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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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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







Moje milá mámo,
víš, co se dnes stalo?
Dnes máš, moje mámo, 
svátek, dnes je totiž 
svátek matek.
Druhá květná neděle
netváří se vesele.
Tvůj úsměv ji rozzáří,
úsměv, co máš ve tváři.
Mám pro tebe kytičku,
ukaž, nastav ručičku.
Nad to tvoje pohlazení
milejšího v světě není.

Milí přátelé, 
snad mi odpustíte, že další ze svých pravidelných 
měsíčních příspěvků začínám touto milou básnič-
kou. Básničkou, kterou od svých předškoláků usly-
ší 13. května nejedna maminka, ale  která by se 
měla dostat do ucha a do duše všech našich mami-
nek. A to spolu s kytičkou a spoustou obrovských 
díků. A já věřím, že každý z nás si druhou květno-
vou neděli najde čas a alespoň malinkou chvilku 
na to, aby řekl právě té své mamince, co pro něj 
znamená a že je ta nej. 
Květen je měsíc, který je opěvovaný nejen poety 
a romantiky, ale i každého z nás určitě zahřeje 
u srdce. Já alespoň doufám v to, že slunečné dny 
a rozkvetlá příroda vykouzlí úsměv na tváři i zatvr-
zelého mrzouta a pesimisty. A kdoví, třeba se máv-
nutím rozkvetlého proutku vrátí ke starým dob-
rým kořenům i různé sociální sítě a komunikace na 
nich. Nedomnívám se totiž, že když je jejich stvo-
řitel vymýšlel, tak s cílem usilovného soustředění 
všemožných pomluv, nadávek a urážek. Těmi dob-
rými kořeny myslím naopak předávání dobrých ná-
padů, pozitivních myšlenek, tipů na výlet a úkolů 
vykouzlit u toho druhého dobrou náladu. Bohužel, 
jak se praví, člověk míní a facebook mnohdy mění. 
Pojďme se ale raději od rozboru komunikace na 
sociálních sítích vrátit k naší městské realitě. A ta 
může být opravdu příjemná. V tomto měsíci bude 
dokončeno mytí našeho města a já jsem s kolegy 
rád, že se tentokráte obešlo bez přílišného využí-
vání odtahové služby. Mimochodem, zcela nesmy-
slné jsou poznámky o tom, jak právě na pokutách 
chce MP nebo město samotné bohatnout. Věřte, 
že opak je pravdou. Důvody vidíme nejen v ná-
vratu k osvědčenému, a dle nás přehlednějšímu, 
dopravnímu značení, ale také ve větším respektu 

11

sokolovský patriot
periodický tisk územního 
samosprávného celku
Číslo 5/2018

Vydavatel:  Městský dům kultury, 
 příspěvková organizace, 
 356 01 Sokolov
 tel.: 359 808 711 
 fax: 359 808 716
 IČ: 00377678
E-mail: patriot@mdksokolov.cz
Http: www.mdksokolov.cz
Vychází:  11x ročně (mimo srpen)
Náklad: 10.000 výtisků
Specifikace: obálka 130g/m2, listy 80g/m2

Sazba, tisk:  Azus Březová s.r.o.,
 U Přádelny 88, 357 03 Svatava

Nevyžádané rukopisy, fotografie a jiné 
příspěvky redakce nevrací. Názory 
redakce se nemusí vždy shodovat 
s názory přispívajících. Za věcnou 
správnost jednotlivých příspěvků ručí 
jejich autoři. Redakce nezodpovídá za 
obsah inzerce. 

Šéfredaktorka: Bc. Pavla Sofilkaničová
redaktor, inzertní poradce: 
Mgr. Andrea Pfeifferová
Redakční rada: Bc. Jan Picka, 
Renata Oulehlová, Ing. Michael Rund, 
PhDr. Jana Fefferová, Ing. Dagmar 
Mašková, Ing. Barbora Bardonová
Mgr. Daniela Drobečková, Iva Ondrejková

Osobní odběr v Sokolovském 
infocentru od 4. května 2018

Den vydání tohoto čísla je 2. 5. 2018. 
Uzávěrka červnového vydání je 
10. 5. 2018. 

Registrační číslo: 
MK ČR E 12610
© MDK Sokolov
 2018. Zdarma.

