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ROZMĚR	V	
MILIMETRECH

ZÁKLADNÍ	
CENA/MĚSÍC

Zadní	vnější	obálka	1/2 210x110 5 175 Kč

Zadní	vnitřní	obálka	1/2 210x110 4 295 Kč

Zadní	vnitřní	obálka	1/4 110x110 2 330 Kč

Vnitřní	část	1/2 200x97 3 278 Kč

Vnitřní	část	1/4 97x97 2 012 Kč

Vnitřní	část		1/8 63x90, 131x43 1 610 Kč
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Taneční mistr oslavil životní 

jubileum ............................................
6

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 (cca 100 projekcí/den) 3 000 Kč / 7 dní

BUĎTE	S	NÁMI	VIDĚT,
      DEJTE O SOBĚ VĚDĚT 

POČET	PROJEKCÍ	SPOTU CENA

20 2 587 Kč

SOKOLOVSKÝ	PATRIOT
Tištěná reklama v ofi ciálním barevném 
měsíčníku radnice. Náklad 10 000 ks.

VELKOPLOŠNÁ	OBRAZOVKA
Elektronické plakáty a reklamní spoty

KINOREKLAMA
Projekce elektronických plakátů a spotů před promítaný-
mi fi lmy ve 4K 3D kině Alfa a na LCD obrazovce ve foyer. 

Kontakt:	Andrea	Pfeiff	 erová	
	 	inzertní	poradce	775	617	583

Ceník vč. DPH, platný k 2. 10. 2017.

Městský dům kultury Sokolov, příspěvková organizace
5. května 655, Sokolov, www.mdksokolov.cz





Lenka Filipová 
18. dubna i 19:00

Městské divadlo Sokolov

Koncert populární zpěvačky a kytaristky. 
vstupné 300 Kč. Předprodej v Sokolovském infocentru od 5. 3. 2018

Sledujte www.mdksokolov.cz
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obsahSlovo starosty

Bc. Jan Picka, starosta města

Když se březen vyda-
ří, je to krásné před-
jaří. Když se projdeš 
trochu venku, hned 
narazíš na sněženku. 
Ptáci si už zpívají, 
příchod jara vítají. 
Už aby tu jaro bylo, 
sluníčko nás potěšilo! 

Příjemné březnové 
listování Vaším 
Patriotem, dámy 
a pánové! 

Úvod mého dnešního příspěvku obstarala básnička 
našich dětí, a to hned z několika důvodů. Věřím, že 
Vám udělala stejně jako nám dobře na duši, také 
může posloužit jako oslava Světového dne poezie, 
který oslavíme 21. března a v neposlední řadě mů-
žeme krátkou básničku vnímat jako vítaného posla 
jara. A abych Vás na vítání jara připravil, tak musím 
dodat ještě jeden časový údaj. Jaro k nám dorazí 
20. března, a to přesně v 17 hodin a 15 minut. A já 
společně s vedením města Vám všem přeji, aby 
Vás březnové sluníčko provázelo co možná nej-
častěji, abyste jarní pozdravy v podobě sněženek 
potkávali doslova na každém kroku a měli jich také 
plnou náruč. Nesmíme totiž, pánové, zapomenout 
na to, že 8. března nás čeká příjemná povinnost 
spojená s Mezinárodním dnem žen. A naše slova 
lásky, díků a ocenění si vyslechne každá žena v na-
šem okolí. Lhostejno, jestli je jí pouhý den, nebo 
krásných sto let. Milé dámy, dovolte mi, abych se 
pomyslně převlékl do pošťáckého a jménem mužů 
Vám všem poblahopřál. K Vašemu svátku Vám 
jménem mužského pokolení přeji hodně zdraví, 
spoustu optimismu a dobré nálady, mnoho opěto-
vané lásky a nepřebernou porci životního štěstí. 
Dovolte mi, vážení čtenáři, abych v přání všeho 
dobrého ještě v několika řádcích pokračoval. Přání 
mnoha velkých rolí a řady spokojených diváků rád 
nasměřuji všem divadelníkům ke Světovému dnu 
divadla (27. 3.). V Sokolově jsme právem hrdí na 
skutečnost, že Městský dům kultury je domovem 
hned dvou amatérských divadel, a to Divadla bez 
zákulisí a Divadelního souboru Konvalinky. Věřím, 
že i za Vás všechny mohu našim divadelníkům 
k jejich svátku nejen poblahopřát, ale především 
jim také poděkovat. To i díky nim se kultuře v So-

kolově daří, a i jejich zásluhou jsme mohli a můžeme 
sledovat mnohé divadelní hry plné rozmanitých 
příběhů. Moc díky! 
Stejné díky, podpořeno kytičkami žáků a studentů, 
zamíří do všech škol, které v našem městě jsou. 28. 
březen v kalendáři již dlouhá léta patří učitelům a my 
jim k jejich dni přejeme jen ty nejlepší žáky a mnoho 
předaných vědomostí, které padnou na „úrodnou 
mozkovou kůru“. Samozřejmě jim přejeme také 
spoustu trpělivosti a dobré nálady, se kterou se ty 
školní trable budou lépe snášet. A ještě připomínka 
všem kantorům. Nezapomeňte prosím, že ve čtvrtek 
1. března si celý svět připomene Mezinárodní den 
omylů a já mám tak trochu tušení, že stejně tak tomu 
bude i při zkouškách v našich školách. Požádám tedy 
jménem studentů o jakousi vzájemnou solidaritu, 
neboť špatná odpověď nebude projevem neznalosti, 
ale spíše způsobem připomínky právě tohoto data. 
Na pár slov si od významných dat odskočme k nespl-
nění jedné z březnových pranostik. Na mysli mám 
konkrétně tu, která nám říká: „Březen - za kamna 
vlezem.“ V našem městě tomu tak opravdu nebude. 
My společně s Vámi místo za kamna míříme do 
našich ulic. V plném proudu je pokračování rekon-
strukce ulice Spartakiádní, stavební ruch se trochu 
netradičně rozjíždí na některých našich základních 
školách a v DDM. Jsme velmi rádi, že díky spolupráci 
Karlovarského kraje, Dolního Rychnova a Sokolova se 
začne po letech úvah realizovat vybudování bezpeč-
ného přechodu pro chodce a zapomenout nechci i na 
zahájení stavebních úprav ulice Petra Bezruče, které 
si vyžádají jak uzavření této ulice, tak i řešení provi-
zorního parkování. A na úplný závěr návod majitelům 
aut k ušetření starostí a možná i finančních ztrát. 
Nezapomeňte prosím, že přelom měsíců březen 
a duben je každoročně ve znamení začátku jarního 
mytí města. Sledujte prosím pozorně přenosné do-
pravní značení a jeho respektováním usnadněte práci 
pracovníkům společnosti SOTES a ochraňte tak svoji 
peněženku před případnými pokutami a částkami za 
odtah vozidla. 
Společně se svými kolegy Vám všem přeji co nejpo-
hodovější čekání na jaro.                                         
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zení na dodavatele stavby. Služba by v novém 
působišti měla být do konce roku.

kaM po sokolovskU Na vElEtrHU

Městský dům kultury a Sokolovské infocent-
rum se zúčastnily 27. ročníku cestovního ve-
letrhu Holiday World. Jako součást expozice 
Živého kraje zde společně s dalšími partnery 
prezentovaly turistický portál Kam po Soko-
lovsku a nadcházející kampaň. Jejími tvářemi 
se stali ultramaratonec známý z pořadu 
České televize Parta Maraton Miloš Škorpil 
s manželkou Danou, která se věnuje nutrič-
nímu poradenství. Na podporu turistického 
portálu natočili propagační videa a nafotili 
tematický editorial. První díl "My víme, kam po 
Sokolovsku" byl již uveden na podzim 2017. 
Druhý spot „Jsme Váš turistický průvodce“ 
pak byl uveden právě na zmíněném cestovním 
veletrhu. Pod hlavičkou Kam po Sokolovsku se 
zde prezentovaly propagační materiály: Kam 
po Sokolovsku na kole, Kam po Sokolovsku 
s dětmi a letáčky s informacemi o letní turis-
tické soutěži pro rodiny s dětmi s názvem Po 
stopách Permoníčka. Ta bude v sokolovském 
regionu probíhat od června do září. Sokolov 
také představil sportovní akci s názvem Soko-
lov v teniskách, která proběhne od 17. do 24. 
června, kdy ji ukončí Sokolovský 1/4 maraton. 
Dále nechyběly drobné dárky jako kapesní 
kalendáře, propisky, nebo samolepky s motivy 
kampaně Kam po Sokolovsku. Veletrh Holiday 
World 2018 se konal v areálu holešovického 
Výstaviště v Praze ve dnech 15. až 18. února. 
Na snímku kolegové z Muzea Sokolov, kteří 
prezentovali hornickou historii regionu. 

Pavla Sofilkaničová

úpravu nerovností v terénu, například u areálu 
Bohemia. Společnost SOTES se ve městě dále 
stará například o sezonní údržbu komunikací, 
veřejné osvětlení, nebo svoz odpadu. Město 
za služby v roce 2018 vydá 93 milionů korun. 

POMOC V NOUZI POD JEDNOU STŘECHOU

Město Sokolov přesune nízkoprahové denní 
centrum do budovy současné noclehárny. 
Obě služby poskytuje lidem bez domova orga-
nizace Pomoc v nouzi, o. p. s. Nové zázemí má 
zlepšit podmínky nejen pro lidi na nejnižším 
stupni chudoby, ale rovněž pro zaměstnance. 
Související stavební práce v městském objektu 
si vyžádají skoro 5 milionů korun. Sokolov by 
měl značnou část výdajů čerpat z dotace 
IROPu. Noclehárna s 26 lůžky se nachází ve 
druhém patře budovy nedaleko dopravního 
terminálu, kterou město koupilo a opravilo za 
přibližně 2 miliony korun před více než rokem. 
Nízkoprahové denní centrum, které se přestě-
huje do přízemí, se zatím nachází u bývalého 
autobusového nádraží. „Nové zázemí nabídne 
skladové prostory, kuchyňku, sociální zařízení 
i prádelnu. Celkově se zlepší podmínky pro kli-
enty i zaměstnance. Navíc očekáváme úsporu 
provozních nákladů, i to je příjemné,“ pověděl 
k novince ředitel Pomoci v nouzi Robert Pisár 
s tím, že největší výhodou je koncentrovaná 
pomoc těmto lidem pod jednou střechou. Po-
děkoval přitom současnému vedení města za 
přístup a podporu jejich činnosti. „Sokolovský 
okres byl posledním, kde noclehárna vznikla 
a je to především díky současnému vedení 
města, které projekt prosadilo i přes poměrně 
silný odpor veřejnosti, se kterým se potýkalo 
před otevřením noclehárny. Tímto jim děkuji,“ 
dodal ředitel Pisár. Město vypíše výběrové ří-
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Zprávy z města

NA OPRAVY ŠKOL LETOS PŮJDE 
BEZMÁLA TŘICET MILIONŮ KORUN

Vedení města má hotový plán letošních 
investic do oprav škol. Na obnovu a moder-
nizaci zařízení uvolní 28 milionů korun. Je to 
jednou tolik oproti roku 2017. Částečně i díky 
úsporám asi 4 milionů korun ze zakázek, které 
nakonec neproběhly. Plán pomáhali sestavit 
samotní ředitelé škol. „Už minulý rok jsme si 
vyzkoušeli model, kdy si ředitelé sami určili, co 
školy nejvíce potřebují. My jsme se jejich po-
žadavky řídili a ukázalo se to jako dobrý směr. 
Rozhodli jsme se to proto opakovat,“ vysvětli-
la místostarostka Renata Oulehlová. Stavební 
firmy letos ve školách a školkách opraví pře-
devším stravovací zázemí, elektroinstalace, 
podlahy, střešní krovy, nebo oplocení školních 
zahrad. Největší položka, 6,9 milionu korun, je 
stanovena pro Základní uměleckou školu, kde 
je třeba opravit půdu i podlahy ve třetím patře 
po napadení dřevomorkou. Všechny opravy by 
měly proběhnout během letních prázdnin.

