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už ovšem neplatí o nájemnících, kteří například berou rušení 
nočního klidu jako pravidelný rituál, časté porušování městské 
vyhlášky je pro ně koníčkem apod. Důsledkem jejich jednání pak 
bude zpřísnění nájemních podmínek a jsme připraveni také ne-
prodloužit nájemní smlouvu. Vedení města tímto rozhodnutím 
vysílá jasný signál o tom, že naší prioritou je ochrana slušných 
nájemníků. A to především v našich domech, tedy tam, kde to 
udělat můžeme a chceme.
Dámy a pánové, jaro 2017 je v našem městě také ve znamení 
stavební aktivity. Vypsány jsou veřejné zakázky na chodník 
spojující ZŠ Běžecká a DDM. Bude tak učiněn další krok k bez-
pečí našich dětí. Za několik týdnů již začne jedna z největších 
akcí v Sokolově -  „Stavební úpravy ulice Spartakiádní“. Tato 
akce bude rozdělena do dvou let, přičemž do konce října 2017 
by měla být dokončena část od křižovatky ulic Spartakiádní - 
Vítězná, až po odbočku do ulice J. z Poděbrad. Zbývající část ke 
křižovatce u parkoviště pod zimním stadionem bude realizována 
tak, aby byla dokončena k poslednímu červnu 2018. Dovolím si 
tedy požádat o shovívavost všechny motoristy, kteří na sídliště 
Vítězná budou jezdit. Snažili jsme se ze všech sil připravit tuto 
náročnou akci nejen finančně a technicky, ale také jsme měli na 
zřeteli právě „život“ motoristů. Definitivně poslední měsíce má 
před sebou stavební vzpomínka na vojenská kasárna v našem 
městě. Rozhodli jsme se totiž vypovědět nájemní smlouvy 
stávajícím nájemcům, kteří sídlí právě v několika objektech, 
kde před mnoha lety pobývalo naše vojsko. Demoliční firma 
si tak již brousí zuby na nízké domy lemující ulici Vítězná 
a my se tak můžeme těšit opět na další „vyčištěný“ kousek 
Sokolova.  Jistě se shodneme na tom, že zamýšlené parcely pro 
rodinné domy budou této oblasti slušet víc. A čeká nás ještě 
další významný stavební počin našeho města, který se dotkne 
zejména Vás, kteří na kolech míříte do okolí jezera Medard. 
Od 19. 4. do 31. 7. 2017 se bude realizovat nutná revitalizace 
Antonínských mostů, z nichž jeden vede přes železniční 
trať.  Bohužel tak dojde k úplné uzavírce mostu. Snad trochu 
pozitivnější zprávou je, že provoz samotné cyklostezky omezen 
nebude. Zmiňované mosty jsou již bohužel v havarijním stavu, 
a tak se oprava stala nutností.
Vážení čtenáři, dovolte mi, abych na úplný závěr svého příspěvku 
zmínil svátek, který se týká nás všech. Téměř každý z nás totiž 
poznal lásku, něhu a starostlivost našich maminek. A právě jim 
v tomto okamžiku přeji vše nejlepší k jejich svátku, ke Dni matek. 
Milé maminky, přejeme Vám hodně zdraví, štěstí a opětované 
lásky. Děkujeme Vám za Vaši lásku, obětování a moře pochope-
ní. Druhá květnová neděle patří jen Vám a já všem maminkám 
jménem vedení města posílám tu největší kytičku.

Byl pozdní večer - 
první máj - večerní 
máj - byl lásky čas. 
Hrdliččin zval ku 
lásce hlas, kde borový 
zaváněl háj.

… Zatímco hrdlička 
Vás, přátelé, zve k rado-
vánkám, které k životu 
patří, já si Vás dovolím 
pozvat ke čtení našeho 
měsíčníku Patriot. Záro-
veň dodávám: „Krásné 
jaro, Vám všem!“  

Opět jsou před Vámi řádky popisující život v našem městě, 
řádky zvoucí na různé společenské akce. A je lhostejno, 
zda budete preferovat sportovní klání, kulturní odpočinek, 
nebo dáte přednost pozvánce do rozkvetlé přírody. 
Hned v úvodu svého příspěvku mi dovolte pozastavení nad 
tím, co nás momentálně trápí nejvíce, a co již bylo i několikrát 
v tisku diskutováno. Ostatně, také já jsem tuto problematiku 
nastínil právě v minulém Patriotu. Je to tzv. obchod s chu-
dobou a pronajímání bytů v našem městě nepřizpůsobivým 
obyvatelům.  Informace, které už také pronikly do tisku, 
a které vychází ze studie agentury pro začleňování sociálně 
slabých, již odhalily největší pronajímatele. Není tak žádným 
tajemstvím, že je to pan Pavel Berka (jde o pouhou shodu 
příjmení s mým váženým předchůdcem) a společnost EVA-
PET s. r. o. Ostatně pan Berka byl přítomen na zastupitelstvu 
města, kde si vyslechl všeobecnou kritiku takového způso-
bu podnikání a kde, alespoň z mého pohledu, obhajoval 
neobhajitelné. Dovolte mi také, abych se za vedení města 
vyjádřil např. k jeho argumentu, že město samo mu prodalo 
desítky bytů. Ano, město v dobré víře v minulosti nabízelo 
byty majitelům k odkoupení, ale rozhodně ne s očekáváním 
toho, že se tyto byty stanou předmětem podobného pod-
nikání.  Jak jsem již také na zasedání zastupitelstva uváděl, 
vedení města toto jednání nejen odsuzuje, ale také se s ním 
nehodlá smířit. Více než kdykoliv předtím vedeme jednání 
se všemi institucemi a hledáme řešení, která by podobné 
praktiky, když ne zastavila, tak alespoň omezila a ztížila. 
Vedení města je také rozhodnuto zamést si před vlastním 
prahem. Jsme si plně vědomi toho, že i v městských bytech 
se najdou nájemníci, byť nejde o sociálně nepřizpůsobivé, 
kteří svým chováním mohou narušovat dobré sousedské 
vztahy a nejsou ochotni dodržovat jasná společenská pravi-
dla. Nově si tak rada města ke každému prodloužení nájemní 
smlouvy vyžádá vyjádření např. městské policie, Sokolovské 
bytové a odboru sociálních věcí při MÚ. Napsáno srozumi-
telně, bez obav může být každý nájemce městského bytu, 
který si plní své povinnosti plynoucí z uzavřené smlouvy. To 
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Zprávy z města

Den vítěZStví

U příležitosti 72. výročí Dne vítězství proběh-
ne dne 4. 5. 2017 od 10.00 hodin vzpomínko-
vý akt dle následujícího harmonogramu:

9.55
setkání účastníků u Památníku 
sovětských zajatců v Hornické ul. 
(za hřbitovem)

10.00
položení věnce a kytice za smu-
tečního pochodu a čestné stráže 
vojáků Armády ČR

10.05
přivítání přítomných představite-
lem města, projev zástupce České-
ho svazu bojovníků za svobodu

10.15 státní hymna

10.30 Pomník bojovníka od Sokolova, 
Rokycanova ul.

DDM ODMěnIL DětI 
Za výtvarNÉ prÁCE

Ve středu 5. dubna proběhlo v sokolovském 
Domě dětí a mládeže hodnocení výtvarných 
prací na téma Hmyzí úlet. Sešlo se celkem 
229 prací v pěti kategoriích ze všech sokolov-
ských škol a ze čtyř škol mateřských. Chtěli 
bychom tímto poděkovat panu Grafnettero-
vi a Holmanovi za práci v porotě. Všech 15 
výherců bylo pozváno na slavnostní předání 
cen u příležitosti konání Dne Země v DDM 
Sokolov dne 22. dubna.
   

na OSMIčce MáMe SkvěLé 
angLIčtInáře

Velkým úspěchem skončil pro žáky naší školy 
letošní ročník Soutěže v anglickém jazyce. 
Jakub Tišl (7. A) vyhrál okresní kolo kate-
gorie I.A a Kryštof Magát (9. A) v kategorii 
II.A postoupil z druhého místa do krajského 
kola, kde v nabité konkurenci vybojoval 
skvělé druhé místo. Soutěž je svým zaměře-
ním konverzační. Obsahuje test porozumění 
slyšenému i čtenému textu a konverzaci se 
členy poroty na dané téma. Oba chlapci tak 
dokázali, že se ve světě angličtiny rozhodně 
neztratí.

Mgr. tereza Winterová
ZŠ Sokolov, křižíkova 1916

ZákLaDní ŠkOLa SOkOLOv, křIžíkOva 
1916 Je PILOtní ŠkOLOu PROJektu 

„BeZPečná ŠkOLa“

Již dva roky běží v Sokolově projekt preven-
ce kriminality Městské policie Sokolov „Stop 
násilí na školách, aneb bezpečná škola“. 
Tento projekt zaměřený na bezpečnost zá-
kladních škol zajišťuje zvýšenou ochranu 
dětí i pedagogického sboru prostřednic-
tvím několika bezpečnostních opatření, 

mezi které patří dohledová služba, kurzy 
sebeobrany pro žáky či kamerový systém. 
Současně je na všech školách zaváděn 
čipový systém. Právě čipy umožní školám 
zavedení elektronických třídnic, do kterých 
se automaticky zaznamená docházka. Nej-
důležitější funkcí je však možnost prostřed-
nictvím internetu kdykoliv se přesvědčit 
o tom, zda a kdy přišlo dítě do školy, a také 
zaslání textové zprávy rodičům, pokud 
žák do školy nedorazí. Tím je zajištěna nejen 
větší bezpečnost dítěte, ale je tak možné 
předejít i případnému záškoláctví a v širším 
kontextu působit i v rámci protidrogové 
prevence. Jelikož má naše škola kompletní 
rozvody datových sítí a všechny učebny jsou 
vybaveny počítači, zvolilo město Sokolov 
právě Základní školu Sokolov, Křižíkova 
1916 pilotní školou tohoto projektu.

PřeSHRanIční SPOLuPRáce
 S MěSteM ScHWanDORf

Městský dům kultury Sokolov získal v rám-
ci Programu přeshraniční spolupráce Čes-
ká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl 
EÚS 2014 – 2020 podporu malého projek-
tu z Dispozičního fondu. Projekt pod ná-
zvem „Společná prezentace měst Sokolov 
a Schwandorf na kulturních akcích“ č. DF/
EÚS/EGR/0022 se poprvé představí 24. 
června 2017 na Sokolovském čtvrtmarato-
nu a 9. září 2017 na Dni horníků společným 
stánkem, kde budou zástupci obou měst 
přibližovat obyvatelům mnoho společné-
ho jak z historie, tak i ze současnosti. Pro 
podporu cestovního ruchu bude vytvořen 
oboustranný městský plán, který bude vol-
ně k dispozici v prostorách Sokolovského 
infocentra. 

vítání občánků
Členka zastupitelstva města Bc. Vlasta Kai-
serová přivítala v měsíci březnu v obřadní 
síni sokolovského zámku do života soko-

lovské občánky: Nelu Amelii Regietu, Elišku 
Smutnou, Ondřeje Genčura, Matěje Šouleje, 
Filipa Waltera, Víta Ďurošku, Elišku Kubelko-

vou, Jindřicha Svatoše, Sofii Kocovou, Filipa 
Červeňáka, Viktorii Závorovou, Jakuba Klod-
nera, Denisu Brožovou a Miroslava Enta. 