obsahSlovo starosty

majitelů aut. Za první zmíněné bych rád poděkoval 
odboru dopravy MÚ, MP a společnosti SOTES a za 
druhé zmíněné pak děkuji motorizovaným obyvate-
lům našeho města. Mezi další pozitiva probíhajícího 
rozkvetlého měsíce určitě patří také dlouho vyhlížené 
příležitosti ke sportování, procházkám po městských 
parcích nebo s dětmi užívané chvilky na některém 
z hřišť. Věřte, že společně s příslušnými organizacemi 
a odbory naší radnice jsme udělali vše potřebné pro 
to, abyste si tyto chvíle vychutnali v maximální mož-
né míře komfortu a bezpečí. Ostatně o pocit bezpečí 
obyvatel našeho krásného města nám jde především. 
Je bohužel smutnou skutečností, že s prvními krás-
nými jarními dny budeme na některých místech vídat 
důsledky bezohledného a sobeckého chování těch, 
pro které jsou peníze „až na PRVNÍM místě“, a tak do 
našeho města v rámci obchodu s chudobou nalákali 
a lákají ty, kteří (slušně řešeno) společenskou laťku 
chování příliš nezvednou. Není nám to jedno a nesmí-
říme se s touto situací! Také z tohoto důvodu budou 
naše porady s vedením státní a městské policie pro-
bíhat ještě častěji než v jiných obdobích, v plné per-
manenci bude všech 12 asistentů prevence krimina-
lity, hlídky MP a PČR se zaměří na problémová místa 
a jsem velmi rád, že nápomocni budou také psovodi 
PČR. I za mé kolegy mohu prohlásit, že zadání je jed-
noznačné: Netolerovat žádné chování, které je v roz-
poru se zásadami slušnosti a dobrých sousedských 
vztahů. 
Měsíc květen je v našem městě také opětovně mě-
sícem stavebním. K již probíhajím rekonstrukcím ulic 
Spartakiádní a Nábřeží Petra Bezruče se brzy přidá 
ulice Marie Majerové i s vybudováním nové parkova-
cí plochy a mnohé další akce. Pokud ke zmíněnému 
přidáte také kulturní nebo sportovní nabídky z násle-
dujících stránek, snad mi dáte za pravdu, že i v začína-
jícím měsíci bude u nás pěkně živo. 
Na závěr svých řádků již stihnu pouze poblahopřát 
hasičům k jejich dnu, který slaví 4. května a popřát jim 
co možná nejméně výjezdů. Vám pak, přátelé, přeji 
příjemnou oslavu Dne Slunce (3. 5.), nebo ještě lépe 
Dne pro rodinu (15. 5.), a to s přesvědčením, že prá-
vě tento den si vychutnáte a oslavíte nejvíce. Vždyť 
rodina je to nejcennější, co máme. Příjemný květen 
Vám všem! Za kolegy z radnice s úctou Váš starosta   

Bc. Jan Picka, starosta města
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 TISÍC SAD TAŠEK PODPOŘÍ TŘÍDĚNÍ 
V SOKOLOVĚ

Město Sokolov se spolu s autorizovanou 
obalovou společností EKO-KOM, a. s. podílí 
rovným dílem na pořizovacích nákladech na 
nákup barevných tašek na separovaný odpad 
pro občany města Sokolova.
Tři barevné omyvatelné tašky, které je možné 
mezi sebou spojit suchým zipem, připravilo 
město Sokolov ve spolupráci se společností 
EKO–KOM, a. s. ve snaze usnadnit obyvate-
lům Sokolova třídění odpadů. Modrá taška je 
určena na starý papír, zelená na sklo a žlutá 
na plasty – záměrem bylo z nich pak odpad 
jen přesypat do stejně barevných kontejnerů. 
Tašky umožňují přehledné uložení tříděného 
odpadu v domácnosti i jeho pohodlné odne-
sení do kontejneru. Omyvatelný recyklovaný 
materiál, z něhož jsou vyrobeny, dává také 
možnost jejich opětovného použití.
Tisíc domácností města Sokolova bezplatně 
obdrží třídicí sady v rámci akce, která má 
za úkol podpořit a popularizovat třídění 
odpadů ve městě. Tašky získají obyvatelé 
s trvalým bydlištěm v Sokolově na Městském 
úřadě v Sokolově, odboru správy majetku 
proti podpisu.
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Zprávy z města

STROm SVOBODy 1918-2018 – 
VýSADBA LÍPy K 100. VýROčÍ VZNIKu 

čESKOSLOVENSKé REPuBLIKy

Město Sokolov se 
připojuje k celostát-
ní kampani Stromy 
svobody 1918-2018 
pořádanou Nadací 
Partnerství k 100. 
výročí vzniku Česko-
slovenska. Smyslem 
kampaně je navázat 
na historické kořeny naší demokracie na 
místní úrovni, připomenout osobnosti, 
příběhy a činy tisíců místních občanů, kteří 
se zasloužili o budování svobodného státu 
a jeho demokratických institucí a povzbudit 
dnešní generaci, aby se zajímala o své kořeny 
a vytvářela nové tradice spojené s kultivací 
svého bydliště, fyzickou i duchovní. Tak tomu 
bude i v našem městě. V Sokolově proběhne 
slavnostní výsadba lípy v parku u dolního 
rybníka v Husových sadech za účasti vedení 
města Sokolova dne 22. května 2018 v 11.00 
hodin.

DEN VÍTĚZSTVÍ

U příležitosti 73. výročí Dne vítězství přijmě-
te naše srdečné pozvání na vzpomínkový 
akt, který proběhne dne 7. 5. 2018 od 10.00 
hodin.
Samotný pietní akt proběhne u Památníku 
sovětských zajatců v Hornické ul. (za hřbito-
vem) dle následujícího programu:
10.00 - položení věnce a kytice za smutečního 
pochodu a čestné stráže vojáků Armády ČR
10.05 - přivítání přítomných představitelem 
města
10.15 - státní hymna 
10.30 - Pomník bojovníka od Sokolova, Roky-
canova ul. 
10.45 - Pamětní deska – poděkování americ-
ké armádě, Staré náměstí
11.00 - Pomník Lazaret pro válečné zajatce, 
Atletická ul.

