
25. dubna 2017 ı Městské divadlo Sokolov od 17 h

Osobnost města 2016

?
Srdečně vás zveme na slavnostní vyhlášení

Hlavní	host	Naďa	Urbánková
																																		se	skupinou	Bokomara

Moderuje	Daniela	Rybářová
Vstupenky zdarma od 1. dubna v Sokolovském infocentru Mediální partner

Duben	 2017měsíčník sokolovské radnice
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Kai Teichert a Obří kresba
v klášteře ............................................. 10 





do 8. 5., foyer MDK Sokolov a 3D kina Alfa
18. Fotografické setkání – výstava fotografií

do 25. 6., Výstavní síň v 1. patře sokolovského 
zámku
Jak semena putují krajinou - výstava

do 9. 7., Výstavní síň v přízemí sokolovského zámku
Retrogaming – výstava Regionálního muzea 
v Litomyšli

Květen, 19:00, Městské divadlo Sokolov 
John Murell: Božská Sarah (Divadlo Kalich 
Praha) - divadelní předplatné

1. 5., 15:00, Staré náměstí Sokolov 
Hrajeme o státních svátcích - Dechový 
orchestr ZUŠ Sokolov

2. 5. – 25. 5., (2. 5. - 17:30 vernisáž), Klášterní 
kostel sv. Antonína Paduánského, *1
Ludmila Seyfried – Matějková (Berlin) – 
Zwischen Zwei Welten / Mezi dvěma světy – 
výstava

3. 5., 15:30, Městská knihovna Sokolov – oddělení 
pro děti a mládež 
Čteme dětem
3. 5., 17:00, Městská knihovna Sokolov
Výprava za tajemstvím rybníčků v Hlavně. 
Ukázka toho, jak pestrá a překvapivá dokáže být 
příroda na malém území. – Ing. Petr Krása

4. 5., 9:00-14:00., Dům dětí a mládeže
Okresní kolo Dopravní soutěže mladých 
cyklistů – pro smíšená družstva 4.- 9. ročníků ZŠ

4. 5., 14:00-18:00, Restaurace Florenc Sokolov
Čtvrteční společenské posezení s hudbou 
a tancem - nejen pro seniory

4. 5., 17:00, Městská knihovna Sokolov – 
přednáškový sál 
Filmová projekce
6. 5., 15:00-17:00, Dům dětí a mládeže 
Den pro rodinu – akce pro veřejnost

7. 5., 13:00, Sokolov - dopravní terminál
Toulavý kočárek
8. 5., 15:00, Staré náměstí Sokolov
Hrajeme o státních svátcích - Hudební skupina 
Griff

10. 5., 18:00, Městská knihovna Sokolov – čítárna
Psychosomatika III. – MUDr. Helena Máslová

11. 5., 17:00, Zimní zahrada sokolovského zámku
Chebská pátračka zasahuje - Největší zločiny 
západních Čech ve 30. letech 20. století – 
přednáška Vl. Bružeňáka

12. 5. - 14. 5., Sokolov – dle propozic
Nordic Walking Tour (8. ročník, tentokrát 
v kombinaci s kolem)

12. 5., 22:00-24:00, Jižní lom Sokolov 
Bahňák 2017 – Noční sprint

13. 5., 10:00-24:00, Jižní lom Sokolov
Bahňák 2017 – Hlavní závod

16. 5., 19:00, Městské divadlo Sokolov
Bláznivý Petříček (VMArt Production) – V. 
Dyk a T. Vilhelmová v divadelním představení

17. 5., 13:00-16:30, Městská knihovna Sokolov – 
oddělení pro děti a mládež 
Vyrábění pro šikulky
17. 5., 18:00, Městská knihovna Sokolov – čítárna 
Vážně nevážně o Keltech, keltské kultuře 
a vztahu k nám, současným Čechům – Pavel 
Richard

18. 5., 14:00-18:00, Restaurace Florenc Sokolov 
Čtvrteční společenské posezení s hudbou 
a tancem - nejen pro seniory

23. 5., 10:00 a 17:00, Městské divadlo Sokolov
O křišťálovém srdci (CZi Divadlo Praha) – 
divadelní pohádka

26.5. - 27. 5., Staré náměstí (mokrá varianta - 
Městské divadlo)
Sokolovský dostavník - Lokálka, COP, Bodlo, 
NaDen, Schovanky

26. 5., 16:00-17:30, MDK Sokolov - Velký sál 
Akademie tanečních kurzů Šance, z. s. 
Taneční školy

27. - 28. 5., 12:00-16:00, Sokolov - lesy okolo obce 
Šindelová
Závody v orientačním běhu
27. 5., 9:00-17:00, Dům dětí a mládeže 
Den dětí - celodenní zábavná akce pro děti

28. 5., 8:00, Sokolov, Autoškola Vyskočil na 
Šenvertu (po příjezdu vlaku z Chomutova)
Autobusový výlet na Erlbachské horské 
putování (Sasko)

29. 5. – 9. 6., 8:00-18:00, Dům dětí a mládeže 
Velká výstava – přehlídka prací ZÚ 

29. 5. – 14. 6., (29. 5. - 17:30 – vernisáž), Klášterní 
kostel sv. Antonína Paduánského 
Thomas May (Nürmberg) - Maygrünes 
Lexikon / Mayův zelený slovník – výstava 

29. 5., 18:00, Městská knihovna Sokolov – 
přednáškový sál 
Exkurs do dějin filosofie: Novověká filosofie 
– Mgr. Petr Kašpar

30. 5., Staré náměstí Sokolov 
Open ZUŠ Sokolov Party

květen
do 2. 4., Výstavní síň v přízemí sokolovského zámku 
ZUŠ Sokolov - výstava

do 25. 6., Výstavní síň v 1. patře sokolovského 
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 vroubící celý prostor kostela

5. 4., 15:30, Městská knihovna Sokolov – oddělení 
pro děti a mládež 
Čteme dětem
5. 4., 18:00, Městská knihovna Sokolov 
Pěšky za neobvyklostmi severozápadních 
Čech – RNDr. Jan Křivanec

5. 4., 19:00, Městské divadlo Sokolov 
Vladislav Vančura: Rozmarné léto 
(Rádobydivadlo Klapý) – divadelní předplatné

6. 4., 17:00, Městská knihovna Sokolov – 
přednáškový sál 
Filmová projekce
6. 4., 17:00, Zimní zahrada sokolovského zámku 
Willy Russ – přednáška Z. Černého
8. 4. - 8. 5., foyer MDK Sokolov a 3D kina Alfa
18. Fotografické setkání – výstava fotografií

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 – soutěž ve 
střelbě 
11. 4., 10:00 a 17:00, Městské divadlo Sokolov 
Tři přadleny (Divadlo Pohádka Praha) - klasická 
česká pohádka pro nejmenší

12. 4., 13:00-16:30, Městská knihovna Sokolov – 
oddělení pro děti a mládež 
Vyrábění pro šikulky
12. 4., 15:00, Zimní zahrada sokolovského 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 – prázdninová 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 – výstava Regionálního 
muzea v Litomyšli
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 – soutěžní výtvarná 
výstava, které se účastní školy okresu 
Sokolov
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 – 
koncert hudebního světoběžníka 
a multiinstrumentalisty
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 - vyhlášení vítězů 
ankety
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 (ve 
spolupráci s Městskou knihovnou) - pohádka pro 
děti, koncert – TURBO, End of Screem, Z ulice

duben
✃ ✃

Změna programu vyhrazena
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Příjemné jarní probou-
zení, přátelé!
Začíná jarní měsíc 
duben a jsem rád, že 
mohu jménem vedení 
našeho města napsat 
několik řádků do na-
šeho měsíčníku a stát 
se tak předskokanem 
záplavy kulturních 
tipů, sportovních i spo-
lečenských pozvánek, 
a v neposlední řadě 
také ostatních infor-
mací o našem městě. 

Dovolte mi, vážení čtenáři, navzdory tomu, že duben 
je pozitivním měsícem, kdy se o slovo hlásí již naplno 
jaro, abych svůj příspěvek začal „nerůžovým“ viděním 
skutečností, které mě velmi mrzí. 
Je to již několik týdnů, co zmizela sněhová nadílka, a bylo 
nám nastaveno pravdivé zrcadlo o chování některých 
obyvatel našeho města. Při procházce po sídlišti Vítězná 
(ale vím, že těchto míst je v našem městě mnoho), kde 
dlouhá léta se svoji rodinou bydlím, jsem byl zaskočen 
množstvím odhalených psích exkrementů. Šance, že 
si nechtěný a zapáchající přílepek přineseme do auta 
nebo domů, je opravdu neúnosně vysoká a naopak 
úměrně k tomu klesá chuť rodičů nechat své potomky 
volně pobíhat po trávnících tak, jak tomu s naprostou 
samozřejmostí bylo v dobách mého dětství. Nemáte, 
stejně jako já, někdy pocit, že děti tento boj o travnaté 
plochy s pejsky prohrávají? Městská policie s tímto ne-
švarem bojuje (podle mnohých málo, podle některých 
pejskařů naopak zbytečně důsledně), ale přiznejme si, 
že je to především o zodpovědnosti každého majitele 
pejska. Stejně neveselý obrázek vás čeká, pokud se 
jako já zadíváte pod okna a balkony našich domů. Tyto 
prostory zase nesou stopy dobrovolného či vynuce-
ného vyhnanství všech kuřáků, kteří si svoji oblíbenou 
cigaretu dopřejí na balkonech, nebo v oblaku kouře 
pozorují své okolí z okna bytu. Bohužel se ale netrápí 
otázkou, co se zbytkem cigarety a volí, alespoň pro ně, 
nejjednodušší cestu - tu větším, tu menším obloukem 
letí nedopalek pod okna domu. Desítky a někdy i stovky 
nedopalků tak vypovídají mnohé a snad se shodneme 
v tom, že okolí domu s udržovaným a čistým trávníkem 
by bylo prostředí mnohem příjemnější. 22. dubna slaví 
naše krásná planeta Den Země. Tento významný den 
nepřipomínám s ohledem na velká témata, jako jsou 
deštné pralesy nebo globální oteplování. Vím také, že 
nezabráníme hromadění plastů v mořích. Něco bychom 

ale dělat přeci jen mohli a měli. Chraňme si prostředí 
v našem městě a začněme každý před vlastním prahem! 
Udělejme pro něj něco svým každodenním jednáním. 
Pusťme se svým zodpovědným chováním do jarního úklidu 
města a podpořme tak i společnost SOTES. Ta se již na ge-
nerální úklid chystá, a tak stále častěji budeme narážet na 
dopravní značení upozorňující na blokové čištění a věřím, že 
budeme i mnohem více potkávat její pracovníky při úklidu 
městských pozemků. A nejen je. Již opět je možno využívat 
institut veřejné služby, kdy dlouhodobě nezaměstnaným 
bude nabízena možnost zapojit se do pracovního procesu. 
Vedení města již na této možnosti aktivně pracuje. Nebudu 
zastírat, že naším cílem je zejména stav, kdy se do úklidu 
svého okolí zapojí především ti, kteří nepořádek způsobují. 
A to je, dle našeho přesvědčení, naprosto logický postup. 
Pokud se zmiňuji o zodpovědném, či naopak o bezohled-
ném přístupu ke svému městu, nemohu nezmínit fakt, 
že u několika majitelů bytů převládla touha po snadném 
a rychlém zbohatnutí a čile se zapojili do obchodu s chu-
dobou. Právě oni mají největší podíl na tom, že v Sokolově 
našly svůj domov skupiny obyvatel, které jsou zvyklé pouze 
natahovat ruku ke štědrému sociálnímu systému a jejichž 
krédem je sociální nepřizpůsobivost. Pro vedení města je 
toto sobecké a bezohledné jednání těchto majitelů bytů 
nepřijatelné. Momentálně prověřujeme možnost týkající 
se zveřejnění jmen těchto pronajímatelů, a to včetně počtu 
bytů, které vlastní.
Dost již ale neveselého pohledu na problémy našeho města. 
Měsíc duben je měsícem, kdy rada města, prostřednictvím 
vedení Sokolova, předá opět tři ocenění vítězům ankety 
Osobnost města Sokolov za rok 2016. Rád konstatuji, že 
tentokrát rada města neměla jednoduchou úlohu, protože 
nominací se sešlo mnohem více. Nicméně, vybrat jsme 
mohli pouze tři jména. Na setkání s nimi, ale také s Vámi, 
se těšíme 25. dubna v městském divadle. Ještě před tím, 
vážení čtenáři, si užijte Velikonoce se vším, co k nim patří. 
Možná jen zbytečně dodám, že začínají 14. dubna Velkým 
pátkem. Pak následuje Bílá sobota a Velikonoční neděle 
(Boží hod velikonoční). Společně se všemi koledníky se 
těším na pomlázkové Velikonoční (červené) pondělí. Tak 
pánové, bohatou pomlázku a Vy, milé dámy, vězte, že 
podle pověry se šlehá pro Vaše pevné zdraví. Tak ať toho 
zdraví máte co nejvíce!      



prEZiDENt ZEMaN NavŠtÍvil sokolov

Prezident České republiky Miloš Zeman se 
ve čtvrtek 2. března setkal s představiteli 
a občany Sokolova. V doprovodu hejtmanky 
Karlovarského kraje Jany Vildumetzové 
dorazil krátce před 16. hodinou. Nejprve 
hovořil se zastupiteli města v uzavřené spo-
lečnosti, a poté diskutoval s přibližně dvěma 
sty přítomnými na Starém náměstí. Setkání 
proběhlo v rámci třídenní cesty hlavy státu 
Karlovarským krajem. Miloše Zemana, Janu 
Vildumetzovou a další krajské představitele 
přivítali sokolovští zastupitelé v čele se sta-
rostou Janem Pickou. Ten krátce představil 
město a zmínil zásadní aktuální témata. 
Například diskutované vyškrtnutí průmys-
lové zóny za Sokolovem z projektů s vládní 
podporou, nezaměstnanost v okrese, která 
je jednou z nejvyšších v republice, nebo pro-
blém s takzvaným obchodem se sociálním 
bydlením či nepřizpůsobivými. „Je nesmysl 
podporovat průmyslovou zónu v Chebu 
a ignorovat tu sokolovskou,“ řekl například 
Miloš Zeman a dodal, že chválí myšlenku 
zavést autobusový svoz ze Sokolova do os-
trovského výrobního parku, což by podle 
něj částečně řešilo problém i s vysokým 
počtem lidí bez práce. „Co se týče například 
nepřizpůsobivých spoluobčanů, jsem ještě 
teď plný dojmů z Horního Slavkova, kde jsem 
se doslechl, že problém s neplatiči vyřešili 
exekucí a zazděním bytů. A podle mých 
informací se tady platební morálka zlepšila 
až o 80 procent. Z toho vyplývá, že brutální 
metody bývají účinnější, než přesvědčování. 
Je třeba problém řešit citlivě, tedy tak, aby je 
dotyčný pocítil,“ pokračoval prezident. Dále 
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Zprávy z města