 
 

 
 

odbor sociálních věcí 
 

p o ř á d á 

 BESEDU 
PRO SENIORY 

 
 

s představiteli města 
 

     ve středu dne 17. května 2017 
 

ve velkém sále Městského domu kultury Sokolov 
v době od 15:00 do 18:00 hodin 

 
 

PROGRAM: 
15:00-16:00 hodin   Beseda 
16:00-18:00 hodin   K tanci a poslechu zahraje Karlovarská pětka 

 
Vstup zdarma 
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Přejeme jim pevné zdraví, štěstí a prožití 
bezstarostného dětství.

Romana černíková
MěÚ Sokolov, odbor školství a kultury

InfORMace k ,,vítání OBčánků“

Vítání občánků se vztahuje na děti ve věku 6 
týdnů od narození do věku 1 roku s trvalým 
pobytem na území města Sokolov v době 
podání přihlášky. V případě zájmu je možné 
vyplnit přihlášku, kterou naleznete na 
webových stránkách města Sokolov – www.
sokolov.cz (Informace k „Vítání občánků“), 
nebo si ji osobně můžete vyzvednout na 
matrice či odboru školství a kultury v bu-
dově Městského úřadu v Sokolově, nebo 
požádat o zaslání e-mailem na kontaktní 
adresu: romana.cernikova@mu-sokolov.cz. 
Přihlášku můžete osobně doručit na odbor 
školství a kultury nebo zaslat poštou na ad-
resu: Městský úřad Sokolov, odbor školství 
a kultury, Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov, 

a to nejpozději 20 dnů před stanoveným 
termínem konání akce.  
Termíny konání jsou následující:
17. 5. 2017 (děti narozené od 1. 2. 2017 do 
28. 2. 2017), 28. 6. 2017 (děti narozené od 1. 
3. 2017 do 31. 3. 2017). 
Bližší informace poskytne odbor školství 
a kultury, pí Romana Černíková, tel. č.: 
359 808 188, e-mail: romana.cernikova@
mu-sokolov.cz.
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Jazzové jaro – Paul Batto, 19. 4. 2017 Hudební klub M MDk Jazzové jaro – Paul Batto, 19. 4. 2017 Hudební klub M MDk

Městská knihovna Sokolov Městská knihovna Sokolov

Xv. Pohárek v Sokolově 1. 4. 2017 Xv. Pohárek v Sokolově 1. 4. 2017

Obrazově v Sokolově
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knihovna odměňuje - vyhlášení nejlepších čtenářů 
knihovny a ocenění dobrovolníků 1. 4. 2017

Jarní výtvarná dílna, Muzeum Sokolov 12. 4. 2017 Jarní výtvarná dílna, Muzeum Sokolov 12. 4. 2017

Dům dětí a mládeže, Jarní lezení 8. 4. 2017

Dům dětí a mládeže, Jarní turnaj Magic 8. 4. 2017 Dům dětí a mládeže, Jarní turnaj Paintball nerf 8. 4. 2017



25. dubna se v divadle Městského domu 
kultury odehrálo vyhlášení Osobnosti 
města 2016. Za obecný přínos byli oceněni 
Ivo Záleský, paní Ludmila nováková a pan 
Jaroslav Makrot. Starosta Jan Picka se 
k výběru oceněných vyjádřil slovy: „Rada 
města své letošní rozhodování neměla 
vůbec jednoduché. nominací bylo mnoho 
a to je dobře. Jsem velmi rád, že obyvatelé 
Sokolova chodí s očima otevřenýma a také 
oni zastávají názor, že je potřeba tyto 
osobnosti připomenout a za jejich práci 
pro město jim poděkovat. Společně s ko-
legy radními jsme vybrali tři osobnosti, 
které si podle našeho názoru cenu města 
v letošním oceňování zaslouží nejvíce.“

A jaké že jsou zásluhy našich tří osobností?

Ivo Záleský, dlouholetý 
pedagog a ředitel základní 
školy Švabinského 1702, 
místopředseda Krajské rady 
Asociace školních sportov-
ních klubů ČR Karlovarského 
kraje a předseda Okresní 
rady AŠSK Sokolov, který byl 

v březnu letošního roku oceněný plaketou 
Jana Amose Komenského. Jak jde vidět, 
pan Záleský se celý život věnoval dětem. 
A co si zaslouží ocenění více než aktivní péče 
o mladé mozky? Nejen, že se vždy snažil 
zajistit svým svěřencům adekvátní vzdělání 
v příjemném prostředí, ale zároveň se staral 
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život v Sokolově

Sokolov v proměnách času – „Bývalá přádelna 
(vajíčkárna), dnešní Wieland“  

Představujeme nové osobnosti města Sokolov 
pro rok 2016

o výplň jejich volného času směřovanou 
v nejlepším případě na sport. Jeho rukama 
prošla spousta tváří Sokolova. S láskou na něj 
vzpomíná i místostarostka Renata Oulehlová, 
která s radostí přijala příjemnou povinnost 
předání ceny. Zmiňuje, že „pan ředitel“ je 
její srdeční záležitost a bere za velikou poctu 
být při ocenění právě této ikony. Pan Záleský 
se ve svých 62 letech chystá v červnu do 
zaslouženého starobního důchodu, nicméně 
sportu a formování dětských duší se plánuje 
věnovat dál.  

Paní Ludmila nováková je 
téměř 40 let aktivní dobro-
volnou cvičitelkou všestran-
ného pohybu. Zaměřuje se 
na všechny věkové kategorie 
s důrazem na cvičení rodičů 
s dětmi ve věku 2-5 let 
a další tělovýchovné aktivity. 

Od roku 1992 je předsedkyní regionálního 
centra Sport pro všechny a před čtyřmi lety 
se stala zároveň předsedkyní karlovarské 
krajské asociace se stejným názvem. Má 
obecně velkou zásluhu na tom, že se do cvi-
čení zapojuje široká veřejnost. Dvakrát týdně 
také předcvičuje ženám a seniorkám na tzv. 
zdravotně kondičním cvičení. S oblibou říká, 
že ty „své ženské“ musí pořádně rozhýbat, 
aby stárly pomaleji. O tom, jak dlouho se 
již věnuje svým svěřencům, svědčí i fakt, že 
v současné době navštěvuje cvičení rodičů 
s dětmi i její pravnučka. Není pochyb o tom, 

proč si paní Nováková zaslouží ocenění Osob-
nost města. I sebeúspěšnější člověk se totiž 
v životě neobejde bez zdraví a Ludmila se 
snaží cvičením podpořit zdravého ducha dětí, 
dospělých i seniorů a za to jí patří velké díky.

Pan Jaroslav Makrot je 
dlouholetý občan Sokolova, 
člen Československého 
svazu bojovníků za svobodu, 
který se ve městě usadil 
v 50. letech minulého stole-
tí. Během 2. světové války 
působil v oblastním odboji, 

zažil holocaust i tzv. pochod smrti. Po tomto 
složitém období patřil mezi první poválečné 
obyvatele našeho města a aktivně se zapojil 
do budování Sokolova, mimo jiné i na spole-
čenské úrovni. Jeho největší přínos vnímají 
především příznivci kultury. Pan Makrot 
významně přispěl k rozkvětu loutkové scény 
v Sokolově. Současně jako režisér a dramaturg 
dlouhá léta působil v ochotnickém souboru 
v Hornickém domě, nyní Městském domě 
kultury. Psal uznávané divadelní recenze, 
vyhledávané eseje a dodnes pořádá debaty 
s historickou tématikou. Spoluzakladatel 
sokolovské tzv. Rady starších loni oslavil 90. 
narozeniny, a i přes svůj úctyhodný věk je dle 
slov starosty Jana Picky iniciátorem nápadů 
a myšlenek podporujících společenský život 
Sokolova.

andrea Pfeifferová

Téměř „hradní či pevnostní“ podoba dává to-
muto průmyslovému objektu, jedné z dominant 
našeho města, tajemnou tvář.  Jde o zajímavý 
příklad industriální architektury. Stavba vznikla 
v roce 1887 jako pobočka Krumbholzovy  cheb-
ské přádelny bavlny. Od roku 1896 provozovala 

budovu firma Hellmann, která také zajistila 
rozšíření výroby na jižní straně objektu.  Za 
druhé světové války se v továrně vyráběly 
letecké součástky pro teplickou pobočku firmy 
Siemens-Schuckertwerke (Sudetendeutsche 
Maschinen und Geraetegesellschaft A. G.) Prá-

vě zkratka SuM se používala i po druhé světové 
válce. V roce 1946 zde bylo zřízeno středisko 
pro odsun Němců, aby byla „uvolněna“ centrál-
ní škola, kde byl odsun zahájen.
Po válce se zde již nevyrábělo, ale byly v ní skla-
dovací prostory, zejména pro potravinářský 



připadají. Každá ikonka představuje ukrytou 
krabičku, která má své jedinečné souřadnice. 
Ukrývané schránky neboli tzv. cache (česky 
keše, kešky) pro vás připravují ostatní hráči, 
označovaní jako kačeři. Všichni to dělají pro 
radost z nadšení ostatních pátračů a často je 
vidět opravdová nápaditost i čas do tvorby 
kešky vložený. 
Většinou asi začnete u tradičních kešek, kte-
ré se nacházejí přesně na těch souřadnicích, 
které jsou u nich uvedeny. Každá vypadá 
jinak, ale vždy by měla obsahovat logbook 
(sešítek, do kterého se zapíšete, nebo 
otisknete své razítko), předmět (zastoupený 
širokou škálou objektů, od hodnotné brože 
po papírový kapesník) a pokyny pro mudly 
(analogicky dle románu J. K. Rowlingové jsou 
to ti, kteří nečarují, v tomto případě kešky 

Představte si, že o víkendu ráno vstanete, 
podíváte se z okna a vidíte slunce. Dosta-
nete okamžitě chuť vyjet někam do pří-
rody, na výlet, ale máte pocit, že veškeré 
okolí už máte prošlé skrz naskrz. Ideální 
by bylo prozkoumat něco nového, nebo si 
to alespoň něčím zpestřit. vzpomenete si 
na tento článek a máte jasno. Sbalíte batoh 
se svačinou a v kvalitní turistické obuvi 
se vydáte vstříc dobrodružství v podobě 
hledání tzv. kešek. 