SOTES DOSTANE DESET MILIONŮ NA 
opravY koMUNikaCÍ

Deset milionů korun uvolní v letošním roce 
město Sokolov na mimořádné opravy komuni-
kací. Ty zajistí městská společnost SOTES So-
kolov, s. r. o. Práce budou probíhat v průběhu 
roku 2018. Stavební práce výrazně běžný pro-
voz neomezí. O tom, které úseky budou letos 
opraveny, rozhodovali úředníci města i pra-
covníci technických služeb, přičemž poznatky 
měli rovněž od občanů města. Letos budou 
opraveny chodníky k deseti domům v ulici 
Marie Majerové, přístupový chodník do školy 
a školky ul. Mánesova, chodník do MŠ Alšova 
ul., chodník Gagarinova, Vrchlického a Heyrov-
ského ulice, garáže Bohemia, komunikace K. 
Čapka, komunikace nad TJ Baník, chodník za 
domem 1710 ul. Švabinského, Truhlářská a Slo-
venská ulice, chodník ul. Spartakiádní, areál 
lesoparku Bohemia, svodidla ul. Závodu Míru 
(nad zahrádkami), parkoviště ul. Želivského 
a chodník od TESCA k Poště 5 ul. Heyrovského. 
Nejrozsáhlejší opravy, kde investice dosahuje 
jednoho milionu korun, jsou ulice Truhlářská, 
Karla Čapka a komunikace nad TJ Baník. Větši-
nou se jedná o položení nového asfaltu, nebo 
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Základní škola
Řádný termín Náhradní termín

datum čas datum čas

Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614
10.4.2018 14:00 - 17:00 hod.

25.4.2018 14:00 - 16:00 hod.
11.4.2018 14:00 - 17:00 hod.

Základní škola Sokolov, Rokycanova 258
4.4.2018 14:00 - 17:00 hod.

17.4.2018 13:00 - 16:00 hod.
5.4.2018 14:00 - 17:00 hod.

Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 
(odloučené pracoviště v ulici Boženy Němcové 1784)

10.4.2018 14:00 - 17:00 hod. x x

Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 9.4.2018 14:00 - 17:00 hod. 23.4.2018 14:00 - 15:00 hod.

Základní škola Sokolov, Švabinského 1702
3.4.2018 14:00 - 17:30 hod.

12.4.2018 14:00 - 16:00 hod.
4.4.2018 14:00 - 17:30 hod.

Základní škola Sokolov, Křižíkova 1916
4.4.2018 15:00 - 18:00 hod.

dle individuální domluvy
5.4.2018 15:00 - 17:00 hod.

Vítání občánků 
Členka zastupitelstva města Bc. Vlasta Kai-
serová přivítala v měsíci lednu v obřadní síni 
sokolovského zámku do života sokolovské 
občánky: Elišku Lacinovou, Františka Sente-
líka, Anetu Bartošovou, Daniela Peschela, 
Tadeáše Takáče, Lilianu Čonkovou, Olivera 
Košlera, Julii Pokornou, Matěje Plzáka, Do-
rotu Žaludovou a Michala Teplého.    

Přejeme jim pevné zdraví, štěstí a prožití 
bezstarostného dětství.

INfORMACE K ,,VíTÁNí OBčÁNKŮ“

Vážení rodiče, město Sokolov bude i nadále vítat 

nově narozené děti mezi občany města, změnilo 
však způsob organizace ,,Vítání občánků“.
Vítání občánků se vztahuje na děti ve věku 6 
týdnů od narození do věku 1 roku s trvalým po-
bytem na území města Sokolov v době podání 
přihlášky. V případě zájmu bude možné vyplnit 
přihlášku, kterou naleznete na webových 
stránkách města Sokolov – www.sokolov.cz 
(Informace k ,,Vítání občánků“) nebo si ji osob-
ně můžete vyzvednout na matrice či odboru 
školství a kultury v budově Městského úřadu 
v Sokolově nebo požádat o zaslání emailem 
– kontaktní adresa: romana.cernikova@mu-so-
kolov.cz. Přihlášku můžete osobně doručit na 

odbor školství a kultury nebo zaslat poštou na 
adresu: Městský úřad Sokolov, odbor školství 
a kultury, Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov, 
a to nejpozději 20dnů před stanoveným termí-
nem konání akce.  
Termíny konání jsou následující: 07. 03. 2018 
(pro děti narozené od 01. 11. 2017 do 30. 11. 
2017), 28. 03. 2018 (pro děti narozené od 01. 
12. 2017 do 31. 12. 2017).  
Bližší informace poskytne odbor školství a kul-
tury, pí Romana Černíková, tel. č.: 359 808 188, 
email: romana.cernikova@mu-sokolov.cz.

Romana černíková
MěÚ Sokolov, odbor školství a kultury

Žák plní povinnou školní do-
cházku v základní škole, do 
které spadá dle místa trva-
lého pobytu, pokud zákonný 
zástupce nezvolí pro žáka 
jinou než spádovou školu. 

Dle § 36 odst. 7 zákona č. 
561/2004 Sb. (školský zákon) 
je ředitel spádové školy po-
vinen přednostně přijmout 
žáky s místem trvalého po-
bytu v příslušném školském 
obvodu, a to do výše povole-
ného počtu žáků uvedeného 
ve školském  rejstříku (kapa-
cita školy).

Termíny zápisů do 1. tříd základních škol zřízených městem Sokolov / školní rok 2018/2019
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Obrazově v Sokolově

Pololetni prázdniny Cesta do vesmíru 2, DDM
Přednáška Mgr. Lubomíra Zemana Specifické architektonické styly 
česko-německého pohraničí, 7. 2. 2018 Městská knihovna Sokolov
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Sokolovská základní škola v ulici Švabinského 
vychovává nadějného chemika
Obecným trendem poslední dekády je 
bohužel snižující se zájem žáků o přírodo-
vědné vzdělávání. Chemické obory jsou pro 
studenty neatraktivní, náročné až nepocho-
pitelné. S tímto nesmyslným fenoménem se 
snaží bojovat nejen na vysokých a středních 
školách, ale i u nás v Sokolově. Navštívili jsme 
základní školu v ulici Švabinského, kde šíří 
osvětu mladá paní učitelka Ivana Laslopová. 
Ta se svým žákům snaží předat nejen potřeb-
né znalosti z chemie dle učebních osnov, ale 
i nadšení pro fascinující obor, jímž chemie je. 
Nadšení z návštěvy školy se prohloubilo 
po zhlédnutí Hodiny moderní chemie. 
Projekt, do kterého své svěřence paní uči-
telka Laslopová přihlásila, organizuje Vysoká 
škola chemicko-technologická za podpory 
sokolovského Synthomeru právě z důvodu 
popularizace a přiblížení chemie studentům. 
Během hodiny tak mohli žáci vidět pokusy, 
ke kterým se s normální školní laboratoří 
nedostanou. Pomocí tekutého dusíku vyro-
bili zkušení přednášející zelenou zmrzlinu, 
kterou s radostí ochutnaly i místostarostka 
Renata Oulehlová a vedoucí odboru školství 
Barbora Bardonová.
Ivana Laslopová učí na škole s přestávkou sice 
jen čtyři roky, přesto jejíma rukama prošlo 
už několik úspěšných chemiků. Posledním 
z nich je vítěz regionálního kola soutěže Hle-
dáme nejlepšího mladého chemika Rudolf 
Kvasňovský. Ruda jako žák deváté třídy pro-
niká do světa chemie teprve druhým rokem, 
přesto se v ní perfektně orientuje stejně 
jako v ostatních předmětech. Mimo jiné ho 
totiž v příštích měsících čeká zeměpisná, 
matematická i německojazyčná olympiáda. 
V soutěži hledající mladé chemiky prošel 
společně s 30 soupeři teoretickou částí obsa-
hující převážně chemické výpočty do třetího 
laboratorně zaměřeného kola. Zde se ukázal 
Rudův přirozený cit pro chemii, protože i přes 
zanedbatelnou přípravu dokázal postoupit 
do celostátního kola z prvního místa.
Rudolfovy zájmy i přes jeho zjevnou nad-

průměrnost přesahují rámec vzdělanostních 
dovedností. Ve svém volném čase hraje tenis, 
basketbal, fotbal, dříve závodně plaval a rád 
chodí fandit i hokejistům. Proto budeme 
skromně doufat, že si ze středních škol, na 
které se hlásí, vybere naše sokolovské gym-
názium. Podobné přání vyslovila i místosta-
rostka, která se s vedoucí odboru školství 
a kultury vydala poblahopřát Rudolfovi, 

poděkovat paní učitelce Laslopové a oběma 
předat věcné dary. 
My Rudovi držíme palce nejen v celostát-
ním kole soutěže, ale i v dalším vědeckém 
i osobním životě. Ivaně Laslopové i ostatním 
pedagogům děkujeme za jejich nadšení 
a poctivost v nelehkém poslání, jakým je role 
učitele.

Andrea Pfeifferová



režimu. Od roku 1952 byl ve svobodném 
povolání, píše a kreslí pro noviny a časopisy 
Host do domu, Lidové noviny, Mateřídouška, 
Ohníček, Pionýr. Z padesátých a začátku 
šedesátých let jsou i velmi známé knihy Na 
dvoře si děti hrály (1955), Čmelák Aninka 
(1959) a Hurá za Zdendou (1960).
V předválečných letech se věnoval i politické 
karikatuře. V poválečných letech vstoupil 
do KSČ, svým způsobem se aktivně účastnil 
na propagandě komunistického režimu a ve 
straně zůstal do konce života. Vzhledem 
k oblíbenosti jeho knížek je mu to málokdy 
vytýkáno. V roce 1964 byl jmenován zaslou-
žilým umělcem. V roce 1966 dostal Cenu 
Marie Majerové za literaturu.
Záchvatem mrtvice v roce 1964 skončila jeho 
veřejná činnost. Zemřel roku 1967 v Praze. 