Z BŘEZNOVÉHO ZASEDÁNÍ 
ZastUpitElstva

Ve čtvrtek 23. března 2017 se na svém 
řádném 18. zasedání sešlo Zastupitelstvo 
města Sokolova. Politici rozhodli například 
o podání žádosti o státní dotaci na stavbu 
domu pro seniory v Sokolovské ulici a záro-
veň částečném předfinancování ve výši 68 
milionů korun. Pobytové zařízení má sloužit 
občanům nad 65 let, kteří potřebují asistent-
skou péči. Dále zastupitelé rozhodli o podání 
žádostí o dotaci z Integrovaného regionál-
ního operačního programu Severozápad na 
stavbu nových cyklostezek. První trasa má 
propojit město s Dolním Rychnovem, další 
pak navázat na páteřní cyklostezku Ohře. 
Stavby obou stezek budou stát 42 milionů 
korun. Pokud město peníze získá, což bude 
jasné na konci roku, začne s realizací v první 
polovině roku 2018. Jednalo se také o koupi 
bytových domů u kina Alfa od soukromého 
vlastníka. Ten požaduje částku 34 milionů ko-
run. Zastupitelstvo prozatím schválilo záměr 
koupě nemovitostí s tím, že v květnu pro-
jedná konkrétní podmínky obchodu. Dalším 
z bodů bylo vydání obecně závazné vyhlášky, 
která nařizuje v období od 11. dubna do 
11. června 2017 celoplošnou deratizaci. 
Hubení hlodavců na veřejných prostran-
stvích a v objektech města zajistí na náklady 
města odborná firma. Průběh celoplošné 
deratizace na veřejných prostranstvích bude 
mít několik fází. V tomto období žádáme 
občany, aby věnovali zvýšenou pozornost 
svým domácím mazlíčkům a dětem. Nástra-
hy na hlodavce budou pokládány ve formě 
granulí nebo pevných bloků do vytipovaných 
míst. Deratizaci všech ostatních nemovitostí 
na území města jsou povinni zajistit jejich 
vlastníci, případně správci a provozovatelé 
sítí. Další podrobnosti upravuje předmětná 
směrnice.

Zastupitelé se na příštím 19. veřejném zase-
dání sejdou 18. května 2017 v 15.00 hodin ve 
velké zasedací místnosti v 1. patře budovy 
A Městského úřadu Sokolov v Rokycanově 
ulici. Programy a výstupy zasedání jsou 
postupně zveřejňovány v sekci Samospráva 
– zastupitelstvo.

se hovořilo například o navyšování platů po-
licistů, jmenování soudců, nebo příspěvcích 
a doplatcích na bydlení. Tady Miloš Zeman 
naznačil, že takzvaný sociální byznys by 
mohlo řešit sloučení a snížení těchto dávek. 
V podobném duchu zněla i úvodní řeč nejvyš-
šího státníka před shromážděnými občany na 
Starém náměstí. Prezidentovi položili něko-
lik dotazů. Zajímali se například o jeho názor 
na nově jmenovaného velvyslance České 
republiky v USA Hynka Kmoníčka, na poten-
ciál rozvoje pohraničních regionů, odchod 
Velké Británie z Evropské unie, nebo o jeho 
plány v případě, že se rozhodne neobhajovat 
prezidentský úřad. Diskuse s občany trvala 
přibližně půl hodiny. Mezi přihlížejícími byla 
také skupina asi deseti Zemanových odpůrců 
s transparenty. Happening však probíhal 
klidně. Na závěr se Miloš Zeman podepsal 
do kroniky a převzal z rukou starosty dárek 
v podobě ručně malované vázy a sklenic 
na víno s motivy secesního malíře Alfonse 
Muchy. Podobnou sbírku prezident dostal 
při poslední návštěvě Sokolova a podle svých 
slov si tuto kolekci oblíbil.

iNForMaCE, poraDENstvÍ a poMoC
OSOBÁM V JEJICH NEPŘÍZNIVÉ 

SOCIÁLNÍ SITUACI

Pokud se v takové situaci nacházíte vy nebo 
někdo z vašich blízkých, popřípadě víte o ně-
kom takovém ve vašem okolí p o ž á d e j t e   
o   p o m o c   sociálního pracovníka odboru 
sociálních věcí Městského úřadu Sokolov.

NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ MŮŽETE 
ZÍSKAT:
• Pomoc při řešení tíživé sociální situace
• Informace o možných sociálních dávkách 
• Informace o dostupných sociálních služ-
bách
• Poradenství k opatrovnictví dospělých 
osob
• Rozhodnutí o ustanovení zvláštního 
příjemce důchodu
• Průkaz Senior Expres
• Parkovací průkaz označující vozidlo pře-
pravující osobu těžce zdravotně postiženou
• Informace o činnosti klubů seniorů, 
o bezplatném cvičení pro seniory, o nízkoná-
kladovém bydlení pro seniory



s nejrůznějšími zajímavostmi o Německu.  
Při první návštěvě zástupce koordinačního 
centra, paní Kateřina Fischerová, děti sezná-
mila s německou vlajkou, kterou si následně 
i nakreslily.  Vyslechly příběh „O medvíd-
kovi Larsovi“ v češtině i v němčině a hrály 
pohybovou hru s barvami. Děti pracovaly 
s elektronickou tužkou a zvukovými knihami. 
Při aktivitě na školní zahradě se seznámily 
s některými německými slovy, např. lední 
medvěd, sníh či sněhulák.  V průběhu dalších 
setkání se budou děti seznamovat s němec-
kými názvy částí těla a vytvářet nástěnnou 
koláž. Také je pro ně připraveno jarní sázení 
květinových cibulek a další aktivity, při nichž 
budou moci porovnat, jak se slaví Velikonoční 
svátky v Čechách a v Německu.
         
Jana Vozková, MŠ Sokolov, Alšova 1746  

HLEDÁME OSTRAHU HŘIŠŤ 

Městská policie Sokolov opět 
jako každý rok hledá seniory 
nebo ty, kteří nám chtějí od 
května do října pomoci při 
hlídání dětských hřišť v okolí 
základní školy ul. Křižíkova 
a Švabinského. Jedná se o hlídání bezpeč-
nosti a chování dětí i mládeže v době jejich 
pobytu na hřištích. Více informací k náplni 
práce a finančnímu ohodnocení zodpoví na 
tel. 359 808 322 pí. Pavla Tesařová.

zjišťovány žádné osobní údaje ani jiné sku-
tečnosti, které by byly v rozporu se zákonem 
o ochraně osobních údajů. Dotazník je ke 
stažení na www.sokolov.cz. Více informací 
získáte na odboru sociálních služeb, Karla 
Hynka Máchy 1275, Martina Doubková, DiS., 
tel. 359 808 113, e-mail: martina.doubkova@
mu-sokolov.cz.

PROJEkT „SOUSEDNÍ SVěTy“ V NAŠÍ 
MATEŘINCE

Naše mateřská škola se zapojila do projektu 
koordinačního centra Tandem, podporujícího 
sbližování a rozvoj přátelských vztahů mezi 
mladými lidmi z Česka a Německa. V rámci 
tohoto projektu prožijí naše děti několik dnů, 
během nichž je vyškolený pracovník seznámí 
prostřednictvím pohádek, knih, výtvarných, 
pohybových, hudebních i dalších aktivit 
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• Bezplatné právní poradenství pro seni-
ory města od 65 let věku (každé pondělí od 
14:00-16:00 hodin MěÚ Sokolov)
• Potvrzení pro bezpříspěvkové dárce krve

Adresa: Odbor sociálních věcí MěÚ Sokolov, 
Karla Hynka Máchy 1275, 356 01 Sokolov              

Bližší informace Vám pracovníci rádi zodpoví 
na telefonním čísle:
359 808 103, 109 -   nízkonákladové bydlení 
pro seniory
359 808 144    -   Senior Expres
359 808 125 -   parkovací průkazy pro osoby 
se zdravotním postižením
359 808 130 -   cvičení pro seniory, potvrzení 
pro bezpříspěvkové dárce krve
359 808 128    -   odborné poradenství osobám, 
které jsou ohroženy sociálním vyloučením 

O dalších činnostech odboru sociálních věcí 
se dočtete na stránkách  www.sokolov.cz

DOTAZNÍk POTŘEBNOSTI SOCIÁLNÍCH 
SLUŽEB PRO OBČANy MěSTA SOkOLOV

Rádi bychom Vás požádali o spolupráci při 
dotazníkovém šetření mapujícím informace 
a potřeby občanů města ve vztahu k sociálním 
službám. Výsledky tohoto výzkumu budou 
využity pro rozvoj služeb pro občany v tíživé 
sociální situaci. Výzkum je anonymní, nejsou 

Obrazově v Sokolově

 Mezinárodní den žen v Městském divadle 8. 3. 2017  Mezinárodní den žen v Městském divadle 8. 3. 2017
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Obrazově v Sokolově

 Mezinárodní den žen v Městském divadle 8. 3. 2017

Eva Pilarová v Městské knihovně Sokolov 8. 3. 2017 Angličtina pro seniory v Městské knihovně Sokolov 3. 3. 2017

František Nedvěd & Tie Break v Městském divadle 16. 3. 2017

František Nedvěd & Tie Break v Městském divadle 16. 3. 2017 Beseda o drogách v Sokolově, pořádalo Studentské zastupitelstvo 16. 2. a 16. 3. 



Taneční skupina Glamour tančí s knihou
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Život v Sokolově

Už šestnáct let se taneční skupina Gla-
mour pod vedením Jany Anderlové pohy-
buje v kategorii show art. Dospělá skupina 
vstupuje do sezony s choreografií pod ná-
zvem „The Power of books“, v českém pře-
kladu „Síla knih“. A s ní vyráží i do jarních 
soutěží. Stihly už i uspět. koncem března 
se společně s juniorkami z 2. a 3. místa 
klasifikovaly na Mistrovství Čech. Janu 
Anderlovou jsem požádala o rozhovor.

Jano, my se dlouho známe, takže si budeme 
tykat. Řekni mi pro začátek, jak vlastně 
vznikla taneční skupina Glamour?
Tak to musím chvilku vzpomínat. Mému sy-
novi byly čtyři roky a já jsem tenkrát v jeho 
školce dělala choreografii na vystoupení 
v divadle a rovnou jsme toto předtančení 
předvedli i na dalších akcích. Byli jsme na 
soutěži v Ostrově a v té době jsem měla 
skupinu i starších děvčat. Rozhodla jsem se, 
že je také přihlásím. Ukázalo se ale, že bez 
názvu skupiny to nejde. Tak jsem bleskově 
projela okolí očima a zahlédla jsem rtěnku 
s názvem Glamour… a bylo to. Nebyla v tom 
žádná symbolika, prostě se nám ten název 
líbil.
Kolik tanečnic bylo u zrodu Glamouru?
Nejprve jsem učila pod Taneční školou pana 
Kábrta. Navrhl mi, abych si děvčata, která 
za ten školní rok vyučuji, a mají zájem dál 
tančit, vzala pod sebe a trénovala je dál. Na 

první soutěži tenkrát vystoupilo šest děvčat, 
věkově byly od 12 do 14 let, a tančily na 
Shakiru. Takže hodně rytmické a dynamické. 
Holky měly kostýmy, které jsme si částečně 
samy vyrobily, byly jsme na ně pyšné. 
Kostýmy jsme pošily flitry, červené kalhoty 
byly do zvonu a k tomu jsme oblékly košili 
s americkou vlajkou se stříbrnými aplikacemi 
a samozřejmě sluneční brýle, které postup-
ně shazovaly. Byly jsme plné té atmosféry, 
měly jsme jméno, poprvé jsme se veřejně 
uvedly. Začala jsem nabírat nové tanečnice 
a postupně se osamostatnila. 
Jak máš ty osobně k tanci blízko? Bývá 
to tak, že tanečnice si v dospělosti založí 
vlastní taneční skupinu. Byl to tedy i tvůj 
případ?
Nemám klasickou taneční průpravu, byť jsem 
úzce spolupracovala s panem Kábrtem a jeho 
taneční školou. Stále se učím a sleduji nové 
trendy. Asi od čtyř let jsem chodila do Rytmi-
ky, to byl tehdejší taneční kroužek. Nosili jsme 
černé dresy a jarmilky, kdo byl hogo fogo, měl 
gymnastické cvičky. Tam jsme měli i základy 
baletu. Vzpomínám třeba na paní Jakobco-
vou, maminku našeho pana místostarosty, 
která mě také učila. V kroužku jsem byla asi 
do 12 let. Pak přišla éra moderního tance 
a nám byly bližší disco rytmy. Začala jsem 
docházet k panu Hubáčkovi do jeho taneční 
skupiny. Bylo to nicméně stále za komunistů 
a bylo to těžší s hudbou, kdy jsme například 
nesměli používat písničky s anglickým tex-
tem. Kostýmy byly také dílem „samovýroby.“ 
Vztah k tanci mám tedy od malička, akorát 
po maturitě jsem měla krátkou pauzu. A když 
mi bylo dvaadvacet, potkala jsem zmíněného 
pana Kábrta a začali jsme spolupracovat. 
Dodnes na práci s ním moc ráda vzpomínám, 
inspiroval mě a dodal mi odvahu na začátku 
a dodnes je pro mě ikonou. Vždycky mi říkal: 
„To je dobrý, to dáš!“ a já tedy do toho šla. 
Chvíli jsem ještě učila a zároveň měla svoji 
taneční skupinu. Posléze jsem se věnovala 
už jen Glamouru. Jsem za to moc ráda, mám 
perfektní děvčata, myslím, že jsme skvělý 
tým. A podmínky v MDK Sokolov na trénování 
a pořádání akcí máme také výborné.