 
 

 
 

odbor sociálních věcí 
 

p o ř á d á 

 BESEDU 
PRO SENIORY 

 
 

s představiteli města 
 

     ve středu dne 30. května 2018 
 

ve velkém sále Městského domu kultury Sokolov 
v době od 14:00 – do 17:00 hodin 

 
 

PROGRAM: 
14:00 – 15:00 hodin   beseda 
15:00 – 17:00 hodin   k tanci a poslechu zahraje Karlovarská pětka 

 
Vstup zdarma 

 

    

TERmÍN ZáPISu 
K PŘEDŠKOLNÍmu VZDĚLáVáNÍ: 

 
3. 5. 2018 od 8.00 do 12.00 hod. 

Náhradní termín: 
10. 5. 2018 od 10.00 do 12.00 hod.

VLáDA NAVŠTÍVILA SOKOLOV

V pondělí 16. dubna 2018 navštívila vláda 
Andreje Babiše Sokolov. V rámci výjezdního 
zasedání se ministři v čele s premiérem a kar-
lovarskou hejtmankou Janou Vildumetzovou 
setkali s představiteli obcí a měst v kláš-
terním kostele sv. Antonína Paduánského. 
Prvním z diskutujících byl starosta Sokolova 
Jan Picka. Požádal o vládní podporu projektu 
automobilky BMW, která nedaleko města 
plánuje budování testovacích hal, nabíd-
nout má stovky míst. Premiér Andrej Babiš 
zdůraznil, že je důležité s firmou jednat a na-
stavit konkrétní podmínky. Vládní činitelé si 
následně vyslechli a zodpověděli připomínky 
k nutnosti zefektivnění státní správy, pa-
mátkové péči, související administrativě 
a financování, prevenci kriminality, sociální 
politice a k dalším oblastem. Diskuse trvala 
dvě hodiny. Na závěr se slova ujala místosta-
rostka Renata Oulehlová, která poděkovala 
vládě za lepší péči o občany v důchodovém 
věku a osobně premiérovi předala projekt 
na stavbu domova pro seniory, na který 
město loni žádalo o dotaci, ale neuspělo. 
„Protože štěstí přeje připraveným, ráda 
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Členka zastupitelstva města Bc. Vlasta Kaise-
rová přivítala v měsíci březnu v obřadní síni 
sokolovského zámku do života sokolovské 
občánky: Nikolu de Stefanis, Jana Stehlíka, 
Ondřeje Vachka, Petra Pajtaše, Emu Hryszo-
vou, Magdalenu Šeblovou, Jana Rečku, Bena 
Litváka, Moniku Odvárkovou, Petra Hauera, 
Sebastiana Bretta, Matyáše Lukáška, Danielu 
Doležalovou, Lukáše Kubise, Václava Mar-
šíčka, Metoděje Hubeného, Emu Kalinovou 
a Adélu Sivákovou.
Přejeme jim pevné zdraví, štěstí a prožití 
bezstarostného dětství.

Romana černíková
měÚ Sokolov, odbor finanční a školství 

Vítání občánků 

bych vám tohle dala. My nechceme, aby naši 
senioři museli odjíždět někam jinam. Prosím, 
podpořte nás. Děkujeme.“ Místostarostka 
se následně společně s ministryní práce a  
sociálních věcí Jaroslavou Němcovou a ná-
městkem hejtmanky Petrem Kubisem pře-
sunula do zázemí Mateřídoušky. Konalo se 
zde setkání poskytovatelů sociálních služeb. 
O současných potřebách s šéfkou resortu 
mluvili zástupci více než desítky regionálních 
organizací. Např. Domova pro osoby se 
zdravotním postižením PATA v Hazlově, p.o., 
Pomoci v nouzi, o.p.s., Domova pro seniory 
v Chebu, p.o., Sociálních služeb v Kynšperku 
nad Ohří, p.o. a řady dalších. Tématy byly fi-
nancování příspěvků na péči, čerpání dotací, 
nutná novela zákona o hmotné nouzi, nebo 

odměňování sociálních pracovníků. 