Spojení turistiky, dobrodružství, detektivní 
činnosti a napětí - to je Geocaching. Hra, 
která už si podmanila celý svět. A Sokolov 
rozhodně nezůstává pozadu! Po Krušných 
horách pobíhá s kompasem velká spousta 
nadšenců včetně těch, které s námi připravi-
ly toto povídání -  KAČERky Ilona Šťáhlavská 
a Kateřina Horová.
„Byli jsme v Českém ráji na dovolené a šli 
jsme prolézt skály Hruboskalsko. Jedna 
skupina šla po turistických značkách a my 
po keškách. Viděli jsme mnohem krásnější 
skály, mnohem lepší výhledy a k tomu ten 
pocit z nalezené kešky - k nezaplacení,“ 
vzpomíná Kateřina.
Jak s geocachingem začít? V nejlepším 
případě se přidejte k někomu, kdo už s ge-
ocachingem zkušenost má. Zvládnete to ale 
samozřejmě i sami. Na webu se zaregistruje-
te, do mobilu stáhnete aplikaci a pak už se 
jen kocháte změtí ikonek, které na vaše okolí 

nehledají). Pokud se vám obsah schránky 
líbí, předmět si vezmete a místo něj uložíte 
pro příští generace prezent svůj. Jako hle-
dání pokladů celý geocaching začal. Dnes už 
v převážné většině kešek najdete dřevěnou 
kulatou známku kačera, který zde byl před 
vámi, a vyměníte ji za svou vlastní. Těmto 
známkám se říká geocoiny (GC). Že vám to 
nepřijde jako adekvátní odměna za takovou 
práci? Pokud pomineme častou nápaditost 
při tvorbě kešek, kdy naleznete i opravdu 
nádherné kousky, stojí za to i fakt, že díky 
geocachingu se dostanete na místa, která by 
vás ani nenapadlo navštívit. Slézt do rokliny, 
nebo naopak vylézt na strom, vám najednou 
nepřijde nijak zvláštní či problematické, 
protože tu keš zkrátka musíte mít. 
Každou nalezenou kešku si označíte v apli-
kaci, a čím víc jich máte odlovených, tím jste 
v geocachingové komunitě váženější. Když 
už zmiňujeme kačeří komunitu, je třeba říct, 
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S geocachingem zpět do časů branných her

velkoobchod. Proto se budově také přezdívalo 
„vajíčkárna“. 
Po roce 1990 zde byly obchody různých spo-
lečností a v současné době je v celém objektu 
provoz firmy Wieland.
Nejmarkantnější rozdíl na historické a sou-
časné fotografii můžeme pozorovat na věži, 
v jejímž nitru se skrývá schodiště, a která díky 
úpravám během druhé světové války, kdy se 
ve věži nacházela protiletecká pozorovatelna, 
získala onen tajemný pevnostní charakter.

Michael Rund, vlastimil kováč

Podstatou celé hry je zkráceně hledání schránek po-
mocí souřadnic. což absolutně nevypovídá o tom, proč 
se pro ni nadchla už taková spousta lidí. 



věku některé běžné denní potřeby, má 
mentální postižení nebo i jiné problémy, 
je na této akci srdečně vítán. Do cílové 
skupiny patří také lidé, kteří se nachází 
v  tíživé sociální situaci, potřebují pomoci 
s péčí o nezletilé děti, nebo poradit s dluhy. 
Odpoledne může být užitečné zároveň pro 
blízké osoby cílových klientů. Mohou se do-
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život v Sokolově

že i tato má jistá pravidla a hierarchii. To je 
další plus, které tvaruje především mladé 
příznivce tohoto sportu. Navíc zde často na-
leznete nové přátele, se kterými se můžete 
scházet nejen na kačeřích eventech. Na jeden 
takový nás Ilona pozvala na Zelený čtvrtek 
v 6 hodin ráno. Během zmiňované události 
se sejdou všichni, kteří mají chuť vstát, získat 
další kešku, dát si kávu, koblihu a poklábosit 
s ostatními nadšenci.
Ale zpět ke keškám. Pokud máte rádi záhady, 
luštění šifer a dobrodružství, rozhodně pro-
padnete tzv. „mysterkám“ (mystery cache). 
Souřadnice v aplikaci vás zavedou jen do 
okolí keše a k samotnému pokladu se musíte 
dostat pomocí hádanek a dalších kroků, na 
jejichž konci zpravidla bývá zvlášť vyšper-
kovaná schránka. Takové jsou například 
součástí blízkého Geowestparku nedaleko 
Karlových Varů, kde, jak zmiňuje Kateřina, 
jsou opravdu krásné krabičky a člověk nemá 

radost z nálezu, ale spíše z toho, že se do ní 
vůbec dostane. Vzpomíná i na další podob-
né – noční pátrání po kostlivci v rakvi, laser, 
jehož paprsek vás zavede zase dál po zadání 
správného číselného kódu do otočného kola, 
otevírací informační tabule se změtí koleček 
a rafinovaně ukrytou schránkou. 
Ještě bychom rádi zmínili tzv. multi keše, na 
jejichž přípravě jsme se podíleli a díky nimž 
celý článek vznikl (zasvěcení tuší). U multi 
kešek dostanete na začátku souřadnice první 
skrýše, kde luštíte souřadnice další, až se 
přes několik těchto stupňů dostanete k cílo-
vé kešce. Ilona popisuje situaci, kdy multi keš 
hledali po karlovarské kolonádě. K dispozici 
měli jen fotografie objektů, které museli najít 
a pomocí čísel domů sestavit souřadnice. Na 
vrátnici nejmenované budovy jim byl vydán 
uhelný kámen (ano, jako z Šifry mistra Leo-
narda), tudíž hře nebyl konec a museli luštit 
dál. Umíte si ale představit tu radost, když po 

celém dni nalezli tu třešničku na dortu?
„Díky geocachingu zjistíte spoustu věcí 
i tím, že musíte kolem sebe koukat, sledo-
vat různé seriály, filmy, studujete texty, 
zjišťujete letopočty, kdy se co stalo a díky 
té hře si to zapamatujete,“ uvádí Kateřina. 
Vezměte proto své děti, kamarády, partnery, 
nebo se vydejte sami (na noční kešky nedo-
poručujeme) za novým koníčkem. Čeká vás 
tajemno, zvědavost, nadšení, dobrodružství, 
napětí, chvíle bezmoci vystřídané zvoláním: 
„Heuréka!“ a nakonec odměna v podobě 
úžasného pocitu zadostiučinění, procvičené-
ho mozku i těla a možná i malého tajemného 
pokladu. Nic vás to nestojí, můžete jen získat.
My děkujeme Iloně a Kateřině za jejich en-
tuziasmus, kterým nás nakazily a na jejichž 
popud se okamžitě registrujeme do této 
fascinující hry. A čekáme i na vás!

andrea Pfeifferová

v pátek 16. června se Staré náměstí 
stane centrem sociálních služeb, dobro-
volnických spolků a neziskových orga-
nizací. Odbor sociálních věcí Městského 
úřadu Sokolov ve spolupráci s Městským 
domem kultury připravují akci s názvem 
„Odpoledne pro sociální služby“. Hlavním 
smyslem události je seznámit potřebnou 
menšinu s pestrou nabídkou organizací, 
které se snaží ulehčit život těm, kdo po-
třebují pomoc druhých. vítána je rovněž 
široká veřejnost. 

„Představí se zde např. Agentura osobní 
asistence a sociálního poradenství, o.p.s., 
Centrum sociálních služeb Sokolov, o.p.s., 
KOTEC o.p.s., Pomoc v nouzi, o.p.s, Denní 
centrum Žirafa, Centrum pro dítě a rodinu 
Valika, Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. 
a řada dalších,“ vyjmenovává některé z nich 
vedoucí odboru sociálních věcí MěÚ Soko-
lov Jana Škornová. Má-li tedy někdo tělesný 
handicap, nebo se s postižením narodil, je 
senior, který už třeba nezvládá ve svém 

najděte pomoc na veletrhu sociálních služeb. 
nebo podpořte ty, kdo pomáhají 

zvědět, kam se obrátit o radu nebo přímou 
pomoc, pokud ve svém okolí znají někoho 
například s drogovou závislostí, nebo 
kdo trpí domácím násilím. „Budeme rádi, 
pokud naši občané budou lépe orientováni 
v nabídce sociálních služeb, budou jich 
využívat a v neposlední řadě budou díky 
dostatečné informovanosti lépe připraveni 
na řešení nelehké životní situace,“ uzavírá 
Jana Škornová.  

Osvěta ale není jediným důvodem návště-
vy. Součástí výstavních stánků bude také 
prodej různých produktů vytvořených 
většinou v chráněných dílnách. Nákupem 
tak návštěvník zároveň podpoří činnost 
přítomných spolků.

v doprovodném programu vystoupí žáci 
ZuŠ Sokolov, klienti Denního centra Ma-
teřídouška a další. akce se koná od 12:00 
do 16:00.

Pavla Sofilkaničová
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kultura v Sokolově

Sokolovský dostavník opět projede městem

německo-české kulturní 
jaro pokračuje 
Mezi dvěma světy

Poslední květnový víkend bude v Sokolově 
patřit country & folkovému festivalu, který 
se po dlouholeté odmlce loni vrátil do 
města. Koncerty budou opět rozdělené do 
dvou dnů. V pátek 26. května zahájí country 
band českého západu, skupina Bankrot. 
Zaslechnete folkové, trampské písně, ale 
také rytmy bluegrass i klasického country. 
Dostavník se rozezní v 15 hodin před 
budovou MDK, v 16 hodin Bankrot zahraje 
u obchodního domu Tesco a po 17. hodině 
pak na Starém náměstí. Zde festival pokra-
čuje v sobotu 27. května a první tóny zazní 
ve 13 hodin. Vystoupí country kapela tu-
láci. Folk, country, lidové písně, rock nebo 
písně Jarka Nohavici. I to jsou rysy skupiny 
naDen, která na Sokolovském dostavníku 
zahrála i minulý rok a my se na jejich reper-
toár můžeme těšit i letos. A co by to bylo za 
dostavník, kdyby se nedostavila humoris-
tická Lokálka, která je pověstná satirickým 
zpracováním hitů country i popmusic? Dále 
zahrají bluegrassová kapela Cop z Plzně, 
Spektrum z Horního Slavkova a dámská 
country kapela Schovanky.

Pavla Sofilkaničová

V úterý 2. května Vás zveme na vernisáž výtvarnice Ludmily See-
fried-Matějkové s názvem Zwischen Zwei Welten/ Mezi dvěma 
světy. Slavnostní zahájení výstavy v klášterním kostele sv. Antonína 
Paduánského je v 17:30. Kurátor klášterních výstav Josef Vomáčka 
k dílu uvedl: „Umělkyně používá formu hyperrealismu a verismu. 
S patřičnou dávkou soucitu tematizuje martyrologii člověka 
dvacátého století, studuje lidské osudy na okraji zkázy, nastavuje 
zrcadlo závažným okamžikům dvacátého století. Objekty, sochy, 
terakota.“ 

Výstava potrvá do 25. května, vstup volný.  k
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Stříbrňák). Koncem roku 2004 zde vzniklo mnoho 
nových cest a jejich počet stále stoupá. Cesty jsou 
z velké části zajištěny nýty a borháky.

WORkOut HřIŠtě a PODOBná SPORtOvIŠtě

Habartov
I v Habartově si můžou zacvičit příznivci venkov-
ního sportování. Workoutové hřiště se nachází 
v parku za Městským kulturním střediskem a patří 
v současnosti mezi největší a nejlépe vybavené 
v republice.

sokolov
Sokolov nabízí 3 volně přístupná hřiště a nářadí 
pro kondiční a workoutové aktivity. Najdete je 
v lesoparku Bohemia, na sokolovském Baníku a po-
slední postavené hřiště bylo otevřeno na sídlišti 
Michal. Tato hřiště s pevným cvičebním nářadím 
pro tak zvaný street workout jsou velmi oblíbená.

