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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 
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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





novou podobu, již nyní probíhá vyhlašování veřejných zakázek 
na opravy škol a školek (letos za cca 28 milionů Kč), do finále 
jde důležité a administrativně náročné výběrové řízení na 
provozovatele MHD od 1. 1. 2019, v plném pracovním nasazení 
jsou všichni, kteří připravují rekonstrukci obou budov na Starém 
náměstí pro naši moderní městskou knihovnu. Obdobný 
tým pracuje na využití dalšího objektu, který jsme na tomto 
náměstí koupili a věříme, že v minulosti několikrát slibované 
oživení Starého náměstí se povede. A přestože podzim je ještě 
v nedohlednu, my připravujeme vše potřebné pro spuštění 
rekonstrukce pavilonu ZDRAPOSO – chráněné dílny a těšíme se 
společně s Vámi na vytvoření necelé dvacítky moderních bytů 
1+1 v krásném prostředí. V klidu nenechává vedení města ani 
situace ve zdravotnictví, a tak po březnovém jednání s vedením 
kraje a společnosti NEMOS a Penta budeme také v tomto měsíci 
pokračovat v informativních schůzkách nejen s nemocnicí, ale 
také s vedením polikliniky. Definitivně se přiblížilo rovněž 
rozuzlení osudu domů nad kinem Alfa a věřte, že také v tomto 
vedení města vystupuje velice aktivně a věříme v dobrý konec. 
Mé přesvědčení, že v blízké budoucnosti půjde o atraktivní 
lokalitu, platí. Zkrátka, pokud nás březen vybízel k putování za 
kamna a dle dubnových pranostik bychom tam ještě měli zůstat, 
opak bude pravdou.
Dovolte mi, přátelé, abych Vám všem na závěr mého příspěvku 
popřál ještě jednou vše dobré. Přejeme Vám mnoho krásných 
okamžiků, které si budete chtít třeba schovat na jindy. Ať 
již budou mít tyto chvíle podobu procházky, sportovního či 
kulturního zážitku, nebo příjemného setkání s lidmi, které vidíte 
vždy rádi. Přejeme Vám všem také co možná nejmenší jarní 
únavu a zejména pevné zdraví. Já se budu těšit na setkání třeba 
na vyhlašování Osobnosti našeho města za rok 2017, nebo 
u praskání ohně při Svatojakubské noci 30. dubna. 
Za vedení Sokolova s úctou Váš starosta
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Dámy a pánové, milí 
přátelé,
přijměte prosím jarní 
pozdrav od vedení 
Vašeho města, a to 
v podobě několika řádků 
v dubnovém Patriotu. 
Vždy, když usedám ke 
klávesnici a přemítám 
o tom, co bych rád 
přenesl na stránky 
našeho měsíčníku, listuji 
archivem minulých 
ročníků Patriota a to 
proto, abych se příliš 
neopakoval. Bohužel 
musím konstatovat, že 
i dnešní příspěvek bude 

s tím loňským dubnovým mít cosi společného. Stejně totiž 
budu tak trochu sundávat své patriotské růžové brýle. 
Smutně přiznávám, že při mých pěších toulkách naším 
městem musím stále častěji odpovídat, a možná jste na 
tom podobně, na otázku svých holčiček – proč? Tatínku, 
proč je pod mnoha lavičkami nepořádek v podobě PET lahví 
a obalů od potravin? Proč je tolik trávníků v našem městě 
rozježděných od aut? A proč musíme po chodníku, když je 
tady mezi keři už vyšlapaná cestička (mimochodem ta u nás 
za domem zkracuje cestu oproti chodníku asi o „úctyhodné“ 
4 metry)? Jak dlouho vydržím s odpověďmi, že vše je jen a jen 
o lidech a jejich přístupu k psaným i nepsaným pravidlům, 
předpisům, vyhláškám, a především o jejich vztahu ke svému 
městu? Rád bych se na tomto místě přihlásil k tomu, že jsem 
se sešel s velitelem MP a požádal jeho prostřednictvím 
strážníky o to, aby parkování na trávnatých plochách, ale 
také najíždění na ně, vyhlásili nulovou toleranci. A protože 
zamést si vždy musíme především před vlastním prahem, 
na pozoru se musí mít také samozřejmě vozidla společností 
patřících pod samotné město Sokolov. Věřím, že i vedení 
těchto společností se k nám přidá, a svojí důsledností nás 
v tomto podpoří.
Ale pojďme, vážení čtenáři, k tématům mnohem příjemnějším. 
Vždyť duben je konečně měsícem jarním a já společně 
s Vámi doufám, že si užijeme mnoho slunečných dnů, které 
nás budou lákat k rozkvétajícím procházkám. Těšíme se na 
setkání s Vámi při promenádách kolem vonících zahrádek, 
potkávat se jistě budeme na dopravním kolapsem hrozících 
cyklostezkách (a poprosím o ohleduplnost všechny, kteří na 
ně vyrazí) a nezapomeňme také na návštěvy zámku, muzea 
či klášterního kostela. Ostatně 18. dubna je Mezinárodní 
den památek a sídel, a proč jej neoslavit právě návštěvou 
některého z uvedených míst. Jarní kytička by rozhodně 
neměla na Vašem pracovišti chybět 30. dubna. Důvodem 
je vyhlášený Den pracoviště a my Vám všem přejeme, aby 
právě to Vaše pracoviště bylo místem, kam se vždy těšíte. 
Třeba na partu lidí, se kterými jste velkou část Vašeho života 
a máte je rádi. 
Kromě hospodyněk, které si kasají rukávy na jarní úklid, 
nebo zahrádkářů ponořených do tvorby prvních záhonů, 
nebudou s rukama v klíně sedět ani ti, kteří pracují pro naše 
krásné město. Bedlivým okem i nadále budeme sledovat, 
jak pokračují práce na rekonstrukci vlakového nádraží. 
S potěšením konstatujeme, že ulice Spartakiádní dostává 



sokolov apElUJE Na NEJvYŠŠÍ 
ČINITELE

Rada města Sokolova se veřejným dopisem 
obrací na nejvyšší představitele veřejné 
moci, ve kterém adresáty žádá o pochopení 
a pomoc v boji proti obchodu s chudobou. 
Skupina senátorů nedávno u Ústavního 
soudu napadla iniciativu Sokolova a dalších 
měst, která po zavedení opatření obecné 
povahy, přísněji udělují dávky podpory 
v hmotné nouzi. „Nic jiného nám už nezbý-
valo“, reagují radní a píší dopis, který adre-
sují Ústavnímu soudu, Úřadu vlády, Senátu, 
Poslanecké sněmovně a premiérovi. Jeho 
text si můžete přečíst níže:

Vážení,
Rada města Sokolova se na Vás obrací 
s problémem, který výrazně ztěžuje život 
občanů Sokolova. Drasticky se v našem městě 
snižuje pocit bezpečí mezi obyvateli, zejména 
v určitých lokalitách. Město Sokolov využívá 
veškerých dostupných prostředků k řešení 
této situace. Základem je úzká spolupráce 
s úřadem práce, vládní agenturou pro sociální 
začleňování a v terénu působícími našimi 
sociálními pracovníky. Nad rámec uvedeného 
zaměstnáváme stále více asistentů prevence 
kriminality, kteří žijí v těchto lokalitách a mají 
zájem se zapojit do řešení komplikované 
situace. Zřídili jsme také bezplatnou dluhovou 
a právní poradnu. Po domluvě s Policií České 
republiky a Městskou policií byl posílen výkon 
služby v příslušných obvodech.
Hlavním důvodem shora uvedené situace je 
bující obchod s chudobou, kdy někteří jednot-
livci, jejichž řady se neustále rozšiřují, skupují 
byty a do nich následně stěhují občany mnoh-
dy z celé České republiky, kteří dlouhodobě 
pobírají dávky státní sociální podpory.
I přes přijatá opatření se situace stále zhor-
šovala a množily se zoufalé prosby o řešení 
problémů od občanů města, vlastníků bytů 
i celých SVJ. Mezi nejčastější stížnosti patří 
porušování veřejného pořádku, zejména nepři-
měřená hlučnost i v nočních hodinách a s tím 
spojená nemožnost spánku, vyhrožování, 
verbální ataky, zanášení parazitů do obytných 
domů, úmyslné vytápění bytů apod. Tímto se 
snižuje hodnota nemovitostí a dochází k odlivu 
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Zprávy z města

občanů, kteří ve městě dlouhodobě žili.
Podle našeho názoru dochází k enormnímu 
zneužívání finančních prostředků ze státního 
rozpočtu. Obchod s chudobou je výhodný 
pouze pro účastníky nájemního vztahu. 
Pronajímatelé profitují na tíživé sociální situ-
aci nájemců, kteří mnohdy do našeho regionu 
přicházejí odjinud. V našem městě se to pak 
projevuje tak, jak jsme již uvedli.
Dobře si uvědomujeme, že se jedná o citlivou 
záležitost. Jako samospráva jsme první v řadě, 
kdo se snaží pomáhat sociálně potřebným ob-
čanům. Ale zneužívání systému není spravedli-
vé. Není tajemstvím, že většina nově příchozích 
obyvatel jsou Romové. Navazující sociálně 
nežádoucí vlivy pak pozorujeme i ve školství. 
Učitelé jsou nezřídka terčem verbálních útoků 
těchto žáků nebo jejich rodičů. Sociální práce 
s těmito lidmi není reálná, protože migrují 
a především neprojevují zájem o řešení své 
situace. Stejně alarmující je počet příbuzenské 
pěstounské péče v těchto rodinách. Je to jen 
další způsob, jak od státu vyzískat finanční 
prostředky. Existují vážné pochybnosti, zda 
o svěřené děti pěstouni, kteří pobírají finanční 
podporu, skutečně pečují.
Díky všem těmto zkušenostem jsme velice uví-
tali novelu zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci 
v hmotné nouzi ve znění pozdějších předpisů, 
na základě které jsme požádali o vydání opat-
ření obecné povahy. Tím se vyhlásily oblasti 
se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích 
jevů. Od října loňského roku, kdy toto opatření 
vešlo v platnost, jsme nezaznamenali žádný 
podnět od samoživitelů, seniorů či jiných 
sociálně slabých skupin obyvatel, a i přesto 
jsme byli a jsme připraveni takové situace 
řešit individuálně. Víme však, že se opatřením 
zabránilo přistěhování dalších osob, které 
pobírají dávky státní sociální podpory.
S velkými rozpaky jsme přijali iniciativu skupi-
ny senátorů na zrušení § 33 odst. 1 zákona č. 
111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Tímto 
jsme znepokojeni. Toto zákonné zmocnění 
dává samosprávě možnost, alespoň částečně 
palčivý problém systémově řešit. Nedomní-
váme se, že bychom kohokoliv zkracovali na 
jeho, ústavním pořádkem zaručených právech. 
Garantujeme, že právo a svoboda jednotlivců 
jsou primárním východiskem pro veškerá naše 
rozhodnutí.

