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Sokolovští fotografové reprezentují i 
za hranicemi ........................................ 6

Filmový klub slaví 45 let ................. 10 

Vše nejlepší přeje
8.	března	Ι	16:00	Ι	Městské	divadlo	Sokolov





březen
do 15. 3., Klášterní kostel sv. Antonína 
Paduánského
Výstava maturitních prací studentů 
oboru Grafický design Střední umělecko-
průmyslové školy v Karlových Varech
1. 3. – 2. 4., Výstavní síň v přízemí 
sokolovského zámku
ZUŠ Sokolov - výstava
1. 3., 18:00, Kostel sv. Jakuba Staršího, Staré 
náměstí Sokolov
Bohoslužba Popeleční středy
4. 3., 8:00 - 15:00, Sokolov – Dolní Rychnov, 
Areál Unitrans
Výstava králíků, drůbeže a holubů
8. 3. - 25. 6., Výstavní síň v 1. patře 
sokolovského zámku
Jak semena putují krajinou – výstava
8. 3., 16:00, Městské divadlo Sokolov
Oslava MDŽ - připomenutí významného 
dne, program pro ženy a nejen pro ně
9. 3., 14:00 - 18:00, Restaurace Florenc 
Sokolov
Čtvrteční společenské posezení 
s hudbou a tancem - nejen pro seniory
14. 3., 10:00 a 17:00, Městské divadlo Sokolov, 
Velikonoční čtyřlístek plný pohádek 
(Liduščino divadlo Praha) – divadelní 
pohádka
15. 3., 18:00, Městská knihovna Sokolov – 
čítárna
Českoslovenští letci v Royal Air Force – 
PhDr. Daniel Švec
16. 3., 17:00, Zimní zahrada sokolovského 
zámku
Středověký hornický revír Literbachy – 
přednáška F. Prekopa
16. 3., 19:00, Městské divadlo Sokolov
František Nedvěd - koncert populárního 
písničkáře
19. 3., 8:00 – 12:00, MDK Sokolov – Velký sál
Velká burza známek a dalších 
sběratelských oborů
22. 3., 13:00 – 16:30, Městská knihovna 
Sokolov – oddělení pro děti a mládež,
Vyrábění pro šikulky

22. 3., 18:00, Městská knihovna Sokolov – 
čítárna
Sestry B. – PhDr. Milena Štráfeldová
23. 3., 14:00 - 18:00, Restaurace Florenc 
Sokolov
Čtvrteční společenské posezení 
s hudbou a tancem - nejen pro seniory
25. 3., žst. Rotava, čas dle propozic
První jarní vejšlap (54. ročník)
25. 3., 10:00 - 13:00, Městské divadlo Sokolov
Soutěžní přehlídka školních dětských 
pěveckých sborů Karlovarského kraje
25. 3., 19:00 – 23:00, MDK Sokolov - Velký sál
Taneční večer na závěr tanečních kurzů 
pro dospělé
27. 3., 18:00, Městská knihovna Sokolov – 
přednáškový sál
Exkurs do dějin filosofie: Antika – Mgr. 
Petr Kašpar
27. 3., 19:00, Městské divadlo Sokolov
Marcin Szczygielski: Skořápka (Divadlo 
Ungelt) - zábavné drama
30. 3., 19:00, MDK Sokolov - Hudební klub „M“
Barevný čtvrtek - hudební setkání pro 
milovníky folku a menšinových žánrů
31. 3., Městská knihovna Sokolov – oddělení 
pro děti a mládež
Noc s Andersenem

do 2. 4., Výstavní síň v přízemí sok.  zámku
ZUŠ Sokolov - výstava
do 25. 6., Výstavní síň v 1. patře sok.  zámku
Jak semena putují krajinou - výstava
Duben, Městská knihovna Sokolov
Probouzení broučků
1. 4., Městská knihovna Sokolov
Knihovna odměňuje
3. 4. – 27. 4., (3. 4. - 17:30 – vernisáž), 
Klášterní kostel sv. Antonína Paduánského
Kai Teichert (Berlin): Teufel 
See / Čertovo jezero – výstava 
5. 4., 15:30, Městská knihovna Sokolov – 
oddělení pro děti a mládež
Čteme dětem
5. 4., 18:00, Městská knihovna Sokolov
Pěšky za neobvyklostmi severozápad-
ních Čech – RNDr. Jan Křivanec
5. 4., 19:00, Městské divadlo Sokolov
Vladislav Vančura: Rozmarné 
léto (Rádobydivadlo Klapý)
6. 4., 17:00, Městská knihovna Sokolov – 
přednáškový sál
Filmová projekce
6. 4., 17:00, Zimní zahrada sok.  zámku
Willy Russ – přednáška Z. Černého
8. 4. - 8. 5., foyer MDK Sokolov a 3D kina Alfa
18. Fotografické setkání 
8. 4., 9:00 – 13:00, Dům dětí a mládeže – sál
Jarní klub Magic – karetní soutěž
8. 4., 9:00 – 13:00, Dům dětí a mládeže – sál
Jarní soutěž v biatlonu – soutěž  
8. 4., 9:00 – 15:00, Dům dětí a mládeže – sál
Jarní lezení na umělé stěně – soutěž 
v lezení na umělé stěně 
8. 4., 9:00 – 15:00, Dům dětí a mládeže – sál
Jarní turnaj Paintball - Nerf 
11. 4., 10:00 a 17:00, Městské divadlo Sokolov
Tři přadleny (Divadlo Pohádka Praha) 
12. 4., 13:00 – 16:30, Městská knihovna 
Sokolov – oddělení pro děti a mládež
Vyrábění pro šikulky
12. 4., 15:00, Zimní zahrada sok.  zámku
Jarní výtvarná dílna
12. 4., 18:00, Městská knihovna Sokolov – 
čítárna
Životní plány duše – Gabriela Čanigová

13. 4., 7:00 – 17:00, Dům dětí a mládeže 
Velikonoční řádění – akce pro děti
13. 4., 14:00 - 18:00, Restaurace Florenc 
Sokolov
Čtvrteční společenské posezení 
s hudbou a tancem - nejen pro seniory
14. 4. – 9. 7., Výstavní síň v přízemí 
sokolovského zámku
Retrogaming 
14. 4., 18:00, Kostel sv. Jakuba Staršího, Staré 
náměstí Sokolov
Bohoslužba Velkého pátku
16. 4., 8:30 a 17:00, Kostel sv. Jakuba Staršího, 
Staré náměstí Sokolov
Bohoslužba Slavnosti Zmrtvýchvstání 
Páně
16. 4., pěší - žst. Dasnice cca v 8:15, vodáci - 
tábořiště Dronte, Kynšperk nad Ohří do 10:00
Čištění řeky Ohře s Dronte s. r. o.
17. 4., 14:00 - 18:00, Restaurace Florenc Sokolov
Čtvrteční společenské posezení 
s hudbou a tancem - nejen pro seniory
18. 4. – 21. 4., 8:00 – 18:00, Dům dětí 
a mládeže
Výstava ke Dni Země 
19. 4., 18:00, Městská knihovna Sokolov – 
čítárna
150 let od vyhlášení Rakouska-Uherska 
– PhDr. Vladimír Rozhon, Ph.D.
19. 4., 19:00, MDK Sokolov - Hudební klub „M“
Jazzové jaro - Paul Batto, Blue Condition 
20 let – karlovarská bluesová formace slaví 
20 let na hudební scéně
22. 4., 15:00 – 17:00, Dům dětí a mládeže
Den Země – akce pro veřejnost
24. 4., 18:00, Městská knihovna Sokolov – 
přednáškový sál
Exkurs do dějin filosofie: Středověk – 
Mgr. Petr Kašpar
25. 4., 17:00, Městské divadlo Sokolov
Osobnost města Sokolova 
27. 4., 19:00, Městské divadlo Sokolov 
Zdeněk Troška - beseda 
29. 4. – 30. 4., Městská knihovna Sokolov
Seminář tvůrčího psaní
30. 4., Městská knihovna Sokolov
Rej strašidel a čarodějnic
30. 4., areál Bohemie Sokolov
Pálení čarodějnic a lampionový průvod 

duben

Marcin Szczygielski: Skořápka

✃ ✃Změna programu vyhrazena



ROZMĚR	V	MILIMETRECH ZÁKLADNÍ	CENA/MĚSÍC

Zadní	vnější	část	obálky 1/1              220 x 220 7 500 Kč

Zadní	vnější	část	obálky 1/2              210 x 110 4 500 Kč

Zadní	vnitřní	část	obálky 1/1              220 x 220 5 625 Kč

Zadní	vnitřní	část	obálky 1/2              210 x 110 3 735 Kč

Zadní	vnitřní	část	obálky 1/4              110 x 110 2 025 Kč

Vnitřní	část	časopisu 1/1              220 x 220 4 350 Kč

Vnitřní	část	časopisu 1/2              200 x 97 2 850 Kč

Vnitřní	část	časopisu 1/4                  97x 97 1 750 Kč

Vnitřní	část	časopisu 1/8       63 x 90, 131 x 43 1 400 Kč

Leden	 2017
měsíčník sokolovské radnice
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Nominujte Osobnost města 2016 .. 8

Hobby Dance žije tancem ............... 14 

27. 11. NEDĚLE, 1. ADVENT  ı 14.00-18.00, Staré náměstí

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU ı VYSTOUPENÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL

POLÉVKA Z RUKOU PŘEDSTAVITELŮ MĚSTA ı VÁNOČNÍ TRHY

Hraje: Lucrezia Borgia

4. 12. NEDĚLE, 2. ADVENT ı 14.00-18.00, Staré náměstí

14:00  ADVENTNÍ BĚH 
Start i cíl na Starém náměstí

VÁNOČNÍ TRHY
Hraje: Dikobraz

9. 12. PÁTEK, COCA-COLA KAMION ı 16.00, náměstí Budovatelů 

ATRAKTIVNÍ PROGRAM, ZEJMÉNA PRO TY NEJMENŠÍ

 Součástí je dobročinný prodej produktů ve prospěch místní neziskové organizace. 

Podrobnosti připravujeme.

11. 12. NEDĚLE, 3. ADVENT ı 14.00-18.00, Staré náměstí

17.00 - KRAMPUS
 Průvod alpských strašidel, která mají v adventním čase odhánět zlé duchy od lidských obydlí, vyjde z náměstí Budovatelů směrem na Staré náměstí. 

VÁNOČNÍ TRHY
Hraje: Alison

18. 12. NEDĚLE, 4. ADVENT ı 14.00-18.00, Staré náměstí

VÁNOČNÍ TRHY
Hraje: Ivan Audes Trio

PŘIPRAVUJEME ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ KONCERTY V KLÁŠTERNÍM KOSTELE SV. ANTONÍNA PADUÁNSKÉHO. ZAČÁTEK VŽDY V 18 h., 25. 12. V 17h.

27. 11. WABI DANĚK

  4. 12. PÁN ANDĚLA SESLAL - loutna/akordeon

11. 12. MUSICA DOLCE VITA

18. 12. ŽALMAN & SPOL. 

25. 12. VÁNOČNÍ KONCERT S MUZIKÁLOVÝMI MELODIEMI 

Advent 2016
Prožijte s námi magické období adventu a Vánoc nejenom na Starém náměstí v Sokolově. Během adventních ne-

dělí se můžete těšit na tradiční jarmarky v duchu staročeských Vánoc, koncerty, ale také na působivý Krampus nebo 

atraktivní Coca-Cola kamion. Pojďte s námi strávit adventní a sváteční čas v Sokolově!

PROČ	INZEROVAT
U	NÁS?	

Nabízíme moderní, cenově dostupnou 
inzerci v elektronické i tištěné podobě. 
Díky tomu můžete snadno oslovit svoji 

vybranou cílovou skupinu. Poradíme vám 
při plánování, navrhneme vizualizaci, 

garantujeme individuální přístup. Zavolejte 
nám, přesvědčíme vás.

ČETNOST CENA

denně 7-22 h tj. 68 projekcí
do 0,5 min. 

263 Kč
0,51-1 min. 

525 Kč
1-1,5 min. 

788 Kč
1,5-2 min. 
1 050 Kč

BUĎTE	S	NÁMI	VIDĚT,
      DEJTE O SOBĚ VĚDĚT 

POČET	PROJEKCÍ	SPOTU CENA

20 2 250 Kč

SOKOLOVSKÝ	PATRIOT
Tištěná reklama v ofi ciálním barevném měsíčníku radnice. 
Od 1. 6. 2016 navyšujeme náklad na 8 000 výtisků s distribucí přímo do schránek.

VELKOPLOŠNÁ	OBRAZOVKA
Elektronické plakáty a reklamní spoty

KINOREKLAMA
Projekce elektronických plakátů a spotů před promítanými fi lmy ve 3D kině Alfa.

Elektronické plakáty a reklam-
ní spoty
- formát JPEG 4:3, 72 dpi a AVI 
DIVX 512x384
- denně 5-22 h tj. 68 projekcí
- cena za celý den dle délky 
jedné projekce:

do 0.5 min 175 Kč
0,51-1 min 350 Kč
1-1,5 min 525 Kč
1,5-2 min 700 Kč

Kontakt:
Andrea	Pfeiff	 erová		-	inzertní	poradce	

775	617	583PATRIOT	
Zadní vnější část obálky – 1/1 7 500,- Kč                           
Zadní vnější část obálky – ½   4 500,- Kč                               
Zadní vnitřní část obálky – 1/1   5 625,- Kč                         
Zadní vnitřní část obálky – ½   3 735,- Kč                              
Zadní vnitřní část obálky – ¼   2 025,- Kč                              
 Vnitřní část časopisu – 1/1   4 350,- Kč                                 
Vnitřní část časopisu – ½   2 850,- Kč                                     
Vnitřní část časopisu – ¼   1 750,- Kč                                     
Vnitřní část časopisu – ⅛   1 400,- Kč                                    

Tištěná reklama v ofi ciálním barevném měsíčníku radnice. 
Od 1. 6. 2016 navyšujeme náklad na 8 000 výtisků s distribucí přímo do schránek.

KINOREKLAMA
20 spotů  2 250,- Kč                                                                    
  
VELKOPLOŠNÁ	OBRAZOVKA	(Od 7-22h)
Do 0,5 min  263,- Kč
0,51 – 1min.  525,- Kč
1-1,15 min.  788,- Kč 
1,5-2min.  1 050,- Kč
 
Ceník včetně DPH, platný k 1. 6. 2016.

Ceník včetně DPH, platný k 1. 6. 2016.
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V sobotu 11. února se Hornický dům zahalil 
do  retro kabátu a nálady devadesátých  let 
minulého století. A to v rámci jubilejního 25. 
Reprezentačního plesu města,  kdy  se duch 
této doby  stal hlavním motivem slavnostní 
události, kterou navštívilo na 900 hostů. 
Večerem provázel moderátor a imitátor Vla-
dimír Hron,  který  v  programu  také  vystou-
pil.  Hlavními  hvězdami  večera  byly  stálice 
hudební scény Dalibor Janda a Heidi Janků. 
Nechyběly kroužky, které působí pod MDK. 
Vystoupily  zde  taneční  skupiny Mirákl,  An-
fas, Hobby Dance, Formace, nebo Glamour. 
Součástí  hudebního  programu  byl  také  or-
chestr Bohemian Marching Band a na hlav-
ním sále k tanci hrála kapela Koala. Bohatý 

1111

25. Reprezentační ples města, 11. 2. 2017

Město se vrátilo o čtvrt století 

byl  další  doprovodný  program,  například 
poutavá  světelná  show,  tombola,  dobová 
diskotéka i s projekcí videoklipů. Žil skuteč-
ně  celý  Hornický  dům.  „Večer  byl  opravdu 
symbolický.  Zavzpomínali  jsme  mimo  jiné 
také na kuponovou privatizaci, filmové a hu-
dební legendy, ladili jsme i osvětlení a další 
výzdobu společenských prostor. Snad to na 
diváky příjemně působilo a ohlédli se s nos-
talgií do časů minulých, konkrétně do roku 
1992,  kdy  se  repre  ples města  odehrál  vů-
bec poprvé,“ ohlíží se ředitel MDK Ladislav 
Sedláček.  „Veliké  poděkování  patří  městu, 
kterému na  reprezentačním plesu  opravdu 
záleží,  dává  nám podporu  a  důvěru.  Samo-
zřejmě bychom se neobešli ani bez věrných 

partnerů. Také díky nim můžeme ples uspo-
řádat  v  tak  důstojné  míře.  A  v  neposlední 
řadě  děkujeme  a  vážíme  si  našich  hostů. 
Svou účastí nám letos opět potvrdili, že tato 
společenská událost má místo v jejich kalen-
dáři. I oni jsou pro nás známkou a závazkem 
do budoucna,“ pokračoval s děkováním Ladi-
slav Sedláček. 
Nezbývá,  než  opět  hledět  dopředu  vstříc 
dalším  zážitkům.  Do  26.  Reprezentačního 
plesu města Sokolova uspořádá MDK celou 
řadu dalších akcí. Už nyní si ale můžete po-
znamenat, že příští ples se uskuteční v sobo-
tu 3. února 2018.