Na kterou choreografii, kde jsi tančila, si 
teď bleskově vzpomeneš?
Nejvíc se mi asi líbilo předtančení na písničku 
od Alphaville. Tehdy jsme tančily i s dvěma 
kluky, bylo to v sedm nebo osmaosmde-
sátém. V té době jsme také poprvé viděly 
film Flashdance a ten na nás opravdu hodně 
zapůsobil, motivoval nás a ukázal i jinou úro-
veň. Tehdy nebyly žádné muzikály ani filmy 
typu Moulin Rouge, Chicago a jiné. 
Kluci jsou v tanečním oboru asi stále vzác-
nější.
Dřív bych asi tanečníky vítala, jsou dobří na 
sílu, například při zvedačkách. Plně se nám 
osvědčili při módních přehlídkách, ať už na 
zámku Bečov nebo na těch, které jsme už 
dvakrát spolupořádali s fotbalovým Baníkem 
Sokolov. Tam se vyblbneme třeba při těch 
zvedacích prvcích, ale trénování a soutěže, 
to si nějak neumím představit. 
Jak vznikla spolupráce s fotbalisty?
S Baníkem jsme začaly spolupráci prostřed-
nictvím fotbalisty Jakuba Blažka, který nám 
chodil trénovat kondičku. Představil mě 
Petře Makoňové a s ní jsem se domlouvala 
na budoucí spolupráci. Vznikly z toho dvě 
přehlídky v prostorách MDK. Byla to velmi 
příjemná práce a super atmosféra. Tady chci 
zmínit, že MDK nám udělalo krásné zázemí 
na přehlídku na velkém sále, čili spolupráce 
na jedničku, za což znovu děkuji. 

TS Glamour se věnuje také pořádání módních show. 
Jako modelky se už několikrát například zúčastnily 
tematicky zaměřené módní přehlídky svatebních 
a společenských šatů na veletrhu na zámku Bečov. 

V současné době trénuje v Glamouru 14 dětí ve věku 4 
až 7 let, dále 18 juniorek od 9 do 13 let, 13 v kategorii 
mládež. Juniorky právě vyrážejí na soutěž s vystou-
pením „Crazy swiming“. Hlavní formace pak s novou 
choreografií „Power of books“ zabojuje v extra lize 
dospělých.
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Život v Sokolově

Než ale bude další módní přehlídka s fot-
balisty, budete tančit s knihou. Co vás 
inspirovalo a co je sdělením nové choreo-
grafie?
Když jsme uvažovaly o nové sestavě, děvčata 
přišla s myšlenkou, že chtějí být knihovnice 
ve školní knihovně, přísné, upjaté. Líbila 
se jim ta charakteristická póza. Jenže my 
jsme nikdy rekvizity nepoužívaly. Za to jsme 
získávaly i pochvaly na soutěžích, že se sou-
středíme výhradně na tanec. Ten nápad se 
nám ale líbil a tak jsme jej rozvinuly. V tom 

příběhu jde o posedlost knihou, zaujetí 
příběhem, zvědavosti i touze.  
Líbí se mi ta pointa, protože je prostě dobré 
číst. Pověz mi ještě, jaká je konkurence na 
soutěžích? 
Jak v které kategorii. Já vnímám vysokou 
úroveň v artu v extra lize. My se usadily 
v show artu, tam se cítíme dobře a postupu-
jeme. Bohužel ale postrádám jistou pestrost 
v obsazení jednotlivých regionů. Sokolov je 
v Karlovarském kraji dlouhodobě taneční 
kolébkou. Funguje tu celá řada skupin 

a tanečních škol různých žánrů, které vyjíždí 
na soutěže a mají úspěch. My, jako Sokolov, 
jsme v tomto ohledu výjimeční. Taneční 
skupina Glamour se účastní soutěží Evropa 
2 Taneční skupina roku, Festival tanečního 
mládí a letos znovu vyjedeme i na soutěže 
pořádané Czech dance organization.

Přeji Vám tedy, ať potkáváte jen inspirující a motivují-
cí konkurenci, ať se Vám daří a dál úspěšně reprezen-
tujete náš Sokolov. Děkuji za rozhovor.

Pavla Sofilkaničová 

Sokolov v proměnách času - zámecká brána/zámeček  
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.

Jednou z mála částí Sokolova, která se téměř 
opticky nezměnila, je okolí sokolovského 
zámku.
Na staré pohlednici vidíme zámeckou bránu, 
vpravo budovu tzv. Myslivny -  Lesní správy 

Nosticovského velkostatku (proto je vidět 
nad dveřmi hlava jelena s parohy) a v pozadí 
vyčuhuje jedna z věží sokolovského zámku. 
Zámecký park nebyl běžně přístupný ve-
řejnosti. Pouze při několika návštěvách vý-
znamných osobností byl vstup povolen. Bylo 
to například při návštěvě korunní princezny 
Stephanie v roce 1887.
Zámek byl do dnešní podoby s vysokými 
věžemi přestavěn koncem devatenáctého 
století a do roku 1945 zde sídlil rod Nostitzů. 
Po válce se zde vystřídala americká a česko-
slovenská armáda, od roku 1960 v něm bylo 
zřízeno Muzeum hornického Sokolovska.  
V roce 1982 bylo muzeum přeměněno 
na městské a od roku 1984 neslo statut 
muzea okresního. Roku 1986 byla otevřena 

nová stálá muzejní expozice.  V období let 
1997-2000 bylo muzeum sloučeno s okresní 
knihovnou a společně tvořily jednu organi-
zaci - Okresní muzeum a knihovnu Sokolov, 
která zajišťovala jak muzejní, tak knihovnické 
služby v regionu. V současné době v zámku 
sídlí Městská knihovna - p. o. města Sokolov 
a příspěvková organizace Karlovarského 
kraje Muzeum Sokolov. Majitelem zámku je 
Karlovarský kraj.
 V budově Myslivny byly po válce byty a potom 
i Klub důchodců, od začátku devadesátých 
let zde sídlí ředitelství sokolovského muzea. 
Vedle Myslivny byl v devadesátých letech 
nalezen tzv. Sokolovský poklad.
Zámecká brána byla v letech 2007-2008 
restaurována.
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V sokolovském bazénu jsme navštívili 
jeden z místních plaveckých oddílů. Jejich 
vizí je zajistit svým plaváčkům zdravý 
pohyb, aktivní výplň volného času, zároveň 
ale i pracovní uplatnění v odvětví, které je 
baví a v neposlední řadě ideální návyk do 
celého života.

Plavecký klub Baník Sokolov funguje od roku 
2010 za podpory města a v současné době 
čítá přes 250 členů, o které se starají školení 
instruktoři. „Všichni naši trenéři mají povinnou 
trenérskou třídu III, pravidelně se jezdíme ško-
lit, účastníme se celostátních i mezinárodních 
závodů, kde sháníme nové inspirace,“ uvádí 
trenérka Vendulka Maxová. Klub v nedávné 
době zakoupil pro své svěřence nové vybavení 
usnadňující nácvik plavecké techniky, zároveň 
zajišťuje ve spolupráci s Fitness studiem Birell  
část tréninku v posilovně. Trenérka Barbara 
Sobotková doplňuje: „Snažíme se, aby je to 
bavilo. Učíme se novým metodám, protože 
to pak mnohem lépe vstřebávají, navíc na 
každého platí něco jiného.“ 
O kvalitách oddílu svědčí nejen stálý nárůst 
zájemců, ale i úspěchy, které členy provází. 
Jedním z věrných chovanců je i Martin 
Růžička, jenž vybojoval zlatou medaili na mi-
strovství České republiky. Neméně úspěšný 
Vít Holub (3. místo na MČR) nám prozradil, 
že plave již 11 let, je to v podstatě výplň jeho 

„Plavání je na celý život,“ říká trenérka Baníku

života a místo, kde našel většinu kamarádů. 
Spolu s Agátou Majkusovou (8. místo na 
MČR) se shodují, že plavání je jejich nejoblí-
benější sport. 
Nejen tito, ale i všichni ostatní, kteří závodní 
tým navštěvují, museli projít přípravkou. 
Ta je přístupná pro každého, včetně všech 
věkových kategorií či úmyslů. Oslovena bývá 
například i studenty připravujícími se na 
přijímací zkoušky. Přípravný kurz má k dis-
pozici bazén v pondělí a v sobotu, závodní 
oddíl navíc ještě v pátek. Trenéři BaSo usilují 
o navýšení tréninkových časů, zároveň pro 
své svěřence pořádají častá soustředění v ČR 
i zahraničí.
„Plavání je na celý život. Zvyšuje imunitu, je 
ideální pro ty, kteří mají problémy s držením 
těla. Tím, že leží a nadlehčují se, nezatěžují 
páteř. Zároveň je vhodné pro správné dý-

chání,“ připomíná Barbara Sobotková. Co 
ale především dělá plavecký oddíl sportovní 
organizací, která je hodná zmínky v tisku, je 
především fakt, že své svěřence připravuje 
komplexně pro celý život a to s minimálními 
náklady: „Snažíme se, aby se děti uchytily 
i v létě na brigádách, proto jim zajišťujeme 
záchranářské výcviky, díky kterým potom 
mohou působit na koupališti, ale i kdekoliv 
jinde u vody. Potom nám odejdou na vyso-
kou školu, ale hodně z nich se vrací a my je 
s nadšením uvítáme jako nové trenéry,“ 
vysvětluje Vendulka Maxová. „Chceme, aby 
to všichni měli do života. Je to záležitost, 
kterou můžete vykonávat bez zvláštního 
vybavení, dalších lidí a to čerstvě po narození 
i ve stáří,“ doplňuje ještě Barbara.
„Spoustu dětí, které teď na plavání dochází, 
učím zároveň na gymnáziu a těším se, že 
vytvoříme úspěšný školní plavecký tým,“ ko-
mentoval s potěšením další z trenérů a učitel 
gymnázia Václav Sobotka. I to je důkazem 
skutečnosti, že v plaveckém oddílu se tuží 
nejen zdraví, ale i dobré vztahy, smysl pro 
disciplínu, aktivita a píle. 
Výcviku plavání a práci s dětmi se v sokolov-
ském bazénu věnují i další spolky podporo-
vané městem, například Vodní záchranná 
služba Českého červeného kříže Sokolov či 
SK Plavání Sokolov.

andrea pfeifferová

V lednu a v únoru patřila sokolovská sportovní 
hala fotbalovým přípravkám. FK Baník Soko-
lov totiž uspořádal pět výborně organizova-
ných turnajů pro nejmenší fotbalisty. Během 
těchto turnajů se na hrací ploše vystřídaly té-
měř čtyři stovky dětí, které svým nasazením 
a zaujetím pro hru doslova strhly přítomné 
rodiče. Ti své ratolesti vydatně povzbuzovali. 
Na turnajích se skvělými výkony prezentovali 
i mladí hráči Baníku, kteří ve třech případech 

dokonce vybojovali vítězství.
Sérii turnajů zahájili v sobotu 28. 1. 2017 
hráči U10, a každý následující víkend patřil 
jiné věkové kategorii přípravek. Turnajů se 
zúčastnilo celkem 38 týmů a tedy zhruba 
380 mladých hráčských nadějí. Do Sokolova 
přijeli bojovat převážně týmy z Karlovarské-
ho kraje, ale zavítala k nám i ligová Viktoria 
Plzeň nebo sousedi z Německa FC Weiden či 
družstvo dívek Viktorie Plzeň.

Na hrací ploše se ve všech zápasech odehrá-
valy nesmlouvavé souboje, fotbalisté si na 
hřišti nic nedarovali, ale především vítězila 
radost ze hry a nadšení dětí z pohybu mezi 
kamarády.  Všechny turnaje se nesly v duchu 
fair-play a každý zápas končil pro všechny 
malé bojovníky podáním ruky.
Turnaje byly pro Baník úspěšné nejen orga-
nizačně, ale i fotbalově. Výsledky v těchto 
kategoriích nejsou až tak důležité, přesto 

V sérii přípravných turnajů si zahrály čtyři 
stovky dětí
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kultura v Sokolově

Městský dům kultury má pro příznivce 
umění připravený pestrý program 
klášterních výstav. Jarní expozice 
budou patřit německým výtvarníkům. 
Tou první bude ukázka aktuální tvorby 
německého výtvarníka kaie Teicherta. 
Umělce, který pro Národní divadlo 
v Praze vytvořil bronzovou bustu první-
ho polistopadového prezidenta václava 
Havla. Vernisáž se v klášterním kostele 
sv. Antonína Paduánského koná 3. dubna 
v 17:30. Umělcova výstava, která potrvá 
do 27. dubna, nese název „Teufel See / 
Čertovo jezero". 

Obří kresba, vroubící celý prostor kostela, 
vytváří pomyslně tiché svědky vlastního 
podvědomí, kteří oživují zcela nový kosmos 
symbolických náznaků a mytologických 
poselství a pohybují se v proměnlivých 
inscenacích. Zde se prolíná vášeň a její 
obrazová projekce v jakémsi spletenci 
a opulentním dramatickém dialogu. Tyto 
scenérie odhalují naše nejniternější fanta-
zie, které každý z nás musí neustále sám 
pro sebe navigovat. 