Apelujeme na Vás, aby byla hájena práva všech 
občanů, nejen těch, kteří systém zneužívají.
V dokonalé úctě podepsána Rada města 
Sokolova
(Jan Picka - starosta, Renata Oulehlová - mís-
tostarostka, Karel Jakobec - místostarosta, 
Pavel Rybář - místostarosta a radní Vladimír 
Vlček, Michael Rund, Petr Kubis, Tomáš Pro-
vazník, Vladimír Zima)

V SOKOLOVĚ BUDOU NOVÁ PARKOVIŠTĚ 
„POLIB A JEĎ“

V Sokolově přibude několik parkovišť pro 
krátkodobé zastavení. Vzniknou u vybraných 
škol, kde budou sloužit především pro rodi-
če, kteří přiváží děti do školy autem a nemají, 
kde bezpečně zastavit. Řidiči v dotčených 
místech často porušovali i dopravní předpi-
sy. Situaci bude upravovat zvláštní značka 
„Kiss and ride“ (K+R), tedy volně přeloženo, 
„Polib a jeď“. Systém se už osvědčil v řadě 
českých měst. Projektové dokumentace jsou 
již hotové. Jedním z míst, kde bude možné 
takto parkovat, je ZŠ v ulici Křižíkova. „Tady 
s radostí zdůrazňuji, že u této školy dokonču-
jeme parkoviště, které bude sloužit i k běžné-
mu parkování jak vně školy, tak na rozšířené 
silnici s prostorem až pro čtyři auta,“ uvedl 
starosta Jan Picka. Další místa K+R budou 
u školy v ulici Boženy Němcové. „Tady budou 
dvě takováto místa s tím, že nejdéle do dvou 
let má město v plánu vybudovat v samotném 
areálu školy, po změně územního plánu, 
dalších 15 míst. A až pět aut bude moci nově 
zastavit také u ZŠ Pionýrů,“ popsal starosta 
a dodal, že příslušný odbor v současné době 
řeší parkování K+R u ZŠ Rokycanova, tzv. 
Centrálky. Radnice tak vyslyšela prosby 
rodičů, kteří byli pro neoprávněná zastavení 
právě u těchto škol káráni městskou policií.

NÁRODNÍ RADA ZDRAVOTNĚ 
POSTIŽENÝCH OCENILA SENIOR EXPRES

Nízkonákladová dopravní služba pro starší 
a handicapované občany zaujala porotu 
Národní rady osob se zdravotním postižením 
České republiky. Senior expres byl nominova-
ný na cenu MOSTY, kterou organizace uděluje 
již 15 let. Slavnostní předávání výročních cen 



úmluvy. Je to další krok k realizaci samotné 
výstavby, což je pro region obrovský úspěch, 
který oceníme nejenom my, ale zejména 
generace, které přijdou po nás,“ komentoval 
starosta Sokolova Jan Picka. Na projektu se 
bude podílet i Karlovarský kraj, který vytvoří 
především dopravní infrastrukturu. Ten 
s firmou sepsal memorandum již začátkem 
tohoto roku. Nové testovací centrum má 
nabídnout stovky pracovních míst. Projektem 
se teď bude zabývat vláda. Johannes Maier-
hofer, BMW AG, vedoucí projektu nového 
zkušebního centra u Sokolova, uvedl k pod-
pisu smlouvy: „BMW Group našla u Sokolova 
ideální podmínky a území, které potřebujeme 
pro testování vozidel. Bude to první vývojové 
centrum společnosti ve východní Evropě. 
Spolupráce s majitelem nemovitosti, společ-
ností Sokolovská uhelná, a všemi politickými 
představiteli byla dosud extrémně pozitivní 
a je založena na vzájemné důvěře. V plánova-
ném zkušebním centru v Sokolově bude BMW 
Group nadále pokračovat v průkopnických 
tématech, jako je elektrifikace, digitalizace 
a automatizované řízení - například pomocí 
bezpečnostních testů pro asistenční systémy. 
Konkrétně hodláme provádět testy pro vývoj 
a validaci asistenčních systémů řidiče pro čás-
tečně a plně automatizované řízení - stejně 
jako testy pro vývoj vozidel s alternativními 
pohony a testy zajištění kvality."

VÝBĚROVé řÍZENÍ NA ZAmĚSTNANCE 
mĚSTSKé POLICIE SOKOLOV 

V PRACOVNÍ POZICI STRÁŽNÍK 

Městská policie Sokolov vyhlašuje výběrové 
řízení na obsazení pracovní pozice strážník.
Termín podání přihlášek: do 13. dubna 2018

Zákonné podmínky přijetí: bezúhonnost, 
spolehlivost, minimální věk 18 let, zdravotní 
způsobilost, dosažení středního vzdělání 
s maturitní zkouškou.

Benefity ke mzdě a příplatkům: 
náborový příspěvek 50.000 Kč• 
měsíční paušální příspěvek (sociální fond) • 
1.000 Kč
příspěvek na stravování 900 Kč• 
bezplatná možnost využití Fitness Ural• 
možnost přidělení bytu města Sokolov• 

se konalo v Top Hotelu Praha ve čtvrtek 22. 
března 2018 za účasti patronky Livie Klausové. 
Ta se s představiteli nominovaných projektů 
osobně setkala před samotným vyhlášením. 
Sokolov byl na cenu navržený v kategorii 
institucí veřejné správy. Nominaci nakonec 
neproměnil. Místostarostka Renata Oulehlová 
a náměstek hejtmanky a sokolovský radní Petr 
Kubis převzali děkovný list. „Bylo mi ctí repre-
zentovat sokolovský Senior expres a stát po 
boku autorů tolika smysluplných a ušlechtilých 
projektů. Blahopřejeme všem a děkujeme jim 
za to, že pomáhají těm, kteří na svůj život sami 
nestačí,“ řekla místostarostka.

U SOKOLOVA CHTĚJÍ TESTOVAT
VOZY BmW

U Sokolova možná vznikne zkušební centrum 
automobilového koncernu BMW. Na spo-
lupráci s jeho budováním se ve smlouvě se 
zahraniční automobilkou dohodly společnosti 
Sokolovská uhelná, a. s., Sokolovská vodáren-
ská, s. r. o., město Sokolov, obce Vintířov, Lom-
nice a Dolní Nivy. „Osobně jsem se zúčastnil 
jednání zastupitelstva v Dolních Nivách a jsem 
velmi rád, že souhlasné stanovisko zdejších 
představitelů završilo uzavření zmíněné 

333333333333333333333333

Podrobnější informace k výběrovému 
řízení podá paní Pavla Tesařová na telefonu 
725 714 701 nebo 354 228 322, e-mailem na 
adrese pavla.tesarova@mp-sokolov.cz, po-
případě osobně na služebně Městské policie 
v Sokolově, nebo je naleznete na webových 
stránkách města Sokolov http://www.sokolov.
cz a na facebooku Městské policie Sokolov.

Bc. Petr Procházka
Velitel městské policie Sokolov

VÝROBCI mOHOU ZÍSKAT CERTIFIKÁT
I SOUTĚŽIT

Na jaře 2018 proběhne 5. ročník certifikací 
značky „Original product of Sokolovsko“. Při-
hlaste svůj výrobek a získejte certifikát ori-
ginality, nebo rovnou titul. Žádosti o udělení 
značky se předkládají během dubna a května. 
Pokud výrobce splní podmínky oprávněnosti 
jak pro výrobce, tak i pro výrobek, žádost po-
suzuje na začátku června certifikační komise. 
Cílem soutěže, kterou pořádá Mikroregion 
Sokolov - Východ, je propagovat řemeslo, 
zručnost a kvalitu. A to v tradiční i moderní 
podobě. Nově se mohou zúčastnit i nepodni-
kající subjekty. V historii byly na našem území 
úspěšné řemeslné výroby např. paličkování 
krajek, výroba dřevěných hraček, umělecké 
truhlářství nebo perleťářství. Pokud v daném 
oboru podnikáte, určitě se nám ozvěte. Zá-
jemci o účast v soutěži zdarma se mohou již 
nyní přihlásit prostřednictvím formuláře na 
webu www.sokolov-vychod.cz/tradicni-vyro-
bek-roku. Uzávěrka přihlášek do soutěže je 
do 30. 4. 2018. O vítězi rozhoduje hlasování 
na internetu během května. 

Koordinátor značky: Bc. Dagmar Hůrková, telefon: 352 
723 185, hurkova@sokolov-vychod.cz

ZRUŠENÍ TELEFONNÍCH ČÍSEL mĚSTSKé 
POLICIE SOKOLOV

Na městskou policii se již ne-
lze dovolat na telefonní čísla 
800 156 800 a 359 808 288.
Prosíme osoby, které budou 
chtít kontaktovat městskou 
policii, aby využily tísňovou 
linku 156-2.