V jindřichovickém okresním archivu máme 
k dispozici i dopis, ve kterém si Ondřej 
Sekora domlouvá s okresním osvětovým 
inspektorem Františkem Jarolímem svůj 

Hlavně starší a střední generace si po vy-
slovení jména Ondřej Sekora vybaví ihned 
jména hrdinů z jeho knih, jako je ferda 
Mravenec či brouk Pytlík.
Poměrně známá byla jako tzv. kulturní 
patronka Sokolovska spisovatelka Marie 
Majerová, po které je dodnes pojmeno-
vaná jedna ze sokolovských ulic. O tom, 
že kulturním patronem Sokolovska byl 
v letech 1948-1950 i Ondřej Sekora, se už 
ví méně.  

Sekoru (1899-1967) známe jako významného 
spisovatele, žurnalistu, kreslíře, grafika, 
ilustrátora, karikaturistu a entomologa. Po 
první světové válce studoval práva v Brně, 
studia nedokončil. Roku 1921 nastoupil jako 
sportovní referent a kreslíř do Lidových 
novin.  Sekora se považuje za zakladatele 
českého rugby. Byl trenérem ragbyových 
družstev Moravská Slávie v Pisárkách 
a AFK Žižka Brno, která pod jeho vedením 
v roce 1926 sehrála v Československu vůbec 
první ragbyové utkání. Vytvořil českou 
ragbyovou terminologii, byl také aktivním 
rozhodčím rugby.
V roce 1936 vyšla knížka pro děti, Ferda 
Mravenec. Následoval Ferda v cizích služ-
bách a Ferda v mraveništi. V roce 1939 to 
byl Ferdův slabikář. Po válce pak knihy Ferda 
cvičí mraveniště a Kousky mládence Ferdy 
Mravence.
Kvůli židovskému původu své ženy musel 
svou práci v roce1941 opustit. Aby uchránil 
rodinu od deportace, nechal pokřtít ženu 
i syna, ale v říjnu 1944 byl poslán do pracov-
ního tábora a manželka odjela s transportem 
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Ministr obrany L.Svoboda na sokolovské radnici 
31.3.1948

Ondřej Sekora – kulturní patron okresu Sokolov

do Terezína.  V letech 1944-1945 byl Sekora 
vězněn v pracovních táborech v Bystřici 
u Benešova, Kleinstein (dnes v Polsku) 
a Osterode v Německu. V autentickém 
deníku s hořkým humorem vylíčil strasti 
táborového života. Po válce se naštěstí celá 
rodina zase sešla a Sekora se stal redak-
torem deníku Práce, redaktorem časopisu 
Dikobraz (1945-1947, prvních 15 čísel jako 
šéfredaktor) a redaktorem v nakladatelství 
Josefa Hokra (1945-1949), které již předtím 
vydávalo jeho knihy. V roce 1949 spoluzaklá-
dá Státní nakladatelství dětské knihy (dnešní 
Albatros) a v letech 1949-1952 působí jako 
jeho vedoucí redaktor. Stál u prvních pokusů 
o televizní vysílání pro děti, neoficiálně 
hrál maňáskové divadlo a po celé republice 
pořádal besedy s dětmi. Obrázkovým kníž-
kám Pohádka o stromech a větru, Štědrý 
večer a O traktoru, který se splašil nechybí 
„direktivní návodnost“ poplatná tehdejšímu 

Reprodukce z knihy Ondřej Sekora Práce všeho druhu. 
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Návštěva z Mateřídoušky v mateřské škole

první příjezd na sokolovské nádraží dne 25. 
9. 1948: „… jsem skoro 180 cm vysoký, budu 
mít světlehnědý měkký klobouk, šedý obsta-
rožní svrchník a budu se tvářit jako člověk, 

který někoho hledá …“  
26. září 1948 proběhla v Hornickém domě 
v Sokolově oslava jednotné školy a na ní byl 
spisovateli předán kulturní patronát nad 
okresem.  Sekora zde v rámci oslavy měl 
i přednášku. Kulturní patroni fungovali hlav-
ně v pohraničí a jejich úkolem bylo „zajistit 
zvýšení kulturní úrovně venkova dohledem 
odborníků“, těmi byli spisovatelé, ale 
i výtvarníci a hudebníci. Činnost kulturních 
patronů probíhala nárazově. Ondřej Sekora 
při svých pobytech bydlel v dnešní ulici J. K. 
Tyla.         
Sekora osobně pracoval i v sokolovských 
dolech, což ho potom inspirovalo k sepsání 

se. Když je osloví kousek uhlí, že by se k nim 
chtěl připojit, děti jej odeženou s tím, že by 
je umazalo. Uhlí je to líto, urazí se a rozhodne 
se, že odejde z města zpět pod zem, kde se 
narodilo. Uhlí nikde není, chod celého města 
se zastaví, v domovech je zima a tma, továrny 
nepracují, vlaky nejezdí, obchody mají zavře-
no. Děti pochopí jeho důležitost, rozhodnou 
se jej najít a odprosit. Setkají se s horníky, se 
kterými sfárají do dolu, kde najdou schované 
uhlí. „Uhlí, uhlíčko, nezlob se na nás!“ volaly 
děti. „My už se nebojíme, že jsi celé černé. 
Nám se tu velice líbí. Víš, čím budeme, až 
budeme velcí? Budeme hrdiny – horníky. 
Chceme také dobývat uhlí pro celý svět.“ 
„Sláva!“ zvolalo uhlí. Na základě tohoto 
příběhu vzniklo později i loutkové divadelní 
představení. 
O Sekorově práci patrona máme díky 
okresnímu archivu v Jindřichovicích alespoň 
útržkovité informace. Za všechny můžeme 
jmenovat jeho činnost ve dnech 7. – 23. září 
1949. Přijel propagovat dobrou knihu mezi 
mládeží (zejména samozřejmě sovětskou), 
dále také sovětský film v rámci akce „Dny 
sovětského filmu“. Sekora se v tomto měsíci 
účastnil 43 vystoupení v okrese a zaměřil svůj 
zájem zejména na školní mládež. Dospělým 
na Sokolovsku přednášel, jak se spisovatelé 
a výtvarníci zapojovali do budování státu, 
jak vypadal knihkupecký a nakladatelský trh 
dřív a jak bylo třeba nápravy. Součástí besed 
s dospělými bylo promítání filmů Putovního 
kina či Okresní rady osvětové. 

Michael Rund

knížečky „Jak se uhlí pohněvalo“, kterou 
ilustroval Václav Junek (1949). Byla to jedna 
z publikací, které vyšly v rámci propagace 
tzv. Lánské akce, která měla za úkol získat 
nové horníky hlavně mezi mládeží.  Hrdiny 
knihy jsou sourozenci Vašek a Máňa, kteří 
si hrají na sněhu, staví sněhuláka a koulují 

Před Vánoci byla pozvaná třída Berušek 
(nejstarší děti z mateřské školy) do denního 
centra Mateřídouška v Sokolově. Klienti 
z Mateřídoušky předvedli dětem hudební 
a taneční vystoupení, ukázali dětem pracovní 
dílny, kde vyrábějí drobné dřevěné výrobky. 
V dílně ručních prací se děti podívaly na 
práci s hlínou, v textilní a šicí dílně sledovaly 
šití maňásků a loutek a v galerii výrobků si 
prohlédly vše, co klienti z Mateřídoušky 
vyrobili.
Z návštěvy si děti odnesly drobné papírové 

dárečky a  rozhodly se návštěvu opětovat.
Nacvičily krátké vystoupení, vyrobily dárečky 
a 8. 2. 2018 pozvaly klienty z Mateřídoušky 
do mateřské školy.
Setkání proběhlo opět v přátelské a veselé 
atmosféře. Klienti Mateřídoušky si prohlédli 
prostory třídy, školy a po vystoupení dětí 
si společně s dětmi zazpívali, zatančili 
a společně si i pohráli.

Těšíme se na další návštěvu.
MŠ M. Majerové, Sokolov
Podlipská Jitka, ředitelka školy
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BEZVA BŘEZNOVÉ BIJÁKY 
– filmové setkání již po jedenácté

Kultura v Sokolově

Začalo to oslavou 40 let trvání filmového klubu 
v roce 2012. V době konání přehlídky mi vůbec 
nepřišlo na mysl, že bychom se ještě někdy 
takto přehlídkově potkali. A hle, píši a tvořím již 
jedenáctý program. 
Loňské listopadové ADAPTACE byly divácky 
úspěšné, a tak si je výhledově zopakujeme, 
stejně jako Bezva Březnové Bijáky nyní. Vzhle-
dem k tomu, že není k dispozici divadlo a kino 
máme jen na jeden den, je program přehlídky 
rozprostřen i do klubových pondělků celého 
měsíce. Nejdůležitější, filmy nabitá, pak bude 
sobota 24. 3., už tradičně v obou sálech kina 
Alfa. Pravidelné pondělní projekce filmového 
klubu přináší v březnu filmy nominované na 
Oscary, či jiné významné filmové ceny. Přehlídku 
zahajuje Lady Bird se Saoirse Ronan (Brooklyn), 
čerstvou držitelkou Zlatého Globu, která se 
smrtící otevřeností řeší problémy dospívání. 

Snímek je nominovaný na Oscara hned v pěti 
kategoriích. 
V pondělí 12. 3. filmový klub nabízí hned tři 
filmy. Krátký dokument o fenomenálním taneč-
níkovi Michailu Baryšnikovovi, který dokazuje, 
že i starší tanečníci stále mistrně ovládají svá 
těla. Joaquin Phoenix, držitel ceny za nejlepší 
herecký výkon z MFF v Cannes, se ve filmu 
Nikdys nebyl, vydává na cestu spravedlnosti 
a pomsty. Důstojný odchod z tohoto světa je 
mnoha jedincům odepřen i z důvodu, že jsou HIV 
pozitivní. Co s tím? Nad tím se zamýšlí snímek 
120 BPM, vítězný film z loňského MFF v Cannes. 
Velká hra, ano už byla v komerčním programu 
kina Alfa uvedena, ale s malou návštěvností. Do-
konale vyprávěný životopisný snímek si zaslouží 
ještě jedno uvedení v klubu. 
Sobotní program v hudebním klubu, kinoka-
várně, je pestrý. Tvoří jej neúprosná sonda do 

lidské nátury od Ulricha Seidla Safari. Dnes již 
legendární loutkový Robinson z dílny Stanislava 
Látala a pohádka pro starší děti i dospělé Volání 
netvora: Příběh života, který si odnesl cenu 
z MFF v San Sebastianu. Následuje kriminálka 
z Bosny a Hercegoviny, která bodovala na MFF 
Hustonu. Drsné a tragické téma vystřídá vkusná 
komedie Pěkně blbě, jelikož někdy se opravdu 
vše daří pěkně blbě, ale když se životní mizérie 
dobře natočí, je z toho nominace na Oscara za 
scénář. Uhrančivý thriller o nejtemnějších lid-
ských touhách, rodinných prokletích a zakázané 
lásce Thelma, je tím pravým filmem pro noční 
bio. Ve velkém sále se opět vrátíme k hollywood-
ské klasice. Plynové lampy, psychothriller, který 
vynesl Ingrid Bergmanové prvního Oscara za roli 
ženy krutě manipulované vlastním manželem, 
natočil legendární G. Cukor. Animáč z Japonska, 
z dílny H. Mijazakiho  Doručovací služba čaro-