Josef Vomáčka

klášter uvede dílo autora Havlovy busty
kaie teicherta

je potřeba malé fotbalisty Baníku pochválit 
za skvělé zápasy. Kategorie U11 a U10 své 
turnaje vyhrála a prvenství si odnesli i ti 
nejmenší, hráči přípravky U7. Stříbrné, druhé 
místo, pak vybojovali hráči U8. Pochvalu si 
ale zaslouží i přípravka U9, která skončila na 
čtvrté příčce.
U11 (ročník 2006) - 1. místo
U10 (ročník 2007) - 1. místo
U9 (ročník 2008) - 4. místo
U8 (ročník 2009) - 2. místo
U7 (ročník 2010) - 1. místo

Za bezproblémový průběh turnajů zaslouží 
poděkování všichni organizátoři, pomocníci, 
rozhodčí, trenéři, ale také samotní hráči 
a jejich rodiče.
Obrovské poděkování pak patří partnerům, 
díky kterým se turnaje pro naše nejmenší 
fotbalisty mohly uskutečnit.
Všichni se společně těšíme na příští rok 
a další sérii turnajů přípravek…

Zdroj: Fk Baník Sokolov
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17:00 POKRAČUJÍCÍ ZÁVADA R'n'R-punk / Chodov

18:15 V3Ska ska-reggae / Plzeň

19:30 S.P.S. punk / Praha

20:50 VILÉM ČOK & BYPASS  rock / Praha

22:10 PEKAŘ folk-pop-rock / Kutná Hora

23:30 ATMO MUSIC rap-pop / Liberec

Vstupné v předprodeji: 200 Kč na místě 250 Kč
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK: SOKOLOVSKÉ INFOCENTRUM, 

pokladna 3D kina Alfa Sokolov

TENTO PROJEKT BYL REALIZOVÁN ZA FINANČNÍ PODPORY MĚSTA 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 květnového vydání je 10. 
dubna 2017.

HŘIŠTě PRO PSy
Dobrý den, pane starosto, zajímalo by mne, 
zdali bude město nadále prosazovat „proti-
pejskařskou politiku”, tj. veškeré prostory 
pro volný pohyb psů až nejlépe za město. 
Na Areálu sportu a zdraví je sice hezké 
hřiště pro psy, ale kdyby si jeho tvůrci a zři-
zovatelé zjistili alespoň základní znalosti 
ohledně psích sportů (např. agility), zjistili 
by, že NENÍ žádoucí vést psa na překážku 
na vodítku, neb hrozí zranění psa. Dále 
pak musím podotknout, že tyče určené pro 
přeskok, které jsou vyrobené z kovu a pev-
ně zapuštěny do dřevěné kulatiny, mohou 
způsobit při kontaktu s nohou psa zlome-
ninu (je mi však jasné, že volná tyčka by 
tam dlouho nevydržela). Celkově dané psí 
hřiště není zrovna ideální (takový styl ala 
Tomovy parky - umíme to pro děti, tak proč 
ne pro psy). Zkrátka raději naložím psa do 
auta a jedu trénovat do Horního Slavkova, 
kde mají krásné psí překážky v oploceném 
výběhu. Pokud se podíváte do zahraničí, 
uvidíte nízce oplocené parky určené pouze 
pro psy. Proč tedy není například možné, 
oplotit nízkým plotem část louky v okolí 
psího hřiště, dát tam dvě branky a umožnit 
volný pohyb psů? Nezapomínejte prosím na 
psí kamarády a jejich potřeby. Přeji hezký 
den 
Jindřich Polák
Dobrý den, v žádném případě město neprosa-
zuje „protipejskařskou“ politiku. Ostatně, jak 
vidíte i v dotazech na starostu, jsme mnohdy 
kritizováni právě za to, že nevystupujeme pro-
ti pejskařům razantněji. Dovolím si vysvětlit 
hned první Vaši mylnou připomínku, která se 
týká toho, že psi by na překážkách měli být na 
vodítku. Překážková dráha pro pejsky v areálu 

zdraví je umístěna právě na pozemku, který je 
Vyhláškou města Sokolova určen pro volný 
pohyb psů. Co se týče kvality překážek pro 
pejsky, předpokládám, že se na jejím návrhu 
podíleli ti, kteří s podobnými překážkami mají 
vlastní zkušenost, nebo alespoň čerpali ze 
zkušenosti v jiných městech. Váš námět 
k tomu, aby došlo k výměně překážek a oplo-
cení tohoto výcvikového prostoru, předám 
kolegům na odboru rozvoje města.
Bc. Jan Picka, starosta

kÁCENÍ V ULICI ŠVABINSkÉHO
Přišlo několik dotazů ohledně březnového 
kácení stromů v ulici Švabinského. Zde je 
komentář z odboru správy majetku.
Vzrostlé jedle byly několikrát projednávány na 
základě opakované žádosti o pokácení, které 
nebylo vyhověno. Při poslední terénní kontrole 
stromů byly stromy prověřeny odborným certi-
fikovaným arboristou, který riziko rozlomení 
potvrdil a odborným posudkem doložil jejich 
nebezpečnost při dalším setrvání na místě. 
Na základě posudku a doporučení odboru 
správy majetku i komise životního prostředí 
byly stromy schváleny Radou města k podání 
žádosti ke kácení k orgánu ochrany přírody. 
V pátek 24. 2. 2017 bylo ovšem na základě 
následků většího větru během předešlé noci 
rozhodnuto o likvidaci stromů, a toto rizikové 
kácení bylo konzultováno i orgánem ochrany 
přírody. Popraskaný kmen a dutina na kmeni 
prostředního jedince jsou důkazem o správ-
ném jednání, které zabrání bezprostřednímu 
ohrožení nejen majetku, ale i lidských životů. 
Dovoluji si dále poznamenat, že všechny 
žádosti jsou odborně prověřovány jak pracov-
níky úřadu, tak smluvně zajištěnými odborníky 
a pro jednání rozhodujících orgánu jsou při-
pravovány dostatečně odpovídající materiály, 
aby se předešlo nedůvodnému kácení a pokud 
není možná záchrana stromu, zajišťuje město 
náhradní výsadbu. 
Veronika Krbová, DiS., odbor správy majetku

REkLAMNÍ CEDULE A PONIČENÉ AUTO
Dobrý den, 2. března 2017 v 14.00 hod mi 
na náměstí Budovatelů reklamní cedule 
nehtového studia odnesená větrem poni-
čila vůz. Byla přivolána PČR která zajistila 
fotodokumentaci. Bohužel policista, který 

záležitost vyřizoval, podal majitelce toho-
to studia mylné informace, že škodu vyřídí 
má pojišťovna. Majitelka se tedy se mnou 
o náhradě škody odmítla bavit. Poukazova-
la též na skutečnost, že pozemek je města 
a ona za pronájem místa na reklamní ceduli 
řádně platí. Domnívá se tedy, že záležitost 
by mělo řešit město. Obracím se tedy na 
Vás o radu, s kterým odborem městského 
úřadu bych měl já nebo právník záležitost 
řešit? Děkuji za odpověď
Čeněk Červenka
Dobrý den, pokud někomu vznikla škoda v dů-
sledku špatně zajištěné reklamní cedule, musí 
se poškozený s nárokem na náhradu škody 
obrátit na vlastníka cedule či toho, kdo se měl 
o ceduli starat. To, že se v souvislosti s umís-
těním cedule na pozemku města hradí nějaká 
úplata (např. ve formě místního poplatku za 
užívání veřejného prostranství), nemůže bez 
dalšího přenést odpovědnost za vzniklou ško-
du na město. Doporučuji tedy celou záležitost 
řešit s majitelkou zmíněné cedule.
Ing. Mgr. Ladislav Simet
Odbor právní a živnostenský úřad

Svátek Země společně oslavíme 
v sobotu 22. dubna 2017 od 15.00 do 18.00 hodin v DDM 

Sokolov. Vstup pro všechny děti i dospělé zdarma. O kávu se     
postará Kavárna Štístko. 

DEN 
ZEMĚ 

INFORMACE: Jarmila BURIANOVÁ, e-mail: jarmila.burianova@ddmsokolov.cz, tel.: 602 450 247 

HMYZÍ ÚLET 

finančně podpořeno městem Sokolov  

KABINET 
LÉTAJÍCÍCH 
ÚŽASNOSTÍ 

HRY  
A SOUTĚŽE
O HMYZU 

od 15.00 hodin 
Kejklířské představení 

Teatru Pavla Šmída 
a vyhodnocení 

výtvarné soutěže 

od 16.00 hodin 
Live-cooking 

show 
profesionální 
gastronomie  

od 16.00 hodin 
Soutěžní pohybové 

hry pro děti 
s odměnou na závěr  

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, SOKOLOV
WWW.DDMSOKOLOV.CZ, TEL.: 352 623 368
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kaM po sokolovskU 
NA IN-LINECH

S příchodem jara máme pro vás také tip, jak si 
zlepšit fyzickou kondici a vyplavit endorfiny: 
in-line brusle! Můžete tak učinit na některé 
z in-line drah, které nabízí sokolovský region: 
Habartov – Boden: Asfaltová in-line stezka, 
vybudovaná v roce 2009, je tvořena dvěma 
spojenými okruhy. Okruh A měří 1,8 km 
a okruh B čítá 1,35 km. Celá dráha vede okolo 
vodní plochy Boden. V budoucnu by měla 
být z obou stran napojena na síť cyklostezek 
okolních měst. Přístup je možný i autem a je 
zde postaveno několik odpočinkových míst pro 
zchlazení.
Lesopark Bohemia Sokolov: Nejen in-line 
dráha, ale také víceúčelová naučná stezka byly 
budovány v letech 2012 až 2013 v sokolovském 
areálu Bohemia. Okruh má tvar nepravidelné 
osmičky v šířce 6,00 m. Startovací a dojezdová 
plocha je rozdělena do dvou pruhů. Jeden pruh 
je široký 6,00 m a druhý 8,00 m.
Chodov: Za zmínku také stojí in-line dráha 
o délce 333 m, která se nachází v chodovském 
sportovním areálu v Bezručově ulici. 

adéla richterová, Michaela Štrbová 
– Sokolovské infocentrum

Poznejte tajemství Sokolovska. Vydejte se po 
stopách bohaté historie cestou ryzí přírody 
a jejich krás. Region je součástí krušných 
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. 

MUZEUM BEZPEČNOSTNÍCH SBORů 
HABARTOV

Muzeum bezpečnostních sborů je důstojnou 
památkou odkazu hrdinů tzv. habartovského 
incidentu. Získáte zde informace nejen o historii 
bezpečnostních sborů, které fungovaly na území 
našeho státu mezi lety 1918-1948, ale také 
informace o historických událostech z roku 1938. 
Celá expozice muzea je rozdělena do několika 
částí, celkem můžete projít po třech místnostech. 
První místnost je věnována celkovému politic-
ko-sociálnímu dění tehdejší doby a dominuje jí 
diorama, ve kterém je znázorněna část Četnické 
stanice Habesbirk po zběsilém útoku henleinovců 
v září 1938. Druhá místnost obsahuje expozici 
Historie bezpečnostních sborů prvorepublikového 
Československa. Nelze opomenout ani výstavu 

historických zbraní a další diorama, které zobrazu-
je polní ležení jednotek Stráže obrany státu. Třetí 
místnost je zařízena jako četnická stanice, můžete 
si tedy udělat představu, v jakých podmínkách čet-
níci vykonávali každodenní práci. Do budoucna je 
plánováno rozšíření expozice o další patro, kde by 
měla být instalována výstava Regionální historie. 

URANOVÁ GOLGOTA V HORNÍM SLAVkOVě

Třináct informačních tabulí vás provede 
naučnou stezkou dlouhou 6 km, která mapuje 
historii 50. let minulého století. Otevřená byla 
v listopadu 2012. 
Zajímavým způsobem poukazuje na historii těž-
by uranu v Horním Slavkově, který byl součástí 
Jáchymovských dolů, založených v listopadu 
1945 Československem spolu se Sovětským 
svazem. 
Důležitou surovinu pro Sovětský svaz zde dolo-
valy tisíce horníků, trestanců a také politických 
vězňů v nelidských podmínkách. Město obklo-
povaly čtyři tábory, z nichž se horníci k šachtám 
dostávali koridory s plotem z ostnatého drátu. 
Celkem tu zemřelo 103 horníků. 
Těžba byla ukončena rokem 1959, když se 
zásoby uranové rudy vyčerpaly.
S těžbou uranu a komunistickou érou je spoje-
na smutná část historie Horního Slavkova. 

S námi víte, „kam po Sokolovsku“
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budou k vyzvednutí od 1. dubna v infocentru 
MDK Sokolov.

26. dubna Ι 17:00 Ι Městské divadlo Sokolov
BIOGRAF NOSTALGIE
Špalíček – Československo, animovaný, 
loutkový, 1948, 78 min.
Loutkový film, zachycující tradiční zvyky 
a zkazky českého venkovského života v šesti 
obrazech: Masopust, Jaro, Legenda o sv. 
Prokopovi, Pouť, Posvícení, Betlém.
Režie: Jiří Trnka. Vstupné: 30 Kč

27. dubna Ι 18:00 Ι Hudební klub „M“
BAREVNÝ ČTVRTEk
Přátelské hudební setkání, tentokrát s loket-
skou skupinou Roháči. Vstupné: 120 Kč

29. dubna Ι 18:00 Ι kavárna Štístko MDk 
sokolov
VERŠE S VůNÍ kÁVy (A DVě kOSTky NA-
VÍC) – „UŽ PŘECI ZA DOB ADAMA…“
Divadlo bez zákulisí uvádí poetické, takřka 
májové (a jen lehce ironické) posezení s mi-
lostnými verši a s nahlédnutím do deníků 
prvních milenců.  Účinkují: Andrea Plachá, 
Lucie Zemková, Iveta Strýčková – kytara, Petr 
Burian. Vstupné: 40 Kč

30. dubna Ι areál Bohemia
PÁLENÍ ČARODěJNIC A LAMPIONOVÝ 
PRůVOD (VE SPOLUPRÁCI S DDM 
A MěSTSkOU kNIHOVNOU)
Program: 
16:00 triton
17:15 Z ulice
18:30 Perníková chaloupka aneb popletená 
pohádka (M+M Hranice)
19:15 Čarodiskotéka pro děti
19:30 End of scream
20:30 tUrBo
21:15 Ohňostroj

Změna programu vyhrazena  

Připravujeme:
Hrajeme o státních svátcích: 1. května - De-
chový orchestr ZUŠ Sokolov
8. května - Griff
Božská Sarah - Iva Janžurová v životní roli /
divadelní předplatné

MěSTSkÝ DůM kULTURy SOkOLOV

Bezhotovostní platby – od dubna je možné 
v pokladně Sokolovského infocentra zaplatit 
platební kartou. Týká se to nákupu nad 200 Kč.

3. dubna Ι 17:30 Ι klášterní kostel sv. Anto-
nína Paduánského
kAI TEICHERT (BERLIN): TEUFEL SEE / 
ČERTOVO JEZERO
Vernisáž výstavy
Obří kresba, vroubící celý prostor kostela, 
vytváří pomyslné tiché svědky vlastního 
podvědomí, kteří oživují zcela nový kosmos 
symbolických náznaků a mytologických 
poselství… 
Výstava potrvá do 27. dubna, vstup volný.