Pavla Sofilkaničová
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Obrazově v Sokolově

Přednáška Zdeňky Batíkové Tradiční čínská medicína. Městská knihovna Sokolov 14. 2.

Jarní příměstský tábor. Akce DDM.
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Dámy a pánové,

vítejte na stránkách 
Vašeho  oblíbeného 
měsíčníku,  a  to  na 
pokraji  měsíce, 
ve  kterém  přesně 
20.  března  v  11:28 
přivítáme první jarní 
den.  Březen  není 
samozřejmě  měsí-
cem  jen  s  jedním 
významným  dnem. 

Já  se  hned  v  úvodu  zaměřím  na  dva  významné 
dny, které spolu souvisí a mají také bezprostřední 
vztah k našemu městu. V pondělí 20. března nás 
čeká Světový den divadla pro děti a mládež a sou-
časně mířím k datu 27. března, kdy budeme slavit 
Světový  den  divadla.  Pohříchu Mezinárodní  den 
divadla pro děti a mládež a  jeho oslavy se v mé-
diích příliš nepropagují, a tak to pojďme společně 
tímto  alespoň  trochu  napravit.  Třeba  zvoláním: 
„Divadlo  žije!“  a  s  velkým  díkem  všem,  kteří  se 
tomuto  krásnému  umění  věnují.  A  je  lhostejné, 
zdali v hledišti nebo na prknech, která znamenají 
svět.   Jsem velmi rád, že v Sokolově máme hned 
dva  amatérské  divadelní  soubory  a  věřím,  že 
také ony svůj den patřičně oslaví. Za jejich roli ve 
společenském životě našeho města bych jim chtěl 
moc poděkovat a popřát každému z herců mnoho 
krásných rolí a plná hlediště.
Zapomenout  nesmím  a  nechci  také  na  gratulaci 
našim  ženám.  Věřím,  že  8.  března,  kdy  budeme 
slavit  Mezinárodní  den  žen,  se  z  květinářství 
dostanou  všechny  kytičky  do  nejlaskavějších 
rukou  našich  žen.  Milé  ženy,  přeji  Vám  jménem 
chlapského pokolení vše nejlepší k Vašemu svátku 
a  posílám  alespoň  pomyslně  velkou  náruč  Vámi 
oblíbených květin. To samozřejmě s každoročním 
slibem, že se polepšíme. 
Květiny, dárky a ty správné rýmovačky si také ne-
zapomeňte připravit, zejména vy školou povinní, 
na konec tohoto měsíce. V úterý 28. března oslaví 

svůj svátek všichni učitelé a dovolte mi, abych jim za 
nás za všechny popřál jen to nejlepší a současně jim 
také poděkoval za jejich nelehkou práci. Jsou slova, 
která vždy budu opakovat rád a klidně stokrát. Mezi 
ně rozhodně patří slova o tom, jak si jejich práce vá-
žíme a jakou podporu jim tímto vyjadřujeme. Město 
Sokolov tuto podporu deklaruje třeba i tím, že stejně 
jako  v  roce  loňském,  tak  i  v  tom  letošním  jsme  do 
rozpočtu na opravy a drobné investice vyčlenili více 
než  20  milionů  korun.  Chceme,  aby  se  naši  dobří 
učitelé starali o naše děti v moderním a příjemném 
prostředí  škol  a  školek.  To  ostatně  neplatí  jen  pro 
školská zařízení, ale také například pro sportoviště. 
Jsme  velice  rádi,  že  již  tento  měsíc  budeme  znát 
realizátora výměny trávníku na hlavním fotbalovém 
hřišti. Po několika desítkách let konečně toto hřiště 
ozdobí nový trávník. Chci na tomto místě poděkovat 
Karlovarskému kraji, který přispěl částkou 2 miliony 
korun, a stejné upřímné díky směřuji vedení společ-
nosti  Sokolovská  uhelná  za  částku  téměř  3 miliony 
korun. 
Vážení přátelé, pokud jsem tento měsíc označil jako 
nositele jara, jsem rád, že to mohu stvrdit další akcí, 
která  nám  jaro  opravdu  ohlašuje.  Právě  v  březnu 
totiž začínají přípravy na ozelenění centra Sokolova 
a finalizují tak už přípravy na jarní výsadby. V letoš-
ním rozpočtu města  je na tuto práci vyčleněno 500 
tisíc Kč.
Na úplný závěr mi dovolte, dámy a pánové, abych Vám 
také do prvního jarního měsíce popřál hodně zdraví, 
optimismu a sil. A ty můžete nabrat i 21. března při 
Mezinárodním dni  zdravého  spánku. Způsob oslavy 
právě tohoto významného dne necháme jen a jen na 
Vás.

Za vedení města Sokolov
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Zprávy z města

Z ÚNOROvÉHO ZASEDÁNÍ 
ZASTUPiTElSTvA

Ve čtvrtek 16. února 2017 se na svém řádném 
17. zasedání sešli sokolovští zastupitelé. Politi-
ci schválili mimo jiné granty a dotace, příspěv-
ky pro sociální služby, nebo navýšení prostřed-
ků pro společnost Autobusy KV, a.s., která pro 
město  provozuje  MHD.  Schválené  granty  na 
jednorázové  akce  konané  v  prvním  čtvrtletí 
tohoto roku činí bezmála 240 000 Kč. Dotace 
na podporu celoroční činnosti  letos přesahu-
jí 11 milionů korun. Zastupitelé také rozhodli 
o  rozdělení prostředků z  fondu sociální pod-
pory. Město na služby letos uvolní 2 430 000 
Kč, což je o 315 tisíc korun víc, než v roce 2016. 
Po krátké diskusi nakonec zastupitelé  schvá-
lili navýšení dotace pro společnost Autobusy 
Karlovy  Vary,  a.s.,  provozovatele MHD  v  So-
kolově. O peníze  společnost požádala po  té, 
co  stát nařídil  navýšení mezd  řidičů.  Sokolov 
městská autobusová doprava ročně stojí více 
než 8 milionů korun. Zastupitelé schválili navý-
šení prostředků o 456 000 Kč s tím, že peníze 
budou použity  výhradně na mzdové náklady 
společnosti. Po prvním pololetí se strany opět 
sejdou a budou řešit, jak postupovat dál. 
Příští  řádné 18. zasedání zastupitelů se koná 
23.  března.  Program  schůze  Zastupitelstva 
města Sokolova  je na úřední desce.  Jednání, 
které  je  veřejné,  se  koná  v  zasedacím  sále 
Městského úřadu  Sokolov,  Rokycanova  1929 
a začíná v 15 hodin.

PREZiDENT ZEMAN NAvŠTÍvÍ SOkOlOv
Prezident  České  republiky  Miloš  Zeman  po 
roce navštíví Karlovarský kraj. Během třídenní 
návštěvy regionu, 1. až 3. března, jej bude do-
provázet  hejtmanka  Jana  Vildumetzová.  Do 

Sokolova by hlava státu měla dorazit 2. března 
kolem 15:30 hod., kdy se setká s představiteli 
města. Od 15:45 hod. je pak plánovaná beseda 
s občany na Starém náměstí. Delegace se dále 
chystá  například  do  Ostrova  nebo  Horního 
Slavkova.

PŘED ŠkOlOU NOvĚ POviNNĚ
DO ŠkOlkY 

4.  a  11.  května 2017  se budou  konat  zápisy 
do sokolovských mateřských škol. Ty se nově 
týkají i dětí, které v první polovině roku 2017 
oslaví páté narozeniny a dosud školku nena-
vštěvují.  Pro  ně  je  totiž  poslední  předškolní 
rok  nově  povinný.  Výjimkou  může  být  jen 
zákonem  kontrolované  domácí  vzdělávání. 
Vyplývá  to z novely školského zákona, která 
platí již pro nastávající školní rok 2017/2018. 
V  souvislosti  s  výše  uvedenou  povinností 
vydalo  Zastupitelstvo  města  Sokolov  na 
svém zasedání dne 8. 12. 2016 usnesením č. 
21/16ZM/2016  obecně  závaznou  vyhlášku, 
kterou se stanoví školské obvody mateřských 
škol  zřízených  Sokolovem.  Pokud  se  rodiče 
rozhodnou,  že  chtějí  své  děti  na  nástup  do 
první  třídy  připravovat  doma,  musí  o  tom 
ředitele  příslušné  školky  podle  spádové  ob-
lasti informovat. Takzvané předškolní domácí 
vzdělávání  ovšem  podléhá  kontrole  úřadů.  
Sokolovské  mateřinky  se  i  letos  otevřou 
pro děti mladší tří let. U takových dětí je ale 
vyžadována  určitá  samostatnost,  například 
při oblékání nebo stravování. Termíny zápisů 
do MŠ: 4. 5. 2017 od 8.00 do 12.00 hod, 11. 
5. 2017 od 10.00. do 12.00 hod (náhradní 
termín).

PŘÍSPĚvEk MĚSTA NA MHD
Město Sokolov informuje o možnosti využití 

poskytnutí finančního příspěvku na pořízení 
ročního  časového  jízdného  pro  městskou 
hromadnou dopravu v Sokolově. Poskytnutí 
finančního  příspěvku  na  úhradu  ročního 
časového jízdného se týká: 
- občanů starších 70 let - finanční příspěvek 
města 300 Kč,
-  dárců  krve  -  nositelů  Zlaté  plakety  prof. 
MUDr.  Jana  Janského  -  finanční  příspěvek 
města 200 Kč.
Podmínkou je trvalý pobyt v městě Sokolov 
a pořízení čipové karty společnosti Autobusy 
Karlovy Vary, a. s. Poplatek za vydání čipové 
karty  činí  100  Kč,  karta  je  platná  3  roky.  
Finanční příspěvek  je proplácen v pokladně 
Městského úřadu Sokolov v přízemí budovy 
Rokycanova 1929, Sokolov, č. dveří A.0.16 po 
předložení  občanského  průkazu  a  dokladu 
o  zaplacení  ročního  časového  jízdného 
u společnosti Autobusy Karlovy Vary, a.s. 

Provoz MŠ / 
termín

3.7. - 
9.7.

10.7. - 
16.7.

17.7. - 
23.7.

24.7.-
30.7.

31.7.-
6.8.

7.8. - 
13.8.

14.8.-
20.8.

21.8.-
27.8.

28.8. - 
dále

Pionýrů

k.H.Borovského

M. Majerové

vítězná

vrchlického

Alšova

kosmonautů

barevně je vyznačena doba provozu

POZOR NA PODvODNÍkY 
S PRODEJEM ElEkTŘiNY

Na  město  Sokolov  se  obrátili  občané,  pře-
vážně senioři, s tím, že byli osloveni firmou, 
která  jim  zajistí  levnější  elektrickou  energii. 
Firma  se  snaží  s  občany  domluvit  schůzku 
za účelem mj. překontrolování elektroměru. 
Odvolává se na město Sokolov s tím, že zvítě-
zila v e-aukci. Město Sokolov soutěží dodávku 
energií  jen pro  své organizace.  „Důrazně  se 
proti těmto tvrzením vymezujeme a podotý-
káme, že jde pouze o trik podomních prodej-
ců,"  okomentovala  situaci  tajemnice  úřadu 
Simona  Randová  s  tím,  že  podomní  prodej 
navíc zakazuje městská vyhláška. Připomněla 
zároveň, že ve městě funguje bezplatná práv-
ní  poradna  pro  seniory.  „Pokud  by  některý 
občan  podepsal  takto  podvodnou  smlouvu, 
má  ze  zákona  nárok  ji  bez  udání  důvodu 
písemně  vypovědět  do  14  dnů  od  podpisu. 
Případně  doporučujeme  obrátit  se  na  naši 
bezplatnou právní poradnu,“ dodala Simona 
Randová.  BEZPLATNÁ  PRÁVNÍ  PORADNA 
pro  seniory  nad  65  let  je  otevřená  každé 
pondělí,  vždy  od  14  do  16  hodin  v  jednací 
místnosti v prvním patře budovy Městského 
úřadu Sokolov, odboru sociálních věcí, Karla 
Hynka Máchy 1275, Sokolov.



• zaslat poštou na adresu: Městský úřad So-
kolov, odbor školství a kultury, Rokycanova 
1929, 356 01 Sokolov 

Na slavnostní akt vám bude s předstihem 
zaslána pozvánka na vámi uvedený kontakt.   
Bližší informace Vám poskytne paní Romana 
Černíková, odbor školství a kultury, 5. patro, 
kancelář  č.  501,  tel.  č.:  359  808  188,  email: 
romana.cernikova@mu-sokolov.cz.

vítání občánků

TÁBORY DDM – 2017

Členka  zastupitelstva města  Bc.  Vlasta  Kai-
serová přivítala v měsíci lednu v obřadní síni 
sokolovského zámku do života sokolovské ob-
čánky: Sofii Miu Tišerovou, Emmu Kaciašvili, 
Amélii Krokovou, Nataliu Šafratovou, Tomáše 
Pecku,  Elišku  Burešovou,  Lucii  Schleeovou, 
Sebastiána Giňu, Terezu Bielikovou, Veroniku 
Burianovou, Anežku Loudovou, Bartoloměje 
Veitse.    Přejeme  jim  pevné  zdraví,  štěstí 
a prožití bezstarostného dětství.

Romana Černíková
MěÚ Sokolov, odbor školství a kultury

INfORMAcE k „vÍTÁNÍ OBČÁNků“

Vážení rodiče, město Sokolov bude i nadále 
vítat nově narozené děti mezi občany města, 
změnilo však způsob organizace „Vítání ob-
čánků“. Tento slavnostní akt se vztahuje na 
děti ve věku od 6 týdnů od narození do věku 
1  roku  s  trvalým  pobytem  na  území města 
Sokolov v době podání přihlášky.

Termíny konání jsou stanoveny následovně:

22. 03. 2017  pro děti  narozené od  01.  11. 
2016 do 31. 12. 2016
19. 04. 2017  pro děti  narozené od  01.  01. 
2017 do 31. 01. 2017
17. 05. 2017  pro děti  narozené od  01.  02. 

Dům dětí a mládeže Sokolov v letošním 
roce opět pořádá řadu tematicky zamě-
řených příměstských táborů. O letních 
prázdninách je jich pro školáky připraveno 
celkem deset. Uvedené termíny je nutné si 
předem rezervovat.

3. – 7. 7. lETNÍ PŘÍMĚSTSký TÁBOR – PO 
ZvONĚNÍ výtvarné tvoření, výlety, soutěže, 
hry. Cena: 1 580,-

10. – 14. 7. lETNÍ PŘÍMĚSTSký TÁBOR 
– HASiČi, PARkOUR A MODElÁŘi    sezná-
mení  s  prací  Záchranáře,  exkurze,  výlet, 
soutěže  a  hry,  umění  pohybu,  modelařina. 
Cena: 1 690,-
17. – 21. 7. lETNÍ PŘÍMĚSTSký TÁBOR 

2017 do 28. 02. 2017
28. 06. 2017  pro děti  narozené od  01.  03. 
2017 do 31. 03. 2017
 
Z důvodu kapacity obřadní síně sokolovského 
zámku může dojít ke změně termínu konání. 
Nové termíny  budou včas zveřejněny. 

v případě zájmu, prosíme o vyplnění při-
hlášky, kterou najdete: 
• webové stránky města http://twist.sokolov.
cz/ost/upload/get_file.php?idf=31262
• Městský úřad Sokolov, Rokycanova 1929
• odbor školství a kultury (5. patro, č. dveří 501)  
• matrika (přízemí, č. dveří A.0.11b) 
Vyplněnou  přihlášku  můžete  nejpozději  20 
dnů před stanoveným termínem konání akce:
• osobně doručit na odbor školství a kultury 
• osobně zanechat na matrice při přebírání 
rodného listu 

– HOROlEZci, PAiNTBAll hry,  soutěže, 
základy  sportovního  lezení,  základy  hry 
Paintball,  Nerf,  hra  na  hřišti,  výlety.  Cena: 
1 750,- 

24. – 28. 7. lETNÍ PŘÍMĚSTSký TÁBOR 
– vE STOPÁcH DOBRODRUHů  výpravy, 
objevitelské  cesty,  orientace  v  přírodě.                 
Cena: 1 700,-

 24. – 28. 7.    lETNÍ PŘÍMĚSTSký TÁBOR – 
ŠikUlOvÉ  pro předškolní děti hry, soutěže, 
výlet, výtvarné činnosti. Cena: 1 680,-

31. 7. – 4. 8.  lETNÍ PŘÍMĚSTSký TÁBOR 
– ŽABkA tematické  hry,  soutěže,  výtvarné 
tvoření, výlety Cena: 1 520,-

7. – 11. 8. lETNÍ PŘÍMĚSTSký TÁBOR – kA-

MARÁD NEkONEČNý příběh tematické hry, 
soutěže, celodenní výlet, vyrábění, sportovní 
vyžití. Cena: 1 550,-  

14. – 18. 8. lETNÍ PŘÍMĚSTSký TÁBOR – 
SPORTOvNÍ sportovní hry, soutěže, výlety. 
Cena: 1 540,-

21. – 25. 8. lETNÍ PŘÍMĚSTSký TÁBOR – vE 
ZvÍŘEcÍcH STOPÁcH výpravy, hry se zvířaty 
a o zvířatech.  Cena: 1 620,-

28. 8. – 1. 9.  lETNÍ PŘÍMĚSTSký TÁBOR 
– NEŽ ZAZvONÍ výtvarné  tvoření,  výlety, 
soutěže, hry. Cena: 1 600,-

Dům dětí a mládeže Sokolov,
Spartakiádní 1937, příspěvková organizace
Tel. 352 623 368, 359 808 411
www.ddmsokolov.cz
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První setkání členů fotoklubu fOS Sokolov a fAc Saalfeld/
Rudolfstadt e.v v dubnu 1995 před nádražím v Sokolově

Sokolovští fotografové reprezentují i za hranicemi

Život v Sokolově

Přinášíme rozhovor s ludvíkem Erdmanem, 
prezidentem fotografického klubu fOS pod 
MDk Sokolov, kvalifikovaným lektorem 
a poradcem výtvarné fotografie. fotoklub 
má ve svých řadách profesionální fotogra-
fy, kteří naše město úspěšně reprezentují 
na celostátních i mezinárodních soutěžích. 
Spolek, jenž působí pod Městským domem 
kultury, má široký repertoár a otevřenou 
náruč pro nové nadšence s fotoaparátem 
v ruce.