Renáta Černá 
oddělení prevence kriminality 
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Obrazově v Sokolově

Beseda se spisovatelkou Biancou Bellovou, 6. 3. 2018 městská knihovna Sokolov

mDŽ, Jiří Krampol a Karel Bláha, 8. 3. 2018, městské divadlo

mDŽ, Jiří Krampol a Karel Bláha, 8. 3. 2018, městské divadlo

mDŽ, Jiří Krampol a Karel Bláha, 8. 3. 2018, městské divadlo

Workshop pro seniory - Hvězdy z čajových sáčků, 
městská knihovna Sokolov 10. 3. 2018

PhDr. Andrej Drbohlav - Děti neklidné, zlobivé a zlé, 20. 2. 2018 
městská knihovna Sokolov
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Život v Sokolově

Pozor na jarní blokové čištění
V úterý 3. dubna začne jarní čištění ulic. 
Potrvá až do května. Společnost SOTES 
spol. s. r. o. má sestavený plán, podle které-
ho bude sezonní úklid postupně probíhat. 
Obyvatelé by proto měli být pozorní a sle-
dovat svislé dopravní značení, které bude 
upozorňovat na zákaz zastavení v uvede-
ném termínu. Pokud bude v blokovaných 
zónách někdo parkovat v průběhu úklidu, 
hrozí mu nejen nákladný odtah vozidla, 
ale rovněž i pokuta. „minulý rok zákaz 
porušily desítky řidičů. Pokud už pokutu 
udělíme, pohybuje se v řádu stovek korun. 
Podle zákona lze ale v příkazním řízení za 
takový přestupek uložit pokutu až 2 000 
korun,“ upozorňuje velitel městské policie 
Petr Procházka. 

PLÁN ÚKLIDOVÝCH VÝJEZDŮ

03. 04. 2018 Slavíčkova, Mánesova

04. 04. 2018 Švabinského, Alšova, Křižíkova

05. 04. 2018 Marie Majerové, Závodu Míru, 
Kosmonautů, Jelínkova, Stará Březovská

06. 04. 2018 Sokolovská, Heyrovského, Hor-
nická, Křižíkova

09. 04. 2018 Mičurinova, Heyrovského, Hor-
nická, Pod Háječkem

10. 04. 2018 Sokolovská, Gagarinova, 
Seifertova, Poláčkova, Jarošova, Kvapilova, 
Vančurova

11. 04. 2018 Slovenská

12. 04. 2018 Slovenská, Lipová, Závodu Míru, 
Makarenkova, Jiřího Dimitrova, Hviezdosla-
vova

13. 04. 2018 Dukelská, Slovenská, Košická, 
Slezská, Plzeňská, Obce Ležáky, Brněnská, 
Purkyňova, Boženy Němcové

16. 04. 2018 K. H. Borovského, nám. Budova-
telů, Odboje

17. 04. 2018 Truhlářská, Slévárenská, Děl-
nická, Kovářská, Tovární, K. H. Borovského, 
Karla Čapka

18. 04. 2018 Jednoty, Jiráskova, K. H. Máchy, 
Třebízského, Karla Čapka, Pionýrů

19. 04. 2018 Stará Ovčárna, Jasmínová, Javo-
rová, Žákovská, Pod Sokolí strání, Prokopova

20. 04. 2018 Fibichova, Ondříčkova, Bend-
lova, Škroupova, Smetanova, Dvořákova, 
Janáčkova, Dr. Kocourka, Nad Vyhlídkou, 
Fügnerova, Tyršova, Tělocvičná

23. 04. 2018 U Divadla, Svatopluka Čecha, 
Nádražní, Citická, Rokycanova

24. 04. 2018 Husitská, Komenského, Křížová, 
Vrchlického, Zámecká, Hálkova, Nábřežní

25. 04. 2018 Rokycanova, J. K. Tyla, nábř. Pe-
tra Bezruče, M. Gorkého, Jednoty, Pionýrů

26. 04. 2018 Růžové náměstí, Staré náměstí, 
Lidické nábřeží, Kostelní, Pražská, Příčná

27. 04. 2018 Luční, Šlikova, Roháčova, Ka-
lišnická, Trocnovská, Vítězná, Husitská, Su-
doměřská, Bratrská, Želivského, Vítkovská, 
Prokopa Holého

30. 04. 2018 Vítězná, Spartakiádní

02. 05. 2018 Sportovní, Atletická, Spartaki-
ádní

03. 05. 2018 Jiřího z Poděbrad, Petra Chel-
čického, Jeronýmova

04. 05. 2018 Švabinského - vnitroblok, Závodu 
Míru - parkoviště pod Penny, Heyrovského - 
parkoviště u hřbitova, Slovenská - parkoviště 
u Baníku, K. H. Borovského - parkoviště před 
Uralem

07. 05. 2018 Wolkerova, Nádražní - parkoviš-
tě před nádražím, Komenského - parkoviště 
u kláštera, J. K. Tyla + M. Gorkého - parkoviš-
tě za Ohří

09. 05. 2018 Jednoty - parkoviště před 
sportovní halou, Švabinského - vnitroblok za 
výměníkem + před Alexem, Mánesova - nová 
parkoviště
René Bolvari, Pavla Sofilkaničová
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ministr obrany L.Svoboda na sokolovské radnici 
31.3.1948

Nábor trenérů a dětí do Florbal Sokolov
„Je důležité, aby se mládež rozvíjela kom-
plexně a v určitém věku se každý rozhodl, co 
ho nejvíce baví.“

Florbal je poměrně mladý kolektivní sport, 
který v posledních letech získává větší 
a větší popularitu nejen mezi mladými hráči, 
ale i diváky. Česká republika v současné době 
patří mezi čtyři světové země s největším 
počtem florbalových klubů a největším po-
čtem hráčů. Svůj florbalový klub má i město 
Sokolov a my jsme se zeptali jeho člena 
a šéftrenéra Tomáše Abrháma, jak takový 
klub funguje a jaké jsou jeho aktivity.

Tomáši, můžete nám přiblížit, jak jste se 
dostal k sokolovskému florbalu, proč jste si 
vybral zrovna tento sport a jak dlouho v klu-
bu působíte?
„Já jsem hrál dříve hokej, což bývá asi nejčastěj-
ší přechod mezi těmito dvěma sporty, protože 
podoba je mezi nimi veliká. V Sokolově jako 
vůbec první začala s florbalem na Základní 
škole, Rokycanova tělocvikářka paní Mgr. 
Marie Brdová, která byla oficiálně první člověk 
s florbalovou licencí v Sokolově. Zařídila nákup 
hokejek a míčků a tím odstartovala takový ten 
začátek. Já jsem si později pod vedením paní 
Brdové udělal trenérskou licenci. V sokolov-
ském florbalu jsem téměř 18 let, z toho 15 let 
jako aktivní trenér. V klubu jsem tedy už od 
jeho založení. Ze začátku jsme působili třeba 
pod Sokolem, ale dnes už jsme standardně 
fungující klub, který má členskou základnu 
okolo 150 lidí.“
Kde a jak často s hráči trénujete a dojíždí za 
sokolovským klubem i někteří z okolí?
„Z důvodu plné struktury věkové kategorie 
hráčů trénujeme ve více tělocvičnách a pro 
každou kategorii se snažíme o trénink 3x 
týdně. S těmi nejmladšími například na Zá-
kladní škole, Běžecká, kde máme k dispozici 
dvě tělocvičny, dál trénujeme na Základní 
škole, Pionýrů a s těmi nejstaršími na ISŠTE 
a sokolovském Gymnáziu. Nutno podotknout, 
že v Sokolově nemáme žádnou parametrovou 
halu. Tréninkově je to vždy nějak řešitelné, 
ovšem je to jedna z věcí, kterou sokolovský 

florbal trpí, protože se zde nemůže hrát žádný 
oficiální zápas. O to víc jsme rádi, že za námi 
dojíždí mládež nejen z celého okresu, ale třeba 
i z Karlových Varů.“
Jak často jezdíte na zápasy a účastníte se 
i zahraničních turnajů?
„V mladší kategorii se jezdí hlavně tady po kra-
ji, se staršími hráči postupně i do Plzně, Klatov 
a jiných koutů západočeské půdy. Co se týká 
nejstarších hráčů, tam už se jezdí samozřejmě 
dál. Jelikož hrajeme divizi, takže třeba do 
Liberce, České Lípy a dalších koutů republiky. 
Tyto zápasy bývají víkendovou záležitostí. 
S hráči jezdíme i na nejprestižnější světové 
turnaje jako Czech Open, Prague Games, kde 
se sjíždí týmy z celé Evropy. Do zahraničí se 
dostaneme v rámci turnajů. Byli jsme například 
v Drážďanech, kde se nám dokonce podařilo 
turnaj vyhrát.“
Hrají v sokolovském klubu florbal i nějaké 
dívky?
„V mládežnické kategorii klubem prošlo zhruba 