Fi lm ový klub
S o k o l o v

5/3/2018 v 19:30 // Lady Bird
12/3/2018 v 17:00 // Michail Baryšnikov: Prostor
12/3/2018 v 17:30 // Nikdys nebyl
12/3/2018 v 19:30 // 120 BPM
19/3/2018 v 19:30 // Velká hra

24/3/2018 KINOKAVÁRNA ALFA Alfa Music Club
10:00 Safari
13:30 Dobrodružství Robinsona Crusoe, námořníka z Yorku
15:00 Volání netvora: Příběh života
17:00 Most na konci světa
19:00 Pěkně blbě
21:00 Thelma

CELODENNÍ VSTUPNÉ 
do obou sálů kina Alfa 24/3 160 Kč
Vstupné na pondělní klubová představení 
pro členy 80 Kč / pro nečleny 120 Kč
Vstupné do kinokavárny Alfa 24/3 50 Kč
Vstupné do velkého sálu kina Alfa 24/3 60 Kč

24/3/2018 VELKÝ SÁL ALFA
10:00 Plynové lampy

13:00 Doručovací služba čarodějky Kiki
15:00 Můj život Cuketky
16:30 I dva jsou rodina

18:30 Vernisáž: Běžnodennosti Veroniky Landa
19:00 Já, Tonya

21:00 Uteč

26/3/2018 v 19:30 // Dej mi své jméno

EZVA 

IJÁKY podruhéB
Mirka Pilařová I FK Alfa
www.filmklubsokolov.cz
fcb Filmový klub Sokolov
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dějky Kiki (Princezna Mononoke, Cesta do fantazie) potěší děti i dospělé. Pro větší 
děti a rodiče je určen příběh kluka, který si říká Cuketka a opravdu to nemá v životě 
lehké. Omar Sy (Nedotknutelní) opět herecky exceluje ve snímku I dva jsou rodina. 
Role bezstarostného floutka, ze kterého se během okamžiku stane otec samoživitel, 
mu sedne jako ulitá. Netradiční rodič, výchova i vztah, ale vydařený film. 
V podvečer proběhne další vernisáž z volného cyklu, který uvádí filmový klub pod 
názvem TADY JSEM. Tentokrát představíme Veroniku Landa a její Běžnodennosti. 
Já, Tonya, černohumorný snímek nominovaný na Oscara v pěti kategoriích, vypráví 
neuvěřitelný příběh mladé sportovkyně, ženy, jejíž osud by vystačil na několik životů. 
A horor na závěr sobotního maratonu Uteč je variací na oscarový film Hádej, kdo při-
jde na večeři, zasazený do post-obamovské éry. Hororová satira na rasové předsudky 
se stala hitem a jedním z nejúspěšnějších debutů všech dob a je v době psaní tohoto 
textu nominována na Oscara ve čtyřech kategoriích. 
Bezva březnové bijáky zakončí v pondělí 26. března poslední oscarový nominant na-
šeho programu a držitel neuvěřitelných 57 cen, snímek s názvem Dej mi své jméno. 
Milostný příběh dvou mladíků nese univerzální poselství o potřebě lásky. Láska patří 
k životu a režisér toto poselství předává v nádherné filmové podobě.
Těším se na setkání v našem klubovém biografu, neboť: „Kolik bijáků vidíš, tolik 
životů prožiješ.“ 

Více na www.filmklubsokolov.cz
Mirka Pilařová – fK Alfa

Poděkování:
Bezva březnové bijáky vznikly za podpory Města Sokolova, Městského domu kultury
a firmy Strojservis Homolka.  Poděkování za pronájem patří i Hudebnímu klubu Alfa Sokolov.

ExPEDIčNí KAMERA DORAZí DO SOKOLOVA

A u filmů ještě zůstaneme. Srdce 
a duše dobrodruhů zaplesá, protože 
se do Sokolova vrací populární Mezi-
národní filmový festival outdoorových a cestovatelských filmů s názvem „Expediční 
kamera“. V různých městech České republiky se koná již řadu let. Díky nadšenkyni 
Lucii Trčkové se v sokolovském multižánrovém Alfa clubu budou dobrodružné 
filmy promítat už podruhé. „Pořádání akcí mě vždy bavilo, zajímám se o cestování, 
kulturu, film i sport, a proto jsem se rozhodla tento festival přivést také do Sokolo-
va. Bylo mi líto, že se koná v okolních městech, ale u nás právě ne,“ říká pořadatelka 
a s potěšením dodává, že takzvaný Snow Film Fest, který v Alfě uspořádala minulý 
rok v listopadu, se setkal s velkým zájmem veřejnosti. Proto se rozhodla ve spolu-
práci s několika místními partnery akci realizovat pravidelně. A podle jakého klíče 
jsou filmy vybírány? „Tento festival je největší akcí svého druhu v České republice. 
Na plátna přináší nejlepší filmy sezóny z celého světa i novinky z domácí produkce. 
Na letošním programu je 6 pečlivě vybraných filmů, které uspěly na zahraničních 
festivalech i domácí novinky,“ naznačuje program Lucie Trčková a zve všechny 
nadšence, kteří mají rádi cestování, hory, nebo outdoorové sporty. 
Expediční kamera se koná v Music Clubu Alfa 15. března, od 18 hodin. V hlavním 
programu budou uvedeny: britský film Benjamina Sadda DogOut, německý snímek 
Olafa Obsommera Oči Boha, nebo poetický příběh zpracovaný slovenským reži-
sérem Rasťo Hatiarem Teória šťastia. Vstupné je symbolických 50 Kč. Kompletní 
program a další informace hledejte na www.hedvabnastezka.cz.

Pavla Sofilkaničová
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Kultura v Sokolově

Pozvánka na burzu filatelistů
Letošní rok je bohatý na různá výročí, a to je 
důvod pro sběratele s odlišným zaměřením 
doplnit si své sbírky o nové kousky (aby pořád 
něco sháněli).
Klub sběratelů kuriozit vydal pět kusů kartič-
kových kalendáříků k 100. výročí vzniku
Československa. K tomuto výročí bude rovněž 
k dispozici i speciální edice turistických zná-
mek. Česká pošta vydala dvě známky v aršíko-

vé úpravě k 25. výročí vzniku České republiky.
V emisním plánu na rok 2018 se také pamatuje 
na 100. výročí vzniku samostatného
Československa, nebo na 100 let Poštovního 
muzea. Samozřejmě budou také vydány 2 
různé známky s kupóny v aršíkové úpravě 
k stoletému vydání první československé 
poštovní známky.
Kde se dají tyto sběratelské náležitosti koupit? 

Například na burzách. Přijďte si doplnit své 
sbírky poštovních známek, celistvostí, pohle-
dů nebo kartičkových kalendáříků. Navštivte 
velkou burzu, kterou pořádá Klub filatelistů 
Sokolov. Koná se v neděli 25. března 2018 
v Městském domě kultury Sokolov, ve velkém 
sále, od 8-12 hodin.
Srdečně zveme všechny zájemce!

Bruno Derer, Kf 03-8 Sokolov
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tém, který měl parkování zjednodušit, naopak 
zatěžoval nás a Městskou policii. Navýšení 
ceny, které je výrazné hlavně u druhé karty, 
má odradit od jejího nákupu ty, kteří ji chtějí 
plánovaně zneužít. Toto opatření by také mělo 
zvýšit pravděpodobnost zaparkování pro řád-
né držitele karet. Samozřejmě chápeme, že to 
pro ně znamená vyšší výdaj za možnost parko-
vání, ale nějakým způsobem se stanovenému 
záměru blížit musíme. Bohužel, jenom blížit, 
protože každé další opatření (například loni 
zavedené karty do vozidel) se někteří snaží 
stále obcházet. 

Ing. Erik Klimeš, ředitel společnosti 
Sokolovská bytová, s. r. o.

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 
9. března 2018. 

PARKOVÁNí V OKOLí NÁM. BUDOVATELŮ
Vážený pane starosto, chtěl bych se ze-
ptat, kde budeme parkovat my, obyvatelé 
města, kteří bydlíme přímo na nám. Budo-
vatelů? Po opravě nábřeží Petra Bezruče 
bude parkování také zpoplatněno. Ve 
všední den to byla jedna z posledních 
možností, kam si člověk mohl auto zapar-
kovat. Jinak je vše kolem náměstí placené 
nebo zdarma na hodinu. V okolních ulicích 
je parkování také beznadějně plné (ulice 
k Bille, ulice k poště, parkoviště u cent-
rálky), všechna ostatní parkoviště jsou 
placená (před Uralem, před tržnicí, před 
úřadem práce). Pro dlouhodobé stání tak 
zbývá pouze parkování kolem náměstí, 
kde je zázrak přes den chytit volné místo. 
Teď chcete zpoplatnit desítky parkova-
cích míst, která už se pro dlouhodobé 
stání nebudou moci využít. Nemám pro-
blém si k autu kousek dojít, ale bohužel 
ani v okolních ulicích tato možnost 
většinou není. Bohužel jediný náš dům na 
náměstí (č. p. 1421-1428) nemá vjezd do 
dvora chráněn závorou, takže si tam jezdí 
a parkuje kde kdo a my residenti nemáme 
kde stát a nemáme ani možnost si stání 
zaplatit. Děkuji za Vaše vyjádření.
 Michal A.

Dobrý den, dovolte mi, abych v krátkosti 
odpověděl na Váš dotaz. Město Sokolov 
si samozřejmě uvědomuje, a také jsme to 
zveřejnili hned po vypracovaném projektu, 
že rekonstrukcí nábřeží Petra Bezruče dojde 
k úbytku parkovacích míst. Jedním opatřením, 
které jsme realizovali, bylo vzniklé parkoviště 
na ploše nám. Budovatelů a v současné době se 
vážně zabýváme myšlenkou (a činíme již nutná 

opatření), že bychom toto parkoviště ještě 
o několik míst rozšířili s tím, že nově vzniklá 
parkovací místa nebudou časově omezena. 
V budoucnu také chceme pískovou plochu 
u obchodu Billa opatřit takovým povrchem, 
aby zde bylo vytvořeno celoročně využívané 
parkoviště, a doufám také v to, že velkým 
záchytným parkovištěm se v budoucnu stane 
plocha bývalého autobusového nádraží.
 