NfORmACE K ,,VÍTáNÍ OBčáNKů“

Vážení rodiče,
město Sokolov i nadále vítá nově narozené 
děti mezi občany města, změnilo však způ-
sob organizace ,,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 ma-
trice či odboru finančním a školství v budově 

Městského úřadu v Sokolově nebo požádat 
o zaslání emailem – kontaktní adresa: ro-
mana.cernikova@mu-sokolov.cz. Přihlášku 
můžete doručit osobně nebo zaslat poštou 
na adresu: Městský úřad Sokolov, odbor 
finanční a školství, Rokycanova 1929, 356 20 
Sokolov, a to nejpozději 20dnů před stanove-
ným termínem konání akce.  
Termíny konání jsou následující: 23. 05. 2018 
(pro děti narozené od 01. 02. 2018 do 28. 02. 
2018), 18. 06. 2018 (pro děti narozené od 01. 
03. 2018 do 31. 03. 2018).  
Bližší informace poskytne odbor finanční 
a školství, pí Romana Černíková, tel. č.: 
354 228 188, e-mail: romana.cernikova@
mu-sokolov.cz.
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Obrazově v Sokolově

Noc s Andersenem, 23. 3. 2018 městská knihovna Sokolov

Koncert Lenky filipové, městské divadlo 18. 4. 2018 Koncert Lenky filipové, městské divadlo 18. 4. 2018

Vyhlášení Osobností města 2017, městské divadlo 24. 4. 2018 Vyhlášení Osobností města 2017, městské divadlo 24. 4. 2018

Seminář tvůrčího psaní na téma SCIfI A fANTASy POVÍDKA pod vedením 
spisovatele Jiřího W. Procházky, 14. a  15. 4. 2018 městská knihovna Sokolov
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Život v Sokolově

Představujeme Osobnosti města 2017
Dne 24. dubna proběhlo v divadle měst-
ského domu kultury vyhlášení Osobnos-
ti města 2017. Smyslem každoročního 
vyhlášení osobností je veřejně vyslovit 
uznání v nejrůznějších oblastech života, 
které chce město Sokolov podporovat. 
Nominováni mohou být lidé z oblasti 
kultury, školství, sportu nebo jakékoliv 
jiné osoby za významný úspěch nebo 
činnost. Rada města Sokolov pro letošní 
rok ocenila pana Luboše Vaňka, Rudolfa 
Havlíka, Vladimíra Prokopa a paní Petru 
Šiškovou. Slavnostním večerem prová-
zela Daniela Rybářová a svým hudebním 
vystoupením večer doplnil zpěvák Ja-
kub Smolík. 

Rádi bychom vám jednotlivě představili 
osobnosti města pro rok 2017 a jejich zá-
sluhy.

Luboš Vaněk, 
rodák z Plz-
ně, žije v So-
kolově od 
roku 1979. 
Pan Vaněk je 
primář dět-
ského a no-
vorozenecké-
ho oddělení 
s o k o l o v s k é 
n e m o c n i c e . 
Během jeho 
p ů s o b e n í 
v nemocnici 
došlo na dět-

ském oddělení k mnoho změnám, jako na-
příklad zřízení pokojů pro doprovod dítěte 
nebo Rooming-in (poskytnutí nepřetržitého 
kontaktu novorozence s maminkou). Pan 
primář společně s kolegy z celého oddělení 
vytváří pro dětské pacienty co nejvíce přá-
telské prostředí jak útulným vybavením ne-
mocnice, tak přístupem k pacientům. Právě 
proto si právem zaslouží ocenění Osobnost 
města Sokolova.

Rudolf Havlík 
je nejen reži-
sér, scénáris-
ta a spisova-
tel, ale hlavně 
s o k o l o v s k ý 
rodák. Po stu-
diích v Praze 
vystřídal řadu 
p r o f e s n í c h 
oborů, stal 
se vášnivým 
cestovatelem 
a blogerem. 
Dvakrát byl 
dokonce vy-

hlášen jako bloger roku. Je úspěšným režisé-
rem a scénáristou řady filmů, jako Zejtra na-
pořád, právě natáčené komedie Po čem muži 
touží nebo Pohádky pro Emu. Poslední zmi-
ňovaný film získal na festivalu v americkém 
Phoenixu cenu diváků. Pana Rudolfa Havlíka 
jsme taky mohli vidět v unikátním dokumen-
tárním cyklu České televize Na vlastní nohy, 
kde diváky coby cestovatel provádí v osmi dí-
lech po různých koutech celého světa. I ten-
to cyklus patří do jeho režijní a scénáristické 
filmografie. Není tedy pochyb o tom, proč 
takto nadaný člověk, kterým Rudolf Havlík 
je, získal uznání města Sokolova a stal se jed-
nou z jeho osobností pro rok 2017.

Vladimír 
prokop
je pro mnohé 
občany měs-
ta Sokolova 
známý jako 
pedagog na 
gymnáziu. Je 
ale také au-
torem stře-
doškolských 
skript v ob-
lasti literatury 
a dějin výtvar-
ného umění 
užívaných pro 

středoškolskou výuku v celé České republice. 
Věnuje se i publikační činnosti, ve které se 
zabývá převážně tvorbou českých ilustrátorů 
dobrodružné literatury a německo-českým 
uměním v západním pohraničí. Pan Vladimír 
Prokop je autorem publikací Biografický le-
xikon sokolovského regionu a Sokolovsko; 
Umění, památky a umělci do roku 1945. Pan 
Prokop byl oceněn nejen díky tomu, že se 
jako pedagog věnuje dětem, ale i za to jak 
ve svých knihách zachycuje město Sokolov 
a tvoří tak pomyslný odkaz pro budoucí ge-

nerace.