15 dívek, které můžou hrát do určitého věku 
i v chlapeckých kategoriích. Vyloženě dívčí tým 
tady zatím oficiálně není, ale vím, že v kraji se 
možná něco dává do kupy, proto i dívky u nás 
v sokolovském klubu rádi uvítáme.“
Podnikáte s hráči i nějaké mimoklubové 
aktivity?
„V sezóně na to není moc prostor, protože 
zápasy se hrají skoro každý druhý víkend 
a tréninky vzhledem k jejich četnosti vyplňují 
také většinu času. Každý rok ale děláme sou-
středění. Mladší hráči ho mají spíše příměstské 
a starší hráči pak mívají soustředění větší. Tře-
ba v Tachově máme takové působiště, kde se 
plave, hraje fotbal a celkově se zaměřujeme na 
přípravu na sezónu. Pak máme letní přípravu, 
kde se mimo halu věnujeme venkovním spor-
tům, rozvoji fyzičky a jinému. Dalo by se říct, 
že s výjimkou jednoho měsíce, kdy mají hráči 
prostor na oddych, je celý rok vyplněn různými 
aktivitami.“
Popíšete nám pro představu, jak vypadá 
florbalový trénink?
„Klasická tréninková jednotka trvá hodinu 
a půl. Probíhá tak, že na jejím začátku je vždy 
nějaké rozcvičení, protažení, zahřátí a následu-
je hlavní část. Trenér má každý trénink předem 
sestavený na několik cyklů i měsíc dopředu. 
Máme vypracované určité předpisy pro jed-
notlivé věkové kategorie, kde je přesně dané, 
co musí trenér trénovat a na co se zaměřit. Pro 
přiblížení, třeba u mladších žáků je rozložení 
tréninku 50% věnování se samotnému florba-
lu a jeho technické stránce a 50% se věnujeme 
všeobecnému rozvoji dítěte. Takže s nimi 
běháme třeba překážkovou dráhu, hrajeme 
fotbal a rozvíjíme jejich motoriku. V rozdílném 
věku dítěte je kladen důraz na něco jiného a já 
hodně dbám na to, aby tento rozvoj fungoval 
z celkového sportovního hlediska a nejen 
florbalového.“
Jakým způsobem se rozvíjíte vy, jako trenér?
„Jezdíme na různá školení. Máme třeba vzdělá-
vání od Evropské unie nebo i od našeho klubu. 
Naposledy jsem byl třeba na školení Mariana 
Jelínka, což je nejen bývalý trenér Jaromíra 
Jágra, ale i jeden ze současných největších 
mentorů a motivátorů v oblasti sportu.“
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Od přejmenování města Falknova 
na Sokolov uběhlo 70 let

V současné době sháníte nové posily do řad 
trenérů. Co by měl takový zájemce o práci 
trenéra splňovat?
„My jsme v tomhle dost otevření, protože ve 
florbale je všeobecně nedostatek kvalifikova-
ných trenérů.  Většinou trenéra dělají ti, kteří 
ten sport mají rádi, sami ho hrají, nebo si jím 
prošli a jsou tomu sportu nějakým způsobem 
oddáni a baví je to. Dnes je ale doba taková, 
že bereme víceméně kohokoliv, kdo bude mít 
zájem, má rád děti, bude se jim věnovat, má na 
to čas a myslí to vážně. A je jedno, jestli je to 
bývalý plavec, hokejista, fotbalista anebo je to 
rodič, kterého to vždycky zajímalo a řekne si, 
že se do toho zkusí zapojit. Já tu šanci dám ko-
mukoliv. Začne trénovat jako asistent mladších 
kategorií a postupně zjistíme, co klubu může 
nabídnout.“

Mají případní zájemci o to stát se hráčem 
nebo trenérem možnost přijít se někam podí-
vat, nebo kde vás můžou kontaktovat? “
„Máme samozřejmě internetové stránky, kde 
jsou všechny základní informace a kontakty. 
Florbal Sokolov je tady opravdu jen jeden 
a nikdo kromě nás to oficiálně nedělá. Stačí 
tedy zavolat a říct, že máte zájem a na dalším 
už se domluvíme. Můžete si to přijít hned zku-
sit, chodit se dívat na tréninky, nebo můžeme 
vymyslet nějaký systém, který by vyhovoval 
vám i nám. Nadneseně, jakákoliv ruka a noha je 
pro nás přínosem.“
Má florbalový klub Sokolov na letošní rok 
nějaké plány, kam se posunout a čeho chcete 
dosáhnout?
„Každý rok se to musí nějakým způsobem 
někam posouvat, protože vše se nějak vyvíjí. 

Je to sport, takže cíle jsou samozřejmě spor-
tovní, především v prestižní kategorii mužů, 
kde se budeme snažit útočit na postup do 
národní ligy, který nám letos unikl o pár bodů. 
U mladších kategorií se neočekávají až takové 
tabulkové výsledky, ale zůstává naší prioritou, 
aby je to bavilo. Co se týká mimosportovních 
cílů, tak je to hlavně stabilizace trenérské 
komunity a stabilizace celé klubové struktury. 
Máme třeba nedostatek gólmanů, takže se 
snažíme vymýšlet program, jak motivovat gól-
many. Stát se gólmanem v našem klubu třeba 
znamená, že dostanete výzbroj, máte zlevněné 
příspěvky skoro na polovinu a jiné.“
Přejeme florbalovému klubu Sokolov, ať mají co 
nejlepší sportovní výsledky, bohatou klubovou struk-
turu trenérů a hráčů, a hlavně radost ze sportu.

Andrea moulisová

Kultura v Sokolově

O přejmenování Falknova se uvažovalo již od 
května 1945. V roce 1946 se pak mezi oby-
vatelstvem konala anketa o změně názvu, 
ve které se většina obyvatel města vyslovila 
pro navrhované pojmenování Sokolov. Tento 
název vycházel z německého významu slova 
Falkenau (sokolí niva – luh, louka), ale zároveň 
byl spojován s bitvou u ukrajinského Sokolova, 
ve které v březnu 1943 do bojů proti německé 
armádě v rámci Rudé armády poprvé zasáhl 
1. československý armádní sbor pod vedením 
generála Ludvíka Svobody. 

Souvislost se jménem ukrajinské vesničky So-
kolove, respektive podle u nás vžitého názvu 
Sokolovo, byla víceméně shodou náhod. Po 
roce 1945 byla tato bitva využívána jako pro-
pagandistický nástroj komunistů – symbol 
osvobození Československa z východu, sou-
běžně s tím, jak byly potlačovány připomínky 
osvobození západní části země Američany 
nebo role československých letců v Anglii. 

Proti přejmenování se sice vyslovily některé 
průmyslové podniky (především doly), kte-
ré poukazovaly na zavedený obchodní název 
Falknovské hnědouhelné doly, ale tento nega-
tivní postoj byl v naprosté menšině.

O změně názvu z Falknova na Sokolov roz-
hodlo ministerstvo vnitra 8. 2. 1948. Ovšem 
vzhledem k bouřlivým únorovým událostem 
se slavnostní přejmenování města uskutečnilo 
až 31. 3. 1948. Toho dne byl před 18. hodinou 
na hranicích okresu přivítán ministr národní 
obrany Ludvík Svoboda a poslanec dr. Bedřich 
Steiner. Následovala přehlídka čestné roty 
na Starém náměstí a návštěva radnice, kde 
se Ludvík Svoboda zapsal do pamětní knihy. 
Večer se pak v Hornickém domě konala slav-
nost, na které byly oběma hostům uděleny di-
plomy se jmenováním čestnými občany města 
(Ludvík Svoboda a Bedřich Steiner se tak stali 
vůbec prvními čestnými občany nově přejme-
novaného Sokolova). 

Pro hlavní poúnorový pomník našeho města 
bylo vybráno téma bitvy u Sokolova. Socha 
zobrazující bojovníka od Sokolova byla posta-
vena na místě Jahnova turnerského pomníku, 
jehož odstranění zosobňovalo poraženou ideu 
Velkoněmectví. Socha byla odhalena 11. listo-
padu 1951, tedy velmi brzy po „Únoru 1948“, 
a představuje tak jeden z nejčasnějších dokla-
dů české sorely (socialistický realismus). Přes-
tože zobrazuje vojáka 1. samostatného česko-

slovenského praporu, lidé ji někdy ztotožňovali 
s rudoarmějcem a jako symbol vládnoucího 
režimu se stala předmětem dvou útoků. 19. 
března 1954 se ji dva mladíci pokusili vyhodit 
do povětří, i přes razanci výbuchu však nebyla 
výrazně poškozena. V srpnu 1968 byla na pro-
test proti sovětské okupaci stržena ze soklu 
a poškozena. Autorem sochy je sochař Vende-
lín Zdrůbecký (1923–1986), jeden z početné 
generace sochařů, kteří po válce vystudovali 
pražskou akademii. Zdrůbecký prošel ateliéry 
Jana Laudy a Karla Pokorného, z nichž se re-
krutovali sochaři socialistického realismu.

V poslední době prokázal mladý badatel Jiří 
Klůc ve své knize „Sokolovo: ve stínu pro-
pagandy“ souvislost ukrajinského Sokolova 
s naším krajem. V řadách Svobodovy armády 
totiž bojovalo hodně předválečných rodáků 
z našeho kraje, často židovského původu.  Po 
válce také nalezlo útočiště a žilo v Karlovar-
ském kraji hodně účastníků této bitvy, která 
je v současnosti také připomínána i naší ar-
mádou. Posledních oslav na Ukrajině v březnu 
2018 se účastnila česká delegace v čele s mi-
nistryní Karlou Šlechtovou.