Pane Erdmane, jak dlouho už váš fotoklub 
funguje?
Náš spolek funguje od roku 1961, což už  je 
nějakých 56  let a musím  říci,  že  jsme  jeden 
ze  spolků,  které  opravdu  něco  dělají.  Když 
se podíváte na plán činností, tak v současné 
době běží výstava na krajském úřadě v Kar-
lových Varech  a  zrovna  ta  byla  uspořádána 
na počest našeho vítězství v celostátní mezi-
klubové soutěži. Jedná se o nejstarší soutěž 
tohoto typu a my, jako druhý největší přispě-
vatel,  jsme od 4. ročníku nevynechali  jediný 
ročník  a  pravidelně  se  umisťujeme  v  první 
polovině listiny mezi zhruba 20 fotokluby. 
Stál jste zároveň u založení fotoklubu?
Já jsem do spolku nastoupil až v roce 1972. 
A v té době to především ještě nebyl žádný 
spolek, nýbrž se jednalo o tzv. tvůrčí skupinu. 
Základy byly položeny v roce 1961, kdy se vy-
bralo 8 nejlepších  fotografů ze Sokolovska, 
a daly vzniknout uměleckému seskupení FOS 
Sokolov. Motiv byl jednoduchý a odpovídající 
tehdejšímu  totalitnímu  režimu  –  soutěžení, 
které  se  našim  „reprezentantům“  naštěstí 
i  dařilo.  Odjakživa  se  fotografové  našeho 
útvaru umisťovali na předních příčkách. 
Takže byste se mohli považovat za takové 
fotografické povolance města?
Až v takovém rozměru určitě ne. Vzhledem 
k  našemu  působení  pod  MDK  samozřejmě 
rádi  vypomůžeme  na  velkých  akcích,  kde 
zkrátka  jeden  fotoaparát  nestačí.  Společně 
jsme vytvářeli také fotografický podklad do 
knihy o Horním Slavkově, ale jinak má každý 
náš člen svůj vlastní repertoár, který ho baví, 
jde mu, a proto se ho drží. I v našich řadách 

se objevil pokus o klubovou soutěž na určité 
téma, nesetkal se však s kladnou odezvou.
Jakých jiných soutěží se ještě zúčastňujete?
Právě  nám  přišly  výsledky  z  meziklubové 
soutěže naší G7. Ta vznikla mezi námi a dal-
šími  6  německými  fotokluby.  V  roce  1995 
jsme takto vytvořili na žádost MDK sdružení 
s  partnerským  městem  Saalfeldem,  který 
již  s  dalšími  dvěma  německými  městy  ve 
sdružení  byl,  a  vznikla  tak  G4. Následně  se 
tato spolupráce rozšířila mezi celkem sedm 
fotoklubů  a  vznikla  pověstná  G7.  Musím 
poznamenat,  že  jako  jediní  Češi  jsme  ve 
skupině  nejen  hýčkaní,  ale  i  velice  úspěšní. 
Každý  rok  se  naši  členové  umisťují  vždy  na 
předních  příčkách  v  hodnocení  samotných 
návštěvníků výstav.
Mohu se zeptat, co znamená G v názvu G7?
Označení  samozřejmě  přišlo  od  našich 
kolegů z Německa - Das Große 7, rozumějte 
„velká sedmička“ (smích).  Není se zač stydět, 
proto nám toto přízvisko zůstalo dodnes. 
A jak je to s členy FOS, kolik jich je, čím se 
zabývají?
V současné době má klub asi 16 členů, z toho 
aktivních  zhruba  sedm  až  osm.  Body  jejich 
zájmu jsou různé a díky tomu máme i poměr-
ně široký repertoár. Například Milan Váša je 
velice úspěšný fotograf vážek, spolupracuje 
s  pražským  institutem  a  díky  jeho  pracím 
byly  objeveny  asi  4  vzácné  druhy  vážek. 
Jeho manželka Adéla Vášová se také vydala 
po  zvířecích  stopách  a  v  jejím  portfoliu  se 
objevují  nádherné  fotografie  zvěře  ze  zoo-
logických zahrad. U  jednoho záběru dokáže 

sedět  i  několik  hodin.  Poslední  dobou  se 
zároveň specializuje na staré kostely a kláš-
tery, z jejichž snímků vytvořila cyklus Osudy 
zapomenutých staveb. Partnerský život dvou 
fotografů je z mého pohledu ideální. Pokud 
si manžel zakoupí drahý fotoaparát, většinou 
to  manželka  přejde  bez  řečí,  protože  si  za 
týden  sama  koupí  další. Mohou  spolu  vyrá-
žet do okolí a vznikají  i úsměvné momenty. 
Například, když paní Vášová po ránu otevřela 
lednici a vyletělo z ní několik vážek. Pan Váša 
totiž  jako  zkušený  fotograf  ví,  že  se  tento 
hmyz fotí nejlépe čerstvě vylíhnutý nebo po 
ránu. A to se musí tolerovat. Další náš člen, 
Miroslav Müller, fotí převážně lidi. Má v gará-
ži ateliér a tvoří krásné portréty. Ostatně až 
do konce března  je můžete shlédnout v so-
kolovském kině Alfa. Podobného zaměření je 
i  náš profesionální  fotograf  Josef  Šimeček, 
jeho  největším  koníčkem  jsou  však  krajiny. 
A potom tu máme jednoho lovce beze zbra-
ní, pana Václava Suchého, bývalého myslivce, 
jenž  pověsil  flintu  na  hřebík  a  do  lesa  už 
chodí jen s fotoaparátem. Zmínil bych určitě 
rád i Vladimíra Rešetára, skvělého fotografa 
hudebníků,  jehož  výstava  bude  střídat  tu 
pana Müllera v kině Alfa.  A konečně já fotím 
víceméně  vše,  co  mi  přijde  pod  objektiv, 
ale  nejraději  mám  krajiny.  Konkrétně  okolí 
Karlových Varů a České Středohoří. Ve foto-
grafování  už  po  těch  letech  nemám  režim, 
ale mám fotoaparát stále po ruce. Jak říkal 
rakouský fotograf Willy Hengl: „Vidíš-li něco, 
vyfotografuj to. Už zítra to tam nemusí být.“ 
Já ze své zkušenosti ještě pozměňuji: „… již 
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za okamžik to tam nemusí být.“ 
Součástí fotoklubu FOS jsou očividně samí 
profesionálové. Může se k vám dostat 
i nadšený amatérský fotograf nebo kdoko-
liv, kdo by se chtěl fotografii naučit?
Zde  bych  opět  odkázal  na manžele  Vášovi, 
kteří přišli do klubu focením naprosto nepo-
líbeni  a  dnes by  se dali  považovat  za  jedny 
z  našich  nejúspěšnějších.  Určitě  se  k  nám 
nemusí bát přijít kdokoliv, naopak nové členy 
vítáme. Na webu si mohou vyhledat kontakt 
a oslovit mě, nebo přijít na jakoukoliv vypsa-
nou  schůzku  (bývají  několikrát  do  měsíce 
v úterý) do učebny č. 405 v MDK. Obecně se 
na těchto schůzkách snažíme jednotlivé prá-
ce rozebírat a posouvat tak každého umělce 
dál.  Já,  jako  kvalifikovaný  lektor  a  poradce 
výtvarné  fotografie,  se  osobně  rád  ujmu 
jakéhokoliv nováčka,  který by do  fotoklubu 
chtěl zavítat.
A kde tedy mohou případní zájemci nebo 
fanoušci klubu shlédnout vaše práce?
Jak  jsem  již  zmiňoval,  do  konce  března  se 
můžete kochat výstavou portrétů Miroslava 

Müllera v kině Alfa. Zde ho následně vystřídá 
výstava  fotografií  hudebníků  Vladimíra  Re-
šetára. Zároveň zde bude od začátku dubna 
putovní výstava s pracemi naší G7 – celkem 
49  fotografií  ze  7  fotoklubů,  z  nichž  vy 
návštěvníci budete volit ty nejlepší. Zahájení 
výstavy se plánuje na 8. dubna. Dorazí i kole-
gové z německých klubů a v rámci programu 
bude zároveň vernisáž prací v MDK dvou nej-
lepších fotoklubů ČR – FOS Sokolov a Klubu 
přátel fotografie Karlovy Vary. 
V létě chystáme výstavu v klášterním kostele 
sv.  Antonína  Paduánského  s  názvem  Soko-
lovsko  ve  fotografii.  Zde  naleznete  právě 
fotografie  ze  všech  možných  i  nemožných 
akcí pořádaných v našem okolí. Od 9. září do 
22.  října to bude 18.  ročník výstavy Setkání 
přes  hranici  v  Městském  domě  kultury. 
Ostatně,  prohlédněte  si  náš plán  aktivit  na 
webu klubu. Rádi vás uvidíme a nové posily 
do fotoklubu přivítáme.

velice děkuji za rozhovor a přeji mnoho dalších úspě-
chů vám i vašemu klubu. 

Andrea Pfeifferová

Koncerty k 70. narozeninám naší folkové legendy 
nás čekají celý rok 2017.

Obsazení kapely: 
František Nedvěd – kytara, zpěv, 

Vojta Nedvěd – kytara, zpěv, Milan Plechatý – 
baskytara, klávesy, zpěv, Jarda Petrásek – bicí, 

Petr Kocman – kytary, mandolína, harmonika, zpěv

františek Nedvěd a kapela Tie Break

16. 3., Městské divadlo Sokolov, 19 hodin, 
vstupenky v Sokolovském infocentru

od 14. února, vstupné 220 kč
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Děti chtějí hrát hokej. Nábory pokračují
V  úterý  24.  1.  2017  proběhla  náborová 
akce  „Týden  hokeje“  na  zimním  stadionu 
v  Sokolově,  která  dle  ohlasu  přítomných 
dětí  a  rodičů  měla  velký  úspěch.  Náboru 
se zúčastnilo 25 chlapců a 1 dívka ve věku  
3-8 let (3 chlapci - 2009, 1 chlapec -2010, 6 
chlapců - 2011, 11 chlapců a 1 dívka - 2012, 
3 chlapci - 2013, 1 chlapec - 2014). Po úvod-
ním představení celé akce a převléknutí do 
výstroje  se  všichni  přesunuli  na  ledovou 
plochu,  kde  pod  dohledem  9  trenérů  byli 
kluci a dívka rozděleni do čtyř skupin. Obě 
skupiny prováděly cvičení a hry, které odpo-
vídaly  jejich  schopnostem  a  dovednostem. 
Po  zkušenosti  z  minulého  „Týdne  hokeje“ 
jsme se s trenéry připravili na to, že většina 
dětí bude stát na ledě úplně poprvé a podle 
toho jsme upravili samotný trénink na ledě 
a  vše probíhalo dle  určeného  scénáře.    Po 
50 minutách her a zábavy, kdy na samotných 
dětech bylo vidět, jak jsou do tréninku zapá-
lené,  byla  celá  akce  zakončena  společným 

fotem a klubovým pokřikem. Při odchodu ze 
stadionu většina rodičů přislíbila další účast 
na klubových trénincích našich nejmladších 
baníkovců.
Všichni  rodiče  nových  hokejistů  dostali 
podrobné  informace o dalším možném za-
pojení do tréninku v naší základně a pevně 
věříme,  že  se díky  této  akci  podaří  rozšířit 
řady těch nejmenších.
Kdo  by  se  chtěl  přihlásit  na  hokej,  je  mu 
4-7  let  a  nestihl  tento  nábor,  tak  nevadí! 
Uvítáme každého, kdo přijde na trénink naší 
základny. Budeme moc rádi, pokud se pro-
střednictvím  této  propagace  a  reklamy do 
klubu zapojí  co nejvíce dětí  a  rozšíří počet 
našich nejmenších.
Tréninky  základny  probíhají  každé  úterý 
a  čtvrtek  17:15-18:15  hod.  a  v  sobotu 
8:45-9:45  hod.  pod  dohledem  zkušených 
trenérů.

Za Hc Baník Sokolov
Petr Holejšovský - hlavní trenér mládeže

Život v Sokolově
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Sokolov v proměnách času - Staré náměstí 
Představujeme vám rubriku „Sokolov 
v proměnách času“. v jednotlivých vydáních 
vám až do konce letošního roku nabídneme 
fotografický pohled na historickou a sou-
časnou podobu vybraných lokalit Sokolova. 
Autorem komentářů je radní a ředitel Muzea 
Sokolov Michael Rund. Aktuální fotografie 
jsou dílem vlastimila kováče. Historické 
obrázky pochází z archivu Městského úřadu 
Sokolov. Napište nám, které změny vás 
v našem městě zasáhly. vybrané příspěvky 
uveřejníme.

Asi nejfotografovanější částí Sokolova je Staré 
náměstí. Tato stará pohlednice byla odeslána 
24. 2. 1938 do Plzně jisté Slávince Kreysové, 
úřednici.  Pohled byl  vydán pod  značkou TH 
ST. F (Theodor Steiniger Falkenau). 
Snímek na Staré náměstí byl pořízen z věže 
kostela sv. Jakuba. Na pravé straně pohledni-
ce je vidět zdobený pilastr nárožního štítu č. 
p. 37 (dnešní ZUŠ). Na vrcholu byla původně 
umístěna váza, obnovená až při rekonstrukci 
ZUŠ v roce 1998. Na obrázku nás zaujme ně-
kolik věcí: široké chodníky po obou stranách 
náměstí,  dvě  cesty  vydlážděné  kamennými 
kostkami  a  ve  středu  dlažba  se  šikmým 
vzorem  vytvářejícím  čtverce.  Náměstí  bylo 
průjezdné a vedla přes něj hlavní cesta smě-
rem  na  Cheb.  Uprostřed  vidíme  „ostrůvek“ 
s Mariánským sloupem z roku 1701, kašnou 
se sokolníkem a také ozdobné litinové lampy, 
původně  sloužící  pro  plynové  osvětlení. 
Po  roce  1910  byly  předělány  na  elektrický 
proud. Kolem  roku 1939 byly demontovány 
a nahrazeny osvětlením moderního  typu na 
vysokých sloupech. Před soklem Mariánské-
ho sloupu je vidět malá benzínová pumpa. Na 
zadním  konci  náměstí  spatříme,  nad  hlavou 
sokolníka  Wastla,  druhou  kašnu  zvanou 
Roehrenbrunnen.  Vlevo  v  popředí  je  Stará 
radnice,  dnešní  sídlo  Sokolovské  uhelné, 
právní  nástupce  a.  s.  Tato  raně  renesanční 
architektura  byla  zrekonstruovaná  v  roce 
1995 a je chráněna státem. Na konci náměstí 
vyčnívá nad střechami domů klášterní kostel 
sv. Antonína Paduánského.
I  pojmenování  náměstí  si  prošlo  zajímavým 

vývojem.  Postupně  se  jmenovalo  Kirchen-
platz,  Marktplatz,  Ringplatz,  Masarykplatz, 
Adolf Hitler  Platz,  náměstí  9.  května  a  nyní 
Staré náměstí. 
Výraznou  rekonstrukci  Starého  náměstí 
zajistilo  v  letech  1996-1999 město  Sokolov. 
Byla  vyměněna dlažba, osvětlení, obnovena 
Jubilejní kašna a vytvořena pěší zóna. Každý 
rok Staré náměstí prochází drobnými změna-
mi. Je zde osazena zeleň, lavičky a slouží pro 
řadu akcí pořádaných městem.
Nová  fotka  ukazuje  Staré  náměstí  v  únoru 

2017. Opticky vypadá náměstí téměř stejně, 
kromě  objektu  s  pečovatelskou  službou  na 
konci  náměstí  a panelových domů. Naštěstí 
nedošlo k  „asanaci“  samotného Starého ná-
městí, kdy byly na rok 1990 připraveny plány 
na  zbourání poloviny domů na  severní  části 
náměstí a  jejich nahrazení prefabrikovanými 
multifunkčními  domy.  Díky  sametové  revo-
luci v roce 1989 už k tomu naštěstí nedošlo, 
kromě objektů Dům  sportu  a  Penzionu  pro 
staré  občany  na  západním  konci  náměstí, 
které byly realizovány v letech 1986 až 1988.
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kultura v Sokolově

45 let filmového klubu Alfa  
6. března Ι 17:30
STRNADOvi – Česko, 2017, dokument, 102 
min. 
Režie: Helena Třeštíková
Další z časosběrných dokumentů, ve kterém 
úspěšná  režisérka  sledovala  a  zpracovala 
osudové životní změny protagonistů, radosti 
i strasti rodiny Strnadových.