Bc. Jan Picka, starosta

parkovÁNÍ vE vNitroBloCÍCH
K. H. BOROVSKÉHO A ODBOJE
Vážený pane starosto, chtěla bych se 
informovat ohledně cen parkovacích 
karet. Na oficiálních webových stránkách 
společnosti Sokolovská bytová, s. r. o. 
jsou uvedeny nové ceny za parkovací 
karty do vnitrobloků K. H. Borovského 
a Odboje. Jedná se o velmi výrazné zdra-
žení. Mimo jiné je zde uvedeno, že o nové 
výši cen rozhodlo město Sokolov. To je 
velice nekonkrétní informace. A nelze se 
na základě tohoto sdělení obrátit na kon-
krétní osobu s žádostí o vysvětlení, proč 
k takovému výraznému nárůstu cen za 
parkovné došlo. Je možné mi prosím sdě-
lit, kdo konkrétně toto rozhodnutí učinil? 
Mám tím na mysli, zda to bylo rozhodnutí 
jednotlivce, pak prosím o uvedení jména, 
nebo kolektivního orgánu a zde prosím 
o informaci, který orgán to byl a nejlépe 
pak i číslo usnesení. Nejen já budu ráda za 
poskytnuté informace. Děkuji 
Dana v.

Dobrý den, k navýšení cen za parkovací karty 
došlo po vzájemné dohodě provozovatele 
systému – Sokolovské bytové, s. r. o. a vlast-
níka – Města Sokolov. Smyslem zřízení závory 
je zabezpečit možnost parkování pro vlastníky 
či nájemníky bytů a podnikatele s provozov-
nami v dané lokalitě. Každý rok bylo vydáno 
několikrát více karet, než je parkovacích míst, 
nemalé množství těchto karet je zneužíváno. 
Někteří „oprávnění“ držitelé jednu ze svých 
karet přeprodali osobám, které na parkování 
nemají nárok, nebo i za poplatek takové osoby 
do vnitrobloku pouštěli. Sokolovská bytová 
pak opakovaně řešila stížnosti občanů a sys-

BLAHOPŘANÍ

 Dne 22.3.2018 se dožívá krásných 
95 let MUDr. Jiří Krotil, člen VSK 

Baník Sokolov, ve kterém působil jako 

hráč, trenér i vedoucí funkcionář. Pod 

jeho vedením dosahovala družstva 

mužů, žen, ale zejména mládeže velmi 

dobrých výsledků v rámci ČR, ale i v za-

hraničí. Dlouhá léta působil v různých 

sportovních funkcích na úrovni okresu, 

kraje ale i ve vedení Českého volejbalo-

vého svazu.

 Za svoji celoživotní obětavou práci 

pro volejbal obdržel mnoho sportov-

ních i civilních ocenění. Je nositelem 

nejvyššího volejbalového vyznamenání 

– medaile ing. Vl. Spirita a byl uveden 

do síně slávy  ČVS.

Hodně zdraví do dalších let přeje
VSK Baník Sokolov
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AK Sokolov – biatlonový oddíl III absolvoval letošní zimní soustředění na Božím 
Daru ve dnech 19. - 21. 1. 2018 pod vedením Pavla Petříka, Jitky Kurzové a Jana 
Hoťka. Kompletní zázemí nám poskytl penzion Arnika-Daniela, kde jsme měli 
k dispozici celé patro včetně velké společenské místnosti v přízemí a lyžárnu. 
Střelnici a lyžařské stopy jsme měli dostupné do 5 minut od ubytování! Město 
Boží Dar se postaralo o perfektní přípravu lyžařských stop. Rolba vyrážela každé 
ráno, aby natáhla nový „manšestr“.
Po pátečním zahřívacím tréninku – snowballu měly děti setkání s členy Horské 
služby. Standa s Davidem (členové HS) s dětmi probrali pohyb v horském terénu, 
jak se zachovat v případě jakéhokoliv problému, jakou mít výbavu do hor. Děti 
si vyzkoušely přikládání a manipulaci s dlahami, jak fixovat krční páteř, měřily si 
krevní tlak a obsah kyslíku v krvi, apod. Po večeři a večerce se Ski servis team 
pustil do přípravy lyží. Vše běželo jak po drátkách. Bylo vidět, že kluci v teamu 
jsou sehraní.
V sobotu, po pestré snídani a potřebné přípravě, děti vyrazily na lyžařský tré-
nink, který probíhal na upravené KLM.  Děti byly rozdělené do tří skupin a zdo-
konalovaly se v technice jízdy běhu na lyžích. Stopy, sněhové podmínky i počasí 
bylo vynikající a i „máza všechny podržela“. V odpoledním bloku se k lyžařské 
technice přidal i střelecký trénink. Za součinnosti města Božího Daru, místního 
patriota Antona Jurici a všech zúčastněných nadšenců měly děti vybudovanou 
střelnici přímo v sousedství lyžařských stop. Mohly tak plně trénovat manipu-
laci se zbraní na lyžích, střelbu před a po zátěži a také vlastní techniku běhu na 
lyžích. Ostatní projíždějící lyžaři a turisté se zájmem sledovali dění na střelnici 
i ve stopě a dětem fandili. Aplaus přihlížejícího mezinárodního obecenstva při 
každém střeleckém zásahu byl pro děti velkou odměnou a povzbuzením. Po 
svačině děti namalovaly pozdravy našim předním biatlonistům a před večeří 
proběhla při procházce po zasněženém Božím Daru pořádná koulovačka všech 
proti všem. Hromady sněhu k tomu přímo vybízely.
V neděli čekaly na děti pravé biatlonové závody. Deset minut před příchodem 
závodníků na start tratí profrčela 3 krát božídarská rolba a připravila tak napros-
to luxusní závodní trať. Prvním závodem byl sprint na 2x250 m s položkou vleže. 
Druhý závod následoval vzápětí. Štafety třech čtyřčlenných družstev na 1x250 
m s položkou vleže. Na střelnici zafungoval na výbornou tým pod vedením 
velitele střelnice Honzy Hoťka. Start a cíl měla pod palcem Jitka Kurzová, která 
spravedlivě měřila dosažené časy. Vše probíhalo jako na velkých závodech. Děti 
vše zvládly na výbornou, navzájem si fandily a ve štafetách ukázaly, že jsou 
bezva parta a jeden tým. Nebylo poražených, bylo jen vítězů! 
Vyhodnocení závodů a celého soustředění proběhlo odpoledne. Děti za ab-
solvování soustředění obdržely diplomy a sportovní odměny - něco zdravého 
k zakousnutí, opasek ledvinku s držákem na lahev včetně lahve a baťůžek.
Na závěr ještě připojujeme obrovskou gratulaci Andulce Havelkové, která v pá-
tek na chvilku přerušila soustředění, aby v Karlových Varech převzala pohár za 
2. místo v CKK v MTB za rok 2017! Gratulujeme!!!
Děkuji všem sportovním nadšencům, kteří nám pomáhali v průběhu soustředě-
ní, které proběhlo v naprosté pohodě a dobré náladě.
Skol! 

Pavel Petřík
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Název tohoto článku je zároveň názvem 
projektu, který je v mikroregionu v součas-
né době realizován na základě předchozího 
souhlasu starostů členských měst a obcí. 
Předmětem projektu je několik různých 
aktivit, jejichž cílem je zefektivnění práce 
obecních a městských úřadů členských 
obcí a měst mikroregionu a také příprava 
dokumentů, které se stanou podkladem pro 
investiční akce. Nyní, v poločasu projektu, si 
můžeme krátce shrnout, jaké aktivity máme 
již za sebou a které nás čekají. 
V minulém roce byla provedena analýza 
řízení osmi členských měst a obcí, na jejímž 
základě byl v Novém Sedle zahájen proces 
CAF. Co je to CAF? Tato zkratka vychází 
z anglického výrazu Common Assessment 
Framework, česky Společný hodnoticí rá-
mec. Jedná se o zavedení procesu trvalého 
zlepšování fungování nějaké organizace, 
v našem případě městského úřadu, a to for-

Efektivní veřejná správa
v Mikroregionu Sokolov – východ

mou sebehodnocení. Zaměstnanci městské-
ho úřadu hodnotí sami jeho fungování a na 
základě celkového výsledku přijímá městský 
úřad opatření na zlepšení v konkrétních 
oblastech. 
Další aktivitou projektu je zavádění GIS 
(Geodetické informační služby) na webové 
stránky 8 obcí mikroregionu, včetně vložení 
vrstvy zeleně a jejího naplnění. První dvě po-
ložky, nainstalování aplikace a vrstvy na úřa-
dech 8 obcí, již byly realizovány a uhrazeny. 
Zbývá provést naplnění vrstev, tedy časově 
nejnáročnější část dodávky. Po dokončení si 
budou moci mapové podklady GIS prohlížet 
na webových stránkách i občané, pro něž 
bude uspořádáno ve 2 městech školení 
zaměřené na používání GIS. 
Předmětem projektu je rovněž série 
vzdělávacích akcí s cílem zkvalitnit práci 
zaměstnanců obecních a městských úřadů. 
Vzdělávací akce jsou zaměřeny na měkká 

témata (kompetence v oblasti chování), 
jako je efektivní komunikace či předcházení 
konfliktům a jednání s konfliktními lidmi, 
ale i na odborná témata, např. správní řád či 
majetkoprávní jednání. 
V rámci projektu budou rovněž zpracovány 
3 strategické dokumenty a 3 studie prove-
ditelnosti, což jsou přípravné studie před 
zpracováním stavební dokumentace. Je to 
Strategie rozvoje Mikroregionu Sokolov 
– východ, Strategie rozvoje obce Mírová 
a Strategie rozvoje Městského úřadu Staré 
Sedlo. Dále jsou to studie proveditelnosti: 
Cyklostezka Loket – Chodov, Cyklostezka 
Sokolov – Hřebeny a Autobusová zastávka 
a parkování v Lokti. Uvedené dokumenty se 
stanou podkladem pro přípravu a realizaci 
investičních akcí.  

Mgr. Hana Bašková
Mikroregion Sokolov – východ
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Kalendárium

MěSTSKý DŮM KULTURY SOKOLOV

5. – 18. března, 17:30, klášterní kostel sv. 
Antonína Paduánského
ZUZANA KLEINEROVÁ: 
PAVUčINKA V NOSE
Sokolovská rodačka Zuzana Kleinerová 
studovala na FAVU v Brně. Pozdější pobyty 
v Itálii, Japonsku a na Islandu ji přivedly na 
pole akčního umění, kde se přímý kontakt 
s publikem stává zásadním. Výstava potrvá 
do 18. března.
Vstup volný

8. března, 16:00, Městské divadlo Sokolov
OSLAVA MDŽ
Hudebně zábavný pořad Jiřího Krampola
Připomenutí významného dne, program pro 
ženy a nejen pro ně.

9. března, 17:00, Velký sál MDK
Základní umělecká škola Sokolov 
akaDEMiE
Vstupné dobrovolné

10. března, 20:00, Velký sál MDK
12. REPREZENTAčNí PLES POLICIE čR
Hraje: Hudba Hradní stráže
Účinkují: Hobby Dance, Anfas, Daniela Šinko-
rová
Moderuje: Vladimír Keblúšek
Vstupné: 199 Kč, vstupenky možné zakoupit 
u pí Lavrenčíkové, tel.: 603 378 065

14. března, 19:00, Městské divadlo Soko-
lov
ZDENěK IZER & AUTOKOLEKTIV
Zábavný pořad

20. března, 10:00 a 17:00, Městské divadlo 
Sokolov
KOUZELNÉ KŘESADLO (10:00)
poHÁDkY zE MlýNa (17:00) 
Dvě kouzelné pohádky pro nejmenší
Vstupné: 75 (17:00)
Dopolední představení pro kolektivy pou-
ze po předchozím objednání. 