michael Rund
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Slyšela jsem, že existují lidé, kteří nemají rádi 
slunce, léto, a dokonce ani zábavu. Pokud 
tací žijí i v Sokolově, mám o ně v příštích 
několika měsících vážné obavy. Šuškali si 
cvrčci v planetáriu, že si ti blázni v kulturáku 
připravili obzvlášť pestrý a nabitý program. 
My s přáteli rozhodně začneme venkovní 
sezónu už tradičním Pálením čarodějnic 
30. dubna na Bohemce. Synovce s neteří 
pošleme nejdříve na divadelní pohádku 
a následně společně projdeme Sokolovem 
v lampionovém průvodu až k vatře. Budeme 
doufat, že nám sálající oheň nezkrabatí 
kelímky s pivem a zmrzlé nohy zahřejeme 
při tanečních kreacích v rockovém rytmu 
skupiny Alkehol. Určitě proběhnou i nějaké 
ty objímačky u ohňostroje, a pak už směle do 
májových dní.
Třetí květnový víkend budu na roztrhání, 
zarezervovali si mě babička s dědou. Pokud 
nebude vedro k padnutí, tak 26. května 
obujeme kovbojské boty a půjdeme si 
zabroukat country a folkové písně na Staré 
náměstí. Naším městem totiž opět projede 
Sokolovský dostavník a já doufám, že dorazí 
přinejmenším stejné množství lidí jako loni. 
Zároveň mě ale mé srdce bojovnice táhne do 
Městského domu kultury na první sokolovský 
turnaj MMA zápasníků v kleci. Sophiinu vol-
bu nejspíš rozřeší počasí, nebo Hermioniny 
přesýpací hodiny. 
U další akce se o návštěvnost opravdu 
nestrachuji. To přijedou i kamarádi z Brna, 
abychom si tady společně zaběhali na 
Sokolovském ¼ maratonu. Sejdeme se už 
v pátek, poslechneme několik místních 
kapel a v sobotu 23. června v 11:00 budeme 
na startu. Tento rok prý navíc proběhne 
odpoledne od 14:00 Barevný běh. Podobný 
jsem absolvovala na dovolené ve Francii a je 
to parádní odvaz. Všichni společně běží na 
pohodu, hází po sobě barevný prášek, tančí 
a baví se. Nám k tomu prý zahraje i ta známá 
DJ Mejsi s kámošem Deadly Groove. Pro 
sestřiny ratolesti máme program v podobě 
zábavné hry Se Sokolníčkem do pohádky. 
Babi s dědou je potom vezmou na ukázky 
práce Policie České republiky. Večer se zase 

Připravte si plavky, čeká nás moře zábavy
všichni sejdeme na Bohemce, poslechneme 
si legendární ŠKWORy a další kapely a poko-
cháme se ohňostrojem.
Po tak náročném víkendu si ráda oddychnu, 
sbalíme s přítelem deku, popcorn a v letním 
kině na koupališti Michal se necháme požírat 
od komárů (ale nám to nevadí). Máme na 
to všechny červencové i srpnové víkendy, 
teď už jen vybrat ten správný film a počasí. 
Vymetenou oblohu objednávám i na 20. 
července, kdy na sokolovské Staré náměstí 
přijede samotný Ben Cristovao se svojí crew. 
Můj tým trochu pozměním s tvrdším žánrem 
11. srpna na koupališti Michal. Rockbeach se 
přesouvá nejen termínově, ale i dimenzio-
nálně. Údajně nás čeká mnohem větší odvaz 
a toho my se nebojíme.
Od té doby, co nestuduji, už se září nebojím. 

Od té doby, co je Den horníků ve znamení 
sportu a hudby, září zbožňuji. Po většinu 
času mě najdete u workoutového hřiště, kde 
se budeme pokoušet o další rekord v počtu 
shybů. Ne, že bych byla až tak zdatný shybař 
(nejsem vůbec), ale ta energie, co zde sálá, je 
nepopsatelná. Naše malé človíčky necháme 
povozit na labutích a s trochou štěstí i ve 
vojenském tanku díky armádě ČR, která se 
bude opět po celý den předvádět na Bohem-
ce. Večer ještě skoukneme koncert Michala 
Hrůzy a výroční ohňostroj ve státních bar-
vách zakončí letní radovánky. 
Za další kulturou už budeme muset pod 
střechu, nicméně avizuji, že i to bude stát za 
návštěvu. Ale už dost o mně, kam se chystáte 
v létě vy?

Andrea Pfeifferová  
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v sobotu 21. dubna 2018 od 15 do 18 hodin v DDM Sokolov. 
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mĚSTSKÝ DŮm KULTURY SOKOLOV

6. dubna Ι 19:00 Ι Městské divadlo Sokolov
DIVADELNÍ SPOLEK JIRÁSEK NEJDEK
Ken Ludwig: Cyrano v Buffalu
Situační komedie, odehrávající se v prostředí 
divadelní společnosti, která už má nejlepší léta 
za sebou.  Režie: Karel Uzel.  Vstupné: 80 Kč

9. dubna Ι 17:30 Ι klášterní kostel sv. Antoní-
na Paduánského
ALEŠ SVOBODA
Vernisáž výstavy multimediálního umělce, 
kritika a teoretika umění, který představí 
v Sokolově svoji volnou tvorbu. 
Výstava potrvá do 2. května.

11. dubna Ι 19:00 Ι Městské divadlo Sokolov
Divadelní společnost Duel
FABRICE ROgER-LACAN: CRAVATE CLUB
Báječná jízda. Rychlá, zábavná, nebezpeč-
ná…
Hrají: miroslav Etzler, martin Pechlát
Režie: Zdeněk Dušek
Divadelní předplatné

15. dubna Ι 16:00 Ι Loutková scéna MDK 
Sokolov
Divadlo bez zákulisí
ROZÁRKA A ČERTI (premiéra)
Autorka: Lucie Zemková
Režie: Petr Nejedlý
Zvuk, hudba: Pavel Čermák
Vstupné: 20 Kč

17. dubna Ι 10:00 a 17:00 Ι Městské divadlo 
Sokolov
Divadlo Kapsa Andělská hora
PUTOVÁNÍ ZTRACENé KAPKY
Pohádka pro děti z mateřských škol a 1. a 2. 
stupně základních škol. 
Dopolední představení po předchozím ob-
jednání.
Vstupné: 75 Kč (17:00)

18. dubna Ι 19:00 Ι Městské divadlo Sokolov
LENKA FILIPOVÁ
Koncert populární zpěvačky a kytaristky, 
legendární dámy s kytarou.
Vstupné: 300 Kč

24. dubna Ι 17:00 Ι Městské divadlo Sokolov
OSOBNOST mĚSTA SOKOLOVA
Ocenění významných osobností města, vy-
hlášení vítězů ankety. V programu vystoupí 
zpěvák Jakub Smolík.
Vstup pouze na pozvánky (k dispozici od 2. 
dubna v Sokolovském infocentru)

30. dubna Ι od 17:30 Ι areál Bohemia
PÁLENÍ ČARODĚJNIC A LAmPIONOVÝ 
PRŮVOD (ve spolupráci s Městskou knihov-
nou)
Program: 
17:30 triton
18:30 Čarodějnická pohádka 
(Divadlo m Praha), lampionový průvod
19:45 11:50 rock kapela
20:45 Ohňostroj
21:00 Alkehol

Změna programu vyhrazena

Připravujeme na květen:
 
1. a 8. května, 15:00, Staré náměstí
Hrajeme o státních svátcích
6. května 
Teď ne! aneb Na tohle teď není ta pravá 
chvíle
Divadelní představení studia Bouře v hlavní 
roli s michalem Dlouhým 
mImO PřEDPLATNé (Předprodej zahájen!)
23. května
Divadlo Palace: manželský poker 
(Divadelní předplatné)
25.-26. května
Sokolovský dostavník
Přehlídka folk a country hudby tentokrát 
s Františkem Nedvědem 
Vstup volný

PhDr. Jana Fefferová
dramaturgyně mDK Sokolov

DDm SOKOLOV 

4. 4. Ι 8:00-13:00 Ι DDM
OK FYZIKÁLNÍ OLYmPIÁDA – SOUTĚŽ 
mŠmT
Kategorie E, F

4. 4. Ι 8:00-13:00 Ι DDM
KK ČESKÝ JAZYK – SOUTĚŽ mŠmT
Kategorie I.

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

7. 4. Ι 9:00-15:00 Ι DDM 
JARNÍ LEZENÍ NA UmĚLé STĚNĚ
V sobotu 7. 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.

14. 4. Ι 9:00-14:00 Ι DDM
SOBOTA SE ŠVIHADLEm
Akce proběhne na sále DDM, členové ZÚ

12. 4. Ι 8:00-13:00 Ι GYMSO
OK BIOLOgICKÁ OLYmPIÁDA – SOUTĚŽ 
mŠmT
Kategorie D

17. 4. Ι 8:00-13:00 Ι DDM
OK mATEmATICKÁ OLYmPIÁDA – SOUTĚŽ 
mŠmT
Kategorie Z6, Z7, Z8

17.- 21. 4. Ι 8:00-18:00 Ι DDM
VÝSTAVA „DEN ZEmĚ“
Výstava soutěžních prací na téma „Na kříd-
lech ptáků“

23. 4. Ι 8:00-13:00 Ι GYMSO
OK BIOLOgICKÁ OLYmPIÁDA – SOUTĚŽ 
mŠmT
Kategorie C

16. 4., 20. 4. a 25. 4. Ι 9:00-11:00 Ι DDM
„mINUTA V ŽIVOTĚ“- CYKLOTRASY
Bezpečnostně vzdělávací akce pro zvané SŠ

21. 4. Ι 15:00-17:00 Ι DDM
„DEN ZEmĚ“ A „NA KřÍDLECH PTÁKŮ“
Zábavné soutěžní programy na ekologická 
témata pro veřejnost, vyhodnocení výtvarné 
soutěže 

Na objednávku škol probíhají vzdělávací 
programy dopravní výchovy a keramiky.

Lucie Kottová, DDm Sokolov
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Akce pro dospělé:

4. 4. Ι 18:00 Ι čítárna
VEČER S DOKUmENTY PAVLA P. RIESE
Ve dvouhodinovém programu vám představí 
režisér-dokumentarista Pavel P. Ries vybrané 
dokumenty ze své tvorby a uvede mnohé 
zajímavosti z jejich realizace. Budou vybrány 
především dokumenty týkající se Karlovar-
ského kraje, např.: Největší rodinná událost 
– ukázka ze speciálních porodů v nemocnici 
v Ostrově nad Ohří, Znovuzrození Karlo-
varského divadla, Karlovarské obrazy, Vary 
Karla IV., Andělka aneb pomník zraněnému 
srdci, Chyše aneb o plnosti času a věčném ži-
votě, Vary Karlovy – ukázka z doku-dramatu 
provázeném L. Gerendášem…

Pavel P. Ries žil dlouhodobě v Karlovarském 
kraji. V Sokolově se vyučil elektromontérem 
rozvodných zařízení. V Karlových Varech 
absolvoval večerně SPŠ – obor radiová 
a telefonní zařízení, v Plzni a Praze pak pe-
dagogické minimum, což mu umožnilo vrátit 
se do učiliště, kde se vyučil nejprve jako 
mistr odborné výchovy a dále pak jako učitel 
odborných předmětů. V roce 1985 se odstě-
hoval do Prahy, kde se postupně začal profe-
sionálně věnovat filmové a TV dokumentární 
tvorbě, nejčastěji vzdělávacích pořadů.