6. března Ι 19:30
NOČNÍ ZvÍŘATA – USA 2016, drama/thriller, 
115 min.
Režie: Tom Ford
Nominace na Oscara a další ceny zdobí napí-
navý thriller, ale i smutné romantické drama 
o tom, jak zničit jeden mladý ambiciózní pár. 
Ani život privilegovaných není vždy šťastný.

13. března Ι 19:30
liON - Austrálie, 2016, drama, 129 min
Režie: Garth Davis
Poutavý a pravdivý snímek o lidské touze i zá-
zraku žití. Nelehké osudy pětiletého chlapce, 
který se ztratí v Kalkatě a snaží se i po létech 
najít svou rodinu. Nominace na Oscara.  

DivADlO

15. března  Ι 17:00
ZEMĚ ZASlÍBENÁ – Polsko,  1975,  drama, 
179 min. – projekce z 35mm pásu
Režie: Andrzej Wajda
Monumentální  historický  epos  zachycující 
přerod  feudální  společnosti  v  dravý  kapi-
talismus  patří  k  nejlepším  dílům  světové 
kinematografie. 

17. března Ι 17:00
ZvĚTŠENiNA – Velká  Británie/Itálie/USA, 
1966, drama/thriller, 111 min.
Režie: Michelangelo Antonioni
Kultovní  snímek  přináší  dokonalý  obraz  60. 
let  v  celém  lesku,  bídě,  filozofii  i  přístupu 
k životu. Pop art, hippies, minisukně a jeden 
šokující snímek, který ovlivní vše.

19:00 
MEcHANický POMERANČ – Velká Británie/
USA, 1971, krimi/drama/sci-fi, 137 min

Režie: Stanley Kubrick
Násilí, sex, Beethoven a Malcolm McDowell 
jako  šéf  likvidační  party.  Po  jedné  akci  je 
vůdce  uvězněn  a  poslán  na  převýchovu. 
Jedinečný sociální sci-fi horor odhaluje spo-
lečnost až na dřeň.  

kiNOkAvÁRNA AlfA

18. března Ι 10:00
ciZiNci vE vlAkU – USA,  1951,  thriller/
film-noir, 101 min.
Režie: Alfréd Hitchcock
Mistrovské  dílo  o  náhodném  setkání  dvou 
mužů ve vlaku a osudových důsledcích
rozhovoru pro ženy jim blízké. Výborně nato-
čený a vygradovaný snímek.

13:00 
cESTA DO fANTAZiE – Japonsko, 2001, ani-
movaný/rodinný/pohádka/fantasy, 124 min.
Režie: Hajao Mijazaki
Vyprávění  o  desetileté  dívce,  která  se 
s  rodiči ocitne v  roztodivném městě duchů, 
bůžků  a  strašidel.  Cesta  zpět  není  snadná, 
a tak se děvčátko vydává na nelehkou cestu 
k záchraně rodiny.

15:15 
RicHARD MüllER: NEPOZNANý – Česko/Slo-
vensko, 2016, dokument/životopisný, 90 min.
Režie: Miro Remo 
Intimní  pohled  do  života  legendárního 

zpěváka  Richarda  Müllera  na  pozadí  jeho 
koncertního turné s kapelou Fragile.

17:00 
PAT GARRETR A BillY kiD –  USA,  1973, 
western/historický, 122 min.
Režie: Sam Peckinpah
Jeden  z  nejlepších  filmů  žánru  western  je 
i  psychologickým dramatem.  Režisér  realis-
ticky zachycuje dobu i soupeření dvou osob-
ností, šerifa a Kida, dvou přátel i protivníků.
  
19:15 
ATlAS MRAků –  Něm.  /USA/Hong  Kong, 
2012, drama/mysteriózní/sci-fi, 165 min.
Režie: Tom Tykwer, Lana Wachowski, Lilly 
Wachowski
Monumentální filmové dílo od tvůrců Matri-
xu vzdává v šesti různých příbězích hold síle 
lidské humanity, schopné čelit autoritářským 
protivenstvím.

vElký SÁl AlfA

18. března Ι 10:30 
BARAkA – ODYSEA ZEMĚ –  USA,  1992, 
dokumentární, 96 min.
Režie: Ron Fricke 
Působivá  filmová  báseň  věnovaná  Zemi, 
lidem,  všemu  živému  i  neživému.  Strhující 
obrazy jsou podpořeny emotivním hudebním 
doprovodem. Jeden z nejlepších dokumentů 
všech dob.
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Na kulturní zážitek jen pro ženy 
zve městské divadlo

13:00 
kYTicE – Česko, 2000, drama/horor/roman-
tický/povídkový, 81 min.
Režie: F. A. Brabec 
Obnovená  premiéra  sedmi  vypjatých  příběhů 
o  touhách,  posedlostech  a  sobectví,  inspirova-
ných sbírkou balad autora 19. století K. J. Erbena, 
jehož tvorba je paralelou k poezii E. A. Poea.

15:00 
AŽ NA SEvERNÍ Pól  –  Francie,  2015,  ani-
movaný/rodinný, 81 min.
Režie: Rémi Chavé 
Statečná  dívka  se  vydává  hledat  svého 
dědečka do krajiny ledu a nebezpečí. Dobro-
družný, napínavý, animovaný film pro celou 
rodinu, jaký tu už dlouho nebyl.

17:00 
JAckiE – USA/Chile, 2016, drama/životopis-
ný, 95 min.
Režie: Pablo Larrain  
Filmový portrét jedné z nejikoničtějších žen 20. 
století je příběhem hrdosti, lásky a noblesy, fas-
cinujícím nahlédnutím do zákulisí Bílého domu 
i zachycením dnů, které měnily běh dějin.

19:00 
MRTvý MUŽ  –  USA/Něm./Japonsko,  1995, 
western/drama, 112 min.
Režie: Jim Jarmusch 
Kultovní  dílo  nestora  nezávislé  tvorby 
Jarmusche  je  mixem  westernu,  dramatu 
a  černé  komedie.  Vypráví  příběh  mladíka 
a indiána jménem Nikdo. Společně čelí řadě 
osudových událostí.

21:00 
kDYSi BYli BOJOvNÍkY  –  Nový  Zéland, 
1994, drama/krimi, 102 min.
Režie: Lee Tamahori  
Maorové byli hrdí, byli mocní, byli bojovníci. 
Nyní jsou jen nezaměstnaní a násilničtí alko-
holici.
Film, který líčí osudy jedné typické maorské 
rodiny, se stal filmovou událostí 90 let.

20. března Ι 19:30  
SvATý PETR A PAPEŽSkÉ BASilikY ŘÍMA 
– Itálie, 2016, dokumentární, 90 min.
Režie: Luca Viotto 
Dokumentární  snímek,  který  přibližuje 
unikátními  záběry  světoznámou  basiliku 
a  další  významné  sakrální  stavby  Vatikánu, 
fascinující místa, kde se vytvářely dějiny.
Vstupné pro členy FK 80 Kč, pro nečleny 160 
Kč.

27. března Ι 19:30
SÁMSkÁ kREv  –  Švédsko/Dánsko/Norsko, 
2016, drama, 110 min.
Režie: Amanda Kernell
Strhující snímek nahlíží na „přírodní“ Sámské 
etnikum zevnitř a umožňuje divákovi zakusit 
temnou  část  švédské  koloniální  historie 
téměř dokumentárním způsobem.

Vstupné:
- pondělní projekce FK: pro členy 70 Kč, pro 
nečleny 120 Kč.
45 let FILMOVÉHO KLUBU ALFA
-  jednotlivá představení v kinokavárně a di-
vadle 50 Kč
- jednotlivá představení velký sál 60 Kč
- celodenní sobotní vstupenka do obou sálů 
kina Alfa na všechna představení 160 Kč

Průkazky  do  filmového  klubu  na  rok  2017, 
lze zakoupit před každou projekcí filmového 
klubu.
Cena  průkazky  je  110 kč  a  platí  na  celý 
kalendářní  rok  ve  všech  filmových  klubech 
v republice.  

Mirka Pilařová – fk Alfa  www.filmklubsokolov.cz  
fb: filmový klub Sokolov
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Městský dům kultury odstartoval návrat do historie 
25. Reprezentačním plesem v retro stylu a v tomto 
duchu  pokračuje  dál.  K  Mezinárodnímu  dni  žen 
se  rozhodl  vzdát  hold  něžnému  pohlaví  menším 
kulturním zážitkem. Program v městském divadle 
otevřou ve středu 8. 3. v 16 hodin děti ze sokolov-
ských  mateřských  škol.  Pořadem  bude  provázet 
místní  ochotník  František  Faust,  který  program 
doplní o recitaci a četbu z literatury pro ženy.
Hřeb  večera  přichází  v  podobě  vzpomínky  na 
Waldemara  Matušku  od  umělce  Martina  Bendy. 
Těšit  se  můžete  na  příjemné  povídání  o  kariéře 
a  životě  oblíbeného  zpěváka,  doplněné  o  jeho 
písně doprovázené kytarou.

V  divadelním  foyer  na  Vás  jako  obvykle  čeká 
výborná  káva  a  domácí  dorty,  případně  sklenka 

dobrého vína, která Váš večer s kamarádkou dove-
de k dokonalosti.

Andrea Pfeifferová

Vše nejlepší přeje



Březen 2017 

 Alfa Music Club 
S o k o l o v 

 
 

Pátek 3.3   Meat Mincer - heavy rock 
Sinetrium - metal  

                                                                                                                                            20:00 / 100 Kč 

 

Pátek 10.3  Stan & Tony revival  - classic rock 
       20:00 / 50 Kč 

 

Sobota 11.3 Vinyl Selektor -  Dj's: Vetveyl, Deimos, Ozzy Deejay 
                                                        - techno/techhouse/house/deep/minimal 

                                                                                                                                          21:00 / 50 Kč 

 

Čtvrtek 16.3  Protidrogová přednáška -  městská policie 
    16:00 / zdarma 

 
 

Pátek 24.3  Salsa Klub -  tančírna (salsa/latina/standard) 
                                                                                                                                        20:00 / 50 Kč 

 
 
Sobota 25.3 Jara -  stoner metal (Rodewisch DE) 
   Liberate -  melodic metal  
   Entera - trash metal (Nürnberg DE) 
                                                                                                                                           19:00 / 100 Kč 

 
Pátek 31.3  Marek Borský s kapelou - black folk 
   Zajíc Company - progressive-electronica 
   Zima - electronice-alternative         
   Faith is more - NY (Nýřany) 
                                                                                                                                           19:00 / 100 Kč 
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Pátek 3. 3. 
MEAT MiNcER  - heavy rock 
Sinetrium - metal - 20:00 / 100 Kč

Pátek 10. 3.
STAN & TONY REvivAl  - classic 
rock - 20:00 / 50 Kč 

Sobota 11. 3.
viNYl SElEkTOR - DJ'S: 
vETvEYl, DEiMOS, OZZY DEEJAY
- techno/techhouse/house/deep/
minimal - 21:00 / 50 Kč 

Čtvrtek 16. 3.
PROTiDROGOvÁ PŘEDNÁŠkA
 - městská policie 16:00 
zdarma 

Pátek 24. 3.
SAlSA klUB  - tančírna (salsa/
latina/standard) - 20:00 / 50 Kč 

Sobota 25. 3.
JARA - stoner metal (DE) 
liBERATE - melodic metal 
ENTERA - trash metal (DE) 
19:00 / 100 Kč 

Pátek 31. 3.
MAREk BORSký S kAPElOU
- black folk 
ZAJÍc cOMPANY
- progressive-electronica 
ZiMA - electronice - alternative
fAiTH iS MORE - NY (Nýřany) 
19:00 / 100 Kč



Studentské zastupitelstvo
- My říkáme drogám ne, ale 
mluvit o nich ano 
vážení přátelé bezpečného života,
Studentské zastupitelstvo města Sokolova se společností 
kOTEc o. p. s. Sokolov vás mladé i ty starší, děti, mládež 
i rodiče zvou na přednášku zaměřenou na drogovou proble-
matiku, která se bude konat v Music clubu Alfa Sokolov 16. 
března 2017 od 17:00 hodin.

•  Na  přednášce  vystoupí  náš  host  a  ostatní  osoby,  které  si 
prošly drogovou závislostí a poví Vám svůj životní příběh. Během 
přednášky se můžete ptát na vše, co Vás o tomto tématu zajímá.
•  Odpovídat bude vedoucí KOTCE o. p. s. Bc. Jana Kuráková
•  Obdržíte odpovědi na otázky proč, jak, na co, jak z toho ven, 
proč zrovna  já…? Přednáška se bude týkat praxe a především 
současné situace v našem městě ohledně této problematiky.
•  Vezměte své známé, kamarády, rodiče a přijďte!
BESEDA JE ZDARMA
PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST, DĚTI OD 12 LET

Doufáme ve vaši účast a těšíme se na vás!
Studentské zastupitelstvo Sokolov
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Akce se uskuteční v rámci projektu Nestůj a pojď II. CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_116/0001769, 
který je realizován Karlovarským krajem a partnery.

VELETRHY PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ  
V KARLOVARSKÉM KRAJI

zveme vás na

Program veletrhů:

· výstavní stánky zaměstnavatelů 
po celou dobu konání

· prezentace zaměstnavatelů na pódiu

· odborné přednášky

(např. Jak napsat životopis, Jak se prezentovat 
a komunikovat při pracovním pohovoru)

· odborné konzultace s personalisty

(zhodnocení životopisů, 
nácvik pracovních pohovorů)

· poradenství v oblasti stylu a vizáže

Termíny a místa konání:

9. 3. 2017 v Sokolově 

(ISŠTE Sokolov - sportovní hala)

16. 3. 2017 v Karlových Varech 

(Lidový dům ve Staré Roli)

Účast je zcela ZDARMA.

Nemáte práci, nebo uvažujete o změně zaměstnání? Chcete se 
seznámit s nabídkou pracovních příležitostí v regionu?

Zaměstnavatelé, nedaří se vám sehnat kvalitní zaměstnance?
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P O Z v Á N k A
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR,

 z. s. ZO Sokolov
                             

zve srdečně své členy na výroční členskou schůzi
v MDk Sokolov /Hornický dům/ ve středu 15. 3. 2017

Prezence a výběr příspěvků v 9:30 hodin
Zahájení schůze v 10:00 hodin

Program jednání:
zpráva o činnosti za rok 2016• 

zpráva o hospodaření za rok 2016• 
připravované akce na rok 2017 a další informace• 

vystoupení hostů• 

  Marianna Šmídová
  předsedkyně ZO SPCCH Sokolov
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Píšete nám

v Sokolovském Patriotu uveřejňujeme 
vybrané příspěvky z internetové rubriky 
„Napište starostovi“. Do časopisu ale 
můžete přispívat přímo. chcete někomu 
poděkovat, vyjádřit se k veřejnému dění 
nebo zkrátka říct svůj názor? Pošlete nám 
svůj článek na patriot@mdksokolov.cz 
o rozsahu nejdéle 300 slov. Do předmětu 
uveďte Patriot – Píšete nám. Uzávěrka 
pro příspěvky do dubnového vydání je 10. 
března 2017.