Petra Šišková 
je dlouholetá 
pedagožka na 
Základní ško-
le, Rokycano-
va v Sokolově. 
Že je skvělou 
a oblíbenou 
pedagožkou 
p o t v r z u j e 
titulem Nej-
o b l í b e n ě j š í 
učitelky v an-
ketě Zlatý 
Ámos pro rok 

2011. Do této ankety totiž své učitele nomi-
nují samotní žáci. Svým aktivním přístupem 
k městu Sokolovu se paní Šiškové povedlo 
spojit generace projektem „Lavičky“, které 
tvořily děti s učiteli, rodiči, prarodiči a zdobí 
v jarním a letním období naše město. Paní 
Šišková je tváří organizace UNICEF, jejichž 
reklamní spot můžeme vidět po celém světě. 
To vše dokazuje, že ocenění pro tuto dámu je 
oprávněné a je úctyhodné s jakým nadšením 
se oceněná žákům věnuje.

Všem oceněným jménem města Sokolova 
děkujeme za jejich práci, činnost a spolu-
tvoření dobrého jména pro město Soko-
lov. Blahopřejeme jim a přejeme, aby své 
zájmy dělali stále s tak skvělým nadšením, 
jako doposud.
Andrea moulisová
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Život v Sokolově

ministr obrany L.Svoboda na sokolovské radnici 
31.3.1948

fotbalový Baník slaví 70. výročí založení
Nejznámější fotbalový klub Sokolovska, 
druholigový fK Baník Sokolov, brzy oslaví 
kulatiny. Dne 7. července tomu bude 70 let 
od založení klubu, nicméně Baník připravil 
oslavy výročí již na sobotu 16. června. Pro 
fanoušky je připraven bohatý kulturní 
a sportovní program, celá akce proběhne 
v areálu Baníku na zadním a hlavním fot-
balovém hřišti.

V současnosti je Baník dominantním klubem 
Karlovarského kraje. V seniorské kategorii 
startuje již dvanáct sezon v profesionální 
Fortuna národní lize (II. liga), mládežnické 
celky pak pravidelně hrají ligové či divizní 
soutěže a průběžně dosahují zajímavých 
umístění a výsledků.
Samotná historie sokolovského fotbalu sahá 
prokazatelně až do roku 1913, kdy ve městě 
působily německé celky. Základy Baníku 
pak dali zaměstnanci tehdejšího HDB, kteří 
byli registrováni ve sportovním odboru. 
Tým startoval v mistrovství ROH, průběžně 
nabýval na síle až byl 7. července 1948 
založen ZK FHDB Falknov nad Ohří, a ještě 
v témže roce byl klub začleněn do ZTS Sokol 
HDB Sokolov. Mužstvo hrálo I. třídu okresu 
K. Vary, v průběhu několika let však značně 
posílil kádr a působil v oblastních soutěžích. 
Název TJ Baník Sokolov klub nosil od roku 
1958, v témže roce se dorostenci probojovali 
do dorostenecké ligy! V roce 1962 se pak 

Baník dočkal výstavby nového travnatého 
hřiště na místech, kde stojí hlavní hrací plo-
cha dodnes. Mužstvo se pak probojovalo do 
divize, v sezoně 1969/1970 se pak na Baníku 
hrála nově vytvořená třetí liga a v roce 1977 
po reorganizací soutěží tým působil dokonce 
v Národní lize. Poté mužstvo sestoupilo do 
divize a časem do oblastního přeboru, z kte-
rého mužstvo oslavilo opětovný postup do 
divize v roce 1987. Soutěž tým opustil v se-
zoně 1993/1994 a nakonec časem sestoupil 
až do krajské I.A třídy. 
Divizní postup klub slavil až v roce 2005 
v době, kdy už se připravovalo odkoupení 
profesionální licence z Pardubic. Z města 
perníku na západ Čech putoval celý druho-
ligový kádr včetně realizačního týmu a do 
divize postoupivší tým působil jako juniorka. 
Během novodobé druholigové éry se v So-
kolově objevila řada známých trenérů či 
hráčů, jako např. trenéři Martin Pulpit, Boris 
Kočí, Martin Hašek, Radoslav Látal, Stanislav 
Purkart, Aleš Jindra nebo Daniel Šmejkal. So-
kolovský fotbal pak pro prvoligovou soutěž 
za poslední léta vychoval Petra Jiráčka (nyní 
Zlín), Michaela Krmenčíka (Plzeň), Tomáše 
Vondráška (Teplice), Ladislava Takácse (Ml. 
Boleslav) nebo Davida Jablonského (Levski 
Sofia). Nejlepší umístění ve své profesionální 
éře klub zaznamenal v sezóně 2011/2012, 
kdy obsadil třetí příčku. O sezónu dříve se 
mu v poháru podařilo vyřadit slavnou Spartu 
Praha.
Baník patří mezi významné dodavatele ta-

1958, dorost s Pepi Bicanem v Chebu, nahoře zleva 
Kraus, xxx, Hladík, Bican, Homola, fenkl, Vynikal, 
tr. Buchtele, dole zleva makovec, mayer, fischer, 
Chrenko, landa