Více viz: http://fotovideo.ries.cz/kdo-jsme/
pavel-premysl-ries-dft-studio/ nebo http://
www.ceskatelevize.cz/lide/pavel-ries/
Vstupné 30 Kč

5. 4. Ι 17:00 Ι přednáškový sál
ŠVéDSKÁ TEORIE LÁSKY – FILmOVÁ PRO-
JEKCE, PROmÍTÁNÍ DOKUmENTÁRNÍHO 
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

10. 4. Ι 18:00 Ι čítárna
mRAZIVé HRY – mARKéTA HARASImOVÁ. 
BESEDA O KNIZE ZA ÚČASTI AUTORKY
Dvě sestry – dva osudy. Velká láska, životní 
ztráta i smyslná vášeň potkají obě, ale každá 
je prožívá po svém. Starší Báře se vztah se 
vším všudy nedaří a muži, kteří procházejí 
jejím životem, jí nepřinášejí štěstí. Žofie se 
sice za muže svého srdce provdala, ale brzy 
ho tragicky ztrácí. Bára se nedlouho po tvr-
dém prozření, kdy přistihne svého přítele při 
nevěře, stává obětí nebezpečného stalkera. 
Ona, a později ani policie, netuší, kdo a proč 
ji pronásleduje a ohrožuje její život. Žofii 
zase trápí vzpomínky na autonehodu, při 
níž zahynul její milovaný manžel. Upadla do 
depresí, které ji nakonec přivedou až k myš-
lenkám na sebevraždu. Osudy obou žen se 
protnou v dramatickém závěru plném napětí 
a překvapivých odhalení.

markéta Harasimová – česká spisovatelka 
a scénáristka, publikuje také na webových 
portálech Psychologie.cz či zeny.iPrima.cz. 
Romány začala vydávat již během studií. Nyní 
se věnuje pouze literární tvorbě. V současné 
době žije jižní Moravě. První romány byly ur-
čeny dívkám, později přidávala erotické mo-
tivy a přeorientovala se na knížky pro ženy. 
Její aktuální tvorba je erotická, detektivní 
a pohybuje se na hranici thrilleru. Na motivy 
jejího románu Sametová kůže aktuálně vzni-
ká scénář ke stejnojmennému filmu.
Informace: 
http://www.marketaharasimova.cz
Vstup zdarma

11. 4. Ι 18:00 Ι čítárna
mAPOVÁNÍ ŽIVOTA – RNDr. JaNa 
TAmCHYNOVÁ
Jedinečná psychoterapeutická metoda, 

díky níž se můžete podívat zpětně na svůj 
život a uvidět to, co jste doposud neviděli… 
Seznámíte se s konceptem tvorby map, se 
způsobem práce, zkusíte si sami na svém 
těle, jak sami sebe vnímáte. Přednáška vám 
ozřejmí důležitost ponoru do dětství, návra-
tu k rodovým kořenům, nahlédnutí na životní 
strategie, které užíváme každý. Seznámíte 
se zkrátka s možnostmi této metody a jejích 
postupů. Zjistíte, že díky ní je možné propojit 
vaši minulost s přítomností a tím dát své bu-
doucnosti nový rozměr, uvidět sebe i vlastní 
život jako celek.

RNDr. Jana Tamchynová, zkušená terapeut-
ka, provozuje individuální terapii, poraden-
ství a skupinové prožitkové workshopy. Její 
specialitou je zaměření na psychosomatiku. 
Pravidelně bývá hostem Českého rozhlasu 
2 v pořadu Poradna s odborníkem.
Vstupné 40 Kč

17. 4. Ι 18:00 Ι čítárna
LETCI Z KARLOVARSKA A PLZEňSKA BO-
JUJÍCÍ V RAF – PhDr. DANIEL ŠVEC
Přednáška se zaměřuje na letce, kteří se 
nejrůznějšími cestami snažili bojovat proti 
okupantům jejich země. Časová linie začíná 
30. léty popisem prvorepublikového letce, 
dále událostmi let 1938 a 1939, Mnichovským 
diktátem a zabráním zbytku Československa 
a končí poúnorovými událostmi. Vyzdviženy 
budou osudy 20 letců, kteří se narodili v Kar-
lovarském kraji – např. plk. Bedřicha Holzne-
ra, plk. Jana Bláhy, mjr. Theodora Schwarze. 
Jejich osudy dosud nebyly publikovány.
Cílem je připomenout, představit, a hlavně 
nezapomenout na tyto dlouho opomíjené 
hrdiny našeho národa. Byli i hrdinové našeho 
okolí.
Součástí přednášky je ukázka četných dobo-
vých artefaktů i publikační činnosti autora.
Vstupné 40 Kč

18. 4. Ι 18:00 Ι čítárna
ALENKA VÁVROVÁ A HOSTé
Autorské čtení z nových knih spisovatelky 
Alenky Vávrové, která uvede v Sokolovské 
literární lázni německou prozaičku Sabine 
Dittrich, jejíž kniha Potomci mlčení, vyšla již 
v češtině a na 20. Literárních Františkových 
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Lázních byla pokřtěna.
K dobré náladě hraje GOOD TIME, jazz rock-
ová kapela z Chebu.

Možnost zakoupení knih a autogramiáda
Vstup zdarma

23. 4. Ι 17:00 Ι přednáškový sál
NADANé DÍTĚ: PODPORA DOmA A VE 
ŠKOLE – mgr. mAgDALENA ČAVOJSKÁ
Účastníci se seznámí s vymezením nadání, ty-
pologií a možnostmi jeho podpory ve vzdělá-
vání (předčasný nástup do školy, akcelerace, 
aj.). Získají kontakty na organizace zabývající 
se podporou kognitivního nadání a odkazy 
na pomůcky pro činnost doma s dětmi.
 
mgr. magdalena Čavojská je speciální 
pedagog – 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

24. 4. Ι 18:00 Ι čítárna
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.

Ilja Kučera ml. – prozaik, novinář, rozhlasový 
redaktor a moderátor, známý především z ob-
lasti hudební publicistiky. www.iljakucera.cz 

Roman Štolpa – herec a režisér, vystudoval 
herectví v roce 1986 na brněnské JAMU. 
Poté působil v angažmá v Hradci Králové, 
v Činoherním studiu v Ústí nad Labem 
a v pražském Rokoku. Jako režisér uvedl 
inscenace v divadlech v Mostě, Pardubicích, 
v Praze či Mladé Boleslavi. Jako herec má za 
sebou řadu divadelních i televizních inscena-
cí včetně televizních seriálů. www.facebook.
com/roman.stolpa

Raven – zpěvák, skladatel, textař a multiin-

strumentalista. Pravidelně koncertuje se 
svým triem, je frontmanem znovu obnovené 
kapely Nasycen a jedním ze sólistů RockOpe-
ry Praha.
www.raven-web.cz, www.facebook.com/
Raven.fcbk
Vstupné 40 Kč

25.4. Ι 17:00 Ι přednáškový sál 
UmÍRNĚNOST – SLOVO Z mINULéHO STO-
LETÍ? - Bc. LUDmILA KřIVANCOVÁ
Povídání o tom, jak je umírněnost, přiměře-
nost v životě důležitá. 
Vstup zdarma

30. 4. Ι 18:00 Ι přednáškový sál
SETKÁNÍ S FILOSOFIÍ: VYBRANé FILOSO-
FICKé POJmY – mgr. pEtr kaŠpar
Tentokrát na téma „Vědomí“.
Vstup zdarma

2. 5. Ι 18:00 Ι zimní zahrada sokolovského 
zámku
mOC A SÍLA HYPNóZY – JAKUB KROULÍK 
Beseda s hypnotizérem Jakubem 
Kroulíkem. Součástí programu budou 
praktické ukázky sugesce a hypnózy 
na dobrovolnících z řad návštěvníků. 
 
Upozornění: Není vhodné hlásit se na 
praktické ukázky hypnózy a sugesce 
v případě, že máte problémy se srdcem, 
berete psychofarmaka, či jste v jiném stavu. 
Vstupné 40 Kč. Předprodej v čítárně MK 
Sokolov

12. 5. Ι 13:00-17:00 Ι přednáškový sál
CANDY BAg ANEB SKLÁDANé PAPÍROVé 
KABELKY – WORKSHOP PRO SENIORY 
S BOŽENOU RYBÁROVOU

Je nutné přihlásit se předem. Učinit tak 
můžete v čítárně MK Sokolov (lze i e-mailem, 
či telefonicky) od 12. dubna 2018 do 11. 
května 2018. Vyrábění je určeno především 
seniorům a zdravotně handicapovaným, kte-
ří se mohou hlásit přednostně do 5. května 
2018. Neobsazená místa poté nabídneme 
ostatním zájemcům, kteří se mohou hlásit 
do 11. května 2018. Workshop je kapacitně 
omezen. Vstup zdarma

16. 5. Ι 17:00 Ι Městská knihovna Sokolov
ZA KRAJINOU PĚNOVCŮ NA STAROU 
VÝSYPKU – Ing. PETR KRÁSA
Výprava do divoké krajiny Podkrušnohor-
ské výsypky, kde voda pramení, rostou 
travertiny a rostliny kamení. Přestože 
patří výsypky k umělým terénním útvarům 
s nepřírodním prostředím, i zde se dokáže 
vytvořit unikátní soubor pramenných 
vývěrů s tvorbou pěnovců – vápencových 
usazenin a specifickou vegetací. A to vše 
v kontrastu se zarůstající výsypkou. Před-
mětem exkurze je průchod místy mokrou 
výsypkovou krajinou, proto je vhodné volit 
vhodnou obuv.  Délka exkurze 2-3 hodiny.  
Pojďte se vypravit do míst, kudy cesty neve-
dou a o zvláštnosti není nouze.