5. dubna Ι 19:00 Ι Městské divadlo Sokolov
Rádobydivadlo klapý
VLADISLAV VANČURA: ROZMARNÉ LÉTO
Populární humoristická novela Vladislava 
Vančury bývá často dramatizována a stala se 
i předlohou ke známému stejnojmennému 
filmu Jiřího Menzela z roku 1967. Rádoby-
divadlo se pokouší této novele prošlapat na 
jeviště cestičku méně užívanou. Akcentuje 
vztah manželů Důrových, lyrický poetismus 
a jazykovou hravost posunuje více k drama-
tičnosti a scénické hravosti, používá i prvky 
grotesky. Režie: Jan Kodeš
Vstupné: 40 Kč /pro majitele divadelního 
předplatného/, 90 Kč /pro veřejnost/

8. dubna Ι 14:30vvstupní foyer MDk a foyer 
3D kina Alfa
18. FOTOGRAFICkÉ SETkÁNÍ: FASCINACE 
FOTOGRAFIÍ
(Pořádá MDk a Fotoklub FOS Sokolov)
1. část výstavy: foyer 3D kina Alfa, vystavuje 
7 fotoklubů česko-německého sdružení G7
2. část výstavy: vstupní foyer MDK, vysta-
vuje fotoklub FOS Sokolov a Klub přátel 
fotografie v Karlových Varech 
Vstup volný
11. dubna Ι 10:00 a 17:00 Ι Městské divadlo 
sokolov
Divadlo pohádka praha
TŘI PŘADLENy
Klasická česká pohádka pro nejmenší
Vstupné: 40 Kč /dopolední představení pro 

!
kolektivy/
Vstupné: 75 Kč /odpolední představení/
Dopolední představení pro kolektivy pouze 
po předchozím objednání

12. dubna Ι 17:00 Ι Městské divadlo Sokolov
BIOGRAF NOSTALGIE 
Excalibur – Velká Británie/USA, fantasy, 
dobrodružný, 1981,119 min.
Jen ten, kdo je předurčen, dokáže vládnout 
magickým mečem. Jen ten se může stát krá-
lem. Britský film na motivy dávné legendy 
o králi Artušovi a rytířích kulatého stolu.
Režie: John Boorman. Vstupné: 30 Kč

18. dubna Ι 19:00 Ι Městské divadlo Sokolov
Divadlo v Rytířské
FRANCIS VEBER: kONDOMEDIE 
Renomovaný francouzský autor Francis 
Veber (mj. autor slavné hry Blbec k večeři) 
tentokrát napsal skvělou společenskou 
komedii, která si velice chytře pohrává 
s lidskými předsudky (nejen na pracovišti). 
Ve sledu zábavných scén a vypointovaných 
dialogů předvádí, jak snadno lze změnit 
pohled na druhého člověka, jak rychle se 
šíří a nabalují „zaručené“ informace. To vše 
korunuje velice zajímavé herecké obsazení. 
Režie: Jiří Seydler.  Hrají: J. Nosek, J. Vlasák, 
M. Málková, M. Etzler, P. Motloch a M. Kraus
DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ
Upozorňujeme předplatitele, že titul 
„Dámský krejčí“ z Činoherního klubu v Pra-
ze uvedeme v měsíci červnu. Děkujeme za 
pochopení. 

19. dubna Ι 19:00 Ι Hudební klub „M“
Jazzové jaro
PAUL BATTO – kONCERT HUDEBNÍHO 
SVěTOBěŽNÍkA A MULTIINSTRUMENTA-
LISTy
BLUE CONDITION – 20 LET
Karlovarská bluesová formace, vycházející 
z tradice chicagského blues, oslaví 20 let své 
existence. Vstupné: 120 Kč 
25. dubna Ι 17:00 Ι Městské divadlo Sokolov
OSOBNOST MěSTA SOkOLOVA
Vyhlášení vítězů ankety 
V programu vystoupí Naďa Urbánková 
a skupina Bokomara.
Vstup volný. Pozvánky opravňující ke vstupu 

kalendárium
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/ Bláznivý Petříček - Vojtěch Dyk a Taťána 
Vilhelmová na divadelních prknech
26. a 27. května: Sokolovský dostavník 
2. května: Ludmila Seyfried Matějková 
(Berlin): Zwischen Zwei Welten/ Mezi dvěma 
světy - vernisáž výstavy 
 
phDr. Jana Fefferová
dramaturgyně MDk  Sokolov

3D kINO ALFA

Bezhotovostní platby – od dubna je možné 
v pokladně 3D kina Alfa zaplatit platební kar-
tou. Netýká se nákupu občerstvení na baru. 

1. 4. soBota
11:00 BalErÍNa – Francie/Kanada, animova-
ný/rodinný, 89 min., dabing. Vstupné: 110 Kč
13:00 ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VES-
NiCE – USA, animovaný/rodinný, 90 min., 
dabing. Vstupné: 130/110 Kč
15:00 kRÁSkA A ZVÍŘE 3D – USA, roman-
tický/fantastický, 90 min., dabing. Vstupné: 
150/130 Kč
17:30 VOLÁNÍ NETVORA: PŘÍBěH ŽIVOTA 
– USA/Španělsko, fantastický/drama, 108 
min., titulky. Přístupný od 12 let. Vstupné: 
110 Kč
20:00 ÚkRyT V ZOO – USA, drama/životo-
pisný, 127 min., titulky. Přístupný od 12 let. 
Vstupné: 110 Kč

2. 4. NEDěLE
11:00 ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNI-
CE 3D – USA, animovaný/rodinný, 90 min., 
dabing. Vstupné: 150/130 Kč
13:00 LEGO® BATMAN FILM – USA, animo-
vaný, 104 min., dabing. Vstupné: 110 Kč
15:00 ROCk DOG – USA, animovaný, 80 min., 
dabing. Vstupné: 100 Kč
17:30 POPÍRÁNÍ HOLOCAUSTU – USA, dra-
ma/životopisný, 110 min., titulky. Přístupný 
od 12 let. Vstupné: 110 Kč 
20:00 GHOST IN THE SHELL – USA,  akční/
drama, 102 min., titulky. Přístupný od 12 let. 
Vstupné: 120 Kč

3. 4. PONDěLÍ
17:30 JEDEN NěMECkÝ ŽIVOT – Rakousko/
Německo, dokumentární, 113 min. Vstupné: 

120 Kč/70 Kč FILMOVÝ KLUB
19:30 MŽITky – Polsko, drama/životopisný, 
98 min., titulky. Vstupné: 120 Kč/70 Kč FIL-
MOVÝ KLUB

4. 4. ÚtErý
10:00 MUZZikaNti – ČR, hudební, 109 min., 
česky. Přístupný od 12 let. Vstupné: 60 Kč 
NEJEN PRO SENIORY
17:30 LOGAN – USA, akční/dobrodružný, 131 
min., titulky. Přístupný od 15 let. Vstupné: 
120 Kč
20:00 ÚkRyT V ZOO – USA, drama/životo-
pisný, titulky. Přístupný od 12 let. Vstupné: 
110 Kč

5. 4. STŘEDA
17:30 VOLÁNÍ NETVORA: PŘÍBěH ŽIVOTA 
– USA/Španělsko, fantastický/drama, 108 
min., titulky. Přístupný od 12 let. Vstupné: 
110 Kč
20:00 GHOST IN THE SHELL 3D – USA,  akč-
ní/drama, 102 min., titulky. Přístupné od 12 
let. Vstupné: 150 Kč

6. 4. ČTVRTEk
17:30 PÁTÁ LOď – ČR/Slovensko/Maďarsko, 
drama/rodinný, 85 min., česky. Vstupné: 110 
Kč PREMIÉRA
20:00 POwER RANGERS: STRÁŽCI VESMÍ-
rU – USA, akční/dobrodružný/scifi/fantasy, 
123 min., dabing. Vstupné: 110 Kč PREMIÉRA

7. 4. PÁTEk
15:00 ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VES-
NiCE – USA, animovaný/rodinný, 90 min., 
dabing. Vstupné: 130/110 Kč
17:30 ÚkRyT V ZOO – USA, drama/životo-
pisný, titulky. Přístupný od 12 let. Vstupné: 
110 Kč
20:00 POwER RANGERS: STRÁŽCI VESMÍ-
rU – USA, akční/dobrodružný/scifi/fantasy, 
123 min., dabing. Vstupné: 110 Kč

8. 4. SOBOTA
11:00 PUTOVÁNÍ TUČňÁků: VOLÁNÍ 
OCEÁNU – Francie, dokumentární, 82 min., 
dabing. Vstupné: 80 Kč PREMIÉRA
13:00 LEGO® BATMAN FILM – USA, animo-
vaný, 104 min., dabing. Vstupné: 110 Kč 
15:00 kRÁSkA A ZVÍŘE – USA, romantic-

ký/fantastický, 90 min., dabing. Vstupné: 
120/100 Kč
17:30 MASARyk – ČR, životopisný, 106 min., 
česky. Přístupný od 12 let. Vstupné: 110 Kč
20:00 SkRyTÉ ZLO – USA, horor, 96 min., 
titulky. Přístupné od 15 let. Vstupné: 110 Kč

9. 4. NEDěLE
11:00 ROCk DOG – USA, animovaný, 80 min., 
dabing. Vstupné: 100 Kč
13:00 ANDěL PÁNě 2 – ČR, 90 min., pohád-
ka/komedie, česky. Vstupné: 90 Kč
15:00 ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNI-
CE 3D – USA, animovaný/rodinný, 90 min., 
dabing. Vstupné: 150/130 Kč
17:30 POwER RANGERS: STRÁŽCI VESMÍ-
rU – USA, akční/dobrodružný/scifi/fantasy, 
123 min., dabing. Vstupné: 110 Kč
20:00 kONG: OSTROV LEBEk 3D – USA, 
fantastický/dobrodružný, 118 min., titulky. 
Přístupný od 12 let. Vstupné: 130 Kč

10. 4. PONDěLÍ
17:30 POwER RANGERS: STRÁŽCI VESMÍ-
rU – USA, akční/dobrodružný/scifi/fantasy, 
123 min., dabing. Vstupné: 110 Kč
19:30 Ústava – ČR/Chorvatsko/Slovinsko/
Makedonie, komedie, 92 min., česky/titulky. 
Vstupné: 120 Kč/70 Kč FILMOVÝ KLUB

11. 4. ÚTERÝ
10:00 kRÁSkA A ZVÍŘE – USA, romantický/
fantastický, 90 min., dabing. Vstupné: 60 Kč 
NEJEN PRO SENIORY
17:30 GHOST IN THE SHELL – USA,  akční/
drama, 102 min., titulky. Přístupné od 12 let. 
Vstupné: 120 Kč
20:00 POPÍRÁNÍ HOLOCAUSTU – USA, dra-
ma/životopisný, 110 min., titulky. Přístupný 
od 12 let. Vstupné: 100 Kč 

12. 4. STŘEDA
17:30 POwER RANGERS: STRÁŽCI VESMÍ-
rU – USA, akční/dobrodružný/scifi/fantasy, 
123 min., dabing. Vstupné: 110 Kč
20:00 LOGAN – USA, akční/dobrodružný, 131 
min., titulky. Přístupný od 15 let. Vstupné: 
120 Kč

13. 4. ČTVRTEk
13:00 LEGO® BATMAN FILM – USA, animo-
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vaný, 104 min., dabing. Vstupné: 110 Kč
15:00 POwER RANGERS: STRÁŽCI VESMÍ-
rU – USA, akční/dobrodružný/scifi/fantasy, 
123 min., dabing. Vstupné: 110 Kč
17:30 ŠPUNTI NA VODě – ČR, rodinný/
komedie, 83 min., česky. Vstupné: 120 Kč 
PREMIÉRA
20:00 RyCHLE A ZBěSILE 8 – USA / Japonsko 
/ Francie / Kanada, akční/krimi/thriller, 136 
min., titulky. Přístupný od 12 let. Vstupné: 
130 Kč PREMIÉRA

14. 4. PÁTEk
13:00 ANDěL PÁNě 2 – ČR, 90 min., pohád-
ka/komedie. Vstupné: 90 Kč 
15:00 kRÁSkA A ZVÍŘE – USA, romantický/
fantastický, 90 min., dabing. Vstupné: 
120/100 Kč 
17:30 proti vlastNÍ krvi – VB, akční/kri-
mi/drama/thriller, 98 min., titulky. Přístupný 
od 15 let. 
Vstupné: 110 Kč PREMIÉRA
20:00 RyCHLE A ZBěSILE 8 – USA / Japonsko 
/ Francie / Kanada, akční/krimi/thriller, 136 min., 
titulky. Přístupný od 12 let. Vstupné: 130 Kč

15. 4. soBota
11:00 ROCk DOG – USA, animovaný, 80 min., 
dabing. Vstupné: 100 Kč
13:00 ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VES-
NiCE – USA, animovaný/rodinný, 90 min., 
dabing. Vstupné: 130/110 Kč
15:00 PUTOVÁNÍ TUČňÁků: VOLÁNÍ 
OCEÁNU – Francie, dokumentární, 82 min., 
dabing. Vstupné: 80 Kč
17:30 ŠPUNTI NA VODě – ČR, rodinný/
komedie, 83 min., česky. Vstupné: 120 Kč
20:00 RyCHLE A ZBěSILE 8 – USA / Japonsko / 
Francie / Kanada, akční/krimi/thriller, 136 min., 
titulky. Přístupný od 12 let. Vstupné: 130 Kč

16. 4. NEDěLE
11:00 BalErÍNa – Francie/Kanada, animo-
vaný/rodinný, 89 min., dabing. Vstupné: 110 
Kč
13:00 LEGO® BATMAN FILM – USA, animo-
vaný, 104 min., dabing. Vstupné: 110 Kč
15:00 kRÁSkA A ZVÍŘE 3D – USA, roman-
tický/fantastický, 90 min., dabing. Vstupné: 
140/120 Kč
17:30 RyCHLE A ZBěSILE 8 – USA / Japonsko 