1962, pohled na fotbalové hřiště Baníku

Baník 9. 10. 2010 vyřadil v poháru Spartu Praha

Jiráček a Galisz

lentované mládeže, se sokolovským klubem 
spolupracují silné prvoligové kluby. I tak ale 
Baník zaznamenal úspěchy, např. v sezoně 
2000/2001 žáci postoupili do ligy, stejně tak 
se dařilo dorostencům, kteří hrají Českou 
ligu dorostu. Klub si je svého postavení 
a potenciálu práce s mládeží vědom, proto 
intenzivně spolupracuje se základními škola-
mi coby Sportovní středisko mládeže a také 
středními školami pod Sportovním centrem 
mládeže.
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Country & folk festival se vrací na Staré náměstí

V městském divadle zavládne v červnu 
stav bez tíže

Kultura v Sokolově

Čtvrtý květnový víkend Sokolov rozezní tóny 
klasického českého country, folku a tramp-
ských písní. Městský dům kultury si i tento rok 
připravil bohatý program v rámci hudebního 
festivalu Sokolovský dostavník…
Jak už jsou sokolovští zvyklí, v pátek projede 
městem dostavník, který bude páteční odpo-
ledne 25. května doprovázet skupinu Tuláci. 
V 15 hodin začnou společně u Hornického 
domu, po 16. hodině zahrají u obchodního 
domu Tesco a své vystoupení zakončení na 
Starém náměstí, kde zároveň proběhne celý 
sobotní program.  Ten zahájí v 15 hodin coun-
try band z českého západu Bankrot. V 16 ho-
din je vystřídá kytarista a písničkář františek 
Nedvěd, který společně s kapelou tiebreak 
zahraje osvědčené nedvědovské hitovky i za-

hraniční rytmy bluegrass. Po 17. hodině dorazí 
na podium neméně známý folkový písničkář 
miroslav Paleček, známý též jako bývalý člen 
divadla Semafor a kolega zpívajícího právníka 
Iva Jahelky. Na festivalu nemohou chybět ani 
držitelé Trampského Oskara, pověstní Roháči 
z Lokte. Početná kapela složená z Jitky, Ivana, 
Tondy, Ríši, Olči, Tomáše a Miloše vás dle slov 
Zdeňka Šmída osvěží svými písničkami jako 
sklenice piva na letním vandru od 18 hodin. 
Celou slávu zakončí chebská country skupina 
Vopejkači, která startuje v 19 hodin a 15 
minut. Vstup na dvoudenní festival je volný 
a užít si ho můžete stejně jako loni v poklidu 
na barevných lavičkách nebo v zápalu tance 
přímo před podiem. 

Andrea Pfeifferová

Za posledních pár let už jsme si zvykli, že 
Sokolov před prázdninami hýří sportem 
a kulturními akcemi. Co se ale bude ode-
hrávat 14. června v divadle, to vás doslova 
zvedne ze židlí.

BEZ TÍŽE před vámi totiž vystoupí všechny 
soubory, které působí při Městském domu 
kultury. S lehkostí jim vlastní se představí 
taneční skupiny Anfas, Beat generation, 
Glamour, Hobby dance a Mirákl. Po pódiu 
se budou vznášet páry z Tanečního klubu 
Formace a Taneční školy Petra Macháčka. 
Prkna, co znamenají svět, ozkouší ochot-
níci z Divadla bez zákulisí a Divadelního 
souboru Konvalinky. A v neposlední řadě 
celý teátr prostoupí tóny hudebníků z Big 
Bandu MDK a mašírujících muzikantů z Bo-
hemian Marching Bandu.
BEZ TÍŽE se po všech performancích ocit-
ne i samotné divadlo, protože bude sym-
bolicky odstraněna jedna sedačka jako 
předzvěst plánované rekonstrukce. Diva-
delní sedačky totiž budou vyměněny za 

komfortní křesla, díky nimž si budou ná-
vštěvníci užívat akce budoucí ještě o chlup 
více. S nápadem na vylepšení sokolovské-
ho kulturního centra přišla místostarost-
ka Renata Oulehlová, přičemž s realizací 
pomáhá kdo jiný, než ředitel MDK Ladislav 
Sedláček. Z rozpočtu města na celý pro-
jekt připadne přes dva miliony korun (ano, 
i finance budou ve stavu bez tíže).
BEZ TÍŽE nakonec skončí všichni, kdo ten 
den divadlo navštíví – ze všech opadne 
stres a budou si jen užívat nevšední záži-
tek v podobě tance, hudby a zábavy, záro-
veň je bude nadnášet vědomí krásnějších 
zítřků. Proto přijměte naše pozvání na 
exhibiční večer a přijďte se důstojně a ra-
dostně rozloučit se současnou podobou 
Městského divadla. Program začíná v 18 
hodin a vstupenky pořídíte v Sokolovském 
infocentru.