Vstupné 50 Kč. Předprodej od 1. dubna 
2018 v čítárně MK Sokolov. Počet účastníků 
je omezen. Sraz je v 17:00 na zastávce MHD 
u zámku (naproti Městskému úřadu v Soko-
lově).

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

4. 4. Ι 15:30 Ι oddělení pro děti a mládež
Čteme dětem
Budeme číst z knihy G. Adamsové Tři malé 
čarodějky.
Vstup zdarma

18. 4. Ι 13:00-16:00 Ι oddělení pro děti a mlá-
dež
VELIKONOČNÍ VYRÁBĚNÍ PRO ŠIKULKY

Děti si budou vyrábět čarodějnický klobouk 
a čarodějnickou masku.
Vstup zdarma

19. 4. Ι 16:00 Ι nádvoří zámku
PROBOUZENÍ BROUČKŮ
Již tradičně na jaře probouzíme broučky 
po zimním spánku. Přijďte se podívat na 
vystoupení dětí z Mateřské školy Citice 
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a Balonkovou show kouzelníka Kamila Burdy. 
Samozřejmě také přineste svého broučka, ať 
ho můžete společně s námi probudit!
Vstup zdarma

28. 4. Ι 10:00-15:00 Ι oddělení pro děti a mlá-
dež
HERNÍ DEN V DUBNU
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

Akce pro všechny:

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
Seminář je realizován s finanční podporou 
Karlovarského kraje.

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

30. 4. Ι 18:30 Ι areál Bohemie
REJ STRAŠIDEL A ČARODĚJNIC 
(VE SPOLUPRÁCI S mDK SOKOLOV)
Těšit se můžete na Čarodějnickou pohádku 
v podání Divadla „M“ z Duchcova, následovat 
bude lampionový průvod. Zveme všechny 
čarodějnice i čaroděje, jakož i jinou strašidel-
nou havěť.
Vstup zdarma

PřIPRAVUJEmE NA KVĚTEN:

Akce pro dospělé:

2. 5. moc a síla hypnózy – Jakub Kroulík 
(předprodej v čítárně MK Sokolov)
3. 5. Filmová projekce: promítání dokumen-
tárního filmu z festivalu Jeden svět
9. 5. Zůstat zdravý. Psychosomatický pří-
stup – mUDr. Šárka Poupětová
12. 5. Candy bag aneb Skládané papírové 
kabelky: workshop pro seniory s Boženou 
Rybárovou (přihlášky v čítárně MK Sokolov 
od 12. 4.)
15. 5. Hana Andronikova: Nebe nemá dno. 
Beseda o knize
16. 5. Za krajinou pěnovců na starou výsyp-
ku – Ing. Petr Krása (předprodej v čítárně 
MK Sokolov od 1. 4.)
23. 5. Defenestrace – PhDr. Vladimír Roz-
hon
28. 5. Setkání s filosofií: vybrané filosofic-
ké pojmy – mgr. Petr Kašpar

Akce pro děti:

2. 5. Čteme dětem
16. 5. Vyrábění pro šikulky
26. 5. Hry bez hranic aneb Knihovnice 
dětem

Tamara Rybárová, Ema Reismüllerová

mUZEUm SOKOLOV 

EXPOZICE mUZEA
 
V 1. podlaží objektu sokolovského zámku 
je umístěna expozice muzea, ve které jsou 
prezentovány 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 průmys-
lové obory – sklářství, chemický průmysl, vý-
roba porcelánu apod. Poslední část expozice 
připomíná rod Nostitzů, bývalých majitelů 
zámku a panství. 
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, literaturu 
o obecných dějinách a dějinách umění, regio-
nální literaturu a knihy o hornictví a geologii 
v českém a německém jazyce. 
Informace na tel.: 352 623 930 Bc. Jiří Pešek, 
e-mail: pesek@muzeum-sokolov.cz   

HORNICKé mUZEUm KRÁSNO

EXPOZICE MUZEA – v expozici je umístěn 
těžní parní stroj z dolu Marie v Královském 
Poříčí z roku 1897 a dokumentace k jeho 
transferu. Dále je zde prezentována historie 
hnědouhelného hornictví na Sokolovsku, 
ukázky mineralogické sbírky ze Slavkovské-
ho lesa a trojrozměrné sbírkové předměty 
týkající se těžebních aktivit v oblasti.
AREÁL CÍNOVÉHO DOLU VILÉM – expozice 
důlní povrchové kolejové dopravy rozchodu 
900 mm používané společností Sokolovská 
uhelná a. s. na povrchových lomech. Dále vo-
zový park o rozchodu 450 a 600 mm užívaný 
v rudných a uhelných dolech na Sokolovsku 
a ve slavkovském rudném revíru. Expozice 
s hornickou tématikou jsou v budovách 
rozvodny, strojovny a v těžní budově. Důlní 
vláček je v provozu od 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 
našich předchůdců.  V podzemí jsou komory, 
odpočívadla, výstupky a chodby s charakte-
ristickými úspornými profily. V řadě komor 
jsou stěny a stropy zbarveny černě od sazí, 
které se usadily při sázení ohně. Stěny ně-
kterých chodeb jsou zbrázděny rýhami po 
želízkách a špičácích tehdejších havířů. 
OTEVŘENO: od 1. května 2018
Pondělí-neděle: prohlídka v 10, 11, 13, 14, 
15 a 16 hod.

ŠTOLA Č. 1 JÁCHYmOV

Tato štola byla ražena v rámci rozsáhlých 
průzkumných prací bývalými Jáchymovskými 
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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: od 1. května 2018  
Pondělí-neděle: prohlídka v 10, 11, 13, 14, 
15 a 16 hod.

VÝSTAVNÍ SÍň V 1. PATřE 
SOKOLOVSKéHO ZÁmKU 

7. - 29. dubna
VÝSTAVA FOTOgRAFIÍ
Vystavují Fotoklub Sokolov (FOS) a jeho 
spřátelené fotokluby z Německa.
Otevřeno: 
Středa-neděle: 9-12 a 13-17 hod., vstupné 
dle ceníku

4. duben–24. červen 
ZPĚT O STO LET  
Výstava oděvů a módních doplňků ze sbírky 
Mileny Drtinové přibližující život na přelomu 
19. a 20. století. 
Otevřeno:
Středa-neděle: 9-12 a 13-17 hod., vstupné 
dle ceníku

PřEDNÁŠKA

12. dubna
JIřÍ KLŮC: KRÁSY JIŽNÍ FRANCIE
Přednáška začíná v 17 hod., v zimní zahradě 
zámku, vstupné zdarma.
Tato akce je realizovaná za finanční podpory 
města Sokolov.

KLUB DŮCHODCŮ SLAmĚNKA SOKOLOV

Pořádané akce a činnost klubu jsou realizo-
vány za finanční podpory města Sokolova.

3. 4.  Turnaj v kuželkách a šipkách, 9:00 
hod., kuželna Akryl, startovné 20 Kč
9. 4.  Přihlášky na autobusový poznávací 
zájezd: „Třebenice a Ploskovice “
V Třebenicích navštívíme muzeum českého 
granátu, a poté zámek v Ploskovicích.
Přihlášky: 8:00 hod., Dům s pečovatelskou 

službou, ul. Komenského 113, Sokolov 
Příspěvek 200 Kč uhradí účastník při přihlá-
šení. 
Den konání zájezdu: 11. 4. 2018 
 11. 4.  Autobusový poznávací zájezd „Tře-
benice a Ploskovice“ 
Účast: přihlášení 9. 4. 2018
Odjezd autobusu: 7:00 hod. zastávka MHD 
Sokolov ISŠTE (naproti sportovní hale),   
7:05 hod. zastávka MHD Sokolov, Těšovice
18. 4.  Turistický výšlap „milhostov – mari-
ánské Lázně“  
Doprava: vlak, odjezd ze Sokolova v 7:50 
hod., s přestupem na dolním nádraží v K. 
Varech
Sraz na nádraží kvůli zápisu účastníků nej-
později v 7:40 hod. 
Trasa: z nádraží v Milhostově půjdeme na 
Podhorní vrch – Závišín – Zádub - M. Lázně
Délka trasy cca 11 km.  Trasu je možné 
zkrátit a jet ze Zádubu (cca 5 km) nebo od 
Krakonoše (cca 7 km) MHD. Dobré turistické 
boty a oblečení. Jídlo a pití do batůžku. V M. 
Lázních je   možnost občerstvení. Návrat 
účastníků bude individuální.
26.4. Turnaj v pétanque, 10:00 hod., na hřišti 
vedle MDK Sokolov, vstup zdarma
27.4. Taneční zábava „Vítání jara“, 17:00-
22:00 hod, v mUSIC CLUBU ALFA 
K tanci i k poslechu bude hrát taneční orches-
tr SOKRAT Sokolov, vstupné dobrovolné.
 