CHodov
Workoutové hřiště v Chodově bylo otevřeno 
v roce 2015. Najdete ho za nohejbalovými kurty 
a je otevřené pro širokou veřejnost.

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. 

PaMátník ZaStřeLenýM čeSkýM 
četníkůM na BuBLavě

Napadení ordnery se nevyhnula Četnická stanice 
Bublava (Schwaderbach). Henleinovci prakticky 
bez boje obsadili bublavskou budovu celního úřa-
du. Dalším cílem měla být zdejší četnická stanice, 
k jejíž obraně však dorazila posila z nedalekých 
Kraslic. Do obsazené celnice byl poslán autokar 
pro děti a manželky příslušníků finanční stráže. 
Stal se ale terčem prudké palby z ručních zbraní. 
Zemřel tu první z četníků - řidič strážmistr Josef 
Falber. Krátce na to útočící Němci obklíčili a obsa-

dili četnickou stanici. Zajatým kolegům vyrazila na 
pomoc jednotka Stráže obrany státu ze sousední 
Stříbrné. Pokusila se s ordnery vyjednávat, ale ti 
odpověděli střelbou a ručními granáty. Zemřeli 
další dva četníci - vrchní strážmistr František Novák 
a strážmistr Josef Brčák.
Tragické drama připomíná na Bublavě památník 
třem českým četníkům, kteří se stali obětí hen-
leinovského puče v září r. 1938. Na pomníku jsou 
uvedena jména padlých četníků, kteří zde 13. září 
1938 položili své životy při obraně ČSR.

SkaLní MěStO u StříBRné

Skalní město u Stříbrné, ležící nedaleko nejvyššího 
vrcholu v okolí - Špičáku, je tvořeno hrubozrnnou 
žulou a rozkládá se ve svahu nad turistickou trasou 
ke Špičáku. Výška věží se pohybuje od 3 m do 20 m 
a na vrcholky vede spousta pěkných horolezeckých 
cest. První výstupy se zde uskutečnily již v letech 
1992-1998. V hluboce sevřeném údolí, kudy 
protékají vody Rájeckého potoka, se podél cesty 
vypíná na zalesněných stráních řada bizarních ob-
řích kamenů a skalisek (Kočičí skála, Kohoutí stopa, 

S námi víte, „kam po Sokolovsku“
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dí městem se zastávkami: nám. Budovatelů 
15:00, Tesco 16:00, Staré náměstí 17:15
Sobotní program: Tuláci, Spektrum, COP, 
NaDen, Lokálka, Schovanky. Vstup volný
(Mokrá varianta: Městské divadlo - pouze 
v případě vytrvalého celodenního deště)

29. května Ι 17:30 Ι klášterní kostel sv. Anto-
nína Paduánského
tHOMaS May /nüRnBeRg/: MaygRüneS 
LeXIkOn/ Mayův ZeLený SLOvník
Průřez zeleným dílem autora, pracujícího v ob-
lasti landscapu, striktně používajícího přírodní 
motivy v osvěžujícím i zábavném provedení. 
Instalace, fotografie, plastiky, barevné objek-
ty. Výstava potrvá do 14. června, vstup volný.

30. 5. Ι Staré náměstí Sokolov
ZuŠ OPen - PřeHLíDka ZákLaDnícH 
uMěLeckýcH ŠkOL kaRLOvaRSkéHO 
kRaJe
Předběžný program akce:
Venkovní program
13:00-13:20 Vystoupení bubeníků ZUŠ Ost-
rov - Staré náměstí
13:20-13:40 Průvod bubeníků ze Starého 
náměstí na náměstí Budovatelů
13:40-18:00 Vystoupení ZUŠ KK (hudební 
a taneční obor) - náměstí Budovatelů
Městské divadlo Sokolov
17:00-18:00 Divadelní představení LDO
18:00-18:45 Vernisáž výstavy VO ZUŠ KK
19:00-20:30 Galavečer s nominací osobností 
ZUŠ

Připravujeme:
3. června: ROCK BEACH PARTY na koupališti 
Michal 
9. června: Dámský krejčí (Činoherní klub 
Praha) - divadelní předplatné
Noc kostelů v klášterním kostele sv. Antonína 
Paduánského
23. - 24. června: Hurá, prázdniny; Sokolovský 
¼ maraton

3D kInO aLfa

POnDěLí 1. května
11:00 MIMI Šéf - USA, animovaný, 97 min, 
dabing. Vstupné: 130/110 Kč
13:00 3D ŠMOuLOvé: ZaPOMenutá 

MěStSký DůM kuLtuRy SOkOLOv

1. května Ι 16:00 Ι Staré náměstí Sokolov
Hrajeme o státních svátcích
DecHOvý ORcHeStR ZuŠ SOkOLOv

2. května Ι 17:30 Ι klášterní kostel sv. Antoní-
na Paduánského
LuDMILa SeefRIeD-MatěJkOvá (BeRLIn): 
ZWIScHen ZWeI WeLten/ MeZI DvěMa Světy
Vernisáž výstavy autorky, která používá 
formu hyperrealismu a verismu a s patřičnou 
dávkou soucitu tematizuje martyrologii 
člověka 20. století, studuje lidské osudy na 
okraji zkázy, nastavuje zrcadlo závažným oka-
mžikům 20. století. Objekty, sochy, terakota. 
Výstava potrvá do 25. května, vstup volný.

4. května Ι 17:00 Ι Městské divadlo Sokolov
BIOGRAF NOSTALGIE: Nostalgie plná lásky
ZáPISník JeDné LáSky - USA, romantický/
drama, 2004,123 min.
Režie: Nick Cassavetes. Vstupné: 30 Kč
 
8. května Ι 16:00 Ι Staré náměstí Sokolov
Hrajeme o státních svátcích
HuDeBní SkuPIna gRIff

10. května Ι 17:00 Ι Městské divadlo Sokolov
BIOGRAF NOSTALGIE: Nostalgie plná lásky
brooklyN - Irsko/ Velká Británie/ Kanada, 
romantický/drama, 2015, 111 min.
Režie: John Crowley. Vstupné: 30 Kč

16. května Ι 18:00 Ι Městské divadlo Sokolov
taneční eXHIBIce SkuPIny Beat 
GENEratioN 
Hlavním hostem bude JK Sanchez: tanečník, 
herec, DJ a performer v jedné osobě. Mezi-
národní taneční lektor, který obletěl doslova 
celý svět a učil např. v Číně, Japonsku, Ame-
rice, Francii atd. Jeho projekty znají téměř 
všichni tanečníci. Společně s Wahe Akopja-
nem ztvárnil dvojici klaunů v představení 
The   Clowns INSIDE The Cirque, se kterými 
vystupovali v divadle Sadlers Wells London.
Vstupné: 100 Kč, děti do 10 let 50 Kč

18. května Ι 19:00 Ι Městské divadlo Sokolov
VM ART production
BLáZnIvý Petříček

Divadelní hra na motivy kultovního filmu J. 
L. Godarda. V titulních rolích Vojtěch Dyk 
a Tatiana Vilhelmová. Představení MIMO 
předplatné, volný prodej. Vstupné: 460 Kč

23. května Ι 10:00 a 17:00 Ι Městské divadlo 
Sokolov
CziDivadlo Praha
O křIŠťáLOvéM SRDcI
Pohádka pro děti od 3 do 11 let
Vstupné: 40 Kč (10:00, představení pro ko-
lektivy). Vstupné: 75 Kč (17:00)
Dopolední představení pro kolektivy pouze 
po předchozím objednání 

24. května Ι 19:00 Ι Městské divadlo Sokolov  
Divadlo Kalich Praha
JOHn MuReLL: BOžSká SaRaH 
Iva Janžurová a její výjimečné ztvárnění svě-
tově proslulé herečky Sarah Bernhardt.
Hrají: Iva Janžurová, Kryštof Hádek/ alt. Igor 
Orozovič. Režie: Alice Nellis. Platí divadelní 
předplatné. Vstupné: 350 Kč

25. května Ι 18:00 Ι Městské divadlo Sokolov
bEsEda s MuDr. JaneM HníZDILeM: Jak 
vyrobit paCiENta
Zdraví je schopnost zvládat problémy každo-
denního života. Pokud má člověk vůli je   
zvládat, je zdravý. Když mu vůle začne dochá-
zet, je mu ne-volno. Když už je zvládat ne- 
může, je nemocný. Hořkosladké povídání se 
známým lékařem a specialistou na psychoso-
matiku, o jeho cestě životem, o nástrahách 
zdravotnického systému i o tom, že většinu 
nemocí lze vyléčit jinak než konzumací 
„léků“. Vstupné: 250 Kč

25. května Ι 10:00 Ι Staré náměstí Sokolov
Otevření LavIček (POřáDá ZŠ SOkO-
LOv, ROkycanOva 258)
Přijďte posedět na lavičkách, které pro vás 
zhotovili a namalovali učitelé, žáci a rodiče          
„Centrálky“. Každou hodinu vás Forrest Gump 
provede pestrým kulturním programem   
 připraveným žáky této školy. 

26. - 27. května Ι Staré náměstí (mokrá 
varianta Městské divadlo) 
sokolovský dostavNík
Pátek: dostavník se skupinou Bankrot projíž-

kalendárium
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vEsNiCE - USA, animovaný/rodinný, 90 min, 
dabing. Vstupné: 130 Kč 
15:00 pOWeR RangeRS: StRážcI veS-
MíRu - USA, dobrodružný/scifi/fantasy, 123 
min, dabing. Vstupné: 110 Kč
17:30 FILMOVÝ KLUB NECHtE Zpívat Mi-
šíka - ČR, 2017, dokument, 100 min, česky. 
Vstupné: 70/120 Kč
19:30 FILMOVÝ KLUB Glory - Bulharsko/
Řecko, 2016, drama, 101 min. Vstupné: 
70/120 Kč

ÚteRý 2. května
10:00 NEJEN PRO SENIORY volÁNí NE-
tvORa: PříBěH žIvOta - USA/Španělsko, 
fantastický/drama, 108 min, titulky. Přístup-
ný od 12 let. Vstupné: 60 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

StřeDa 3. května
17:30 RycHLe a ZBěSILe 8 - USA/Japonsko/
Francie/Kanada, akční/krimi, 136 min, titulky. 
Přístupný od 12 let. Vstupné: 130 Kč
20:00 ŠPuntI na vODě - ČR, rodinný/
komedie, 83 min, česky. Vstupné: 110 Kč

čtvRtek 4. května
17:30 PREMIÉRA 3D StRážcI gaLaXIe 
vOL. 2 - USA, akční/komedie/sci-fi, 136 
min, dabing. Přístupný od 12 let. Vstupné: 
150/130 Kč
20:00 PREMIÉRA MiNistErstvo lÁsky 
- Chorvatsko/ČR, komedie, 103 min, titulky. 
Vstupné: 100 Kč