/ Francie / Kanada, akční/krimi/thriller, 136 
min., titulky. Přístupný od 12 let. Vstupné: 
130 Kč
20:00 ŠPUNTI NA VODě – ČR, rodinný/
komedie, 83 min., česky. Vstupné: 120 Kč

17. 4. PONDěLÍ
13:00 ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNI-
CE 3D – USA, animovaný/rodinný, 90 min., 
dabing. 
Vstupné: 150/130 Kč
15:00 POwER RANGERS: STRÁŽCI VESMÍ-
rU – USA, akční/dobrodružný/scifi/fantasy, 
123 min., dabing. 
Vstupné: 110 Kč
17:30 proti vlastNÍ krvi – VB, akční/kri-
mi/drama/thriller, 98 min., titulky. Přístupný 
od 15 let. Vstupné: 110 Kč
19:30 ZkOUŠkA DOSPěLOSTI – Rumunsko/
Francie, drama, 128 min., titulky. Vstupné: 
120 Kč/70 Kč FILMOVÝ KLUB

18. 4. ÚTERÝ
10:00 raNDE NaslEpo – Německo, kome-
die, 111 min, dabing. Vstupné: 60 Kč NEJEN 
PRO SENIORY
17:30 MASARyk – ČR, životopisný, 106 min., 
česky. Přístupný od 12 let. Vstupné: 110 Kč
20:00 PADESÁT ODSTÍNů TEMNOTy – USA, 
drama/romantický, 121 min., titulky. Přístup-
ný od 18 let. Vstupné: 110 Kč

19. 4. STŘEDA
17:30 RyCHLE A ZBěSILE 8 – USA / Japonsko 
/ Francie / Kanada, akční/krimi/thriller, 136 
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

20. 4. ČTVRTEk
17:30 PŘES kOSTI MRTVÝCH – Polsko/ČR/
Německo, krimi/drama/mysteriózní, 128 
min. Přístupný od 12 let. Vstupné: 110 Kč 
PREMIÉRA
20:00 OCHRÁNCI – Rusko, akční/dobrodruž-
ný/scifi, 89 min., titulky. Přístupný od 12 let. 
Vstupné: 110 Kč PREMIÉRA

21. 4. PÁTEk
15:00 MIMI ŠÉF – USA, animovaný, 97 min., 

dabing. Vstupné: 130/110 Kč PREMIÉRA
17:30 LOUPEŽ VE VELkÉM STyLU – USA, 
komedie/krimi, 96 min., titulky. Přístupný od 
12 let. Vstupné: 110 Kč PREMIÉRA
20:00 ZTRACENÉ MěSTO Z – USA, drama/
akční/dobrodružný, 140 min., titulky. Přístup-
né od 12 let.  Vstupné: 120 Kč PREMIÉRA

22. 4. soBota
11:00 ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VES-
NiCE – USA, animovaný/rodinný, 90 min., 
dabing. Vstupné: 130/110 Kč 
13:00 MIMI ŠÉF 3D – USA, animovaný, 97 
min., dabing. Vstupné: 150/130 Kč
15:00 kRÁSkA A ZVÍŘE 3D – USA, roman-
tický/fantastický, 90 min., dabing. Vstupné: 
140/120 Kč
17:30 OCHRÁNCI – Rusko, akční/dobrodruž-
ný/scifi, 100 min., titulky. Přístupný od 12 let. 
Vstupné: 110 Kč 
20:00 PŘES kOSTI MRTVÝCH – Polsko/ČR/
Německo, krimi/drama/mysteriózní, 128 
min. Přístupný od 12 let. Vstupné: 110 Kč 

23. 4. NEDěLE
11:00 MIMI ŠÉF – USA, animovaný, 97 min., 
dabing. Vstupné: 130/110 Kč
13:00 ROCk DOG – USA, animovaný, 80 min., 
dabing. Vstupné: 90 Kč
15:00 LEGO® BATMAN FILM 3D – USA, ani-
movaný, 104 min., dabing. Vstupné: 130 Kč
17:30 LOUPEŽ VE VELkÉM STyLU – USA, 
komedie/krimi, 96 min., titulky. Přístupný od 
12 let. Vstupné: 110 Kč
20:00 RyCHLE A ZBěSILE 8 – USA / Japonsko 
/ Francie / Kanada, akční/krimi/thriller, 136 min., 
titulky. Přístupný od 12 let. Vstupné: 130 Kč

24. 4. PONDěLÍ
17:30 ŠPUNTI NA VODě – ČR, rodinný/
komedie, 83 min., česky. Vstupné: 120 Kč
19:30 NaprostÍ CiZiNCi – Itálie, komedie, 
97 min., titulky. Vstupné: 120 Kč/70 Kč FIL-
MOVÝ KLUB

25. 4. ÚtErý
10:00 MASARyk – ČR, životopisný, 106 min., 
česky. Přístupný od 12 let. Vstupné: 60 Kč 
NEJEN PRO SENIORY
17:30 VOLÁNÍ NETVORA: PŘÍBěH ŽIVOTA 
– USA/Španělsko, fantastický/drama, 108 min., 
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titulky. Přístupný od 12 let. Vstupné: 110 Kč
20:00 ZTRACENÉ MěSTO Z – USA, drama/
akční/dobrodružný, 140 min., titulky. Pří-
stupné od 12 let. Vstupné: 120 Kč

26. 4. STŘEDA
17:30 LOUPEŽ VE VELkÉM STyLU – USA, 
komedie/krimi, 96 min., titulky. Přístupný od 
12 let. Vstupné: 110 Kč
20:00 OCHRÁNCI – Rusko, akční/dobrodruž-
ný/scifi, 100 min., titulky. Přístupný od 12 let. 
Vstupné: 110 Kč 

27. 4. ČTVRTEk
17:30 THE CIRCLE – USA, drama/scifi/
thriller, 90 min., titulky. Přístupné od 12 let. 
Vstupné:110 Kč PREMIÉRA
20:00 ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL – 
ČR, drama, 120 min., česky. Vstupné:120 Kč 
PREMIÉRA

28. 4. PÁTEk
15:00 kRÁSkA A ZVÍŘE – USA, romantický/
fantastický, 90 min., dabing. Vstupné: 100 
Kč
17:30 ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL – 
ČR, drama, 120 min., česky. Vstupné: 120 Kč 
20:00 UTEČ – USA, horor/mysteriózní, 103 
min., titulky. Přístupné od 15 let. Vstupné: 
110 Kč PREMIÉRA

29. 4. SOBOTA
11:00 BalErÍNa – Francie/Kanada, animova-
ný/rodinný, 89 min., dabing. Vstupné: 110 Kč
13:00 MIMI ŠÉF 3D – USA, animovaný, 97 
min., dabing. Vstupné: 150/130 Kč
15:00 ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNI-
CE 3D – USA, animovaný/rodinný, 90 min., 
dabing. Vstupné: 130 Kč
17:30 ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL – 
ČR, drama, 120 min., česky. Vstupné: 120 Kč
20:00 UTEČ – USA, horor/mysteriózní, 103 
min., titulky. Přístupné od 15 let. Vstupné: 
110 Kč

30. 4. NEDěLE
11:00 MIMI ŠÉF – USA, animovaný, 97 min., 
dabing. Vstupné: 130/110 Kč
13:00 PUTOVÁNÍ TUČňÁků: VOLÁNÍ 
OCEÁNU – Francie, dokumentární, 82 min., 
dabing. Vstupné: 80 Kč

15:00 kRÁSkA A ZVÍŘE – USA, romantický/
fantastický, 90 min., dabing. Vstupné: 100 Kč
17:30 THE CIRCLE – USA, drama/scifi/thriller, 
90 min., titulky. Přístupné od 12 let. Vstupné: 
110 Kč
20:00 ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL – 
ČR, drama, 120 min., česky. Vstupné: 120 Kč

DDM sokolov 

4. 4. Ι 8:00-13:00 Ι DDM
kk – ČESkÝ JAZyk – SOUTěŽ MŠMT
Kategorie I.

8. 4. Ι 9:00-15:00 Ι DDM 
JARNÍ TURNAJ PAINTBALL - NERF
Venkovní hřiště, členové ZÚ

8. 4. Ι 9:00-15:00 Ι DDM 
JARNÍ LEZENÍ NA UMěLÉ STěNě
V sobotu 8. dubna se v DDM koná jarní lezení 
na venkovní umělé stěně. Jarní lezení je ur-
čeno nejen členům ZÚ DDM, ale i zájemcům 
z řad veřejnosti.

8. 4. Ι 9:00-13:00 Ι DDM
JARNÍ kLUB MAGIC
Oblíbená karetní hra s příchutí mystiky

8. 4. Ι 9:00-13:00 Ι DDM
JARNÍ SOUTěŽ V BIATLONU
Děti si ověří své získané dovednosti od 
začátku roku a zasoutěží si.

10. 4. Ι 8:00-13:00 Ι GYMSO
Ok – BIOLOGICkÁ OLyMPIÁDA - SOUTěŽ 
MŠMt Kategorie D

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.

18. – 22. 4. Ι 8:00-18:00 Ι DDM
VÝSTAVA „DEN ZEMě“
Výstava soutěžních prací na téma „Hmyzí 
úlet“

20. 4. Ι 8:00-13:00 Ι GYMSO
Ok – BIOLOGICkÁ OLyMPIÁDA - SOUTěŽ 
MŠMt Kategorie C

21. 4., 26. 4. a 28. 4. Ι 9:00-11:00 Ι DDM
„MINUTA V ŽIVOTě“- CykLOTRASy
Bezpečnostně vzdělávací akce pro zvané SŠ

22. 4. Ι 15:00-18:00 Ι DDM
„DEN ZEMě“
Zábavné soutěžní programy na ekologická 
témata pro veřejnost, vyhodnocení výtvar-
né soutěže „Hmyzí úlet“.

24. 4. a 27. 4. Ι 15:30-20:00 Ι ZŠ Křižíkova
JarNÍ tUrNaJ vE FlorBalE
Pro členy ZÚ DDM

21. 4., 26. 4. a 28. 4. Ι 8:00 Ι DDM
„MINUTA V ŽIVOTě“- CykLOTRASy
Bezpečnostně vzdělávací akce pro zvané SŠ

Na objednávku škol probíhají vzdělávací programy 
dopravní výchovy a keramiky.

Lucie kottová, DDM Sokolov

MěSTSkÁ kNIHOVNA SOkOLOV

Akce pro dospělé:

3. 4. | 17:00 | přednáškový sál
PŘÍBěH LIDÍ Z TITANIkU – DANA ŠIMkOVÁ 
Přednáška o lodi a jejích pasažérech. První 
část pojednává o stavbě, plavbě a potopení 
Titaniku, o nejnovějších objevech a o sou-
časných možnostech, jak si pořídit originální 
artefakt a kam jít na výstavu. Druhá poté 
o osudech asi 40 lidí a zvířat, kteří se na 
lodi plavili. Během přednášky uvidíte 
skutečné záběry Titaniku ze dne vyplutí, 
uslyšíte autentický záznam melodie, která 
zněla v osudnou noc 15. dubna 1912 na 
jednom ze člunů, a budete si moci sáhnout 
na originální kousky z vraku.
Vstupné 40 Kč

4. 4. | 18:00 | čítárna
CykLUS DEBAT NAD ZAJÍMAVÝMI kNI-
HAMI: SVÍCE DOHOŘÍVAJÍ – SÁNDOR 
MÁRAI
Po 2. světové válce emigroval Sándor Márai 
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do USA, odkud nesmiřitelně komentoval 
události ve své vlasti a v celém komunistic-
kém táboře. V novele Svíce dohořívají z roku 
1942 jako by autor koncentroval vše dobré 
a krásné, co kdy literatura Rakouska-Uher-
ska evropské kultuře dala, a především vše, 
co lze říci o přátelství, stáří, lásce, vztahu 
k životu a ke světu. Novela Sándora Máraie 
patří mezi výkvět středoevropské litera-
tury. Odehrává se v i nám dobře známém 
středoevropském kontextu doby rozpadu 
Rakouska-Uherska a na tomto pozadí se 
rozehrává dramatický příběh vášně a zrady.
Vstup zdarma

5. 4. | 18:00 | čítárna
PěŠky ZA NEOBVykLOSTMI SEVEROZÁ-
PADNÍCH ČECH – rNDr. JAN kŘIVANEC
Panorama hor a kopců Českého středohoří 
a co na to slavný Alexander von Humboldt. 
Medvědovití psi na Lounsku. Vypadá hora 
u Bíliny jako sedící lev? Jak je možné, že 
v Chebské pánvi uniká tolik hélia jako na 
Etně? Old Shatterhand na výletě. Rozbřesk 
vodárenství a jeho nenápadné půvaby. 
Ztracené a pomíjivé neobvyklosti obrazem 
i slovem. Mlýneckou kyselku pili až ve Vídni. 
Čertův mlýn a Čertův kámen. Požil značkař 
v Krušných horách opravdu halucinogenní 
muchomůrky? Lochstein a Gösserling – co 
to je za dvojici a kdo se jich obával? Obr 
Kober by se divil. Proč vznikla Lesní galerie 
Ruperta Fuchse? A ještě abri, Rudenská 
hrana a další neobvyklosti.
Autor u obrázků z Karlovarského a Ústecké-
ho kraje ukáže, že objevitelské výpravy za 
poznáním, zážitky a dobrodružstvím nemu-
sejí směřovat jen do dalekých a exotických 
zemí. Plno zajímavých a neobvyklých míst, 
jevů a příběhů lze najít i v našem blízkém 
okolí, jen je třeba se dobře dívat.
Vstupné 30 Kč