BYTY v BUDOvĚ ZDRAPOSO
Dobrý den, dozvěděla jsem se, že v budově 
ZDRAPOSO se budou stavět byty, a že 
v něm má být dokonce i pekárna s cukrár-
nou. Tak se ptám: 1. Budou v nové pekárně 
s cukrárnou pracovat zdravotně postižení, 
nebo to bude soukromá firma zaměstná-
vající zdravé zaměstnance? 2. Nové byty 
budou v osobním vlastnictví města nebo 
důchodců? Nájemné bude tržní nebo do-
tované? 3. Jaká kritéria budou stanovena 
pro přidělení bytu? většina důchodců dnes 
žije v bytech v osobním vlastnictví, byty 
jim byly přiděleny za minulého režimu a po 
revoluci si je odkoupili za velmi nízkou cenu 
(cca 80-90 tis. a dnes mají tyto byty hod-
notu až 1 mil. kč, dle lokality a velikosti). 
Nemůže dojít k situaci, že děti „odkopnou“ 
své rodiče do nových bytů, byt prodají za 
tržní cenu, nebo přenechají svým dětem? 
4. v suterénu ZDRAPOSA je rehabilitace 
pro zdravotně postižené a i pro veřejnost. 

Bude zachována, nebo budou i v suterénu 
byty? Předem děkuji za odpověď. 
Jana Porubková
Dobrý den, předně bych k Vašemu dotazu 
chtěl uvést, že o některých konkrétních roz-
hodnutích týkajících se většího využití tohoto 
zařízení je předčasné mluvit. Shoda je v tom, 
že objekt, který je společností ZDRAPOSO 
využíván, není bohužel využíván plně. V ná-
sledné diskuzi zvítězil návrh na právě Vámi 
zmiňované bydlení pro obyvatele od věku 60 
let, tedy nikoliv pouze pro seniory. Přestože 
projektově je již tento záměr zpracováván, 
důležitým předpokladem pro jeho realizaci 
bude zajištění financí také z jiného zdroje, 
než je rozpočet města. Berte prosím moje 
odpovědi spíše jako vážné úvahy, než konečné 
rozhodnutí. 1.) Uvažujeme o provozovně, kde 
budou pracovat zaměstnanci bez zdravotního 
omezení. Což ale neznamená, že vybraný pro-
vozovatel si toto nějakým způsobem neupraví 
a některé pozice třeba obsadí i těmi, kteří mají 
omezenou pracovní schopnost. 2.) Nájemné 
byty budou ve vlastnictví města. Výši nájem-
ného jsme zatím nediskutovali. Já osobně 
jsem pro stejné nájemné, které je v ostatních 
domech ve vlastnictví města. Tedy od 50 do 65 
Kč za metr čtverečný. Krásný a uzavřený areál, 
místo pro parkování jen několik metrů od 
domu, nový malometrážní, ale moderní byt…, 
domnívám se, že v tomto případě by nižší ná-
jemné bylo neopodstatněné. 3.) O pravidlech 
pro přidělení bytu povedeme diskuzi ve chvíli, 
kdy vše dobře dopadne a třeba se už začne sta-

vět. 4.) Saunový provoz, tělocvična apod., to 
vše zůstane zachováno i přesto, že zde budou 
byty (dokonce s malou předzahrádkou). Jedna 
z prioritních podmínek pro projektanta byla, 
aby provozovatel masáží byl v tomto domě 
zachován. Je s ním počítáno (a to dokonce se 
stávajícím zdravotně postiženým provozova-
telem) v lépe přístupnějších prostorách. 
Bc. Jan Picka, starosta

ODSTŘEl DivOČÁků
Dobrý den, chci se zeptat, jestli najímáte 
myslivce na odstřel černé zvěře a za jakých 
podmínek. Jsem z františkových lázní 
a regulace černé zvěře je mým dlouhole-
tým zájmem. Děkuji za odpověď. 
Zakuťanský
Dobrý den, odlov černé zvěře na nehonebních 
pozemcích provádí pověření uživatelé honiteb 
(myslivecké spolky), které si také rozhodují 
o osobách provádějících lov. V případě města 
Sokolova je povolen lov na nehonebních 
pozemcích v lokalitě Šenvert, kde je lovem 
pověřen Myslivecký spolek Svatavka Lomnice, 
a v lokalitě u jezera Michal, kde je lovem 
pověřen Myslivecký spolek Chlumek. Pokud 
potřebujete bližší informace nebo kontakty 
na myslivecké spolky, obraťte se na odbor 
životního prostředí – Ing. Evu Třískovou tel. 
359 808 171 nebo Ing. Sandru Biskupovou tel. 
359 808 165.
 
S pozdravem 
ing. Jitka Škrabalová, vedoucí odboru životního 
prostředí



armády, jež na Slovensku bránily republiku. 
Sokol  vyznávající  hodnoty  demokracie, 
svobody  a  harmonického  všestranného 
rozvoje  osobnosti,  svojí  činností,  svým 
moderním programem oslovuje i současné 
generace. 
Dnes má Česká obec zhruba 160 000 členů 
ve  více  než  110  oddílech  všestrannosti. 
Jedním z nich je i Tělocvičná jednota Sokol 
Sokolov  s  ženami  a  muži  všech  generací, 
kteří neusilují o maximální sportovní výkon, 
ale cvičí pro kondici, zdraví, radost, potěše-
ní, prožitek. Scházejí se pravidelně dvakrát 
týdně  a  snaží  se  tak  kromě  zachování 
zdravého těla a ducha zároveň i o udržení 
dlouhodobé tradice.

Z tiskové zprávy, Česká obec sokolská, tiskové odd.

ZÍSkEJTE REGiONÁlNÍ ZNAČkU PRO 
SvÉ výROBkY
Na jaře 2017 proběhne 4. ročník certifikací značky 
„Original product of Sokolovsko“. Žádosti o udělení 
značky se předkládají během dubna a května. 
Správcem značky a pořadatelem soutěže je Mikro-
region Sokolov – východ, www.sokolov-vychod.cz
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ve čtvrtek 16. února uplynulo 155 let 
od založení první sokolské tělocvičné 
jednoty, Sokola Pražského. Jubileum 
nezapomenutelného spolku si připomněli 
i cvičenci karlovarské župy. 

V  roce 1862  se  sokolské  hnutí  začalo  šířit 
z Prahy do Čech a na Moravu a od té doby, 
jak plynuly dějiny, Sokol v různých etapách 
naplňoval  naši  národní  historii,  aktivně  ji 
spoluvytvářel.  Od  svého  založení  usiloval 
o  dovršení  národního  obrození,  jež  vyvr-
cholilo vznikem samostatného státu Čechů 
a Slováků. Důležitost Sokola při  zakládání 
československých  legií  ve  Francii,  Rusku 
a  Itálii  vnímal  i  samotný  Tomáš  Garrigue 
Masaryk, připomeňme si jeho výrok: „Kdy-
by  nebylo  Sokola,  nebylo  by  legií,  kdyby 
nebylo legií, nebylo by samostatného Čes-
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PŘiJMEME SvÁŘEČE cO2 
A PlASTů, MONTÁŽNÍ 

PRAcOvNÍkY, ZÁMEČNÍkY
DO SRN. NÁSTUP iHNED, 
UBYTOvÁNÍ HRAZENO. 

VLASTNÍ VůZ A NJ VýHODOU.

 ZÁJEMci ZASÍlEJTE ŽivOTOPiS NA 
E-MAil: iNfO@ABRASMONT.cZ

KONTAKT 8-12 HOD. 
NA TEL. ČÍSLE: 353 221 158

155 lET SOkOlA

koslovenska.“  Sokol  hrál  významnou  roli 
při vzniku nového státu 28. října 1918, kdy 
spolu  se  studenty  a  DTJ  vytvořil  Národní 
stráž na ochranu veřejného pořádku a v ná-
sledujících měsících seskupil čtyři prapory 



Solles, který se postaral  i o opravu vchodu, 
byla vyhlídka v roce 2014 znovu zpřístupně-
na.  

HiSTORickÁ cYklOSTEZkA  (Sokolov, 
Vítkov,  Hrušková,  Třídomí,  Nadlesí,  Dvory, 
Loket,  Svatošské  skály,  Loket,  Staré  Sedlo, 
Královské Poříčí, Sokolov)

Cyklostezka vás provede vyhlášenými histo-
rickými lokalitami s dvěma skvosty – Loktem, 
kde  se  tyčí  jedinečně  zachovaný hrad a ho-
rou  Krudum,  kde  můžete  spatřit  unikátně 
zachované  zbytky  gotického  kostela.  Trasu 
můžete  začít  u  dopravního  terminálu  v  So-
kolově. Městskou cyklostezkou dojedete ke 
koupališti Michal, kde se můžete napojit na 
trasu č. 2017 na Hruškovou. Dále se napojíte 
na cyklotrasu č. 2024 směr Třídomí, kterou se 
dostanete do Lokte. Pokud budete ještě plni 
sil,  je možné prodloužit okruh na Svatošské 
skály po trase č. 2021. Zpět se vrátíte kolem 
řeky Ohře směrem na Královské Poříčí, a poté 
podél řeky Ohře zpět do Sokolova.
S námi víte, kam po Sokolovsku. Navštivte 
webové stránky. Najdete zde tipy na výle-
ty, poznávací a zážitkové trasy i pozvánky 
na kulturní akce. Jsme MÍSTO, které BAvÍ!
Adéla Richterová, Michaela Štrbová
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Poznejte tajemství Sokolovska. vydejte se 
po stopách bohaté historie cestou ryzí pří-
rody a jejich krás. Region je součástí kruš-
ných hor a Slavkovského lesa. Jeho poloha 
tak předurčuje jedinečný ráz krajiny, která 
je středem světově proslulého lázeňského 
trojúhelníku. Prostředí do značné míry 
ovlivnil rovněž těžební průmysl. vytěžená 
dolová území se ale úspěšně daří postupně 
rekultivovat. Oblast můžete procestovat 
pěšky, na kole, vlakem, autem, lodí a v zimě 
i sněhovou stopou. Pro březnové vydání 
jsme pro vás vybrali následující výlety.  

PAMÁTNÍk ŽENSkÉHO 
kONcENTRAČNÍHO TÁBORA vE 
SvATAvĚ  

Ženský  koncentrační  tábor  ve  Svatavě  byl 
zřízen  v  roce  1943  jako  pobočka  táborů 
Rawensbrück  a  Flosenbürg  a  vězněno  zde 
bylo přibližně 1 200 žen nejen české, ale také 
francouzské,  polské,  slovinské,  maďarské 
a dokonce  španělské národnosti.   Nacházel 
se  v  části  Podlesí.  Byl  obehnán  ostnatým 
drátem s elektrickým napětím, v rozích stály 
strážní věže. Dnes v areálu tábora najdete už 
jen památník a částečně vyznačené základy 
domů, kde byly ženy ubytovány. Pískovcový 
památník  je  pietní  upomínkou  na  tvrdé 
a  nelidské  podmínky  II.  světové  války,  ve 
kterých  byly  ženy  v  koncentračním  táboře 
nuceny  pracovat  a  vyrábět  díly  pro  zbrojní 

průmysl. Na seznam kulturních památek byl 
zapsán před  rokem 1988.  Jeho autorkou  je 
akademická  sochařka  Daniela  Vinopalová 
– Vodáková. Pomník je dílem z doby, kdy hle-
dala svůj výtvarný výraz. Ve stejném období 
vznikl i její pomník utrpení žen, které zahynu-
ly při pochodu smrti v Krásnu u Lokte.

vYHlÍDkA cHODAUBlick

Krásný  pohled  na  celé  chodovské  údolí  lze 
spatřit  z  vyhlídky  Chodaublick,  jak  ji  zde 
dříve nazývali zdejší Němci. Před nedávnem 
obnovená vyhlídka na skalním výběžku Liščí-
ho kopce se nachází asi kilometr lesní cestou 
od  Tatrovic.    Bájný  kopec  Föllerberg  (také 
Felderberg)  byl  pojmenován  podle  velkého 
množství bramborových polí, která zde v 18. 
století začali budovat obyvatelé z blízké ves-
nice  Tatrovice.  K  tomuto  bájnému  kopci  se 
váže i mnoho pověstí. Nejznámější pověst je 
o ukrytém pokladu nesmírné hodnoty v nitru 
kopce. 
Následkem  nuceného  vysídlení  původního 
německého  obyvatelstva  po  roce  1945  
Chodaublick  upadl  v  zapomnění.  Až  díky 
vzpomínkám  původních  chodovských  oby-
vatel, dnes žijících v Německu, byla vyhlídka 
znovuobjevena  a  díky  hornickému  spolku 

S námi víte, „kam po Sokolovsku“



27. března Ι 9:00, Městské divadlo Sokolov
Divadlo Ungelt
MARciN SZcZYGiElSki: SkOŘÁPkA
I  v  knihovně se může odehrávat drama, ale 
i  zábavné  situace  plné  emocí:  knihovnice 
a  „zlatokopka“  - Halina a Roxana – dvě nej-
odlišnější  postavy,  jaké  si  umíte představit. 
Jejich  setkání  způsobí  řadu  nečekaných 
situací  a  změní  jejich  životy.  Tragikomedie 
pro dvě herečky  ve  skvělém obsazení:  hrají 
Alena Mihulová a Petra Nesvačilová.   Režie: 
Pavel Ondruch.  Vstupné: 350 Kč
Platí divadelní předplatné

29. března, středa, 8:00 (Junior), 16:00 (Eko-
topfilm), Městské divadlo Sokolov
EkOTOPfilM
(Pořádá  Ekotopfilm,  s.  r.  o.  ve  spolupráci 
s MDK Sokolov)
Festival  filmů  o  zachování  planety  poprvé 
v Sokolově!
Ty nejlepší filmy o udržitelném rozvoji z ce-
lého světa přiváží poprvé 29. března  do So-
kolova festival Ekotopfilm. Veškerý program 
festivalu je zdarma. Cílem festivalu je vzbu-
dit zájem veřejnosti   o témata udržitelného 
rozvoje, která mají vliv na každodenní lidský 
život. Na diváky čekají ty nejlepší filmy, které 
z 81 snímků zvítězily ve festivalové soutěži, 
které  ukazují  krásu  a  bohatost  přírody, 
přinášejí nejnovější vědecké poznatky, nebo 
nabízejí  řešení  současných  společenských 
a klimatických problémů. 

30. března Ι 19:00, Hudební klub „M“
BAREvNý ČTvRTEk : BlUEGATE
Hudební setkání pro milovníky folku a men-
šinových  žánrů,  tentokrát  se  skupinou  Blu-
eGate  z  Plzně.  Bluegrassová  skupina,  která 
se nedrží tradičního pojetí žánru, ale v jejím 
repertoáru najdete vlastní tvorbu i převzaté 
písně  (např.  skupiny   Queen). Většina písni-
ček je s českými texty.  Hrají:  Ilon Leichtová, 
Jiří Plha Rybář, Petr Kříž, Petr Šístek
Vstupné: 120  Kč

Změna programu vyhrazena
Připravujeme na duben : 
Jazzové jaro: Paul Batto, Blue Condition 
- 20 let
Osobnost  města  Sokolova  s  vystoupením 
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MĚSTSký DůM kUlTURY SOkOlOv

8. března Ι 16:00 Ι Městské divadlo Sokolov
OSlAvA MDŽ
Připomenutí  významného  dne,  program 
pro  ženy  a  nejen  pro  ně.  Vystoupí  děti  ze 
sokolovských  mateřských  škol  a  Martin 
Benda  s  pořadem  „Čas  Waldu  neodnes“, 
v němž zazpívá slavné Matuškovy melodie 
a povypráví o jejich vzniku. Pořadem prová-
zí František Faust. Vstup volný

9. března Ι 19:00 Ι Městské divadlo Sokolov
MONOlOGY vAGÍNY 
Režie: Irena Žantovská. Vstupné: 320 - 350 
Kč

10. března Ι 17:00 Ι  Velký sál MDK Sokolov
ZÁklADNÍ UMĚlEckÁ ŠkOlA – 
AkADEMiE
Vstupné dobrovolné.

11. března Ι 18:00 Ι Kavárna Štístko
vERŠE S vůNÍ kÁvY (A DvĚ kOSTkY 
NAvÍc)
KUDY VŠUDY S LÁSKOU ZA LÁSKOU? Verše 
několika  našich  básníků  nám  ukazují  lás-
ku tak, jak ji potkáváme od dětství a jak nás 
v  různých podobách  provází po celý život.
(Uvádí Divadlo bez zákulisí.)
Účinkují:  Andrea  Plachá,  Dana  Nováková, 
Petr Burian.
Vstupné: 40 Kč.

14. března Ι 10:00 + 17:00 Ι Městské divadlo 
Sokolov
liDUŠČiNO DivADlO PRAHA 
Velikonoční čtyřlístek plný pohádek
Vstupné: 75 Kč (17:00)
Dopolední představení pro kolektivy pouze 
po předchozím objednání.