Pátek 5. května
15:00  3D MIMI Šéf - USA, animovaný, 97 
min, dabing. Vstupné: 150/130 Kč
17:30 StRážcI gaLaXIe vOL. 2 - USA, akč-
ní/komedie/sci-fi, 136 min, dabing. Přístupný 
od 12 let. Vstupné: 130/110 Kč
20:00 uteč - USA, horor/mysteriózní, 103 
min, titulky. Přístupné od 15 let. Vstupné: 110 
Kč

SOBOta 6. května
13:00 ŠMOuLOvé: ZaPOMenutá veS-

NiCE - USA, animovaný/rodinný, 90 min, 
dabing. Vstupné: 100 Kč
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 ŠPuntI na vODě - ČR, rodinný/
komedie, 83 min, česky. Vstupné: 110 Kč

neDěLe 7. května
13:00 balEríNa - Francie/Kanada, animova-
ný/rodinný, 89 min, dabing. Vstupné: 110 Kč
15:00 MIMI Šéf - USA, animovaný, 97 min, 
dabing. Vstupné: 130/110 Kč
17:30 3D StRážcI gaLaXIe vOL. 2 - USA, 
akční/komedie/sci-fi, 136 min, dabing. Pří-
stupný od 12 let. Vstupné: 150/130 Kč
20:00 tHE CirClE - USA, drama/scifi/
thriller, 90 min, titulky. Přístupné od 12 let. 
Vstupné:110 Kč

POnDěLí 8. května
11:00 3D ŠMOuLOvé: ZaPOMenutá 
vEsNiCE - USA, animovaný/rodinný, 90 min, 
dabing. Vstupné: 130 Kč 
13:00 MIMI Šéf - USA, animovaný, 97 min, 
dabing. Vstupné: 130/110 Kč
15:00  3D StRážcI gaLaXIe vOL. 2 - USA, 
akční/komedie/sci-fi, 136 min, dabing. Pří-
stupný od 12 let. Vstupné: 150/130 Kč
17:30 ZaHRaDnIctví: RODInný PříteL - 
ČR, drama, 120 min, česky. Vstupné:120 Kč
19:30 FILMOVÝ KLUB třI Dny v Září - 
Makedonie/Kosovo, 2016, drama/thriller, 90 
min. Vstupné: 70/120 Kč

ÚteRý 9. května
10:00 NEJEN PRO SENIORY ÚkRyt v ZOO 
- USA, drama/životopisný, 127 min, titulky. 
Přístupný od 12 let. Vstupné: 60 Kč
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: 100 Kč 

StřeDa 10. května
17:30 ŠPuntI na vODě - ČR, rodinný/
komedie, 83 min, česky. Vstupné: 110 Kč
20:00 uteč - USA, horor/mysteriózní, 103 

min, titulky. Přístupné od 15 let. Vstupné: 
110 Kč

čtvRtek 11. května
17:30 PREMIÉRA kRáL aRtuŠ: LegenDa 
O MečI - VB/Austrálie/USA, akční/fantasy, 
126 min, titulky. Přístupný od 12 let. Vstup-
né: 120 Kč
20:00 PREMIÉRA pÁd - USA, thriller/roman-
tický/fantasy, 91 min, titulky. Přístupný od 
12 let. Vstupné 110 Kč

Pátek 12. května
15:00 kRáSka a Zvíře - USA, romantický/
fantastický, 90 min, dabing. Vstupné: 100 Kč
17:30 StRážcI gaLaXIe vOL. 2 - USA, akč-
ní/komedie/sci-fi, 136 min, dabing. Přístupný 
od 12 let. Vstupné: 130/110 Kč
20:00 lady MaCbEtH - VB, drama, 89 min, 
titulky. Vstupné 100 Kč

SOBOta 13. května
13:00 3D MIMI Šéf - USA, animovaný, 97 
min, dabing. Vstupné: 140/120 Kč
15:00 POWeR RangeRS: StRážcI veS-
MíRu - USA, dobrodružný/scifi/fantasy, 123 
min, dabing. Vstupné: 110 Kč
17:30  3D kRáL aRtuŠ: LegenDa O MečI 
- VB/Austrálie/USA, akční/fantasy, 126 min, 
titulky. Přístupný od 12 let. Vstupné: 140 Kč
20:00 ZtRacené MěStO Z - USA, drama/
akční/dobrodružný, 140 min, titulky. Přístup-
né od 12 let. Vstupné: 110 Kč

neDěLe 14. května
13:00 ŠMOuLOvé: ZaPOMenutá veS-
NiCE - USA, animovaný/rodinný, 90 min, 
dabing. Vstupné: 100 Kč 
15:00 kRáSka a Zvíře - USA, romantický/
fantastický, 90 min, dabing. Vstupné: 100 Kč
17:30 kRáL aRtuŠ: LegenDa O MečI - VB/
Austrálie/USA, akční/fantasy, 126 min, titul-
ky. Přístupný od 12 let. Vstupné: 120 Kč
20:00 lady MaCbEtH - VB, drama, 89 min, 
titulky. Vstupné 100 Kč

POnDěLí 15. května
17:30 pÁd - USA, thriller/romantický/
fantasy, 91 min, titulky. Přístupný od 12 let. 
Vstupné: 110 Kč
19:30 FILMOVÝ KLUB kliENt - Írán, 2016, 
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drama, 126 min, titulky. Vstupné: 70/120 Kč

ÚteRý 16. května
10:00 NEJEN PRO SENIORY ŠPuntI na 
vODě - ČR, rodinný/komedie, 83 min, česky. 
Vstupné: 60 Kč
17:30 ZaHRaDnIctví: RODInný PříteL - 
ČR, drama, 120 min, česky. Vstupné:120 Kč
20:00 proti vlastNí krvi - VB, akční/kri-
mi/drama/thriller, 98 min, titulky. Přístupný 
od 15 let. Vstupné: 100 Kč

StřeDa 17. května
17:30 RycHLe a ZBěSILe 8 - USA/Japonsko/
Francie/Kanada, akční/krimi, 136 min, titulky. 
Přístupný od 12 let. Vstupné: 130 Kč 
20:00 pÁd - USA, thriller/romantický/
fantasy, 91 min, titulky. Přístupný od 12 let. 
Vstupné 110 Kč

čtvRtek 18. května
17:30 StRážcI gaLaXIe vOL. 2 - USA, akč-
ní/komedie/sci-fi, 136 min, dabing. Přístupný 
od 12 let. Vstupné: 130/110 Kč
20:00 PREMIÉRA vetřeLec: cOvenant - 
USA, sci-fi/akční/horor, titulky. Přístupný od 
12 let. Vstupné: 130 Kč

Pátek 19. května
15:00 PREMIÉRA 3D PříŠeRky POD HLa-
DInOu - Španělsko, komedie/animovaný, 90 
min, dabing. Vstupné: 150/130 Kč
17:30 PREMIÉRA cuky Luky - Slovensko, 
komedie, 114 min, slovensky. Vstupné: 100 Kč
20:00 vetřeLec: cOvenant - USA, sci-fi/
akční/horor, titulky. Přístupný od 12 let. 
Vstupné: 130 Kč

SOBOta 20. května
13:00 PříŠeRky POD HLaDInOu - Španěl-
sko, komedie/animovaný, 90 min, dabing. 
Vstupné: 110 Kč
15:00 3D MIMI Šéf - USA, animovaný, 97 
min, dabing. Vstupné: 140/120 Kč
17:30  3D StRážcI gaLaXIe vOL. 2 - USA, 
akční/komedie/sci-fi, 136 min, dabing. Pří-
stupný od 12 let. Vstupné: 150/130 Kč
20:00 vetřeLec: cOvenant - USA, sci-fi/
akční/horor, titulky. Přístupný od 12 let. 
Vstupné: 130 Kč

neDěLe 21. května
13:00 LegO® BatMan fILM - USA, animo-
vaný, 104 min., dabing. Vstupné: 110 Kč
15:00  3D PříŠeRky POD HLaDInOu - Špa-
nělsko, komedie/animovaný, 90 min, dabing. 
Vstupné: 150/130 Kč
17:30 cuky Luky - Slovensko, komedie, 114 
min, slovensky. Vstupné: 100 Kč
20:00 ZtRacené MěStO Z - USA, drama/
akční/dobrodružný, 140 min, titulky. Přístup-
né od 12 let. Vstupné: 110 Kč

POnDěLí 22. května
17:30 lady MaCbEtH - VB, drama, 89 min, 
titulky. Vstupné 100 Kč
19:30 FILMOVÝ KLUB poslEdNí rodiNa - 
Polsko, 2016, životopisný, 124 min. Vstupné: 
70/120 Kč

ÚteRý 23. května
10:00 NEJEN PRO SENIORY PřeS kOStI 
MrtvýCH - PL/ČR/Něm., drama/mysteriózní, 
128 min. Přístupný od 12 let. Vstupné: 60 Kč
17:30 cuky Luky - Slovensko, komedie, 114 
min, slovensky. Vstupné: 100 Kč
20:00 uteč - USA, horor/mysteriózní, 103 
min, titulky. Přístupné od 15 let. Vstupné: 
110 Kč

StřeDa 24. května
17:30 tHE CirClE - USA, drama/scifi/thriller, 
90 min, titulky. Přístupné od 12 let. Vstupné: 
110 Kč
20:00 vetřeLec: cOvenant - USA, sci-fi/
akční/horor, titulky. Přístupný od 12 let. 
Vstupné: 130 Kč

čtvRtek 25. května
17:30 PREMIÉRA 3D PIRátI Z kaRIBIku: 
salaZarova poMsta - USA, akční/fanta-
sy/komedie, dabing. Vstupné: 150/130 Kč
20:00 ŠPuntI na vODě - ČR, rodinný/
komedie, 83 min, česky. Vstupné: 110 Kč

Pátek 26. května
15:00 PIRátI Z kaRIBIku: SaLaZaROva 
poMsta - USA, akční/fantasy/komedie, 
dabing. Vstupné: 130/110 Kč
17:30 MiNistErstvo lÁsky - Chorvatsko/
ČR, komedie, 103 min, titulky. Vstupné:100 Kč
20:00 RycHLe a ZBěSILe 8 - USA/Japonsko/

Francie/Kanada, akční/krimi, 136 min, titulky. 
Přístupný od 12 let. Vstupné: 130 Kč 

SOBOta 27. května
13:00 PříŠeRky POD HLaDInOu - Španěl-
sko, komedie/animovaný, 90 min, dabing. 
Vstupné: 110 Kč
15:00 3D ŠMOuLOvé: ZaPOMenutá 
vEsNiCE - USA, animovaný/rodinný, 90 min, 
dabing. Vstupné: 130 Kč 
17:30 PIRátI Z kaRIBIku: SaLaZaROva 
poMsta - USA, akční/fantasy/komedie, 
dabing. Vstupné: 130/110 Kč
20:00 vetřeLec: cOvenant - USA, sci-fi/
akční/horor, titulky. Přístupný od 12 let. 
Vstupné: 130 Kč

neDěLe 28. května
13:00 MIMI Šéf - USA, animovaný, 97 min, 
dabing. Vstupné: 130/110 Kč
15:00  3D PříŠeRky POD HLaDInOu - Špa-
nělsko, komedie/animovaný, 90 min, dabing. 
Vstupné: 150/130 Kč
17:30 StRážcI gaLaXIe vOL. 2 - USA, akč-
ní/komedie/sci-fi, 136 min, titulky. Přístupný 
od 12 let. Vstupné: 130/110 Kč
20:00  3D PIRátI Z kaRIBIku: SaLaZaRO-
va poMsta - USA, akční/fantasy/komedie, 
dabing. Vstupné: 150/130 Kč