23. března, 19:00, Městské divadlo Soko-
lov 
LIZ LOCHHEADOVÁ: PERfECT DAYS

Romantická a svižná komedie, která netradič-
ním způsobem ironizuje (anti) feministická 
klišé. Hrají: Lenka Vlasáková, Jan Dolanský, 
Petra Jungmannová, Dana Syslová, Vilém 
Udatný, Jan Hofman
Režie: Petr Kracik
Divadelní předplatné 

24. března, Městské divadlo Sokolov
PŘEHLíDKA PěVECKýCH SBORŮ KV KRAJE

24. března, 19:00-23:00, Velký sál MDK
ZÁVěREčNý TANEčNí VEčER KURZŮ PRO 
DOSPěLÉ
(Pořádá Taneční škola Petra Macháčka)
Hraje: reprodukovaná hudba
Vstupné pro veřejnost: 150 Kč

25. března, 8:00, Velký sál MDK 
FilatElistiCkÁ BUrza (pronájem)
Vstupné: 15 Kč, děti zdarma

DDM sokolov 

2. - 6. 3., 8:00-13:00, Gymnázium Sokolov
OK – CHEMICKÁ OLYMPIÁDA
Kategorie ZŠ - D

5. 3., 8:00-13:00, ZŠ Sokolov, Rokycanova
KK – NěMECKý JAZYK – SOUTěŽ MŠMT
Kategorie ZŠ, II. A, B

7. 3., 8:00, DDM
„MINUTA V ŽIVOTě“
Bezpečnostně vzdělávací akce pro zvané SŠ

8. 3., 8:00-13:00, Gymnázium Sokolov
KK – NěMECKý JAZYK – SOUTěŽ MŠMT
Kategorie SŠ, III. A, B

21. 3., 8:00, DDM
„MINUTA V ŽIVOTě“
Bezpečnostně vzdělávací akce pro zvané SŠ

27. 3., 8:00-13:00, ISŠTE
KK – MčR V gRAfICKýCH PŘEDMěTECH
Kategorie SŠ 

28. 3., 8:00-13:00, Gymnázium Sokolov
KK – ZEMěPISNÁ OLYMPIÁDA
Kategorie ZŠ – A, B, C, D

29. 3., 7:00-17:00, DDM
VELIKONOčNí ŘÁDěNí
Akce pro školáky. Děti čeká velikonoční 
tvoření a hry. Přihlášky jsou k dispozici na 
recepci DDM od 26. 2. 2018. 

Na objednávku škol probíhají vzdělávací 
programy dopravní výchovy a keramiky.

Lucie Kottová, DDM Sokolov

MěSTSKÁ KNIHOVNA SOKOLOV

Akce pro dospělé:

1. 3. Ι 17:00 Ι přednáškový sál
ŠVÉDSKÁ TEORIE LÁSKY
filmová projekce, promítání dokumentár-
ního filmu z festivalu Jeden svět
Švédsko se vydává za modelový příklad soci-
álního státu. Za kulisami novodobého ráje na 
zemi se ovšem odehrává překvapivé drama. 
V roce 1972 přišli politici s přelomovým pro-
gramem „Rodina budoucnosti“. Měl stvořit 
moderní společnost, kde bude důraz kladen 
na nezávislost každého občana, jemuž ve 
štěstí nesmí bránit ani vztahy k dětem, part-
nerům či rodičům. Po čtyřiceti letech experi-
mentu sociálního inženýrství je Švédsko zemí 
zpřetrhaných rodinných vazeb. Lidé často žijí 
sami a sami umírají, aniž někomu chybí. Přiro-
zenou pospolitost nahrazují uměle tvořené 
sociální skupiny. Šokující výpověď vyprávěná 
formou filmové eseje.
Erik Gandini / Švédsko / 2015 / 76 min. / 
Vhodný od 15 let
Vstup zdarma

6. 3. Ι 17:30 Ι čítárna
Cyklus debat nad zajímavými knihami: 
BIANCA BELLOVÁ – JEZERO 
Beseda za účasti autorky, držitelky Mag-
nesie Litery za rok 2017 v kategorii Kniha 
roku
Autorka obdržela za knihu tato ocenění: Cena 
Evropské unie za literaturu 2017; Magnesia 
Litera 2017 – Kniha roku; Studentská cena 
Česká kniha 2017; Nominace na Cenu Česká 
kniha 2017
Rybářská vesnice někde na konci světa. 
Jezero, které vysychá a zlověstně obnažuje 
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břehy. Muži mají vodku, ženy starosti a děti 
si škrábou ekzémy. Co má Nami? Nami 
nemá nic, jen bábu s tlustýma rukama. 
Nami nemá nic, jen život před sebou: první 
lásku, o kterou ho připraví ruští vojáci, 
a pak všechno to další. Ale když život začne 
na úplném konci světa, možná že skončí na 
jeho začátku. Tento příběh je totiž starý 
jako lidstvo samo. Je to pouť hrdiny, chlap-
ce, který se na cestu vydá jen s uzlíčkem 
nervů a kabátem po dědkovi. Musí jezero 
přeplout, obejít a nakonec se potopit na 
jeho dno pro největší tajemství.

Bianca Bellová se narodila v Praze, kde 
doposud žije na půl cesty mezi balkánskou 
a britskou částí své rodiny. Živí se překlady 
a tlumočením. Vydala knihy Sentimentální 
román (2009), Mrtvý muž (2011) a Celý den 
se nic nestane (2013), jakož i řadu povídek. 
Má tři děti a manžela. Vstup zdarma

7. 3. Ι 18:00 Ι čítárna
zvoNY a zvoNiCE sokolovska 
– MILOŠ BěLOHLÁVEK
Přednáška se zaměří na obecné problémy 
výzkumu zvonových fondů v českých 
zemích, s přihlédnutím ke specifikům 
prvoválečných a druhoválečných rekvizic 
na území dnešního Sokolovska. V rámci 
regionu přednáška ukáže nejzajímavější 
zvonové fondy, zaniklé i existující, společ-
ně s některými místními specifiky. Vstupné 
30 Kč

14. 3. Ι 18:00 Ι čítárna
psYCHosoMatika a HarMoNiE 
ORgANIZMU DLE ELEMENTŮ – 
MartiNa HrNkovÁ 
Naše tělo odráží naši duši a naopak. 
Jak s tím pracovat, jak najít cestu a jak 
si pomoci najít si své místo, zdraví 
a rovnováhu v dnešním světě? 
Mýlit se můžeme, ale máme stále možnost 
hledat a zkoušet. 
Síla elementů je veliká, je dobré do ní 
trochu proniknout a naučit se ji používat 
pro svůj prospěch. Který element má 
jaký orgán na starosti, jak ovlivňuje naši 
psychiku, jak poznáme, že není něco 
v pořádku, jak si počkat na tu správnou 

chvíli, co se děje v kterou denní i noční 
dobu?
Martina Hrnková se podílela na vzniku 
Waldorfské MŠ a ZŠ v Karlových Varech, 
nyní působí jako terapeutka a lektorka 
v regeneračním centru v Karlových Varech.
Vstupné 30 Kč

15. 3. Ι 17:00 Ι přednáškový sál
NADANÉ DíTě: PODPORA DOMA A VE 
ŠKOLE – Mgr. MAgDALENA čAVOJSKÁ
Účastníci se seznámí s vymezením nadání, 
typologií a možnostmi jeho podpory ve 
vzdělávání (předčasný nástup do školy, ak-
celerace, aj.). Získají kontakty na organizace 
zabývající se podporou kognitivního nadání 
a odkazy na pomůcky pro činnost doma 
s dětmi.
Mgr. Magdalena čavojská je speciální pe-
dagog – logoped, v současné době působí 
jako ředitelka Základní školy Horní Slavkov, 
Školní ulice. Dále lektor Národního institutu 
pro další vzdělávání v oblasti rozvoje řečo-
vých dovedností a Systému podpory nadání. 
V rámci Mensy ČR lektor seminářů pro 
rodiče a pedagogy pracující s mimořádně 
nadanými dětmi a žáky. Vstup zdarma

20. 3. Ι 18:00 Ι čítárna
VILIAM POLTIKOVIč: Z TEMNOTY DUŠE… 
SVěTLO
Promítání filmu za účasti autora
Dovolujeme si Vás pozvat na promítání filmu 
českého dokumentaristy, kameramana, fo-
tografa a cestovatele Viliama Poltikoviče.
Z temnoty duše… světlo – film o psychos-
pirituální krizi, fenoménu dnešní doby, 
v příbězích lidí a terapeutů, kteří je chtějí 
sdílet s vámi.
ČR 2017/Viliam Poltikovič/83 min
Vstupné 40 Kč. Předprodej od 1. února 2018 
v čítárně MK Sokolov

21. 3. Ι 18:00 Ι čítárna
DIVADELNí PŘEDSTAVENí SPAL JSEM 
S MARILYN – STUDIO DAMÚZA
Sexy! Vypočítavá! Šílená! Závislá! Nešťast-
ná! Co člověk, to odpověď na otázku, jaká 
byla Marilyn Monroe. Najděte si tu svou 
v hudebním představení, které spojuje její 
osud a nejslavnější hity v podání herečky 
Anny Schmidtmajerové za živého doprovo-

du klavíristy a skladatele Vladimíra Strnada. 
Všechny muže, kteří prošli životem největší 
sexuální ikony 20. století, ztvární performer 
Tomsa Legierski.
Délka představení: 70 minut
Vstupné 40 Kč. Předprodej od 1. února 2018 
v čítárně MK Sokolov

26. 3. Ι 18:00 Ι přednáškový sál
SETKÁNí S fILOSOfIí: VYBRANÉ fILOSO-
fICKÉ POJMY – Mgr. pEtr kaŠpar
Tentokrát na téma „Mystika“.
Vstup zdarma

27. 3. Ι 18:00 Ι čítárna
íRÁN? íRÁN!… ANEB NA SKOK (A NA 
čAJ) V PERSII – DAgMAR fRANKOVÁ
Nechte se na chvíli zanést do Persie. Do roz-
lehlé země s nezaměnitelnou atmosférou, 
kde je bezpečno a příjemný klid. Ano, Írán 
vás překvapí v každém ohledu. Města a ves-
ničky, které pulsují v jiném rytmu, než je ten 
náš. Bazary a tržiště, pohostinnost a vřelost 
místních obyvatel, dech beroucí příroda… 
a čaj. Máte čaj spojený s Anglií? Tak to jste 
ještě nebyli v Persii. Vstupné 40 Kč

14. 4. Ι 13:00-17:00 Ι Městská knihovna 
Sokolov
VýROBA MýDEL A VONNýCH VOSKŮ DO 
AROMALAMP – wORKSHOP PRO SENIO-
RY S JIŘINOU PUNčOCHÁŘOVOU
Je nutné přihlásit se předem. Učinit tak mů-
žete v čítárně MK Sokolov (lze i e-mailem, 
či telefonicky) od 14. března 2018 do 11. 
dubna 2018. Vyrábění je určeno především 
seniorům a zdravotně handicapovaným, kte-
ří se mohou hlásit přednostně do 7. dubna 
2018. Neobsazená místa poté nabídneme 
ostatním zájemcům, kteří se mohou hlásit 
do 11. dubna 2018. Workshop je kapacitně 
omezen. Vstup zdarma