5. 4. | 18:00 | přednáškový sál
PUTOVÁNÍ 2017 – NÁVRAT k PRAMENůM: 
AkCE NA PODPORU OSVěTy AUTISMU
Putování je pátý ročník osvětové akce – pu-
tování dospělých autistů po České republice 
od města k městu. Na konci většiny dní je 
uspořádána beseda o životě lidí s autis-
mem, jako příležitost se putujících na cokoli 

zeptat. Jedna z besed proběhne i v Městské 
knihovně Sokolov.
Letošní trasa bude mít 286 km a putující 
tuto vzdálenost ujdou v období od 2. do 
13. dubna, tentokrát krajem tzv. Západních 
Čech. Podtitul letošního ročníku zní „Návrat 
k pramenům“ a ne náhodou: kromě toho, 
že trasa vede lázeňskými městy, která jsou 
přírodními prameny vyhlášená, se řada 
pramenů, pramínků a studánek nachází 
v krajině, kde se putující za pochodu mohou 
občerstvit či smýt z obličeje pot a prach 
cest. Návrat k pramenům je také návratem 
k sobě samým. Poukazuje na důležitost 
neskrývat vlastní já, na potřebu být přijímán 
bez podmínek, bez ohledu na naše schop-
nosti a výkon.
5. dubna proběhne 4. etapa, dlouhá 26 km, 
na trase Karlovy Vary - Sokolov. V přednáš-
kovém sále Městské knihovny Sokolov se 
bude poté konat beseda s putujícími Vojtě-
chem Bartošíkem a Radkem Čihákem.
Kdokoli se může kdykoli k putujícím přidat, 
absolvovat s nimi celou etapu, nebo třeba 
jen kousek trasy, a dát tak nejen jim, ale 
i ostatním autistům v ČR i jinde najevo svou 
podporu a sympatie.
Bližší informace najdete na www.adventor.
org/putovani-2017
Vstup zdarma

6. 4. | 17:00 | přednáškový sál
10 MILIARD – CO MÁTE NA TALÍŘI? – FIL-
MOVÁ PROJEkCE
Jaký způsob produkce potravin dokáže 
uživit rostoucí počet lidí na této planetě? 
Nestojí svět na rozhraní potravinové 
katastrofy? Režisér Valentin Thurn, jehož 
úspěšný film Z popelnice do lednice byl 
uveden na festivalu Jeden svět v roce 2012, 
analyticky rozebírá jednotlivé přístupy ze-
mědělství, od mechanizovaného průmyslo-
vého způsobu přes umělou výrobu potravin 
po městské zahradničení na parkovacích 
stáních. Film servíruje různorodé pohledy 
ze všech koutů světa, finální rozhodnutí je 
však na každém z nás: Jaké jídlo si na svůj 
talíř sami vybereme?
Valentin Thurn / Německo, 2015 / 102 min.  
Vstup zdarma

10. 4. | 17:00 | přednáškový sál
CykLUS REGIONÁLNÍ AUTOŘI: IRENA 
PILOUŠkOVÁ
Irena Piloušková se narodila v roce 1993 
v Karlových Varech. Po čase se přestěho-
vala do Sokolova. Vystudovala osmileté 
První české gymnázium v Karlových Varech. 
V současné době studuje Univerzitu Karlo-
vu, obor sociologicko-ekonomická studia 
na filozofické fakultě, takže přejíždí mezi 
Sokolovem a Prahou, kde bydlí se svým pří-
telem. Miluje zvířata – má dva kocoury jmé-
ny Moulík a Malej, nově ještě třetí kočičku…  
Vstup zdarma

12. 4. | 18:00 | čítárna
ŽIVOTNÍ PLÁNy DUŠE – GABRIELA ČANI-
GOVÁ
Veškeré zlo i dobro vychází z našich myslí. 
Trápení i radost vychází z našich myslí. Život 
by měl být krásný, spokojeně a láskyplně 
prožitý. Ale život je PŘECI krásný, jen si 
to musíme uvědomit v těch nekonečných 
pochybnostech a stresech, které každý den 
prožíváme. Neuvědomujeme si, jakou příle-
žitost jsme dostali tím, že tu můžeme být. 
Brání nám v tom naše mysl. To jak myslíme, 
tím že žijeme v neustálých očekáváních, stre-
sech, posuzováním a odsuzováním druhých 
a dokonce i sebe samotných, si vytváříme 
ze života utrpení, přežívání a nekonečnou 
nespokojenost. Na přednášce bude možno 
zakoupit autorčiny knihy.
Vstupné 40 Kč

19. 4. | 18:00 | čítárna
150 LET OD VyHLÁŠENÍ RAkOUSkA-
UHERSkA – phDr. VLADIMÍR ROZHON, 
ph.D.
Okolnosti vzniku dualistického státu a do-
pad na vývoj ve střední Evropě.
Vstupné 30 Kč

20. 4. | 18:00 | přednáškový sál
CykLUS MůJ PŘÍBěH: ZPěVAČkA A kLA-
VÍRISTkA HANA ROBINSON 
Hana Robinson je českou zpěvačkou, kla-
víristkou a skladatelkou, jíž postavil osud 
do cesty překážku v podobě roztroušené 
sklerózy.
Vystudovala prestižní hudební instituci ve 
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SOUTěŽ – POZNÁVEJTE PŘÍRODU A ZA 
ODMěNU PŘIJEďTE DO ZOO
Soutěž vyhlašuje Zoologická a botanická 
zahrada města Plzně společně se Sdru-
žením přátel Zoologické a botanické 
zahrady města Plzně IRIS, z. s. a Městskou 
knihovnou Sokolov. Letošní ročník soutěže 
je vyhlášený na počest narození druhého 
mláděte nosorožce indického v plzeňské 
zoo. Více informací: na www.mksokolov.
cz, na facebooku nebo v dětském oddělení 
knihovny.

Akce pro všechny

29. – 30. 4. | oddělení pro děti a mládež
SEMINÁŘ TVůRČÍHO PSANÍ
Víkendový seminář zaměřený na tvorbu 
komiksu. Seminář povede spisovatelka Klá-
ra Smolíková a Jiří W. Procházka. Jak sama 
K. Smolíková řekla: „Není problém, pokud 
neumíte kreslit – komiks může být psaný.“
Klára Smolíková je česká spisovatel-
ka, scenáristka komikových příběhů, pub-
licistka a velmi činorodá lektorka. Již od 
studií ji zajímá popularizace, věnuje se 
environmentální, multikulturní, estetické 
a mediální výchově, angažuje se v muzejní 
pedagogice. Největší výčet jejích knih před-
stavují učebnice a metodické materiály. 
V současné době se plně věnuje psaní knih 
pro děti a mládež. S manželem Jiřím Wol-
kerem Procházkou společně píší detektivní 
příběhy pro dospělé i pro mládež. Jiří Wal-
ker Procházka je český spisovatel science 
fiction a fantasy.
Počet míst je omezený – neváhejte tedy 
dlouho. Hlásit se můžete do 20. 4. v oddě-
lení pro děti a mládež MK Sokolov nebo 
na reismullerova@mksokolov.cz, kde také 
naleznete více informací o chystaném semi-
náři. Účastnický poplatek činí 200 Kč.

30. 4. | oddělení pro děti a mládež
REJ STRAŠIDEL A ČARODěJNIC
Tuto akci pořádáme ve spolupráci s MDK So-
kolov a uskuteční se v areálu lesoparku Bo-
hemie Sokolov. Pro děti máme připravenou 
čarodiskotéku s vyhodnocením nejlepších 
masek reje a pohádku Perníková chaloupka 
aneb popletená pohádka v podání M+M 

Spojených Státech Berklee College of Mu-
sic v Bostonu. Díky studijním zkušenostem 
skládá Hana hudbu pro své texty, ale také 
pro jiné textaře, jako je například Michal 
Horáček. Ten si ji v roce 2007 přizval ke 
spolupráci na svém albu Ohrožený druh, 
které bylo v roce 2009 oceněno cenou An-
děl a Deskou roku.
V roce 2009 založila pop jazzové trio Hana 
Robinson Trio, kde ji skvěle v alternacích do-
plňují prvotřídní hudebníci. Repertoár tvoří 
převážně Haniny písně i skladby a jazzové 
standardy.
Své první sólové album s názvem Brouk 
v hlavě vydala v roce 2011. Album sklidilo 
pozitivní ohlasy jak u odborného, tak u ve-
řejného publika. Více na http://hanarobin-
son.cz. Vstup zdarma

23. 5. | 18.00 
BESEDA SE SPISOVATELEM SCI-FI
A FANTASy TOMÁŠEM NěMCEM.

24. 4. | 18:00 | přednáškový sál
ExkURS DO DěJIN FILOSOFIE – Mgr. 
pEtr kaŠpar
Tentokrát se budeme věnovat období stře-
dověku.Vstup zdarma

27. 4. | 17:00 | přednáškový sál
SEMÍNkOVNA – SÁZEJ, SkLÍZEJ, SDÍLEJ
Semínkovny jsou místa, kde lidé mohou 
mezi sebou bezplatně sdílet semínka ze 
svých zahrádek.
Tato iniciativa vznikla v České republice 
v roce 2015, dnes je u nás asi 30 semínkoven. 
V Karlovarském kraji až doposud žádná. Žáci 
ZŠ a MŠ Plesná a ZŠ Sokolov, Běžecká 2055 
se rozhodli, že to změní. V Plesné vznikla 
semínkovna v březnu 2017, v Sokolově se 
tak stane v dubnu 2017. Obě ve spolupráci 
s městskou knihovnou, místem, které při-
spívá k osvětě a vzdělání.
Pro vás všechny, kdo jste odpověděli klad-
ně, je připraven program o semínkovnách. 
Přijďte 27. 4. 2017 v 17.00 do Městské 
knihovny Sokolov a členové ekoparlamentu 
ze Základní školy Sokolov, Běžecká 2055 vám 
rádi odpovědí na všechno, co byste se chtěli 
o semínkovnách dozvědět. Nebude chybět 
ani malé občerstvení. Těšíme se na Vás! Za 

ekoparlament Mgr. Monika Horárová
Vstup zdarma

3. 5. | 17:00 | Městská knihovna Sokolov
VÝPRAVA ZA TAJEMSTVÍM RyBNÍČků 
V HLAVNě. UkÁZkA TOHO, JAk PESTRÁ 
A PŘEkVAPIVÁ DOkÁŽE BÝT PŘÍRODA 
NA MALÉM ÚZEMÍ – ing. PETR kRÁSA
Za Hlavnem se nachází malá krajina ryb-
níčků, křovin, mokrých i suchých luk a plná 
pestrého života. Je jaro a příroda se v ní 
teprve rozvíjí, ale už je jasné, že i na tak 
malém kousku země dokáže být pěkně 
pestrá a plná překvapení. Nejen žáby, čolci 
a orchideje jsou to, proč má smysl se s ní 
seznámit. Odpolednem vás bude provázet 
a přírodniny ukazovat Petr Krása. Vstupné 
50 Kč - Předprodej od 1. dubna 2017 v čítár-
ně MK Sokolov. Počet účastníků je omezen. 
Sraz je v 17:00 na zastávce MHD u zámku 
(naproti Městskému úřadu v Sokolově).

6. 5. | 13:00-17:00 | přednáškový sál
DRÁTOVÁNÍ MALOVANÉHO kAMÍNkU – 
wORkSHOP PRO SENIORy S BOŽENOU 
RyBÁROVOU
Je nutné přihlásit se předem. Učinit tak mů-
žete v čítárně MK Sokolov (lze i e-mailem, či 
telefonicky) od 6. dubna do 5. května 2017. 
Vyrábění je určeno především seniorům 
a zdravotně handicapovaným, kteří se mo-
hou hlásit přednostně do 29. dubna 2017. 
Neobsazená místa poté nabídneme ostatním 
zájemcům, kteří se mohou hlásit do 5. květ-
na 2017. Workshop je kapacitně omezen. 
Vstup zdarma

Akce pro děti:

5. 4. | 15:30 | oddělení pro děti a mládež
ČTEME DěTEM
Dubnové čtení bude opět trochu netradiční. 
Zahrajeme s naším loutkovým divadlem dvě 
pohádky a odpoledne doplníme čtením 
velikonočních příběhů.Vstup zdarma

12. 4. | 13:00-16:30 | oddělení pro děti 
a mládež
VyRÁBěNÍ PRO ŠIkULky
V dubnu budou děti vyrábět jarní závěs do 
okna.Vstup zdarma
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Hranice – divadelní společnosti Vratislava 
Mikana. Vstup zdarma

ČTENÁŘSkÁ SOUTěŽ – NEkOkTÁM, ČTU!
Ve dnech 20. - 21. února jsme v knihovně 
uspořádali místní kolo třetího ročníku 
čtenářské soutěže „Nekoktám, čtu!“. V le-
tošním roce se opět soutěžilo ve dvou kate-
goriích – žáci 4. tříd a žáci 5. tříd základních 
škol ze Sokolova. Do soutěže se zapojily 
Základní škola Běžecká 2055, pracoviště Bo-
ženy Němcové; Základní škola Švabinského 
a Základní škola Křižíkova.

V pondělí 20. 2. soutěžili žáci 4. tříd. Četli 
z knihy „Tajemství strýce Erika“ od Jana Ja-
řaba. Tento den se umístili na prvních třech 
místech tito žáci: 1. místo Šárka Šimková (ZŠ 
Křižíkova), 2. místo Gabriela Titěrová (ZŠ 
Křižíkova) a 3. místo Alex Sebastien Bolcek 
(ZŠ Švabinského).
V úterý 21. 2. soutěžili ve čtení žáci 5. tříd. 
Četli z knihy „Kavalino vejce“ od Kamily 
Ulčové. Na prvních třech místech se umístili 
tito žáci: 1. místo Ondřej Siničák (ZŠ Šva-
binského), 2. místo Eliška Lázničková (ZŠ 
Švabinského) a 3. místo Tereza Bartušková 
(ZŠ Křižíkova).

Vítězové našeho místního klání postoupili 
do krajského kola soutěže, které se konalo 
3. 3. v Krajské knihovně Karlovy Vary. 
V konkurenci soutěžících z 15 zúčastněných 
knihoven našeho regionu se v kategorii 
4. tříd umístila na 5. místě Šárka Šimková 
a v kategorii 5. tříd obsadil 12. místo Ondřej 
Siničák.