14. března Ι 18:00 Ι Hudební klub „M“
JARNÍ PĚvEcký kONcERT SvĚTOvýcH 
ÁRiÍ A PÍSNÍ   
(Pořádá Petra Dudášová)
Účinkují: Igor Ján ( Státní opera Praha)
Petra Dudášová, Daniel Krejčí  a hosté
Vstupné dobrovolné

15. března Ι 17:00 Ι Městské divadlo Soko-
lov
Bezva Březnové Bijáky
45 lET filMOvÉHO klUBU AlfA
program na stranách 10 a 11

16. března Ι 19:00 Ι Městské divadlo Soko-
lov 
fRANTiŠEk NEDvĚD
Koncert  populárního  písničkáře,  někdejší-
ho  člena  skupin  Toronto,  Spirituál  kvintet 
a Brontosauři. Do roku 1997 vystupuje spo-
lečně  s  bratrem  Janem,  jejich  spolupráce 
vrcholí v roce 1996 koncertem na Strahově. 
Samostatně hraje v dalších letech s kapelou 
Příbuzní, později opět s Janem a v současné 
době především s kapelou Tiebreak. 
Vstupné: 220 Kč 

17. března Ι Městské divadlo Sokolov
Bezva Březnové Bijáky
45 lET filMOvÉHO klUBU AlfA
Program na stranách 10 a 11

19. března Ι 8:00 Ι Velký sál MDK Sokolov
filATEliSTickÁ BURZA
Vstupné: 15 Kč, děti zdarma

21.  března Ι 15:00, Městské  divadlo  Soko-
lov
SOkOlOvSkÁ MATEŘiNkA
Oblastní kolo celostátního festivalu mateř-
ských škol. Jedná se o nesoutěžní přehlídku 
pódiových  vystoupení  dětí  z  mateřských 
škol z našeho regionu. Součástí je i výstava 
dětských prací na téma: "K čemu jsou mosty 
přes řeku?" Vstupné dobrovolné.

25. března Ι 19:00, Velký sál MDK Sokolov
ZÁvĚREČNý vEČER PRO DOSPĚlÉ
(pořádá Taneční škola Petra Macháčka)
Vstup  do  sálu  pouze  ve  společenském 
oděvu,  vstupenky  jsou  v  předprodeji  na 
pondělních  tanečních  kurzech  a  v  info-
centru Městského domu kultury Sokolov.  
Hraje  reprodukovaná  hudba.  Vstupné: 
150 Kč

25. března Ι Městské divadlo Sokolov
PŘEHlÍDkA PĚvEckýcH SBORů kv 
kRAJE

kalendárium
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Nadi Urbánkové a skupiny Bokomara
Zdeněk Troška – beseda se známým režisé-
rem a skvělým vypravěčem
Pálení čarodějnic se skupinou Turbo

3D kiNO AlfA

1. 3. STŘEDA
17:30 JOHN Wick 2 –  USA,  akční/thriller, 
122 min., titulky. Přístupný od 15 let. Vstup-
né: 110 Kč 
20:00  vŠEcHNO NEBO Nic –  ČR,  roman-
tický, 107 min. Přístupný od 12 let. Vstupné: 
100 Kč 

2. 3. ČTvRTEk
17:30 MUZZikANTi – ČR, hudební, 109 min., 
česky. Přístupný od 12  let. Vstupné: 120 Kč 
PREMIÉRA
20:00 lOGAN – USA, akční/dobrodružný, 131 
min.,  titulky.  Přístupný  od  15  let.  Vstupné: 
130 Kč PREMIÉRA

3. 3. PÁTEk
15:00 BAlERÍNA –  Francie/Kanada,  animo-
vaný/rodinný, 89 min., dabing. Vstupné: 110 
Kč PREMIÉRA
17:30 lOGAN – USA, akční/dobrodružný, 131 
min.,  titulky.  Přístupný  od  15  let.  Vstupné: 
130 Kč
20:00 PADESÁT ODSTÍNů TEMNOTY – USA, 
drama/romantický, 121 min., titulky. Přístup-
ný od 18 let. Vstupné: 120 Kč

4. 3. SOBOTA
11:00 ROck DOG – USA, animovaný, 80 min., 
dabing. Vstupné: 110 Kč
13:00 BAlERÍNA – Francie/Kanada, animova-
ný/rodinný, 89 min., dabing. Vstupné: 110 Kč
15:00 lEGO® BATMAN filM 3D – USA, ani-
movaný, 104 min., dabing. Vstupné: 130 Kč
17:30 MUZZikANTi – ČR, hudební, 109 min., 
česky. Přístupný od 12 let. Vstupné: 120 Kč
20:00 kRUHY – USA, horor, 102 min., titulky. 
Přístupný od 15 let. Vstupné: 120 Kč 

5. 3. NEDĚlE
11:00 BAlERÍNA – Francie/Kanada, animova-
ný/rodinný, 89 min., dabing. Vstupné: 110 Kč
13:00 ROck DOG – USA, animovaný, 80 min., 
dabing. Vstupné: 110 Kč

15:00 DivOkÉ vlNY 2 – USA, animovaný, 85 
min., dabing. Vstupné: 110 Kč 
17:30 vŠEcHNO NEBO Nic – ČR, romantický, 
107 min. Přístupný od 12 let. Vstupné: 100 Kč 
20:00 logan  –  USA,  akční/dobrodružný,  131 
min., titulky. Přístupný od 15 let. Vstupné: 130 Kč

6. 3. PONDĚlÍ
17:30 Strnadovi  –  ČR,  dokumentární,  102 
min. Vstupné: 120 Kč/70 Kč FILMOVý KLUB
19:30 Noční zvířata  –  USA,  drama/thriller, 
115  min.,  titulky.  Vstupné: 120  Kč/60  Kč 
FILMOVý KLUB

7. 3. ÚTERý
10:00 všechno nebo nic  –  ČR,  romantický, 
107 min. Přístupný od 12 let. Vstupné: 60 Kč 
NEJEN PRO SENIORY
17:30 Muzzikanti –  ČR,  hudební,  109 min., 
česky. Přístupný od 12 let. Vstupné: 120 Kč
20:00 lék na život – USA, drama/horor, 146 
min.,  titulky.  Přístupný  od  15  let.  Vstupné: 
120 Kč

8. 3. STŘEDA
17:30 BÁBA Z lEDU – ČR, komedie/drama, 
106 min. Přístupný od 12 let. Vstupné: 110 Kč
20:00 kRUHY – USA, horor, 102 min., titulky. 
Přístupný od 15 let. Vstupné: 110 Kč

9. 3. ČTvRTEk
17:30 MASARYk – ČR, životopisný, 106 min., 
česky. Přístupný od 12  let. Vstupné: 130 Kč 
PREMIÉRA
20:00 kONG: OSTROv lEBEk 3D  –  USA, 
fantastický/dobrodružný, 118 min., titulky. Pří-
stupný od 12 let. Vstupné: 130 Kč PREMIÉRA

10. 3. PÁTEk
15:00 BAlERÍNA – Francie/Kanada, animova-
ný/rodinný, 89 min., dabing. Vstupné: 110 Kč
17:30 MASARYk – ČR, životopisný, 106 min., 
česky. Přístupný od 12 let. Vstupné: 130 Kč
20:00 kONG: OSTROv lEBEk  –  USA, 
fantastický/dobrodružný,  118  min.,  titulky. 
Přístupný od 12 let. Vstupné: 110 Kč
11. 3. SOBOTA
11:00 BAlERÍNA – Francie/Kanada, animova-
ný/rodinný, 89 min., dabing. Vstupné: 110 Kč
13:00 ANDĚl PÁNĚ 2 – ČR, 90 min., pohád-
ka/komedie. Vstupné: 90 Kč

15:00 lEGO® BATMAN filM – USA, animo-
vaný, 104 min., dabing. Vstupné: 110 Kč 
17:30 lOGAN – USA, akční/dobrodružný, 131 
min.,  titulky.  Přístupný  od  15  let.  Vstupné: 
130 Kč
20:00 MASARYk – ČR, životopisný, 106 min., 
česky. Přístupný od 12 let. Vstupné: 130 Kč

12. 3. NEDĚlE
11:00 ZPÍvEJ 3D – USA, anim. komedie, 110 
min., dabing. Vstupné: 130 Kč/110 Kč
13:00 ROck DOG – USA, animovaný, 80 min., 
dabing. Vstupné: 110 Kč
15:00 BAlERÍNA – Francie/Kanada, animova-
ný/rodinný, 89 min., dabing. Vstupné: 110 Kč
17:30 JOHN Wick 2 –  USA,  akční/thriller, 
122 min., titulky. Přístupný od 15 let. Vstup-
né: 110 Kč 
20:00 kONG: OSTROv lEBEk 3D  –  USA, 
fantastický/dobrodružný,  118  min.,  titulky. 
Přístupný od 12 let. Vstupné: 130 Kč

13. 3. PONDĚlÍ
17:30 MASARYk – ČR, životopisný, 106 min., 
česky. Přístupný od 12 let. Vstupné: 130 Kč
19:30 Lion – Austrálie, drama, 129 min., titul-
ky. Vstupné: 120 Kč/70 Kč FILMOVý KLUB

14. 3. ÚTERý
10:00 lA lA lAND – USA, muzikál/roman-
tický, 127 min.,  titulky. Přístupný od 12  let. 
Vstupné: 60 Kč NEJEN PRO SENIORY 
17:30 kONG: OSTROv lEBEk –  USA, 
fantastický/dobrodružný,  118  min.,  titulky. 
Přístupný od 12 let. Vstupné: 110 Kč
20:00 kRUHY – USA, horor, 102 min., titulky. 
Přístupný od 15 let. Vstupné: 110 Kč

15. 3. STŘEDA
17:30 MUZZikANTi – ČR, hudební, 109 min., 
česky. Přístupný od 12 let. Vstupné: 120 Kč
20:00 i DvA JSOU RODiNA – Francie, kome-
die/drama, 118 min., titulky. Přístupný od 12 
let. Vstupné: 100 Kč

16. 3. ČTvRTEk
17:30 lOGAN  –  USA,  akční/dobrodružný,  131 
min., titulky. Přístupný od 15 let. Vstupné: 130 Kč
20:00 MASARYk – ČR, životopisný, 106 min., 
česky. Přístupný od 12 let. Vstupné: 130 Kč
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17. 3. PÁTEk
15:00 kRÁSkA A ZvÍŘE 3D – USA,  roman-
tický/fantastický,  90 min.,  dabing. Vstupné: 
150/130 Kč PREMIÉRA
17:30 BÁBA Z lEDU – ČR, komedie/drama, 
106 min. Přístupný od 12 let. Vstupné: 110 Kč
20:00 PADESÁT ODSTÍNů TEMNOTY – USA, 
drama/romantický, 121 min., titulky. Přístup-
ný od 18 let. Vstupné: 120 Kč

18. 3. SOBOTA
Bezva Březnové Bijáky
45 lET filMOvÉHO klUBU AlfA
program na stranách 10 a 11

19. 3. NEDĚlE
11:00 ROck DOG – USA, animovaný, 80 min., 
dabing. Vstupné: 110 Kč
13:00 lEGO® BATMAN filM 3D – USA, ani-
movaný, 104 min., dabing. Vstupné: 130 Kč 
15:00 kRÁSkA A ZvÍŘE –  USA,  romantic-
ký/fantastický,  90  min.,  dabing.  Vstupné: 
130/110 Kč
17:30 kONG: OSTROv lEBEk –  USA, 
fantastický/dobrodružný,  118  min.,  titulky. 
Přístupný od 12 let. Vstupné: 110 Kč
20:00 T2 TRAiNSPOTTiNG – USA, komedie/
drama, 120 min., titulky. Přístupný od 15 let. 
Vstupné: 100 Kč

20. 3. PONDĚlÍ
17:30 NEJŠťASTNĚJŠÍ DEN v ŽivOTĚ Ol-
liHO MäkiHO – Finsko, drama/životopisný, 
92 min., titulky. 
Přístupný od 12 let. Vstupné: 80 Kč 
19:30 PETR A PAPEŽSkÉ BASilikY ŘÍMA – 
Itálie, dokument, 90 min. Vstupné: 160 Kč/80 
Kč FILMOVý KLLUB

21. 3. ÚTERý
10:00 BÁBA Z lEDU – ČR, komedie/drama, 
106 min. Přístupný od 12 let. Vstupné: 60 Kč 
NEJEN PRO SENIORY
17:30 MASARYk – ČR, životopisný, 106 min., 
česky. Přístupný od 12 let. Vstupné: 130 Kč
20:00 lÉk NA ŽivOT –  USA,  drama/horor, 
146 min., titulky. Přístupný od 15 let. Vstup-
né: 120 Kč 
22. 3. STŘEDA
17:30 ANDĚl PÁNĚ 2 – ČR, 90 min., pohád-
ka/komedie. Vstupné: 90 Kč

20:00 JOHN Wick 2 –  USA,  akční/thriller, 
122 min., titulky. Přístupný od 15 let. Vstup-
né: 110 Kč 

23. 3. ČTvRTEk
17:30 RANDE NASlEPO –  Německo, 
komedie, 111 min, dabing. Vstupné: 120 Kč 
PREMIÉRA
20:00 ŽivOT  –  USA,  sci-fi/thriller,  titulky. 
Přístupný od 12 let. Vstupné: 120 Kč PREMI-
ÉRA

24. 3. PÁTEk
15:00 kRÁSkA A ZvÍŘE –  USA,  romantic-
ký/fantastický,  90  min.,  dabing.  Vstupné: 
130/110 Kč
17:30 RANDE NASlEPO – Německo, kome-
die, 111 min, dabing. Vstupné: 120 Kč
20:00 SkRYTÉ ZlO –  USA,  horor,  96  min., 
titulky. Přístupné od 15 let. Vstupné: 110 Kč 
PREMIÉRA

25. 3. SOBOTA
11:00 kRÁSkA A ZvÍŘE 3D – USA,  roman-
tický/fantastický,  90 min.,  dabing. Vstupné: 
150/130 Kč
13:00 DivOkÉ vlNY 2 – USA, animovaný, 85 
min., dabing. Vstupné: 90 Kč
15:00 lEGO® Batman film – USA, animova-
ný, 104 min., dabing. Vstupné: 110 Kč
17:30 kONG: OSTROv lEBEk 3D  –  USA, 
fantastický/dobrodružný,  118  min.,  titulky. 
Přístupný od 12 let. Vstupné: 130 Kč
20:00 SkRYTÉ ZlO –  USA,  horor,  96  min., 
titulky. Přístupné od 15 let. Vstupné: 110 Kč

26. 3. NEDĚlE
11:00 BAlERÍNA – Francie/Kanada, animova-
ný/rodinný, 89 min., dabing. Vstupné: 110 Kč
13:00 ZPÍvEJ –  USA,  anim.  komedie,  110 
min., dabing. Vstupné: 110 Kč/90 Kč
15:00 kRÁSkA A ZvÍŘE – USA, romantický/
fantastický,  90  min.,  dabing.  Vstupné: 
130/110 Kč
17:30 RANDE NASlEPO – Německo, kome-
die, 111 min, dabing. Vstupné: 120 Kč
20:00 Skryté zlo – USA, horor, 96 min., titul-
ky. Přístupné od 15 let. Vstupné: 110 Kč
27. 3. PONDĚlÍ
17:30 ŽivOT  –  USA,  sci-fi/thriller,  titulky. 
Přístupný od 12 let. Vstupné: 120 Kč

19:30 SÁMSkÁ kREv –  Švédsko/Dánsko, 
2016, drama,  110 min. Vstupné:  120 Kč/70 
Kč FILMOVý KLUB

28. 3. ÚTERý
10:00 i DvA JSOU RODiNA – Francie, kome-
die/drama, 118 min., titulky. Přístupný od 12 
let. Vstupné: 60 Kč NEJEN PRO SENIORY
17:30 MASARYk – ČR, životopisný, 106 min., 
česky. Přístupný od 12 let. Vstupné: 130 Kč
20:00 Padesát odstínů temnoty – USA, dra-
ma/romantický, 121 min., titulky. Přístupný 
od 18 let. Vstupné: 120 Kč

29. 3. STŘEDA
17:30 ŽivOT  –  USA,  sci-fi/thriller,  titulky. 
Přístupný od 12 let. Vstupné: 120 Kč
20:00 Skryté zlo – USA, horor, 96 min., titul-
ky. Přístupné od 15 let. Vstupné: 110 Kč

30. 3. ČTvRTEk
17:30 vOlÁNÍ NETvORA: PŘÍBĚH ŽivOTA 
–  USA/Španělsko,  fantastický/drama,  108 
min.,  titulky.  Přístupný  od  12  let.  Vstupné: 
110 Kč PREMIÉRA
20:00 ÚkRYT v ZOO – USA, drama/životo-
pisný, titulky. Přístupný od 12 let. Vstupné: 
110 Kč PREMIÉRA