Akce pro děti:

BALíM, BALíM, OBALUJI – UčEBNICE TíM 
OCHRAňUJI
Obaleč Knihovnický vám zabalí vaše učebni-
ce do druhého dne. 
Ceník: A5 3 Kč, A4 5 Kč a A3 10 Kč
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7. 3. Ι 15:30 Ι oddělení pro děti a mládež
čTEME DěTEM
Budeme číst z knihy Bohumila Matějovského 
ČUŇA, ZULU A FERDA. Vstup zdarma

17. 3. Ι 10:00-15:00 Ι oddělení pro děti a mlá-
dež
HERNí DEN V BŘEZNU
Přijďte si opět vyzkoušet a zahrát zajímavé 
hry (např. Dobble, Švábí salát, Bang!, Člověče, 
nezlob se a spoustu dalších). Akci pořádáme 
ve spolupráci s Klubem deskových her při 
MDK Sokolov. Vstup zdarma

21. 3. Ι 13:00-16:30 Ι oddělení pro děti a mlá-
dež
VELIKONOčNí VYRÁBěNí PRO ŠIKULKY
Děti budou vyrábět VAJÍČKO ZDOBENÉ 
VLNOU. Vstup zdarma

23. 3. Ι 18:00 Ι přednáškový sál
PŘEDÁNí CEN NEJLEPŠíM čTENÁŘŮM 
ODDěLENí PRO DěTI A MLÁDEŽ ZA ROK 
2017
Nominováni jsou: Adéla Belková, Adam 
Bumbala, Sofie Brožová, Matěj Krieger, Lucie 
Vaňková, Anežka Vicianová, Kryštof Volf 
a Markéta Voštová. Vstup zdarma

23. – 24. 3. Ι 18:00-8:00 Ι oddělení pro děti 
a mládež
NoC s aNDErsENEM aNEB sEtkÁNÍ Na 
SKALNATÉ HOŘE
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 našeho 
dětského oddělení a prvním krokem k účasti 
na této akci je malý test, který děti dostanou 
v dětském oddělení nebo ho najdou na 
www.mksokolov.cz. Test musí vypracovat 
a nejpozději do 10. 3. odevzdat v dětském 
oddělení nebo poslat na reismullerova@
mksokolov.cz. Ze správných odpovědí noc-
ležníky vylosujeme.
Chystáme soutěže, hry, vyrábění a spoustu 
další zábavy. Těšíme se na všechny čaroděj-
nice a čaroděje z blízka i z dáli.
Vstup zdarma

Akce pro všechny:

22. 3. Ι 17:00 Ι oddělení pro děti a mládež
POHÁDKOVÉ ODPOLEDNE SE ZUZANOU 
oNDErovoU
AUTORSKÉ čTENí – BESEDA – AUTOgRA-
MiÁDa
Po knížce lehce netradičních pohádek „Kdo 
zachrání Pižďucha“, kterou Zuzana Onderová 
napsala se svým synem, tanečníkem a chore-
ografem Janem Onderem, přichází autorka 
s napínavou pohádkovou fantasy. V dobro-
družném příběhu dětí, které se vydávají za-
chránit svoji neopatrnou kamarádku ze země 
tajuplného čaroděje, se propojí reálný svět se 
světem pohádkovým. Co se může stát, když 
holčička Jolanka na internetu odpoví čarodě-
jovi místo muzikálovému režisérovi, a ten ji 
unese do černého hradu v černočerném lese? 
K čemu tam ukrývá dračí vejce? Kdo vůbec je 
tajemný kouzelník? Kamarádi, kteří jdou po 
jeho stopách, narážejí na další záhady a musí 
překonávat nečekané překážky. V zemi zlého 
čaroděje číhá spousta nebezpečí a nástrah. 
Překonat je, vyžaduje odvahu, ale i dobré 
srdce a bystrý rozum. Humornou rovinu vná-
šející do příběhu dva svérázní výrostci, kteří 
je sledují a dostávají se do stejných situací, 
které však řeší úplně jinak. Rozluštění záhady 
dračího vejce překvapí nejen samotné hrdiny 
knížky, ale dozajista i čtenáře.

Na akci bude možno knihu zakoupit.
Vstup zdarma

14. – 15. 4. Ι Městská knihovna Sokolov
SEMINÁŘ TVŮRčíHO PSANí
Víkendový seminář zaměřený na žánry sci-fi 
a fantasy povede spisovatel Jiří Walker 
Procházka.
Počet míst je omezený - neváhejte tedy 
dlouho. Hlásit se můžete do 10. 4. v oddělení 
pro děti a mládež nebo na reismullerova@
mksokolov.cz. Více informací a přihlášku 
naleznete na www.mksokolov.cz

23. 4. Ι 16:00 kategorie 8-13 let Ι 17:00 
kategorie 14 a více let Ι Městská knihovna 
Sokolov 
tEstovÁNÍ iQ
Na akci je nutno se předem přihlásit, počet 
míst je omezený. Více informací na www.
mksokolov.cz

PŘIPRAVUJEME:

Akce pro dospělé:

4. 4. Večer s dokumenty Pavla P. Riese
5. 4. filmová projekce: promítání dokumen-
tárního filmu z festivalu Jeden svět
10. 4. Mrazivé hry - Markéta Harasimová. 
Beseda o knize za účasti autorky
11. 4. Mapy života - RNDr. Jana Tamchyno-
vá
17. 4. Letci z Karlovarska a Plzeňska bojují-
cí v RAf - PhDr. Daniel Švec
18. 4. Cyklus regionální autoři - Alenka 
Vávrová
24. 4. Takový sníh už nepadá: literárně-
hudební pořad, v němž herec Roman Štolpa 
čte povídky ze stejnojmenné knížky Ilji 
Kučery ml. a své písně hraje a zpívá rockový 
šansoniér Raven. Večerem provází autor.
30. 4. Setkání s filosofií: vybrané filosofic-
ké pojmy - Mgr. Petr Kašpar
2. 5. Moc a síla hypnózy – Jakub Kroulík

Akce pro děti:

4. 4. čteme dětem
18. 4. Vyrábění pro šikulky
28. 4. Herní den v dubnu
30. 4. Rej strašidel a čarodějnic

Akce pro všechny:

14. – 15. 4. Seminář tvůrčího psaní (přihláš-
ky předem)
23. 4. Testování IQ (přihlášky předem)

Tamara Rybárová, Ema Reismüllerová

MUzEUM sokolov 

EXpoziCE MUzEa 

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-



5. 3.  Přihlášky na autobusový poznávací zá-
jezd do Prahy. Navštívíme Národní technické 
muzeum. Přihlášky: 8:00 hod., Dům s pe-
čovatelskou službou  ul. Komenského 113, 
Sokolov. Příspěvek 200 Kč uhradí účastník 
při přihlášení. 
Den konání zájezdu: 14. 3. 2018 
6. 3.  Turnaj v kuželkách a šipkách, 9:00 
hod., kuželna Akryl, startovné 20 Kč
14. 3.  Autobusový poznávací zájezd „Pra-
ha“  
Účast: přihlášení 5. 3. 2018
Odjezd autobusu: 7:00 hod. zastávka MHD 
Sokolov ISŠTE (naproti sportovní hale)   
7:05 hod. zastávka MHD Sokolov Těšovice
21. 3. 10:00 hod., zasedací místnost MÚ 
Sokolov, Rokycanova ul. 
Budeme promítat fotografie a vyprávět o tý-
denním podzimním turisticko-poznávacím 
pobytu  v září 2017 na Zbirožsku.
 22. 3.  Taneční odpoledne, 16:30-19:00 hod., 
MUSIC CLUB ALFA K tanci a poslechu hraje 
Duo Jitka a Láďa - vstupné je dobrovolné.  

Vážení senioři, 
přibývá aktivit, na které již nestačíme, ale 
pořád je ještě dost aktivit, na které jsme 
staří tak akorát.
Nezůstávejte doma sami, zkuste si vybrat 
něco z toho, co jsme pro Vás připravili. A pro-
tože všichni 
potřebujeme společnost, zveme všechny 
ještě aktivní seniory mezi „Slaměnkáře“. 
Těšíme se na Vás! 

Bližší informace naleznete ve vývěsní skříňce 
„Slaměnky“ v ul. Jednoty a na webu MDK 
Sokolov
(kalendar.sokinfo.cz)

Za výbor Klubu důchodců Slaměnka Sokolov 
Marie Matějková

KLUBU SENIORŮ J. Z PODěBRAD 
                                   
Zima pomalu ustupuje a my se těšíme na 
první jarní slunečné dny. Pomalu odkládáme 
šály, čepice a zimní bundy, všimneme si 
prvních jarních kytiček, vzduch je teplejší, vo-
ňavější. Hospodyňky čekají s příchodem jara 
úklidové práce a zahrádkáři se už nemohou 
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myslové obory - sklářství, chemický průmysl, 
výroba porcelánu apod.
OTEVŘENO:
Středa-neděle: 9.00-12.00 a 13.00-17.00 

kNiHovNa MUzEa 

Samostatné odborné pracoviště muzea. Její 
knižní fond čítá kolem 5000 svazků, literatu-
ru 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 6. 5. do 30. 9. 2018.
OTEVŘENO: od 3. března 2018
Středa-neděle: 9.00-12.00 a 13.00-17.00  

DŮL JERONýM

Historický cínový důl Jeroným u Čisté, který 
byl prohlášen národní kulturní památkou. 
Důl pochází z poloviny 16. století je unikátní 
ukázkou hornické kultury a dovednosti na-
šich předchůdců. 
V podzemí jsou komory, odpočívadla, výstup-
ky a chodby s charakteristickými úspornými 
profily. V řadě komor jsou stěny a stropy 
zbarveny černě od sazí, které se usadily při 
sázení ohně. Stěny některých chodeb jsou 

zbrázděny rýhami po želízkách a špičácích 
tehdejších havířů. 
OTEVŘENO:
16. října 2017 – 30. dubna 2018: ZAVŘENO

ŠTOLA č. 1 JÁCHYMOV

Tato štola byla ražena v rámci rozsáhlých 
průzkumných prací bývalými Jáchymovskými 
doly. 
Po zpřístupnění se mohou návštěvníci na 300 
metrech prohlídkové trasy seznámit s něko-
lika způsoby důlní výztuhy, používaným hor-
nickým nářadím (vrtačky, kladiva, čerpadla) 
včetně ukázek různých typů důlních vozíků.
OTEVŘENO: 
1. listopadu 2017 – 30. dubna 2018: ZAVŘENO

VýSTAVNí Síň V 1. PATŘE 
SOKOLOVSKÉHO ZÁMKU

 
1. března – 1. dubna
ROMAN PLEIER: OHLÉDNUTí ZA KRÁSOU 
ZÁPALKOVÉ NÁLEPKY
Autorská výstava, vstupné dle ceníku

PŘEDNÁŠKA

8. března, 17:00, zimní zahrada zámku
Ing. RUDOLf TOMíčEK: HISTORIE VýCVI-
KOVÉHO PROSTORU PRAMENY
Přednáška o vzniku a historii vojenského 
výcvikového prostoru Prameny ve Slavkov-
ském lese.  
Vstupné 20 Kč
Tato akce je realizovaná za finanční podpory 
města Sokolova.