POnDěLí 29. května
17:30 PIRátI Z kaRIBIku: SaLaZaROva 
poMsta - USA, akční/fantasy/komedie, 
titulky. Vstupné: 130/110 Kč
19:30 FILMOVÝ KLUB SIBIřSké Deníky 
- Lotyšsko / Finsko, 2016, drama, 120 min, 
titulky. Vstupné: 70/120 Kč

ÚteRý 30. května
10:00 NEJEN PRO SENIORY ZaHradNiC-
tví: RODInný PříteL - ČR, drama, 120 min, 
česky. Vstupné: 60 Kč
17:30  3D kRáL aRtuŠ: LegenDa O MečI 
- VB/Austrálie/USA, akční/fantasy, 126 min, 
titulky. Přístupný od 12 let. Vstupné: 140 Kč
20:00 vetřeLec: cOvenant - USA, sci-fi/
akční/horor, titulky. Přístupný od 12 let. 
Vstupné: 130 Kč

StřeDa 31. května
17:30 PIRátI Z kaRIBIku: SaLaZaROva 
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poMsta - USA, akční/fantasy/komedie, 
dabing. Vstupné: 130/110 Kč
20:00 ZtRacené MěStO Z - USA, drama/
akční/dobrodružný, 140 min, titulky. Přístup-
né od 12 let. Vstupné: 110 Kč

ddM sokolov 

4. 5. Ι 8:00-14:00 Ι DDM
OkReSní kOLO DOPRavní SOutěže 
MLaDýcH cykLIStů - SOutěž MŠMt

5. - 6. 5. Ι Cheb
taneční SOutěž MIa feStIvaL - 
SeMIfInáLe
Členové zájmových útvarů DDM

6. 5. Ι 15:00-18:00 Ι DDM
Den PRO RODInu
Areál Domu dětí nabídne rodičům s dětmi 
možnost vyzkoušet si lézt na umělé stěně, 
zajezdit si na trenažerech, vyrobit si letadýl-
ko, nakrmit zvířátko a spoustu dalšího. 
Vstup pro děti i dospělé je zdarma.

10. 5. Ι 9:00-11:00 Ι DDM
„MInuta v žIvOtě“ - cykLOtRaSy
Bezpečnostně vzdělávací akce pro zvané SŠ

12. 5. Ι 9:00 Ι DDM
„MInuta v žIvOtě“ - cykLOtRaSy
Bezpečnostně vzdělávací akce pro zvané SŠ

15. 5. Ι 9:00 Ι DDM
„MInuta v žIvOtě“ - cykLOtRaSy
Bezpečnostně vzdělávací akce pro zvané SŠ

16. 5. Ι 8:00-13:00 Ι GYMSO
Ok – PytHagORIáDa – SOutěž MŠMt
Kategorie 5. - 8. ročník

17. 5. Ι 8:00-13:00 Ι GYMSO
kk – BIOLOgIcká OLyMPIáDa – SOutěž MŠMt
Kategorie C

19. 5. Ι 9:00 Ι DDM
„MInuta v žIvOtě“ - cykLOtRaSy
Bezpečnostně vzdělávací akce pro zvané SŠ

22. 5. Ι 9:00 Ι DDM
„MInuta v žIvOtě“ - cykLOtRaSy

Bezpečnostně vzdělávací akce pro zvané SŠ

25. 5. Ι 8:00-13:00 Ι GYMSO
kk – BIOLOgIcká OLyMPIáDa – SOutěž 
MšMt
Kategorie D

26. 5. Ι 9:00 Ι DDM
„MInuta v žIvOtě“ - cykLOtRaSy
Bezpečnostně vzdělávací akce pro zvané SŠ

26. 5. Ι 16:00-19:00 Ι DDM
WORkSHOP DětI RODIčůM
Oddělení přírodovědy a sportu

26. 5. Ι 8:00-13:00 Ι DDM
Ok – fyZIka - OLyMPIáDa
Kategorie G

27. 5. Ι 9:00-17:00 Ι DDM
Den Dětí
Areál domu dětí nabídne veřejnosti po celý 
den zábavný program, soutěže pro děti 
o drobné ceny, výstavu železničních modelá-
řů, činnosti DDM a mnoho dalšího…

26. 5. – 9. 6. Ι 8:00-18:00 Ι DDM
PřeHLíDka čInnOStI ZáJMOvýcH 
ÚtvaRů DDM
Pro veřejnost

25. 5. – 26. 5. Ι 10.00-18.00 Ι DDM
výStava žeLeZnIčnícH MODeLářů
Pro veřejnost

na objednávku škol probíhají vzdělávací programy 
dopravní výchovy a keramiky.
Lucie kottová, DDM Sokolov

MěStSká knIHOvna SOkOLOv

akce pro dospělé:

2. 5. Ι 18:00 Ι čítárna
cykLuS DeBat naD ZaJíMavýMI knI-
HaMI: HaRukI MuRakaMI - MužI, kteří 
neMaJí ženy
čtení a beseda o knize – účinkují: ája Šne-
berková a vladimír kalný
Murakamiho kniha vypráví o vztazích, pozna-
menaných nedorozuměním, nevěrou, či pro-
radností. Sedm povídek sbírky spojuje téma 

osamění mužů, kteří za různých okolností 
ztratili ženu, nebo o ni nenávratně přicházejí. 
Murakami vykreslil trápení hrdinů s jejich 
osudovými láskami v různém věku a posta-
vení: spisovatel či plastický chirurg, herec 
nebo vysokoškolák, majitel baru. Všichni se 
nacházejí v různých životních situacích, ale 
všichni jsou nějak poznamenaní duchem 
ztracených žen… Vstup zdarma.

4. 5. Ι 17:00 Ι přednáškový sál
tIcHá InkvIZIce - fILMOvá PROJekce
Lékařka Carla denně řeší etické dilema. 
Současný nikaragujský prezident Daniel Or-
tega totiž v reakci na svůj povolební úspěch, 
kterého dosáhl díky podpoře katolické 
církve, schválil v roce 2007 nařízení zakazující 
potraty. A to i v případě znásilnění, incestu 
nebo ohrožení života matky. Důsledkem je 
značný nárůst počtu nepovedených domá-
cích potratů a nechtěných těhotenství. Carla 
se domnívá, že zákon jde proti lékařské etice 
a porušuje ženská práva. Ona a její tým proto 
ve snaze pomáhat pacientkám balancují na 
hraně ilegality. Skrze Carlin příběh zároveň 
nahlížíme do současné politické situace 
v Nikaragui, o které se příliš nemluví.
Režie: Alessandra Zeka, Holen Sabrina Kahn 
/ USA, Nikaragua / 2014 / 66 min.
Vstup zdarma

9. 5. Ι 18:00 Ι čítárna
cykLuS MůJ PříBěH: OPeRní ZPěvačka 
kateřIna ScHeJBaLOvá 
Dovolujeme si Vás pozvat na další besedu 
z cyklu Můj příběh, tentokrát s operní 
zpěvačkou Kateřinou Schejbalovou o životě 
se zrakovým znevýhodněním. Kateřina se 
narodila s oční vadou, která jí změnila celý 
život.
Kateřina Schejbalová pochází z jižní Moravy, 
kde od dětství navštěvovala různé folklorní 
soubory a ZUŠ v Malenovicích. Ve studiu 
zpěvu pokračovala na Konzervatoři J. Deyla, 
které úspěšně zakončila absolutoriem ve 
dvou hlavních oborech kytara a zpěv. Zde 
zaznamenala také několik úspěchů: vítěz 
VSA Arts International Young Soloist Award 
2007 a 2. místo v Mezinárodní soutěži ve 
zpěvu komorních ansámblů Stonavská Bar-
borka 2010 s MAKABARA triem. V roce 2014 
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ukončila magisterské studium na Ostravské 
univerzitě v oboru  klasický zpěv u prof. A. 
Pappové. Pedagogické činnosti se věnovala 
ve Škole J. Ježka nebo ZUŠ pro zrakově 
postižené v Praze. Několik let byla členkou 
operního sboru Národního divadla Morav-
skoslezského. V současné době působí ve 
stálém angažmá Operního sboru ND. Stále 
také koncertuje s pěveckým triem MAKABA-
RA a působí v souborech Chorea Bohemica 
a Karamelija.
Vstup zdarma

16. 5. Ι 18:00 Ι čítárna
cykLuS RegIOnáLní autOřI: MILan 
HLOuŠek - Setkání S knIHOu Letní 
dNy bEZ koNCE
Co mají společného Barcelona, Varšava 
a Kraslice? Zdánlivě nic, avšak ve žhavém 
a místy i mrazivém románu „Letní dny bez 
konce“ je spojuje napínavý příběh, který se 
mohl odehrát tisíce kilometrů daleko, ale 
klidně i ve vaší ulici…
Milan Hloušek se narodil v roce 1978 v Krasli-
cích. Devět let pracoval jako žurnalista a stál 
u založení Českého novinářského klubu. 
V letech 2011 až 2013 získal mezinárodní 
ocenění v novinářských soutěžích Visegrad 
Local Press Awards a PL-CZ Local Press 
Awards. V současné době působí v nezisko-
vém sektoru. Vstup zdarma

17. 5. Ι 18:00 Ι čítárna
vážně nevážně O keLtecH, keLtSké 
kuLtuře a vZtaHu k náM, SOučaSnýM 
čecHůM - PaveL ReIcHaRD
Keltové jsou první stavitelé měst, řemeslníci, 
obchodníci a umělci, kteří svou civilizaci roz-
víjeli na území Čech. Jedním z opěrných bodů 
keltské moci bylo také hradiště na vrchu 
Vladař u Žlutic. Jejich svět zmizel před dvě-
ma tisíci lety. Dnes se ale k odkazu dávných 
Keltů hlásí stále víc lidí. Nahlédněte s námi 
do života obyčejných lidí, hrdinů i keltských 
bohů. Poznejte běžný život keltské rodiny, 
válečné umění bojovníků a provázanost 
skutečného světa se světem nadpřirozených 
bytostí. Do doby Keltů slovem i obrazem vás 
zavede Pavel Reichard, fotograf, novinář 
a hlavně Kelt. Tancem a ukázkami ze života 
Keltů jej doprovodí skupina Valkenava ze 