31. 3. PÁTEk
15:00 ŠMOUlOvÉ: ZAPOMENUTÁ vESNi-
cE 3D – USA,  animovaný/rodinný,  90 min., 
dabing. Vstupné: 150/130 Kč PREMIÉRA
17:30 GHOST iN THE SHEll 3D  –  USA,  
akční/drama,  titulky. Vstupné:  150 Kč PRE-
MIÉRA
20:00 POPÍRÁNÍ HOlOcAUSTU – USA, dra-
ma/životopisný, 110 min., titulky. Přístupný 
od 12 let.  Vstupné: 110 Kč PREMIÉRA

MĚSTSkÁ kNiHOvNA SOkOlOv

Akce pro dospělé:

1. 3. Ι 17:00 Ι přednáškový sál
BOlÍ vÁS DUŠE? PŘiJďTE Si O TOM 
POPOvÍDAT
Otevřeně s Bc. Ludmilou Křivancovou o ne-
mocech duše. Vstup zdarma
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1. 3. Ι 18:00 Ι čítárna
ZMiZElý cHODOv – MilOŠ BĚlOHlÁvEk
Město Chodov ve 20. století několikrát z sad-
ním způsobem změnilo  svou  tvář. Vysídlení 
původního obyvatelstva, důlní činnost a po-
třeba velkého množství ubytovacích kapacit 
vedly  ke  zničení  podstatné  části  původní 
městské  zástavby,  se  kterou  vzalo  za  své 
i mnoho krásných a zajímavých staveb. 
Vstupné  30  Kč,  předprodej  v  čítárně  MK 
Sokolov

2. 3. Ι 17:00 Ι přednáškový sál
ŠvÉDSkÁ TEORiE lÁSkY 
– filMOvÁ PROJEkcE
Švédsko  se  vydává  za  modelový  příklad 
sociálního  státu.  Za  kulisami  novodobého 
ráje na zemi se ovšem odehrává překvapivé 
drama.  V  roce  1972  přišli  politici  s  přelo-
movým  programem  „Rodina  budoucnosti“. 
Měl  stvořit  moderní  společnost,  kde  bude 
důraz  kladen  na  nezávislost  každého  obča-
na,  jemuž  ve  štěstí  nesmí  bránit  ani  vztahy 
k dětem, partnerům či rodičům.  Po čtyřiceti 
letech  experimentu  sociálního  inženýrství 
je  Švédsko  zemí  zpřetrhaných  rodinných 
vazeb.  Lidé  často  žijí  sami  a  sami  umírají, 
aniž  někomu  chybí.  Přirozenou  pospolitost 
nahrazují  uměle  tvořené  sociální  skupiny. 
Šokující výpověď vyprávěná formou filmové 
eseje. Erik Gandini / Švédsko/ 2015/ 76 min./ 
Vhodný od 15 let. Vstup zdarma

7. 3. Ι 18:00 Ι čítárna
cYklUS DEBAT NAD ZAJÍMAvýMi 
kNiHAMi: ZlODĚJkA kNiH – MARkUS 
ZUSAk
Mladý  australský  autor  sepsal  silný,  jímavý 
a neobyčejně čtivý příběh. Jeho vypravěčem 
učinil  Smrt.  Smrt  je  zdánlivě  nezúčastněný 
divák,  s  dokonalým  odstupem,  s  osobitou 
perspektivou; má  všechny předpoklady pro 
to  být  svědkem  a  vypravěčem.  Ale  příběh 
Liesel  Memingerové  je  tak  mimořádný,  že 
i Smrt si musí přiznat zájem o živé lidi, dojetí 
z  jejich  utrpení,  hořkost  a  úlevu  z  konců. 
I  Smrt  má  srdce.  Druhou  světovou  válku 
a holocaust se Zusakovi podařilo originálně 
a  působivě  zprostředkovat  i  těm,  kteří  tu 
dobu  znají  už  jen  z  literatury,  filmů  či  z  vy-
právění. Líčí  ji  jednak pohledem vševědoucí 

a všudypřítomné smrti,  jednak slovy dítěte, 
navíc dítěte žijícího v Německu, v poražené 
zemi.  Zaměřuje  se  ale  spíš  na  všední  život 
v zázemí, do kterého válka jen pomalu a plí-
živě proniká. Vstup zdarma

8.  3.  Ι  18:00  Ι  zimní  zahrada  sokolovského 
zámku
MAESTRA AYAHUAScA – viliAM 
POlTikOviČ, PROMÍTÁNÍ filMU 
A BESEDA
Veliká Amazonie skrývá mnohá tajemství. A ama-
zonští šamani nás překvapují svými schopnostmi 
a svým poznáním. Dokážou léčit i tzv. nevyléči-
telné nemoci, protože přímo komunikují s rost-
linami, které jim samy říkají, jak léčebně působí.  
Místní šamani dokážou vystoupit ze svého těla, 
cestovat po Zemi i vesmíru, můžou si stáhnout 
jakoukoli informaci, poznat cokoli, co je zajímá. 
S  ayahuascou  se  ve  filmu  setkáme  nejen 
prostřednictvím  šamanů  a  jejich  práce,  ale  i 
díky  různým  odborníkům  a  lidem,  pro  které 
znamená s ničím neporovnatelnou zkušenost. 
Režie: Viliam Poltikovič  / 76 minut/  v  českém 
znění s anglickými podtitulky. 
Vstupné 40 Kč, předprodej v čítárně MK Soko-
lov

11.  3.  Ι  13:00  –  17:00  Ι  oddělení  pro  děti 
a mládež
PAPÍROvÉ RůŽE v kORNOUTU 
– WORkSHOP PRO SENiORY S MARTiNOU 
MORÁvkOvOU
Je nutné přihlásit se předem. Učinit tak mů-
žete v čítárně MK Sokolov (lze i e-mailem, či 
telefonicky) do 8. 3. 2017. Vyrábění je určeno 
především seniorům a zdravotně handicapo-
vaným, kteří se mohou hlásit přednostně do 
4. 3. 2017. Neobsazená místa poté nabídneme 
ostatním zájemcům, kteří se mohou hlásit do 
8.  3.  2017. Workshop  je  kapacitně omezen. 
Vstup zdarma

14. 3. Ι 17:30 Ι dětské oddělení
cYklUS REGiONÁlNÍ AUTOŘi: 
POHÁDkOvÉ ODPOlEDNE PRO 
vŠEcHNY GENERAcE
Autorské  čtení  z  nové  pohádkové  knihy 
spisovatelky  Terezy  Igazové  a  ilustrátora 
Dalibora Nesnídala  „O princi,  který  se  vrtal 
v nose“

Beseda s autorkou a ilustrátorem knihy spo-
jená s autogramiádou. Na akci bude možno 
knihu zakoupit (180 kč).
Vstup zdarma

15. 3. Ι 18:00 Ι čítárna
ČESkOSlOvENŠTÍ lETci v ROYAl AiR 
fORcE – PhDr. DANiEl ŠvEc
Přednáška  se  zaměřuje  na  letce,  kteří  se 
nejrůznějšími  cestami  snažili  bojovat  proti 
okupantům  jejich  země. Časová  linie  začíná 
událostmi  let  1938  a  1939,  Mnichovským 
diktátem a zabráním zbytku Československa, 
a končí poúnorovými událostmi. Vyzdviženy 
budou  čtyři  z  mnoha  jedinečných  a  často 
velice  krutých  životních  příběhů.  Mimo 
generálporučíků a legend československého 
letectva  Františka  Fajtla  a  Františka  Peřiny 
budou zmíněny  i  tragické osudy armádního 
generála/Air marshala RNDr. Karla Janouška 
a plukovníka in memoriam Františka Truhláře. 
Cílem  je  připomenout,  představit  a  hlavně 
nezapomenout  na  tyto  dlouho  opomíjené 
hrdiny našeho národa.
Součástí přednášky je i ukázka četných dobo-
vých artefaktů.
Web: http://danielsvecraf.webnode.cz/

21. 3. Ι 16:30 Ι čítárna
kRÁSNÁ ŘEČ 
– iNTERAkTivNÍ PŘEDSTAvENÍ
Krásná  řeč  je  postavena  na  propojení 
textu  se  zajímavým  místem.  Divák  je  sám 
součástí představení, které nemá (jak tomu 
je  obvykle)  jeviště,  ale  probíhá  v  prostoru 
mezi  návštěvníky.  Divák  tak  má  možnost 
dotknout se účinkujících – hrát přímo s nimi 
a  taktéž  vnímat  celistvost  místa,  jelikož 
zorné pole se neustále otáčí a děj  je přená-
šen po celém prostoru.   Účinkují: Jan Kačer 
–  herec  a  režisér,  Nela  Boudová  –  herečka, 
Robert Neubert – spisovatel a básník, Sofie 
Filippi – herečka a tanečnice Vstupné 40 Kč, 
předprodej v čítárně MK Sokolov

22. 3. Ι 18:00 Ι čítárna
SESTRY B. – PhDr. MilENA 
ŠTRÁfElDOvÁ
Na  samém  začátku  byl  jen  obdiv malé  dí-
venky ke starší sestře a touha ji napodobit. 
Nevinné  sourozenecké  škorpení,  blízkost 
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i odcizení, malé spory i souznění, okamžiky 
radosti i zklamání běžné v každé rodině. Do 
života Sester B. však zasáhly i velké dějiny. 
„Já jsem přece chtěla jen hrát,“ obhajuje se 
Lída Baarová, když jí mladší sestra Zorka vyčte 
vztah  s  nacistickým  ministrem  propagandy 
Josefem Goebbelsem.  Vstupné 40 Kč

27. 3. Ι 18:00 Ι přednáškový sál
ExkURS DO DĚJiN filOSOfiE 
– Mgr. PETR kAŠPAR
Tentokrát se budeme věnovat období anti-
ky.Vstup zdarma

28. 3. Ι 18:00 Ι čítárna
cYklUS MůJ PŘÍBĚH: JiTkA HlAvSOvÁ 
Jitka Hlavsová je galeristka z Lokte, která 
se  navzdory  rakovině  vydala  na  kole  na 
cestu do Santiaga de Compostela.
„Na  začátku mého  putování  stála  ledově 
chladná  a  nesmlouvavá  lékařská  zpráva. 
Jsem vážně nemocná. Je to tatáž nemoc, 
na  kterou  po  krátkém  zápase  zemřela 
moje  maminka.  Karcinom  prsu.  Věděla 
jsem, že mě lékaři zařadili do rizikové sku-
piny, ale připravit se na takovou diagnózu 
asi  nelze.  Byl  to  šok,  a  určitě  ne  jen  pro 
mne. A právě  tehdy  jsem se  rozhodla,  že 
budu s tou zákeřnou potvorou ze všech sil 
bojovat.“
Více na http://www.galerieloket.cz/galeri-
eloket/17-SVATOJAKUBSKA-POUTVstup 
zdarma

8.  4.  Ι  13:00  –  17:00  Ι  oddělení  pro  děti 
a mládež
lAPAČ SNů – WORkSHOP PRO SENiORY 
S JANOU GOSSOvOU
Podle severoamerických  indiánů  lapač snů 
zachycuje dobré sny a špatné odhání. Může 
být  použit  i  jako  amulet,  který  ochraňuje 
před  negativní  energií.  Všechny  druhy 
materiálů  a  věci,  ze  kterých  je  vyroben, 
mají  svůj  význam,  stejně  jako barvy,  které 
se při výrobě použijí. V neposlední řadě je 
i hezkým dekoračním předmětem.
Je  nutné  přihlásit  se  předem.  Učinit 
tak  můžete  v  čítárně  MK  Sokolov  (lze 
i  e-mailem,  či  telefonicky)  do  5.  4.  2017. 
Vyrábění  je  určeno  především  seniorům 
a  zdravotně  handicapovaným,  kteří  se 

mohou  hlásit  přednostně  do  1.  4.  2017. 
Neobsazená místa  poté  nabídneme  ostat-
ním zájemcům, kteří se mohou hlásit do 5. 
4.  2017.  Workshop  je  kapacitně  omezen. 
Vstup zdarma

Akce pro děti:

8. 3. Ι 15:30 Ι oddělení pro děti a mládež
ČTEME DĚTEM
Budeme  číst  z  knihy  Pidibabka  z  Brd  od 
Jiřího Kahouna. V malebném městě Berouně 
stojí  dům,  který  vypadá  jako  kostka.  Je  to 
školka, kam chodí i povídalka Emička. A tahle 
holčička  má  babičku  a  dědu  v  jeskyňkové 
chaloupce schované za hustým křovím. Když 
je Emička s tatínkem navštíví, do chaloupky 
může  vejít  jen  ona.  Babička  s  dědou  jsou 
totiž trpaslíci… Vstup zdarma

22. 3. Ι 13:00-16:30 Ι oddělení pro děti a mlá-
dež
vYRÁBĚNÍ PRO ŠikUlkY
Děti budou vyrábět desky na důležité tajnos-
ti. Vstup zdarma

31. 3. Ι oddělení pro děti a mládež
NOc S ANDERSENEM
Noc  s  Andersenem  je  akce  knihoven  na 
podporu  dětského  čtenářství,  při  níž  děti 
nocují v knihovně u příležitosti výročí naro-
zení dánského pohádkáře Hanse Christiana 
Andersena.
Účast  na  akci  je  odměnou  pro  čtenáře  na-
šeho  dětského  oddělení  a  prvním  krokem 
k účasti je malý testík, který mohou děti do-
stat v dětském oddělení nebo ho najdou na 
www.mksokolov.cz. Je třeba jej vypracovat 
a nejpozději do 18. 3. odevzdat v dětském 
oddělení,  nebo  zaslat  na  reismullerova@
mksokolov.cz. Ze správných odpovědí „noc-
ležníky“  vylosujeme.  Chystáme  soutěže, 
hry, vyrábění a spoustu další zábavy. Akce je 
v  tomto  roce  tematicky zaměřena na Čtyř-
lístek, těšíme se na všechny Fifinky, Bobíky, 
Pindi a Myšpulíny. Vstup zdarma

PŘiPRAvUJEME NA DUBEN:

Akce pro dospělé:
3. 4. Dana Šimková  - Příběh Titanicu

4. 4. cyklus debat nad zajímavými knihami: 
Svíce dohořívají – Sándor Márai
5. 4. Pěšky za neobvyklostmi severozápad-
ních Čech – RNDr. Jan křivanec
6. 4. filmová projekce
8. 4. Workshop s Janou Gossovou – lapač 
snů (přihlášky předem v čítárně MK Sokolov)
10.  4.  cyklus Regionální autoři: irena Pi-
loušková
12. 4. Životní plány duše – Gabriela Čani-
gová
19. 4. 150 let od vyhlášení Rakouska-Uher-
ska – PhDr. vladimír Rozhon, Ph.D.
24. 4. Exkurs do dějin filosofie: Středověk 
– Mgr. Petr kašpar