Poděkování patří všem soutěžícím, kteří se 
soutěže zúčastnili a také vyučujícím, kteří 
děti na soutěž připravili a doprovodili je do 
Městské knihovny Sokolov.

tamara rybárová, Ema reismüllerová

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. svě-
tové války s připomínkou koncentračního 
tábora ve Svatavě a také hornictví a jednot-
livé průmyslové 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, litera-
turu o obecných dějinách a dějinách umění, 
regionální 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 
vozový 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 v provozu od 1. 5. do 
30. 9. 2016.
OTEVŘENO:
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
POHÁDkOVÉ HRANÍ, kTERÉ NENÍ JEN 
NA POVÍDÁNÍ
Práce studentů a učitelů ZUŠ Sokolov
Vstupné dle ceníku

14. duben – 9. červenec 
RETROGAMING 
Výstava Regionálního muzea v Litomyšli nás 
zavede do počátků počítačů a počítačových 
her v Čechách. Součástí výstavy je i herna 
s retro peckami jako Vroom 3, Street Figh-
ter II. apod. Vstupné dle ceníku

VÝSTAVNÍ SÍň V 1. PATŘE 
SOkOLOVSkÉHO ZÁMkU 

8. březen – 25. červen 
Jak sEMENa pUtUJÍ kraJiNoU 
Výstava Správy Krkonošského národního 
parku. Vstupné dle ceníku

PŘEDNÁŠkA
6. duben 
Mgr. ZByNěk ČERNÝ – JEN JEDNO OB-
STOJÍ – TVÉ SRDCE
Přednáška o krásenském sochaři willy 
Russovi - od 17 hod. v zimní zahradě zámku, 
vstupné 20 Kč. Tato akce je realizovaná za 
finanční podpory města Sokolova

12. duben  
JARNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA – od 15 hod. 
zimní zahrada, vstup zdarma
Tato akce je realizovaná za finanční podpory 
města Sokolova

kLUB DůCHODCů HORNICkÁ 
1595 - HÁJEČEk

Pranostika lidu: Aprílové počasí je nad ženu 
vrtkavější.

3. 4. 13:00-17:00 Posezení s debatou – 
SBĚRATELSKÁ POSEDLOST. Někdo sbírá 
pro štěstí slony s chobotem nahoru, jiný 
knoflíky, fotografie slavných… S jakou sbě-
ratelskou vášní nás překvapíte třeba vy?
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kalendárium

4. 4. 15:00-18:00 Zpívánky - pěvecký krou-
žek.
5. 4. 13:00-17:00 Posezení s debatou - Ob-
klopujete se v soukromí předměty, které 
mají nějakou minulost a historii?
6. 4. 14:00-18:00 Restaurace Florenc - Soko-
lov. Pozvánka nejen pro seniory Sokolovska 
na Čtvrteční posezení s hudbou a tancem.
10. 4. 13:00-17:00 Posezení s debatou - 
VELIKONOČNÍ VÍTÁNÍ JARA. Postní doba 
nám končila Květnou nedělí a nastává týden 
křesťanských a lidových tradic před vyvr-
cholením nejvýznamnějšího křesťanského 
svátku roku, oslavou zmrtvýchvstání Ježíše 
Krista. Co všechno o Velikonocích víte? 
11. 4. 15:00-18:00 Zpívánky - pěvecký 
kroužek.
12. 4. 13:00-17:00 Posezení s debatou - 
SVÁTKY JARA. Konečně přichází jaro, krásné 
sluneční počasí, probouzí se příroda a život 
v ní. A právě v tomto jarním období slavíme 
pohyblivé svátky – Velikonoce. Probouzející 
se příroda láká ven. Najdete si kromě hodo-
vání čas i k pozorování přírodních proměn?
18. 4. 15:00-18:00 Zpívánky - pěvecký 
kroužek.
19. 4. 13:00-17:00 Posezení s debatou - 
ZAŽILI JSTE NEČEKANÝ ZVRAT OSUDU? 
Cesty osudu jsou nevyzpytatelné a životní 
zákruty se občas nevyhnou nikomu z nás. 
Znáte někoho z vašeho okolí s nezapo-
menutelným příběhem, nebo vy sami jste 
podlehli tlaku démonu alkoholu? Zajděte 
na kafíčko a my vašemu příběhu budeme 
naslouchat. 
20. 4. 14:00-18:00 Restaurace Florenc 
- Sokolov. Pozvánka nejen pro seniory 
Sokolovska na Čtvrteční posezení s hud-
bou a tancem. 
24. 4. 13:00-17:00 Posezení s debatou - 
KOMPLIMENT. Dámy, když Vám některý 
elegán složí poklonu, vypadáte skvěle. 
Podělíte se s námi z Vašeho dobrého 
pocitu, a jak pečujete o své tělo a mysl? 
25. 4. 15:00-18:00 Zpívánky - pěvecký 
kroužek. 
26. 4. 13:00-17:00 Posezení s debatou 
– ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL. Ke zdravému 
životnímu stylu patří i pohyb. Cvičíte 
pravidelně? Tanec je báječnou energií 
pro pohyb. Třeba i na našich posezeních 

s hudbou a tancem. Jste srdečně zváni! 
Nevyžadujeme žádné členství a vítáni jste 
z celého Sokolova. 

Milí senioři,

touto cestou bych chtěl oslovit seniory 
55+ za účelem nových forem sdružování. 
Mladší pouze v invalidním důchodu, kteří 
mají schopnost nabídnout a předávat svůj 
um jiným. Tím se také dostáváme k tomu, 
že tito zájemci by neměli být registrováni 
členstvím v žádném svazu, spolku či klubu. 
Věřím, že je nás na Sokolovsku ještě dost. 
Vítáni jsou jak intelektuálové, tak i ostatní 
šikovní lidičky pro zařazení se do společnos-
ti, ve které budou mít možnost naplňovat 
své sny, které se jim během pracovního a ži-
votního procesu nevedly. Věřím, že pokud se 
nevzdáme, s největší pravděpodobností se 
kladný výsledek dostaví. Prosím, pokud Vás 
tato výzva zaujala, kontaktujte mne každé 
pracovní pondělí v Klubu senioru Hornická 
1595 – Háječek i na tel. č. 774 366 095.

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

kLUB SENIORů J. Z PODěBRAD  

  4.4.   Beseda s Ing. Janem Rundem na téma 
„Stavební vývoj Sokolova po roce 1945“
11.4.  Velikonoční aranžování
18.4.   Povídání o Mexiku s Ing. Jaroslavem 
Urešem
25.4.  Trénování paměti, procvičování jemné 
motoriky ruky
Srdečně Vás zveme na společná setkání, 
která jsou každé úterý ve 14 hodin v Klubu 
seniorů, J. z Poděbrad.

Za klub seniorů Alena Veithová

kLUB DůCHODCů SLAMěNkA SOkOLOV

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

4. 4.  Turnaj v kuželkách a šipkách, 9:00 
hod., kuželna Akryl, startovné 10 Kč

5. 4.  Turistický výšlap s prohlídkou „nové-
ho Ostrova a zámeckého parku“
Doprava: vlak, odjezd ze Sokolova v 8:52 
hod., sraz na nádraží kvůli zápisu účastníků
nejpozději v 8:15 hod.
Trasa: z nádraží půjdeme k infocentru, kde 
bude zahájena komentovaná prohlídka 
nového
města včetně interiérů Kulturního domu. 
Potom se přesuneme do lesoparku Borecké 
rybníky a výšlap ukončíme individuální pro-
cházkou v zámeckém parku.
Délka trasy cca 6 km.  Dobré turistické boty 
a oblečení. Jídlo a pití do batůžku.
Návrat účastníků individuální.
7. 4.  Taneční zábava „Vítání jara“, 17:00-
22:00 hod. K tanci i k poslechu bude hrát 
taneční orchestr SOKRAT Sokolov. pozor 
změna: nově v MUSIC CLUBU ALFA.
Vstupné dobrovolné
10. 4.  Přihlášky na autobusový poznávací 
zájezd do „Chyše a Valče “ (19. 4. 2017)
V Chyši si prohlédneme zámek a pivovar. Ve 
Valči částečná prohlídka zámku, a poté
prohlídka přilehlého zámeckého parku.
Přihlášky: 8:00 hod., Dům s pečovatelskou 
službou ul. Komenského 113, Sokolov.
Příspěvek účastníka: 200 Kč, uhradí při 
přihlášení
19. 4.  Autobusový poznávací zájezd „Chy-
še a Valeč “
Účastní se přihlášení 10. 4. 2017.
Odjezd autobusu: 9:00 hod. zastávka MHD 
Sokolov ISŠTE (naproti sportovní hale),
9:05 hod. zastávka MHD Sokolov Těšovice
26. 4.  Turistický výšlap na hrad „Harten-
berg“
Doprava: vlak, odjezd ze Sokolova v 8:34 
hod. Jízdné si hradí účastníci.
Trasa: půjdeme ze žst. Luh nad Svatavou do 
Hřeben. Trasa je rovinatá s mírným stoupá-
ním k hradu.  Délka trasy cca 6 km.
Dobré turistické boty a oblečení, jídlo a pití 
do batůžku. Návrat účastníků individuální.
27. 4.  Turnaj v petanque, 10:00 hod., na 
hřišti vedle MDK Sokolov. Vstup zdarma

Milí senioři,
věřím, že s prodlužujícími se dny a se 
sluníčkem nad hlavou nám všechno půjde 
lépe. Ráno se nám radostněji vstává, lepší 
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VELIkONOČNÍ BOHOSLUŽBy 
V HUSOVě SBORU CÍRkVE 

ČESkOSLOVENSkÉ HUSITSkÉ 
V SOkOLOVě

Obce Ležáky 542, 35601 Sokolov
Kontakty na faráře: mobil: 775 541 440, 
e-mail: bujna@seznam.cz

  9. 4. v 10.00: bohoslužba na Květnou neděli 
s žehnáním kočiček

13. 4. v 17.00: bohoslužba na Zelený čtvrtek 
(Památka Poslední večeře)
14. 4. v 17.00: bohoslužba na Velký pátek 
(Památka Ježíšovy oběti na kříži)
15. 4. ve 22.00: bohoslužba na Bílou sobotu 
se svátostí křtu (Slavnost Ježíšova vzkříšení)
16. 4. v 10.00: bohoslužba velikonoční neděle 
(Slavnost Ježíšova vzkříšení)

POZVÁNkA

Svaz postižených civilizačními 
chorobami v ČR, z. s., základní 
organizace Sokolov, srdečně 
zve všechny zájemce na jarní 
zdravotní vycházku 
Kdy: 12. dubna 2017
Sraz ve 13:00 hodin na zastávce 

u polikliniky /Husovy sady/
Zdravotní vycházkou zlepšíte svou fyzickou 
kondici.  

Za výbor ZO SPCCH  Marianna Šmídová

se nám nálada, a možná se budeme i častěji 
usmívat. Ještě lépe se bude dařit těm, kdo 
jarní dobu navíc využijí naplno a dopřejí si 
pohyb na čerstvém vzduchu.  Předkládáme 
Vám tuto pestrou nabídku pro Váš volný čas 
a věříme, že si z ní něco vyberete. Budeme 
se na Vás těšit!

Bližší informace naleznete ve vývěsní 
skříňce „Slaměnky“ v ul. Jednoty, a na webu 
města Sokolova (www.sokolov.cz), sekce 
„Volný čas.“

Za výbor klubu důchodců Slaměnka Sokolov, Marie 
Matějková

FilMový klUB alFa 

6. dubna v 19:30
MŽITky – Polsko, 2016, drama/životopisný, 
98 min.
Režie: Andrzej Wajda

ALFA Music Club SOKOLOV
28. dubna
20.00

moderuje Jirka Chroust

www.husuvsbor-sokolov.cz
www.facebook.com/husuv.sbor.sokolov

Husův sbor Sokolov, 
Obce Ležáky 545
pátek 28. dubna v 18.00 
vstup zdarma
večerem provází 
Mgr. Lukáš Bujna

ˇ
ˇ´

HUDEBNe-
POETICKy VEcER

s hudbou skupiny The Beatles
a texty Johna Lennona

ˇ
ˇ´

10. dubna v 18:00
JEREMy FAMIR
 – ZA HORIZONTEM HEREZE
Vernisáž sokolovského výtvarníka a hudeb-
níka, samouka Radima Dudy. Jeho temný 
svět postrádá perspektivu a všechna pravi-
dla záměrně porušuje. Kresba je mu terapií 
i náboženstvím. Foyer kina Alfa. 
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Soutěžní kupon 
- Sokolovský Patriot
- Duben 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. dubna 2017.

Osmisměrka tentokrát ukrývá 
čínské přísloví. 

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 červnovém čísle Sokolovského 
Patriotu.

Tajenka z čísla 02/2017:
„Johann Ferdinand Kirchberger.“

Výherce: 

Šárka krausová, Březová vy-
hrává dvě volné vstupenky na 
libovolné promítání v 3D kině 
Alfa. Vstupenky si výherce 
může vyzvednout od  1. 4. do 
30. 4. 2017 v Sokolovském info-
centru.

ALIBI, ALOKACE, ANTI, ARIE, ASÁK, ATOLY, AUTOŘI, BODLÁČÍ, BOUŘKA, BŘITY, CIRY, CTÍT, CVOK, ČEPY, ČICHNOUT, DALAMÁN, 
DANĚ, DARY, DĚVY, DOHODCE, DUDY, DUNA, EŠUS, ETANOL, ETIK, ETUJE, HLEDÁČEK, HRABINA, CHAOS, CHYTILOVÁ, INKOVÉ, 
ISOTOP, IŠKA, JARMUZ, JOLA, KAOLÍN, KATR, KEŠU, KLERIKA, KMIH, KOKOS, KONFEKCE, KOUPELNA, KRÁVY, KRUL, LANA, 
LAPTOP, LIKR, LOKTY, LOOK, LOUH, LUNA, MÁTI, MNIŠI, MOSAZ, NAIVA, NÁKOLKY, NANDU, OÁZA, OBLÁ, OCHRÁNCE, OPAR, 
OŘEŠÁKY, OSOVKA, OSTUDA, PEPŘ, PÍCE, PITA, PLÁTEK, PLÁTÝNKO, PLECÍ, PLITKA, POTOPY, POVAL, PRÁŠIT, PŘESYPY, 
PŘÍBĚHY, PŘÍBOJ, RADIÁN, RADOST, RAFT, RAMPY, ROUP, ŘÍŠE, SEPTET, SÍTINY, SMYK, SOUDEK, SPRCHA, STYKY, SUCHAR, 
ŠIML, ŠÍŘKA, ŠTEMPLY, TAXI, TLESKÁNÍ, TRNY, UHEL, UHLÁK, UJÍT, UKULELE, UPÍR, UZEL, VELITEL, VÍKA, VKUS, VOSA, VROD, 
VSTUPY, VÝTVOR, VZRYV, ZELENINY, ZPRÁVY, ŽUMPY
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