Vážení senioři, 
věřím, že s prodlužujícími se dny a se sluníč-
kem nad hlavou nám všechno půjde lépe. 
Ráno se nám radostněji vstává, lepší se nám 
nálada, a možná se budeme i častěji usmívat. 
Ještě lépe se bude dařit těm, kdo tuto ještě 
jarní dobu využijí naplno a dopřejí si pohyb 
na čerstvém vzduchu.  Předkládáme Vám 
pestrou nabídku pro Váš volný čas a věříme, 
že si z ní něco vyberete. A protože všichni 
potřebujeme společnost, zveme všechny so-
kolovské 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

KLUB SENIORŮ J. Z PODĚBRAD

 4.  4. Oční cviky, trénování paměti, vzpomí-
nání na naše oslavy Velikonoc, karetní hry
1. 4. Zaměříme se na jarní očistu našeho 
těla – bylinky, paměťové hry, stolní hry
2. 4. „Věk je jen číslo“ – dvouhodinový work-
shop Davida Hufa o zdravém životním
stylu s tématy: Hospodaření s vlastní životní 
energií, Jak předcházet úrazům, Speciální 
cvičení pro seniory /vhodný volný oděv/
18.  4. Přednáška Ing. Ivy Dvořákové „Cesto-
vání po Kubě“
25. 4. Procvičování jemné motoriky rukou – 
pletení z papíru, časopisy, hry

Pro nás neplatí přísloví: „Březen - za kamna 
vlezem, duben - ještě tam budem.“ A tak 
se těšíme na aktivní seniory u nás v klubu 
každou středu od 14 hodin.

Za Klub seniorů J. Z Poděbrad
Alena Veithová

KLUB DŮCHODCŮ HORNICKÁ 1595 
- HÁJEČEK

Pranostika lidu: Hrom v dubnu – dobrá novi-
na, mráz květů více nepostíná.
 
3. 4. 15:00-18:00 Zpívánky – pěvecký krou-
žek
4. 4. 13:00-17:00 posezení s debatou: ZDRA-
VÁ VÝŽIVA. Jste posedlí zdravou výživou? Co 
si pod ní představujete?
5. 4. 14:00-18:00 Restaurace Florenc, Soko-
lov. Pozvánka nejen pro seniory Sokolovska 
na Společenské posezení s hudbou a tancem. 
9. 4. 13:00-17:00 posezení s debatou: 
ALTERNATIVNÍ STRAVA. Kdy pomáhá a kdy 
škodí? Máme brát tento způsob stravování 
jen jako inspiraci?
10. 4. 15:00-18:00 Zpívánky – pěvecký 
kroužek
11. 4. 13:00-17:00 posezení s debatou: 
PAMĚŤ A VITALITA. Vyvážená kombinace pří-
rodních komponentů a vyvážená strava nám 
zaručí účinné látky pro normální podporu 
činnosti mozku. Nevynecháváme z jídel-
níčku potraviny, které jsme dříve požívali? 
12. 4. 14:00-18:00 Restaurace Florenc, Soko-
lov. Pozvánka nejen pro seniory Sokolovska 
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na Společenské posezení s hudbou a tancem. 
16. 4. 13:00-17:00 posezení s debatou: 
ČAS JARNÍCH VÝLETŮ. Probouzející 
se příroda láká ven – je to nejzdravější 
a nejpřirozenější způsob trávení volného 
času. Může to být návod jak na nudu? 
17. 4. 15:00-18:00 Zpívánky – pěvecký 
kroužek
18. 4. 13:00-17:00 posezení s debatou: DOB-
RÝ DEN, JAK SE MÁTE? Už se vás na to dneska 
někdo zeptal? A co jste odpověděli? Souhla-
síte se mnou, že se nám dobré mravy, ohle-
duplnost a respekt k druhým někam vytrácí? 
19. 4. 14:00-18:00 Restaurace Florenc, Soko-
lov. Pozvánka nejen pro seniory Sokolovska 
na Společenské posezení s hudbou a tancem. 
23. 4. 13:00-14:00 mĚSTSKÁ POLICIE 
Sokolov. Vchod ze zadní strany od rybníka 
Městského úřadu Sokolov. V rámci měsíce 
bezpečnosti zveme všechny seniory k pro-
hlídce služebních prostor Městské policie 
spojené s krátkým posezením a debatou. 
24. 4. 15:00-18:00 Zpívánky – pěvecký 
kroužek
25. 4. 13:00-17:00 posezení s debatou: AURA. 
Energie života, či optický klam? Aura jako 
charakter. Duchovně zaměření lidé tvrdí, že 
jemné vyzařování aury zrcadlí naše charakte-
rové vlastnosti, ale také zdraví a duševní roz-
položení, v němž se nacházíme. Co vy na to? 
30. 4. 13:00-17:00 posezení s deba-
tou: ÚVAHA. I hloupý nápad může mít 
neuvěřitelný zážitek. Máte dojem, že 
nám život plyne jenom podle něja-
kých nepsaných a neurčených šablon? 

Milí senioři,
nelenošte, bavte se! Všem Vám nabízíme zá-
bavu ve velmi příjemném domácím prostředí 
na našich Společenských posezeních s hud-
bou a tancem. Zárukou Vám bude kromě 
domácího prostředí příjemně namixovaná 
hudba k tanci i poslechu.

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
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www.klaster-sokolov.blogspot.cz

Výstavy jsou pořádány za podpory a porozumění

KLÁŠTERNÍ KOSTEL SV. ANTONÍNA PADUÁNSKÉHO – 
KONCERTNÍ A VÝSTAVNÍ SÍŇ. SOKOLOV.
otevřeno úterý – neděle 10.00 – 18.00

Sokolov

09/04 – 02/05/2018 

Zahájení v pondělí 9. dubna 2018 v 17:30 hodin
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Soutěž ocení firmy, které zaměstnávají 
pracovníky se zdravotním postižením
Každý člověk by měl mít v životě stejnou šan-
ci, jako ti ostatní. Proč by to nemělo platit pro 
lidi se zdravotním postižením? Pomoci v tom 
mohou zaměstnavatelé, kteří jim takovou 
šanci dají. A nejen tím, že je zaměstnají, ale 
že jim k práci vytvoří vhodné podmínky. Ta-
kovou vstřícnost podporuje a oceňuje soutěž 
Stejná šance – zaměstnavatel roku 2018. 
Soutěž v ČR pořádají neziskové společnosti, 
které lidem se zdravotním postižením práci 
zprostředkovávají. V našem kraji ji organizuje 
společnost Rytmus – od klienta k občanovi, 
o. p. s. Záštitu nad již 8. ročníkem soutěže si 
vzal náměstek hejtmanky Karlovarského kra-
je pro oblast sociálních věcí Mgr. Petr Kubis.
 
Soutěž je v Karlovarském kraji vyhlášena 5. 
března 2018. Nominovat zaměstnavatele, 
který dává pracovní příležitost zdravotně 
postiženým, může kdokoliv z široké veřej-

nosti. Stačí vyplnit a poslat jednoduché 
nominační listy, které jsou na webových 
stránkách soutěže www.stejnasance.cz. 
Uzávěrka soutěže je 23. dubna 2018. 
Soutěž oceňuje firmy a společnosti, které 
zaměstnávají lidi se zdravotním postižením na 
běžném trhu práce, mimo chráněná pracoviš-
tě. Hodnotit nominované firmy bude odborná 
porota. Ta hodnotí, jaké podmínky zaměstna-
vatel zaměstnanci se zdravotním postižením 
vytváří. Například typ pracovního vztahu, jak 
dalece zaměstnavatel upravil pracovní pro-
středí, zda je zaměstnanec s postižením za-
pojený do kolektivu tak, že si například může 
říct o pomoc, a podobně. Vyhlášení soutěže 
se uskuteční v druhé polovině května.

antonín kunc
Stejná šance, Rytmus – od klienta k občanovi, o. p. s.
Kontakt: 739 213 935, antonin.kunc@rytmus.org, 
www.rytmus.org

Již podruhé se v sokolovském clubu Alfa v březnu ko-
nal tematický festival outdoorových filmů. V tajence 
vyluštíte jeho název.

Vyluštěnou tajenku z tohoto čísla Sokolovského Patri-
ota 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 Patriota. 

Tajenka z čísla 02/2018:
„ONDŘEJ SEKORA“

Soutěžní kupon 
- Sokolovský Patriot 4/ 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 30. 4. 2018.

Výherce: 
Irena Hušková, Sokolov a vyhrává dvě volné vstu-
penky na libovolné promítání v 3D kině Alfa. Vstu-
penky si výherce může vyzvednout od  3. 4. do 
30. 4. 2018 v Sokolovském infocentru.

ADAM, ÁCHAT, AMOR, ANČAR, ANKETY, ANOA, APATYKA, BŘIT, CUKR, ČELA, ČIVA, DOSTATI, DRBY, DŘEZ, DŮMYSL, DVOJICE, DYJE, EDIKT, ERBY, ETÁŽ, EURO, 
EVKA, GIGANTI, GUSTAV, HALAMA, HARPYJE, HAVÁRIE, HLUK, CHRIE, INKA, JAKSI, KAPARY, KEKSY, KELT, KIRA, KNÍR, KOKON, KRIL, KRUP, KUŘÍ, LÉTA, 
MONTÉRKY, MRŇOUS, NEUTRON, NEZDAR, NOTY, OČKA, ODSUN, OLŠE, OPTICI, ORLI, OSEL, OSKA, OSLE, OVÁL, PAMFLET, PĚNKAVA, PIHY, PLUK, PNUTÍ, PŘEKOP, 
PSISKO, RADY, REOSTATY, RETINA, RUBL, ŘASA, ŘEZBÁŘ, SÁŇKY, SEZAM, SKIN, SKLO, SLIPY, SMYSL, STON, STRK, ŠIMPANZ, ŠTÍR, TÁBOŘENÍ, TALÁR, TENISKY, 
TETKA, TREND, TYGR, UČEDNÍK, ÚLOV, UPÍT, ÚSEČNOST, ÚTĚK, ÚTVAR, ÚVAL, VEPŘ, VÍKA, VOZY, VRTY, ZÁMEK, ZÁŘE, ZIKMUND, ZVYK
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