Sokolova.
Vstupné 40 Kč

23. 5. Ι 18.00 Ι čítárna
PROJekt neJZaZŠí HRanIce - cykLuS 
PRavIDeLnýcH Setkávání Se žánReM 
ScI/fI a fantaSy 
Sokolovský autor Michal Březina, který 
napsal knihu Měsíční deník (2016 Albatros 
Media a. s.) a píše také pro sci-fi portál Va-
nili.cz, otevírá v čítárně Městské knihovny 
Sokolov pravidelný pořad na téma „psaní“ 
představením svého prvního hosta tomáše 
němce. Český spisovatel, nakladatel a býva-
lý šéfredaktor časopisu Pevnost předá své 
bohaté zkušenosti všem zájemcům o rozvoj 
své literárnosti, jakož i čtenářům a dalším 
fanouškům žánru. Přednáška i diskuze obou 
autorů nabízí zábavnou formou mnoho zají-
mavých informací, které se jinde nedozvíte.
Pořadem bude provázet hudební duo Harry 
Mähren. Těleso vzniklo z již pasivní, avšak ce-
lorepublikově velmi populární skupiny One 
Night Band z Chebu. Jejich písně jsou velmi 
živé, příjemné a texty dovedou pobavit. Těšit 
se tak můžete na sympaťáky Radka Haranta 
a Milana Moravu. Fázery připraveny! Přijďte 
se pobavit a nasát informace.
Cyklus je realizován s finanční podporou 
Ministerstva kultury.  Vstup zdarma

29. 5. Ι 18:00 Ι přednáškový sál
eXkuRS DO DěJIn fILOSOfIe - Mgr. PetR 
kašpar
Tentokrát se budeme věnovat období novo-
věké filosofie.
Vstup zdarma

10. 6. Ι 14:00 Ι Městská knihovna Sokolov
HaDcOvá tOuR PO SLavkOvSkéM LeSe 
- PROcHáZka S Dr. PetReM ROJíkeM
Účastníci navštíví tato místa: Křížky a Domi-
nova skalka (hadce), Úpolínová louka (had-
cová květena), Novoveská a Grünská kyselka 
(magnesiové vody jsou mineralizovány had-
ci), kostel v Mnichově (hadcová výzdoba).
Zájemci si mohou vzít nádoby na minerální 
pramen.
Vstupné 200 Kč. Předprodej od 1. května 
2017 v čítárně MK Sokolov. Počet účastníků 
je omezen. Sraz je v 14:00 na zastávce MHD 

u zámku (naproti Městskému úřadu v Soko-
lově).

14. 6. Ι 18:00 Ι čítárna
PSycHOSOMatIka III. - MuDr. HeLena 
MÁslovÁ
Dovolujeme si Vás pozvat na přednášku 
o psychosomatice, v níž nás MUDr. Helena 
Máslová již potřetí bude seznamovat s tím, 
jak souvisí psychika a nemoci těla aneb jak 
naše návyky tvoří náš osud.
Vstupné 40 Kč. Předprodej od 1. května 2017 
v čítárně MK Sokolov.

17. 6. Ι 13:00-17:00 Ι oddělení pro děti a mlá-
dež
knIžní vaZBa II - WORkSHOP PRO SenI-
ORy S HeLenOu PucHtOvOu
Je nutné přihlásit se předem. Učinit tak 
můžete v čítárně MK Sokolov (lze i e-mailem 
nebo telefonicky) od 17. května do 14. červ-
na 2017. Vyrábění je určeno především seni-
orům a zdravotně handicapovaným, kteří se 
mohou hlásit přednostně do 10. června 2017. 
Neobsazená místa poté nabídneme ostatním 
zájemcům, kteří se mohou hlásit do 14. červ-
na 2017. Workshop je kapacitně omezen. 
Vstup zdarma

21. 6. Ι 17:00 Ι Městská knihovna Sokolov
po stopÁCH HorNiCtví Na sokolov-
Sku: HORnIcké MuZeuM kRáSnO - JIří 
bEraN
Exkurze s výkladem do areálu bývalého 
cínového dolu Vilém v Krásně, kde je v sou-
časnosti hornické muzeum, pobočka Muzea 
Sokolov p. p. Karlovarského kraje.
V muzeu je prezentováno rudné a hnědou-
helné hornictví regionu Sokolovska. V bývalé 
úpravně je umístěn důlní těžní parní stroj 
z roku 1897. V areálu jsou instalovány 
ukázky kolejové dopravy o rozchodu 900 
mm užívané na povrchových lomech v so-
kolovské pánvi a o rozchodu 600 a 450 mm 
užívané v rudných dolech. Dále různé důlní 
mechanismy, stroje a vybavení, ukázková 
štola, důl Jeroným v Čisté, strojovna, těžní 
budova s hornickou šatnou a trafostanice. 
Expozice také přibližuje historii těžby u nás 
v 16. století.
Vstupné 100 Kč. Předprodej od 1. května 
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lov. Pozvánka nejen pro seniory Sokolovska 
na čtvrteční posezení s hudbou a tancem. 
9. 5. 15:00-18:00 Zpívánky – pěvecký kroužek
10. 5. 13:00-17:00 Posezení s debatou 
– NEJMILEJŠÍ DÁRKY Z LÁSKY. Tak jako 
vy, občas trávím čas v čekárnách různých 
zdravotnických zařízeních. Vždy mám dobrý 
pocit u srdce, když vidím, že někdo doprovází 
pacienta k lékaři. Někdy jde o oporu fyzickou, 
často jen morální. Každopádně jsou to dárky 
nejmilejší, které se hodí pro každý věk a čím 
jsme starší, tím více je oceníme.
15. 5. 10:00 kynšperk nad Ohří, Pochlovická 
ul. Domovy pro seniory s dlouhodobým one-
mocněním. K svátku dEN MatEk pěvecký 
kroužek ZPÍVÁNKY uvede kulturní program 
pro radost a potěšení všem maminkám, 
babičkám i klientům ústavu.
16. 5. 10:00 královské Poříčí - toreal. 
Domovy pro seniory s dlouhodobým one-
mocněním. K svátku dEN MatEk pěvecký 
kroužek ZPÍVÁNKY uvede kulturní program 
pro radost a potěšení všem maminkám, 
babičkám i klientům ústavu.
17. 5. 15:00 Dolní Rychnov, Bergma-
nova ul. K svátku dEN MatEk pěvecký 
kroužek ZPÍVÁNKY uvede kulturní 
program pro radost a potěšení všem 
maminkám, babičkám i klientům ústavu. 
18. 5. 14:00-18:00 Restaurace florenc – So-
kolov. Pozvánka nejen pro seniory Sokolovska 
na čtvrteční posezení s hudbou a tancem. 
22. 5. 13:00-17:00 Posezení s deba-
tou – NÁZOR NA LÁSKU. Zmatek je 
božskou podstatou našeho bytí. Roz-
hodujete se v seznamování opatrně, 
nebo dáváte přednost prvnímu jiskření? 
23. 5. 15:00-18:00 Zpívánky – pěvecký 
kroužek.
24. 5. 13:00-17:00 Posezení s debatou – KO-
LIK TAJEMSTVÍ POTŘEBUJE LÁSKA? Když se 
dva lidé mají rádi, měli by o sobě vědět úplně 
všechno… Nebo je lepší občas něco zatajit? 
Zajděte na kafíčko a dáme řeč.
29. 5. 13:00-17:00 Posezení s debatou 
– LÁSKA NA CELÝ ŽIVOT. Nejste-li mistři 
v toleranci, pak právě neshody v životním 
stylu a hodnotách ve vztahu bývají nejčastěj-
ší příčinou hádek a rozchodů. Jste ve vztahu 
tolerantní?
30. 5. 15:00-18:00 Zpívánky – pěvecký kroužek

2017 v čítárně MK Sokolov. Počet účastníků 
je omezen. Sraz je v 17:00 na zastávce MHD 
u zámku (naproti Městskému úřadu v Soko-
lově).
Vstupné do muzea činí 50 Kč (důchodci 25 
Kč) a každý jej hradí sám na místě.

akce pro děti:

3. 5. Ι 15:30 Ι oddělení pro děti a mládež
čteMe DěteM
V květnu budeme číst z knihy Olgy Hejné 
„111 příběhů s hádankou“. Čekají na vás krát-
ké veselé příběhy s hádankou pro pobavení 
a také k přemýšlení. Vstup zdarma

12. 5. Ι 16:30 Ι oddělení pro děti a mládež
PROBOuZení BROučků
Již tradičně na jaře probouzíme broučky, 
které jsme na podzimní akci „Uspávání 
broučků“ uložili k zimnímu spánku. Přijďte 
se pobavit při pohádce „Jaro je tu!“ v podání 
Hudebního divadla Hnedle Vedle a také pro-
budit broučky. Kdo jste si na podzim odnesl 
broučka domů – nezapomeňte si ho přinést!
Vstup zdarma

17. 5. Ι 13:00-16:30 Ι oddělení pro děti a mlá-
dež
vyRáBění PRO ŠIkuLky
V květnu budou děti vyrábět vzkazníček – 
malou zahradnici.
Vstup zdarma

PřIPRavuJeMe na čeRven:

akce pro dospělé:

  6. 6. cyklus debat nad zajímavými knihami: 
tři muži ve člunu – Jerome klapka Jerome
  7. 6. Příběh chebského hradu aneb od Ru-
dovouse po nové milénium – PhDr. tomáš 
Dostál
10. 6. výlet do Slavkovského lesa do světa 
hadců (Prameny, nová ves, Mnichov) – 
RnDr. Petr Rojík, Ph.D. (předprodej vstupe-
nek v čítárně MK Sokolov od 1. 5.)
14. 6. Psychosomatika III. – MuDr. Helena 
Máslová (předprodej vstupenek v čítárně 
MK Sokolov od 1. 5.)
17. 6. knižní vazba II – workshop s Helenou 

Puchtovou (přihlášky v čítárně MK Sokolov 
od 17. 5.)
21. 6. Po stopách hornictví na Sokolovsku: 
Hornické muzeum krásno – Jiří Beran 
(předprodej vstupenek v čítárně MK Sokolov 
od 1. 5.)
26. 6. exkurs do dějin filosofie: 19. století 
– Mgr. Petr kašpar

akce pro děti:

  7. 6. čteme dětem
14. 6. vyrábění pro šikulky

tamara Rybárová, ema Reismüllerová

kLuBu SenIORů J. Z  PODěBRaD

2.5. Oční cviky, čtení na pokračování z knihy 
Ludmily Křivancové Mixér, vzpomínáme na 
naše prvnÍ lásky, poslech zamilovaných veršů  
při šálku kávy.
9.5. Den matek s dětmi z Mateřské školy 
Barevný klíček, malé občerstvení.
16.5. Přednáška pro seniory s Mgr. Bc. Hanou 
Procházkovou, vedoucí prevence kriminality 
městské Policie.
23.5. Trénování paměti, stolní a počítačové 
hry, vzpomínky  na poslední dny války, pro-
hlížení fotografií rodičů.
24.5. Zájezd do Průhonic.
30.5. Automasáž rukou, krční páteře, zážitky 
z výletu.

Srdečně vás zveme na naše  klubové  akce, 
které jsou každé úterý od 14 hodin v Klubu 
seniorů J. z  Poděbrad.

Za klub seniorů alena veithová
            

kLuB DůcHODců HORnIcká 
1595 - HáJeček

Pranostika lidu: Květen – čas z květin pleten.