Andrea Pfeifferová
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Hornický dům se promění v arénu boje

Kultura v Sokolově

V sobotu 26. května se na Velkém sále Hor-
nického domu koná galavečer ultimátních 
zápasů mmA. Toto smíšené bojové umění 
je zatím stále populárnější spíše v zahrani-
čí. Ovšem i česká scéna již disponuje silný-
mi jmény a ocelovou fanouškovskou obcí. 
A právě v Sokolově se v závěru května v ok-
tagonu postaví hned dvě legendy tohoto 
tvrdého sportu. Po dvouleté přestávce se 
do boje vrací mistr Evropy z roku 2016 To-
máš Thor Kužela a do pomyslné síně slávy 
svým 100. zápasem, jako první čech, vstoupí 
Jaroslav číňan Poborský.

Startovka nabízí kromě matadorů další zná-
má jména. Jmenujme například Murada El-
darusheva, nebo Radka Šopova, kteří budou 
reprezentovat karlovarský gym. Oba se po-
staví silným zahraničním protivníkům a jistě 
nabídnou atraktivní podívanou. Zastavme se 
ale u zmíněných šampionů, kteří jsou hlavními 
tahouny večera. Tomáš Kužela svým vítězným 
návratem v březnu v Karlových Varech potvr-
dil, že s ním fanoušci mohou a především sou-
peři mají stále počítat. Ve druhém kole si ve 
stoje poddal Srba Stefana Miogradoviče a tak 
znovu rozvířil utichlou vlnu zvanou „Tomáš 
Thor Kužela“. „Tím, že jsem po dvou letech na-
stoupil doma a navíc zvítězil, byl návrat přímo 
famózní. Bylo to nezapomenutelné, největší 
kotel a podpora fanoušků, jakou jsem zažil,“ 
ohlíží se vítěz s bilancí 28 výher z 51 zápasů. 
Po náročné operaci kolene a následné rekon-
valescenci tak uspokojuje své lačné příznivce 
a vrací se ve skvělé kondici. V zápase večera 
se evropský šampion utká s Lukaszem Buga-
rou, polským borcem, kterého před lety v boji 
potkal i Poborský. „Nechci příliš předvídat. 
Dneska se zápasníci technicky rychle zlepšu-
jí a podle jeho současných videí bych řekl, že 
bude určitě nebezpečný. Poláci mají nejlepší 
zázemí v Evropě,“ komentoval soupeře zku-
šený Kužela, svěřenec Ládi Ivančáka, který jej 
trénuje šestým rokem. 
Očekávaným duelem bude také souboj Ja-
roslava Číňana Poborského opět se srbským 
reprezentantem Danielem Kokorou. „Je mi ctí 
utkat se se skutečným válečníkem a legendou 

na takové prestižní události. Vážím si příleži-
tosti a všech, kdo se zde představí,“ napsal 
na Facebook srbský protivník na adresu 
soupeře Poborského. Tato stálice 
scény MMA pozvedne celý galave-
čer o přidanou hodnotu tím, že 
do klece nastoupí na svůj 100. 
zápas. Takového počtu zatím 
žádný český zápasník nedosáhl. 
„Pro mě to nic neznamená, je to 
jen číslo, chci zápasit co nejdé-
le,“ řekl v reportáži pro Sport.
cz osmatřicetiletý bojovník, 
který poznal i slavnou organi-
zaci UFC. 
Organizace Gladiator Champion-
ship Fighting pořádá turnaje 
po celé České republice. Do 
Sokolova zavítá poprvé. 
Ředitel Městského 
domu kultury La-
dislav Sedláček 
by rád z akce 
vytvořil no-
vou tradici. 
„ C h c e m e 
nabídnout 
co nejširší 
škálu zába-
vy a spole-
čenských 
událostí, 

Tomáš Thor Kužela: většinu zápasnické kariéry strávil ve váhové kategorii do 84 kg. Nějakou dobu už ale zápasí 
o váhu níže. A daří se mu v ní skvěle. „Říkám si, proč jsem nešel do weltru dříve, už jen proto, že 77 kilo je má 
přirozená váha.“ 

Akci pořádá Městský dům kultury ve spolupráci se 
sportovní ligou Gladiator Championship Fighting 
a Fitness centrem Ural. 

i když své publikum si podobné akce hledají 
složitěji. Na první pohled se MMA možná jeví 

velmi surově, ale i tady jsou daná pravidla, 
která bojovníci dodržují. V kleci boju-

jí, ale po zápase jsou z nich opět 
přátelé, vzájemně se respektují 

a z toho je dobré vzít si příklad.“ 
Ladislav Sedláček tak zve nejen 
příznivce, ale širokou veřejnost, 

která se s disciplínou teprve 
divácky seznamuje. 
Galavečer v Hornickém domě 
v Sokolově začíná v 18 hodin. 

Předprodej vstupenek probí-
há v Sokolovském infocentru, 
nebo on-line na www.kinoalfa.

cz. Lístky na stání 350 Kč, k se-
zení od 500 Kč.