22. března, 17:00, zimní zahrada zámku
J. NOVÁK: SICíLIE – MěSTA, PŘíRODA, 
PAMÁTKY ZÁPADNí čÁSTI OSTROVA
Další z cyklu cestovatelských přednášek nás 
zavede na západní okraj Sicílie.
Vstupné 20 Kč
Tato akce je realizovaná za finanční podpory 
města Sokolova.

KLUB DŮCHODCŮ SLAMěNKA SOKOLOV

Pořádané akce a činnost klubu jsou realizo-
vány za finanční podpory města Sokolova.
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dočkat, až vyrazí na své zahrádky. Zkrátka 
těšíme se na jaro a i jarní dny si chceme 
užít s přáteli v klubu, vyměnit si zkušenosti 
a zpestřit si středeční odpoledne různými 
programy, které nabízíme v březnu v našem 
Klubu seniorů.

 7. 3. MDŽ oslavíme spolu s žáky ZUŠ v Soko-
lově pod vedením pana učitele Frnky.

14.3. Velikonoční aranžování, výzdoba klubo-
vé místnosti, karetní a stolní hry
21.3. Cestování s panem Ing. J. Urešem po 
Jižní Americe
28.3. Trénování paměti, velikonoční zvyky, 
jarní chvilka poezie

Za Klub seniorů J. z Poděbrad 
Alena Veithová

KLUB DŮCHODCŮ HORNICKÁ 1595 - 
HÁJEčEK

Pranostika lidu: Suchý březen, mokrý máj, 
bude humno jako ráj.
 
1. 3. 14:00-18:00 Restaurace florenc, 
Sokolov. Pozvánka nejen pro seniory Soko-
lovska na Společenské posezení s hudbou 
a tancem.
5. 3. 13:00-17:00 posezení s debatou: JAK 
VYBRAT DOBROU PEČOVATELSKOU SLUŽ-
BU PRO SVÉ STARÉ RODIČE? Je jich hodně, 
ale jak máme vědět, která je nejvhodnější? 
6. 3. 10:00 Kynšperk nad Ohří, Pochlovická 
ul., Domovy pro seniory s dlouhodobým 
onemocněním. Pěvecký kroužek Zpívánky 
uvede kulturní program k svátku MDŽ. 
7. 3. 10:00 Dolní Rychnov, Bergmanova 
ul., Domovy pro seniory s dlouhodobým 
onemocněním. Pěvecký kroužek Zpívánky 
uvede kulturní program k svátku MDŽ.
8. 3. 14:00-18:00 Restaurace florenc, Soko-
lov. Pozvánka nejen pro seniory Sokolovska 
na Společenské posezení s hudbou a tancem. 
12. 3. 13:00-17:00 posezení s de-
batou: BAKTERIE V BYTĚ. Kde se 
nejvíc hemží a na co se máme zaměřit? 
13. 3. 15:00-18:00 Zpívánky – pěvecký kroužek 
14. 3. 13:00-17:00 posezení s debatou: CO 
NÁM ŘÍKAJÍ SNY? Někdy nás vzrušují, nebo 

rozesmávají. Umíte rozluštit, jestli nám 
dokážou něco sdělit? Jste majitelem Snáře? 
15. 3. 14:00-18:00 Restaurace florenc, Soko-
lov. Pozvánka nejen pro seniory Sokolovska 
na Společenské posezení s hudbou a tancem. 
19. 3. 13:00-17:00 posezení s debatou: KLID-
NÝ SPÁNEK. Nahradí zázračné byliny tablety 
pro váš klidný spánek? Dobrý spánek je jeden 
z největších darů a předpoklad pevného zdraví. 
20. 3. 15:00-18:00 Zpívánky – pěvecký kroužek 
21. 3. 13:00-17:00 posezení s debatou: 
KONZUMNÍ BLAHOBYT. Vím, že dnes 
žijeme v době konzumního blahobytu. 
Všechno v podstatě máme, lze to kou-
pit, nebo si to nechat dovézt. Je ale 
něco, co vám z toho minulého režimu 
chybí? Něco, po čem by se vám stýskalo? 
22. 3. 14:00-18:00 Restaurace florenc, Soko-
lov. Pozvánka nejen pro seniory Sokolovska 
na Společenské posezení s hudbou a tancem. 
26. 3. 13:00-17:00 posezení s debatou: MÁTE 
UŽ PLÁNY NA LETNÍ DOVOLENOU? A plá-
nujete si výlety? Sledujete i naše nabídky? 
27. 3. 15:00-18:00 Zpívánky – pěvecký 
kroužek
28. 3. 13:00-17:00 posezení s debatou: 
VELIKONOČNÍ PŮST. Kdy začíná a kdy 
končí masopust v roce 2018? Velikonoce 
jsou v Čechách vyvrcholením 40 denního 
postního období, které přichází po veselém 
masopustu a začíná Popeleční středa. 
Zajděte na kafíčko a soustředíme se tra-
dice a zvyky kolem velikonočních svátků. 

Milí senioři,
letos kromě Jeseníku máme v plánu absol-
vovat 12 denní pobytový lázeňský zájezd do 
Chorvatska – Biograd na Moru, v době 2. 9. – 
13. 9. V uvedeném termínu je v této lokalitě 
velmi příjemné klima, není horko, dlouhé 
dny. Ubytování je hotelového typu s českou 
kuchyní. Jen vážní zájemci mě kontaktujte 
v Klubu seniorů Hornická 1595 – Háječek. 
Spojit se se mnou také můžete na telefon-
ním čísle: 774 366 095; 792 442 921.

Všem Vám přeji krásné dny.

Váš správce Klubu seniorů Hornická 1595 – Háječek 
v Sokolově  
Juraj Zubko

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY V SOKOLOVě

Bratrská jednota baptistů (BJB)
Brněnská 486
neděle 10.00: bohoslužba
čtvrtek 18.00: biblická hodina

Církev adventistů sedmého dne (CASD)
Kraslická 14
sobota 9.30: bohoslužba
sobota 14.00: romská bohoslužba 

Církev československá husitská (CčSH)
Husův sbor, Obce Ležáky 542
neděle 10.00: bohoslužba 
středa 17.00: večerní chvály

českobratrská církev evangelická (čCE)
evangelický kostel, Bezručova 501/7
neděle 10.30: bohoslužba

Pravoslavná církev (PC) 
chrám Nejsv. Trojice, Komenského 113
neděle 9.00: bohoslužba 

Římsko-katolická církev (ŘKC) 
kostel sv. Jakuba Většího, Staré náměstí 1
neděle 8.30 a 17.00: bohoslužba
pondělí a středa 7.40: bohoslužba
pátek 17.00: bohoslužba
farní úřad, J. K. Tyla 531/4
čtvrtek 18.00: večerní chvály 

CíRKEVNí AKCE V BŘEZNU 2018
23. 3. v 18.00: hudebně-poetický večer 
s tvorbou Nicka Cavea, Husův sbor, Obce 
Ležáky 542
31. 3. v 22.00: velikonoční vigilie, Husův sbor, 
Obce Ležáky 542

čRS MO SOKOLOV 

Oznamujeme svým členům, že dne 17.3. 
2018 se koná členská schůze, čas: 10,00 hod.,  
místo konání: zasedačka rybářského svazu 
MO Sokolov.
 
Homolka Jaroslav
předseda čRS MO Sokolov



24. dubna 2018 
Městské divadlo 
Sokolov od 17 h

?

Hlavní host Naďa Urbánková
                                se skupinou Bokomara

Moderuje Daniela Rybářová

Mediální partner

Připravujeme

Vystoupí: 
Jakub Smolík

Osobnost 
   města 2017

22

Kalendárium
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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 členskou schůzi

v MDK Sokolov /Hornický dům/ ve středu 
24. 3. 2018

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

   Program jednání:
1. Zpráva o činnosti a hospodaření

2.  Volba nového výboru
3. Vystoupení hostů

  Marianna Šmídová
  předsedkyně ZO SPCCH Sokolov

 

 

XII. 

PLES 

POLICIE



Osmisměrka

Tajenka odhalí novou přírodní 
památku na území Karlovarského 
kraje.

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:
„ONDŘEJ SEKORA “

242424

Soutěžní kupon 
- Sokolovský Patriot 3/ 2018
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. 3. 2018.

Výherce: 
Petr Přibys, Dolní Rychnov,  
vyhrává dvě volné vstupenky 
na libovolné promítání v 3D 
kině Alfa. Vstupenky si výherce 
může vyzvednout od  1. 3. do 
31. 3. 2018 v Sokolovském 
infocentru.

AGRAFY, ALEJ, APAČ, APOLENA, ATELIT, AURA, BIVAK, BLINKR, CIGARETY, CVIČIT, ČARDAK, ČASOVAT, ČELA, ČRTA, ČTVRTINA, 
DĚDA, DEFLACE, DĚLO, DEPA, DĚTI, DLAB, DRBY, DUDO, EDITOR, ESÍČKA, ETUDA, EXIL, FÚZE, GRIND, HÁDĚ, HOLD, HORY, IDOL, 
ILUZE, INAK, INKRECE, KAŠEL, KEKS, KLAPKY, KLEPETO, KMET, KOKY, KORUNA, KOVO, KRUL, LACLE, LAIK, LAPILI, LEKY, LOGO, 
LOKAJ, LOSI, MADĚRA, MAKETA, NÁPIS, NEÓN, NUGA, NÝTI, OBLOHA, OCKO, OCÚNY, ODÉRY, ODKLIDIT, ODZNAK, OHRADA, 
OKAPY, OKNA, OKOP, OKRES, ONEN, OPERY, OTOK, OTRHAT, OZEV, PÁDY, PAKTY, PAROH, PĚNA, PEPŘ, PLUH, POČASÍ, POPUD, 
PROTÉZA, PŘAZKA, PULCI, RÓBA, RTUŤ, RUBÁŠ, RVÁČ, SAKR, SEDY, SHOZ, SKARAB, SKRČEK, SLAD, SLÉVAČ, SPÁR, STAR, ŠERPA, 
ŠNEK, ŠOPA, ŠPETKA, ŠTĚK, ŠTYCH, ŠUTR, ŠVÁB, TAINE, TĚLOCVIK, TLACHAL, TOMOGRAF, TRSY, TYRAN, ÚČTY, UJET, ÚNIKY, 
URAN, UTÉCI, ÚVODY, VÁDÍ, VELEBA, VĚNO, VICHR, VIZE, VSTUPY, VYHLEDAT, ZÁKLAD, ZDECHLINA, ZLODĚJI
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