2. 5. 15:00-18:00 Zpívánky – pěvecký kroužek
3. 5. 13:00-17:00 Posezení s debatou – 
LÁSKA LÉČÍ. Je máj – měsíc lásky. Jde o pří-
jemnou a hezkou fázi života. Ideální měsíc, 
abychom se na lásku podívali i optikou dříve 
narozených. Co vy na to?
4. 5. 14:00-18:00 Restaurace florenc – Soko-
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31. 5. 13:00-17:00 Posezení s deba-
tou – ZAKLÁDÁTE SI NA PŘÁTELSTVÍ? 
Přátele můžete ztratit, ale nepřátelé, 
ti vám zůstanou. Minulost nevrátíte, 
ale budoucnost jednou bude lepší. 

Milí senioři,
květen, jak je známo, je měsícem lásky. 
Šťastné páry spolu hovoří způsobem, který 
přispívá ke stabilitě vztahu. Pokazí se u nich 
jedna věc, pokazí se vše. Amor vystřílel 
všechny šípy, ale pomoc nikde. Já Vám všem 
přeji jenom štěstí, nenucenost na právo na 
lásku. Štěstí končí v objetí. Budete-li osamělí, 
nenechte se upadnout do deprese. Mějte na 
paměti, že ještě najdete přátele v Klubech 
seniorů, kde jste srdečně vítáni.

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

kLuB DůcHODců SLaMěnka SOkOLOv

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

2. 5.  turnaj v kuželkách a šipkách v kuželně 
Akryl, od 9:00 hod., startovné 10 Kč
9. 5.  Přihlášky na autobusový poznávací 
zájezd: „Mníšek pod Brdy “
V Mníšku si prohlédneme zámek, kde bude 
možné nahlédnout do soukromých pokojů
posledních majitelů - Kastů. Potom navštíví-
me nedaleké poutní místo Skalka.
Přihlášky: 8:00 hod., Dům s pečovatelskou 
službou ul. Komenského 113, Sokolov
Příspěvek účastníka: 200 Kč (uhradí při při-
hlášení)
Den konání zájezdu: 11. 5. 2017
11.5.  autobusový poznávací zájezd „Mní-
šek pod Brdy “
Účastní se přihlášení 9. 5. 2017.
Odjezd autobusu:  7:00 hod. zastávka MHD 
Sokolov ISŠTE (naproti sportovní hale)
7:05 hod. zastávka MHD Sokolov Těšovice
17. 5.  turistický výšlap „nový Drahov-
Skalná“
Doprava: vlak, odjezd ze Sokolova v 9:04 hod. 
s přestupem v Chebu. Sraz na nádraží kvůli 
zápisu účastníků nejpozději v 8:35 hod.
trasa: z nádraží v Novém Drahově půjdeme 
na SOOS, odtud do Vonšova, dále do Starého 

Rybníka a do Skalné.
Délka trasy cca 10 km.  Ve Skalné možnost 
občerstvení v restauraci. Dobré turistické 
boty a oblečení. Jídlo a pití do batůžku. Ná-
vrat účastníků ze Skalné bude individuální.
20. 5.  Seniorská Březovská desítka - 11. 
ročník. Odjezd autobusu od zastávky MHD
Těšovice směrem na Sokolov 8:00 hod., 8:10 
hod. zastávka MHD Městský úřad, 8:30 hod.
zastávka MHD Březová. Přeprava účastníků 
pochodu je zdarma. Začátek trasy důl 
Jeroným nebo Podstrání, ukončení trasy 
v Rovné.
trasa: povede částečně údolím Lobezského 
potoka poblíž dolu Jeroným, krajem bývalé 
obce Čistá k Památníku pochodu smrti, Čis-
teckým lesem přes bývalý Vranov do Rovné. 
Ukončení bude mezi 13.00-14.00 hod. V cíli 
je možnost občerstvení.
Délka trasy cca 10 km. Dobré turistické 
boty a oblečení. Jídlo a pití do batůžku a ne-
zapomeňte rovněž přibalit dobrou náladu. 
Z Rovné budeme opět odjíždět autobusem 
v obráceném pořadí zastávek.
22. 5.  Přihlášky na týdenní turisticko-po-
znávací pobyt „na Pálavě“
Přihlášky: 8:00 hod., Dům s pečovatelskou 
službou ul. Komenského 113, Sokolov
Příspěvek účastníka: 3000 Kč (uhradí při při-
hlášení)  Budeme se toulat Pálavou na jižní 
Moravě. termín konání pobytu: 11. 6. - 17. 
6. 2017
25. 5. turnaj v pétanque na hřišti vedle MDK 
Sokolov, od 10:00 hod. Vstup zdarma
25. 5. taneční odpoledne v Music clubu 
alfa, 16.30-19.00 hod.
K tanci a poslechu hraje Duo Jitka a Láďa. 
Vstupné dobrovolné

Milí senioři,
květen je bezpochyby nejkrásnějším měsícem 
v roce. Ne nadarmo si květen osvojil název 
„měsíc lásky“. V květnu dáváme najevo lásku 
nejen jeden druhému, ale i našim maminkám, 
které jsou to nejvzácnější, co člověk v životě 
má. V květnu je rovněž nejkrásnější příroda. 
Zveme Vás na naše akce, které jsme pro Vás 
na tento měsíc připravili, a které tak v sobě 
spojují lásku k přátelům i lásku k přírodě.

Bližší informace naleznete ve vývěsní skříňce 

„Slaměnky“ v ul. Jednoty a na webu města 
Sokolova (www.sokolov.cz), sekce „Volný 
čas.“

Marie Matějková, za výbor klubu důchodců Slaměnka 
Sokolov

MuZeuM SOkOLOv

eXPOZIce MuZea (sokolovský zámek)

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

knIHOvna MuZea 
(objekt bývalé myslivny) 

Samostatné odborné pracoviště muzea. Její 
knižní fond čítá kolem 5000 svazků, litera-
turu o obecných dějinách a dějinách umění, 
regionální literaturu a knihy o hornictví   ge-
ologii  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 
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kalendárium

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

Od 1. května 2017 je možné opět navštívit 
národní kulturní památku - středověký cí-
nový důl Jeroným. Uvidíte unikátní stopy po 
těžké práci našich předchůdců, kteří jenom 
s pomocí ručních nástrojů dokázali vytvořit 
rozsáhlý podzemní labyrint.

Otevřeno je od pondělí do neděle. Prohlídky 
probíhají v 10, 11, 13, 14, 15 a 16 hodin. Pro-
vozovatel dolu Muzeum Sokolov doporučuje 
se na prohlídku objednat, hlavně o víkendu. 
Prohlídky jsou vhodné pro děti od cca 5 let 
a pro osoby fyzicky zdatné.  Důl se nachází 
500 metrů za obcí Podstrání  ve Slavkov-
ském lese na silnici 210, směrem na Krásno.  
V Krásně můžete od středy do neděle také  
navštívit Hornické muzeum s řadou zajíma-
vých exponátů, jako je například parní těžní 
stroj, ale i fungující důlní vláček, ve kterém 
se můžete i svézt.  Všechny podrobnosti na-
leznete na webových stránkách muzea www.
omks.cz. Těšíme se na Vaši návštěvu! 

ŠtOLa č. 1 JácHyMOv

Tato štola byla ražena v rámci rozsáhlých 
průzkumných prací bývalými Jáchymovskými 
doly.  Po zpřístupnění se mohou návštěvníci 
na 300 metrech prohlídkové trasy seznámit 

s několika způsoby důlní výztuhy, používa-
ným hornickým nářadím (vrtačky, kladiva, 
čerpadla) včetně ukázek různých typů důl-
ních vozíků.
OTEVŘENO:
1. květen – 31. říjen: pondělí-neděle: 10.00, 
11.00, 13.00, 14.00, 15.00 a 16.00 hod.

výStavní SíŇ v PříZeMí 
SOkOLOvSkéHO ZáMku

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 Fighter 
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

25. května
PhDr. vLaDIMíR BRužeŇák – cHeBSká 
PátRačka ZaSaHuJe aneB neJvětŠí 
ZLOčIny ZáPaDnícH čecH
Zdá se vám dnešní doba zkažená, plná vražd, 
krádeží a násilí? Před 100 lety to nebylo 
o mnoho lepší, jak se dozvíte na přednášce 
o zločinech, zločincích i jejich pronásledova-
telích ve 20. a 30. letech 20. století. Od 17 
hod., v zimní zahradě zámku, vstupné 20 Kč.
Tato akce je realizovaná za finanční podpory 
města Sokolova.

DIvaDLO BeZ ZákuLISí

Míček flíček - pohádka loutkové scény 
Pohádka vypráví o neposedném míčku Flíčko-
vi, kterého odnesl drak. Dědeček s babičkou, 
kterým míček patřil, ho tak dlouho hledali, 
až ho našli, a to za pomoci vojáčka, ptáčka, 

pejska a strašáka. Režie: Petr Nejedlý

Na premiéru Vás zveme dne 7. května od 16 
hodin v MDK Sokolov – loutková scéna.

HuDeBně-POetIcký večeR S HuDBOu 
SkuPIany tHe DOORS a veRŠI JIMa 

MorrisoNa

Husův sbor Sokolov, Obce Ležáky 542
pátek 26. května v 18.00, vstup zdarma
večerem provází Mgr. Lukáš Bujna
www.husuvsbor-sokolov.cz
www.facebook.com/husuv.sbor.sokolov

poZvÁNka

Svaz postižených civilizačními chorobami 
v ČR, z. s. základní organizace Sokolov, 
srdečně zve všechny zájemce na pořádané 
akce spolku v měsíci květnu.
Kdy: 3. května 2017 - cvičení v přírodě 
a pétanque v areálu Háječek, Hornická 
Sraz v 13:00 hodin v areálu Háječek, Hor-
nická ulice

Další akce

Kdy: 24. května 2017 - Poznávací výlet do 
chodova. Odjezd vlakem v 8:52 hod.
Sraz na nádraží v 8:45 hodin (Jízdenku si 
zakoupí každý sám.)
Akce je pořádaná ve spolupráci s KČT odbor 
Lokomotiva Sokolov
Přeji všem hezké a nezapomenutelné zážitky!

Za výbor ZO SPccH  Marianna Šmídová
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Soutěžní kupon 
- Sokolovský Patriot
- květen 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. května 2017.

V květnu si připomínáme 72. 
výročí konce 2. světové války. 
Ve městě se nachází řada 
pamětních míst, která uctívají 
osvobozenecká vojska i válečné 
oběti. Tajenka skrývá jméno 
autora kamenné desky věnované 
převážně sovětským zajatcům, 
kteří v letech 1941-1945 zahynuli 
v nacistickém lazaretu. Ten stál 
v dnešní Atletické ulici, na sídlišti 
Vítězná. 

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 červencovém čísle Sokolovského 
Patriotu.

Tajenka z čísla 03/2017:
„ŠPIČÁK. NEJVYŠŠÍ VRCHOL 
SOKOLOVSKA“

Výherce: 
Marie Makovcová, Sokolov 
vyhrává dvě volné vstupen-
ky na libovolné promítání v 3D 
kině Alfa. Vstupenky si výherce 
může vyzvednout od  1. 5. do 
31. 5. 2017 v Sokolovském info-
centru.

křížovka
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