Akce pro děti:
5. 4. Čteme dětem
12. 4. vyrábění pro šikulky
29. - 30. 4. Seminář tvůrčího psaní
30. 4. Rej strašidel a čarodějnic

chystáme nové tematicky zaměřené cykly 
– Můj příběh a Regionální autoři

Můj příběh
Od  března  se  v  knihovně  můžete  v  rámci 
cyklu Můj příběh pravidelně setkávat s  lid-
mi,  kteří  navzdory  nemoci  nebo  zdravotní-
mu  znevýhodnění,  dělají  dál  to,  co  je  baví 
a  v  čem  jsou  dobří.  Nebo  se  naopak  kvůli 
nemoci  jejich  cesta  nasměrovala  někam, 
kam by se jako úplně zdraví nikdy nedostali. 
Jsou  to  lidé,  kteří  jsou  ochotní  se  podělit 
o  svůj  životní  příběh  a  být  tak  ostatním 
nadějí  a  inspirací,  že  nemocí  nebo  úrazem 
život nekončí a že vždy stojí za to bojovat. 
Cyklus  zahájíme  v  březnu  příběhem  paní 
Jitky  Hlavsové  –  galeristky  z  Lokte,  která 
se  navzdory  rakovině  vydala  na  kole  na 
cestu do Santiaga de Compostela. V dubnu 
bude  o  životě  s  roztroušenou  sklerózou 
povídat  zpěvačka  a  klavíristka  Hana  Ro-
binson  a  v  květnu  o  životě  se  zrakovým 
znevýhodněním  operní  zpěvačka  Kateřina 
Schejbalová.  Záštitu  nad  cyklem  převzala 
paní místostarostka Renata Oulehlová.  
Regionální autoři
V tomto cyklu bychom Vám chtěli postupně 
představit  autory,  kteří  jsou  z  našeho  regi-
onu. Nepíší  naučnou  literaturu,  ale beletrii, 



me alespoň na krátkou chvíli jejich pobyt ve 
společnosti pěveckého kroužku „Zpívánky“.
7. 3. 10:00 královské Poříčí – Toreal - Do-
mov  pro  seniory  s  dlouhodobým  onemoc-
něním. U příležitosti  svátku MDŽ seniorům 
i všem klientům ústavu zpříjemníme alespoň 
na krátkou chvíli jejich pobyt ve společnosti 
pěveckého kroužku „Zpívánky“.
8. 3. 15:00 Dolní Rychnov, Bergmanova ul. 
- U příležitosti svátku MDŽ seniorům i všem 
klientům  ústavu  zpříjemníme  alespoň  na 
krátkou  chvíli  jejich  pobyt  ve  společnosti 
pěveckého kroužku „Zpívánky“.
9. 3. 14:00-18:00 Restaurace florenc - Soko-
lov. Pozvánka nejen pro seniory Sokolovska 
na Čtvrteční společenské posezení s hud-
bou a tancem.
13. 3.  13:00-17:00  Posezení s debatou - 
ZTLUMTE TO PROSÍM! Hluk je všude. Stal se 
známkou  technologického  pokroku  a  záro-
veň naším nepřítelem. Někdy je přitom řeše-
ním jen vzájemná ohleduplnost. Co vy na to? 
14. 3. 15:00-18:00 Zpívánky - pěvecký krou-
žek.
15. 3. 13:00-17:00 Posezení s debatou - Ná-
vrat české ikony - SÍŤOVKY. Před sametovou 
revolucí měl síťovou tašku doma asi každý, 
jenže pak ji na dvě desetiletí zcela vytlačily 
igelitky.  Symbol  dvacátého  století  spo-
třebního  zboží  propaguje  oblast  i  vznik  ve 
Žďáru nad Sázavou. Vrátíme se ve 21. století 
k síťovkám?
20. 3.  13:00-17:00  Posezení s debatou 
-  NA  JARNÍ  ÚKLID  HRAVĚ.  Jsou  domácí 
práce,  do  kterých  se  nikomu  nechce.  Jarní 
sluníčko  nás  obvykle  donutí  a  pustíme 
se  do  úklidu,  neboť  čistota  je  půl  zdraví. 
21. 3.  15:00-18:00  Zpívánky - pěvecký 
kroužek.
22. 3.  13:00-17:00  Posezení s de-
batou  -  Jak  byste  stručně  vyjád-
řili  svou  nynější  životní  filozofii? 
23. 3.  14:00-18:00  Restaurace florenc 
-  Sokolov.  Pozvánka  nejen  pro  seniory  So-
kolovska  na Čtvrteční posezení s hudbou 
a tancem.
27. 3. 13:00-17:00 Posezení s debatou - Venku 
je hnusně…, co je pro vás tím neomylným zna-
kem jara? Petrklíče? Čápi? Nebo něco jiného?
28. 3.  15:00-18:00  Zpívánky - pěvecký 
kroužek.
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kalendárium

poezii  nebo  literaturu  pro  děti.  14.  března 
to  bude  Tereza  Igazová  z  Karlových  Varů 
a  Dalibor  Nesnídal  ze  Semtěše  u  Žlutic, 
kteří představí knihu O princi, který se vrtal 
v  nose.  10.  4.  to  bude  mladá  sokolovská 
autorka Irena Piloušková, která vydala knihy 
Hvězdy s nadějí a Jeho královna. V jednání je 
rovněž sokolovský autor, scénárista a režisér 
Rudolf  Havlík,  jehož  Pohádky  pro  Emu  se 
právě  promítají  v  našich  kinech.  Oba  cykly 
budou dále pokračovat na podzim.

Upozornění pro návštěvníky knihovny: 
Z  důvodu  konání  představení  Krásná  řeč 
bude  čítárna  v úterý 21.  3.  otevřena pouze 
do 15:00.

Tamara Rybárová, Ema Reismüllerová

DDM SOkOlOv 

1. 3. Ι 8:00 Ι DDM
„MiNUTA v ŽivOTĚ“
Bezpečnostně vzdělávací akce pro zvané SŠ

3. 3. Ι 16:00-19:00 Ι DDM
JARNÍ TURNAJ vE flORBAlU
Členové ZÚ DDM

7. 3. Ι 8:00-13:00 Ι Gymnázium Sokolov
Ok – cHEMickÁ OlYMPiÁDA
Kategorie ZŠ - D

9. 3. Ι 8:00-13:00 Ι ZŠ Sokolov Rokycanova
kk – NĚMEcký JAZYk – SOUTĚŽ MŠMT
Kategorie ZŠ, II. A, B, C

15. 3. Ι 8:00 Ι DDM
„MiNUTA v ŽivOTĚ“
Bezpečnostně vzdělávací akce pro zvané SŠ

22. 3. Ι 8:00-13:00 Ι Gymnázium Sokolov
kk – ZEMĚPiSNÁ OlYMPiÁDA
Kategorie ZŠ – A, B, C, D

23. 3. Ι 8:00-13:00 Ι ZŠ, DDM
Ok – fYZikA - OlYMPiÁDA
Kategorie E, F

13. 4. Ι 7:00-17:00 Ι DDM
vElikONOČNÍ ŘÁDĚNÍ

Akce pro školní děti, pro které  je připraven 
výlet  do  EKOCENTRA  v  Chebu.  Děti  čeká 
velikonoční tvoření, zvířata a jejich mláďata. 
Přihlášky  jsou  k  dispozici  na  recepci  DDM. 
Uzávěrka přihlášek je 17. 3. 2017.

Na  objednávku  škol  probíhají  vzdělávací 
programy dopravní výchovy a keramiky.

lucie kottová, DDM Sokolov

klUB DůcHODců kOMENSkÉHO,

1. 3. Předjaří  -  změny  v  přírodě  a  vliv  na 
zdraví
8. 3. MDŽ - význam svátku, písničkové odpo-
ledne
15. 3. Naše záliby  -  Jak  nám  zpříjemňují 
život?
22. 3. cvičení se šátky
29. 3. Jak na nás působí změna času? Cvi-
čení paměti

klUB SENiORů J. Z PODĚBRAD

7. 3. Procvičování hrudní páteře a popovídá-
me si o našich zálibách při kávě nebo čaji.
14. 3. MDŽ s divadelním souborem Lupínek 
z Březové s malým občerstvením.
21.  3.  Procvičování  jemné  motoriky  rukou, 
paměťové,  karetní  a  počítačové  hry  dle 
zájmu.
28. 3. Vítání jara – písně, zvyky, poezie.
Setkáváme  se  každé  úterý  v  klubové  míst-
nosti J. z Poděbrad. Těšíme se na Vás!
Za Klub seniorů A. Veithová

klUB DůcHODců HORNickÁ 1595 - 
HÁJEČEk

Pranostika  lidu:  Panská  láska,  ženská  chuť 
a březnové počasí není stálé.

1. 3. 13:00-17:00 Posezení s debatou  - Za-
počali jste nový rok zdravěji? Nezapomínejte 
na vitamíny, neboť jak je známo, nedostatek 
některých prvků nám může narušit přirozený 
běh života.
6. 3. 10:00 kynšperk na Ohří, Pochlovická 
ul. - Domovy  pro  seniory  s  dlouhodobým 
onemocněním.  U  příležitosti  svátku  MDŽ 
seniorům i všem klientům ústavu zpříjemní-



29. 3.  13:00-17:00  Posezení s debatou 
-  Jaké  pokojové  květiny  máte  nejraději? 

váš správce klubu seniorů Hornická 1595 – Háječek 
v Sokolově Juraj Zubko

klUB DůcHODců SlAMĚNkA SOkOlOv

Pořádané akce a činnost klubu jsou 
realizovány za finanční podpory města 
Sokolova.

6.3.   Přihlášky na autobusový poznávací 
zájezd do „ Prahy “
Prohlédneme  si  Obecní  dům  a  Národní 
divadlo. Obě prohlídky budou komentované 
průvodcem. 
Přihlášky:  8:00 hod.,  Dům  s  pečovatelskou 
službou ul. Komenského 113, Sokolov. 
Příspěvek  účastníka:  200  Kč,  uhradí  při 
přihlášení. 
Den konání zájezdu: 15. 3. 2017. 
7. 3.  Turnaj v kuželkách a šipkách,  9:00 
hod. kuželna Akryl, startovné 10 Kč
14. 3. „ Zbirožsko “, 10:00  hod.,  zasedací 
místnost MÚ Sokolov, Rokycanova ul. 
Budeme  promítat  fotografie  a  vyprávět 
o  týdenním  podzimním  turisticko-poznáva-
cím pobytu  v září 2016.
15. 3.  Autobusový poznávací zájezd„ Praha“ 
Účastní se přihlášení 6. 3. 2017.
Odjezd autobusu:  7:00 hod. zastávka MHD 
Sokolov ISŠTE (naproti sportovní hale)   
7:05 hod. zastávka MHD Sokolov Těšovice
22. 3.  Taneční odpoledne v kinokavárně 
AlfA, 16:30-19:00 hod. 
K  tanci  a  poslechu  hraje Duo  Jitka  a  Láďa. 
Měsíc březen je ještě chladný, tak se přijďte 
rozehřát při dobré muzice. Vstupné je dob-
rovolné.    
29. 3.  Turistický výšlap „Z lokte na Sva-
tošské skály“ - trasa vede ze žel. st. Loket  
na  Svatošské  skály.  Pochod  lze  ukončit 
v Doubí, jet MHD na nádraží a dále vlakem 
domů. Návrat  účastníků  do  Sokolova  bude 
individuální.
Délka: Loket – Doubí: 10,5 km
Loket – žst. K.Vary/Dvory: 14,5 km 
Trasa vede po cyklostezce, je většinou rovi-
natá a pohodlná. 
Doprava:  vlak,  odjezd  ze  Sokolova  v  8:52 
hod., s přestupem v Chodově. Sraz na nádra-
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ží  kvůli  zápisu  účastníků nejpozději v 8:15 
hod. Dobré turistické boty a oblečení. Jídlo 
a pití  do batůžku.

Za výbor klubu důchodců Slaměnka Sokolov, 
Marie Matějková

MUZEUM SOkOlOv

ExPOZicE MUZEA 
(sokolovský zámek)

V 1. podlaží objektu sokolovského zámku je 
umístěna  expozice muzea,  ve  které  je  pre-
zentována  příroda,  středověké  a  novověké 
dějiny regionu, archeologie, církevní umění 
17. - 19. století, etnografie, období 2. světové 
války  s připomínkou koncentračního  tábora 
ve Svatavě, a také hornictví a jednotlivé prů-
myslové obory - sklářství, chemický průmysl, 
výroba porcelánu apod.
OTEVŘENO:
Celoročně:  středa-neděle  9.00-12.00 
 a  13.00-17.00 hod.

kNiHOvNA MUZEA
(objekt bývalé myslivny)

Samostatné odborné pracoviště muzea. Její 
knižní fond čítá kolem 5000 svazků, literaturu 
o obecných dějinách a dějinách umění, regio-
nální literaturu a knihy o hornictví a geologii 
v českém a německém jazyce. 
Informace na tel.: 352 623 930 Bc. Jiří Pešek, 
e-mail: pesek@muzeum-sokolov.cz   

HORNickÉ MUZEUM kRÁSNO

EXPOZICE  MUZEA -  v  expozici  je  umístěn 
těžní parní  stroj  z dolu Marie v Královském 
Poříčí  z  roku  1897  a  dokumentace  k  jeho 
transferu. Dále je zde prezentována historie 
hnědouhelného  hornictví  na  Sokolovsku, 
ukázky mineralogické  sbírky  ze  Slavkovské-
ho  lesa  a  trojrozměrné  sbírkové  předměty 
týkající se těžebních aktivit v oblasti.
AREÁL CÍNOVÉHO DOLU VILÉM -   expozice 
důlní povrchové kolejové dopravy rozchodu 
900 mm  používané  společností  Sokolovská 
uhelná a. s. na povrchových lomech. Dále vo-
zový park o rozchodu 450 a 600 mm užívaný 
v rudných a uhelných dolech na Sokolovsku 
a  ve  slavkovském  rudném  revíru.  Expozice 

s  hornickou  tématikou  jsou  v  budovách 
rozvodny, strojovny a v  těžní budově. Důlní 
vláček je v provozu od 1. 5. do 30. 9. 2017.
OTEVŘENO:
4.  březen  –  listopad:  středa-neděle  9.00-
12.00 a 13.00-17.00 hod. 

Důl JERONýM 
– Zavřeno do 1. 5. 2017 

ŠTOlA Č. 1 JÁcHYMOv
 – Zavřeno do 1. 5. 2017

výSTAvNÍ SÍŇ v PŘÍZEMÍ 
SOkOlOvSkÉHO ZÁMkU  

2. březen – 2. duben 
PRÁcE STUDENTů A UČiTElů ZUŠ 
SOkOlOv
Vstupné dle ceníku

výSTAvNÍ SÍŇ v 1. PATŘE 
SOkOlOvSkÉHO ZÁMkU 

8. březen – 25. červen 
JAk SEMENA PUTUJÍ kRAJiNOU 
Vstupné dle ceníku

PŘEDNÁŠKA
16. březen  
Mgr. f. PREkOP – MĚSTO lAUTERBAcH: 
SOUHRN POZNÁNÍ ZANiklÉHO HORNic-
kÉHO MĚSTA
Od 17 hod. v zimní zahradě zámku, vstupné 
20 Kč

odbor sociálních věcí pořádá

DiSkUZNÍ DEN PRO SENiORY
Pravidelné  kontaktní  a  informační  setkání 

s představiteli města

v PONDĚlÍ DNE 13. 3. 2017

v divadle Městského domu kultury Sokolov
v době od 13:00 – do 14:30 hodin

Součástí je krátký kulturní program. 
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Soutěžní kupon 
- Sokolovský Patriot
- březen 2017

Tajenka:  ............................................

.............................................................

..............................................................

Jméno  a  adresa:  .............................

..............................................................

..............................................................

Kupon zašlete na adresu:
Městský dům kultury Sokolov, 
Sokolovský Patriot, 5. května 655, 
356 01 Sokolov, nebo odevzdejte 
osobně v Sokolovském 
infocentru. Uzávěrka pro 
doručení je 31. března 2017.

Naše tajenka vám tentokrát odhalí 
atraktivní výletní místo v západním 
Krušnohoří  s nadmořskou výškou 
991 metrů.  

Vyluštěnou tajenku z tohoto čísla
Sokolovského  Patriotu  zasílejte 
nebo  odevzdejte  osobně 
v  Sokolovském  infocentru  pouze 
na kuponu, přičemž každý luštitel 
může  zaslat  pouze  jeden  kupon. 
Jméno  výherce  bude  otištěno 
v  květnovém  čísle  Sokolovského 
Patriotu.

Tajenka z čísla 01/2017
 „PĚVECKý SBOR ZVONEK“

Výherce: Alena Holakovská, So-
kolov vyhrává dvě volné vstupen-
ky  na  libovolné  promítání  v  3D 
kině  Alfa.  Vstupenky  si  výherce 
může  vyzvednout  od    1.  3.  do 
31.  3.  2017  v  Sokolovském  info-
centru.

křížovka

ACHIÁŠ, AKTY, ANION, ANTI, ANýZ, ARIZONA, ARKUS, AUTO, BANDITÉ, BARYUM, BASISTÉ, BEAT, BIVAKY, BLAHO, BOBR, BODY, 
BROSKVOŇ, CLONIT, DESATERO, DĚTI, DĚVA, DOLET, DRBKA, DýKA, EXIT, FARAO, FIAT, GRIFY, HALALI, HRON, CHRASTÍ, CHYBA, 
IGLÚ, ILJA, INFARKT, INKA, KAFR, KAPSA, KARI, KAŠE, KEŠU, KILA, KNOFLÍK, KODEIN, KOMPAS, KORSET, KORUNA, KRMIVO, 
KŠEFT, KVIZ, KYVADLA, LANŠMÍT, LAUFER, LEUKÉMIE, LEVHART, LIAT, MATY, NATÉ, NEVOLIT, NORA, OBDIV, OBOLUS, OCÚN, 
ODIV, OHBÍ, OMAKAT, OPIUM, OSTATNÍ, OTEPLIT, PAPYRUS, PATRO, PEPŘ, PĚST, PIKA, PLÉD, POPUD, POSUDEK, POVĚST, 
PROPAN, PROTIV, RAKIJA, RAKVE, RIGOL, ROCO, ROKOKO, ROLE, ROUP, ROVY, RůŽENEC, RYSE, RYTO, SNOP, SODA, SOKOLÍK, 
SOUD, STARCI, STLÁT, SVAZ, SVOD, ŠITÍ, ŠKUB, ŠPRT, ŠTUS, ŠTYCH, TAPA, TĚLO, TERINA, TĚŽCE, TIKAT, TOKY, TOPORA, TULÁK, 
ÚDAJE, UHLÍ, ÚPLNOST, ÚŘAD, ÚSEKY, ÚŠTĚP, ÚTRAPY, VÉVODA, VOKATIV, VRAH, VUŘT, ZISK, ZRNO, ZŘENÍ, ŽLEB
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