Pavla Sofilkaničová   
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Kultura v Sokolově



1111

Píšete nám

SVAZ POSTIŽENýCH CIVILIZAčNÍmI 
CHOROBAmI V čR Z. S., ZáKLADNÍ 

ORGANIZACE SOKOLOV
PODĚKOVáNÍ

Svaz postižených civilizačními chorobami, 
základní organizace Sokolov, pořádal dne 
14. března 2018 výroční členskou schůzi na 
velkém sále MDK. Tato schůze byla výjimeč-
ná v tom, že se konaly volby nového výboru. 

V době, kdy řádí chřipka se na schůzi dosta-
vilo 105 členů.
Pozvání za město přijala paní Bc. Jana Škor-
nová, vedoucí sociálního oddělení a za MP 
paní Radka Černá. Nečekaně na naši schůzi 
přivedla místostarostka paní Renata Ouleh-
lová hejtmanku Karlovarského kraje paní 
Mgr. Janu Vildumetzovou. Bylo to pro nás 
všechny milé překvapení.
Po jejich vystoupení se obě dámy na místě 

rozhodly, že nám finančně přispějí na naši 
činnost, a tak jsme od nich obdrželi částku 
1500 Kč v hotovosti. Všichni přítomní členo-
vé to přijali s velkým potleskem a obdivem.
Děkuji tímto oběma dámám za tuto finanční 
částku a věřím, že nový výbor tuto nabytou 
částku
smysluplně vyžije ve prospěch svých členů.

marianna Šmídová, odstupující předsedkyně

v  

 

10.00 hod.         
11.00 hod.  DDM 

12.00 hod.  
13.00 hod. hudební skupina  

14.00 hod.  
  15.00 hod.   

16.30 hod.  
–  

 
 

 
 

 
 

-mail: , tel.: 352 623 368 

 

 

 

 

 

finančně podpořeno městem Sokolov 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Přijďte prožít příjemné        
   sobotní odpoledne 
        s celou rodinou! 

 

V areálu DDM nejen uvidíte, ale i vyzkoušíte:  
HOVERBOARDY  ELEKTROKOLA 

KOLOBĚŽKY   NERF 

LEZECKOU STĚNU DISCGOLF 

STOLNÍ TENIS   ZUMBALETU 

TVORBU Z BYLINEK VÝTVARNÉ TVOŘENÍ 

CHOVATELSKOU STANICI a mnoho dalších…   

 

VYSTOUPENÍ ORIENTÁLNÍHO TANCE -15:30 - 16:30 -17:30 

PROGRAM ZAHÁJÍ V 15 HODIN PIRÁT CUCÍNO 
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Do Sokolova přijede protidrogový 
vlak. Zve školy i veřejnost

Piknik pro rodiče 
a děti u Stromu 
mateřství
Zveme vás na příjemný den v sokolovském 
parku vedle bazénu u Stromu mateřství. 
Přijďte si poslechnout přednášky o zázraku 
zrození, šestinedělí, nošení v šátku i pohle-
du otce u porodu. Pojďme strávit příjemný 
den společně a užijme si první hezké počasí. 
Můžete si s dětmi vymalovat tématické man-
daly, poslechnout příjemnou hudbu, nechat 
se za malý poplatek namasírovat, naučit se 
vázat nosící šátek a zároveň si poslechnout 
zajímavé povídání. To vše pod záštitou rodi-
čovského festivalu Být spolu, který vás čeká 
v Městském domě kultury v září. Za nepřízni-
vého počasí se akce odehraje v zimní zahra-
dě hornického domu.

Po dvou letech se bude v Sokolově opako-
vat interaktivní preventivní akce na osvě-
tu nebezpečí užívání drog. V úterý 22. 
května do Sokolova přijede vlaková sou-
prava REVOLUTION TRAIN, nebo-li pro-
tidrogový vlak, šestice vagonů upravena 
do podoby multimediálních sálů, v nichž 
se v několika rovinách odehrává příběh 
o příčinách, vývoji a důsledcích drogové 
závislosti. Návštěvníci protidrogového 
vlaku tímto příběhem procházejí a díky 

možnostem interaktivních technologií se 
aktivně stávají jeho účastníky. Návštěvní-
ky čeká projekce v kinosále, dialog s vý-
kladem a prohlídka expozice. Od 8 hodin 
probíhají prohlídky pro školy. Veřejnosti 
se soupravy otevřou odpoledne v 15.30 
hod. Jedna prohlídka trvá přibližně 90 
minut. Více informací najdete na webu 
www.revolutiontrain.cz. 

Pavla Sofilkaničová  
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Rok 2018 je rokem výročí a ani v Klubu čes-
kých turistů (KčT) tomu není jinak. Slavíme 
130 let od založení a společně s celou zemí 
také 100. výročí vyhlášení samostatné 
československé republiky. A slavíme – jak 
jinak – pořádáním a účastí na turistických 
akcích věnovaným těmto výročím. my vás 
na této stránce Sokolovského patriotu 
zveme k účasti na jedné z hlavních akcí 
KčT v roce 2018: XVI. Letním turistickém 
srazu Sokolov 2018.

Na území Karlovar-
ského kraje je to roz-
sahem dosud největší 
turistická akce, jakou 
se v novodobé historii 
kraje podařilo připra-
vit. Poprvé dostali tu-
risté ze vzdálenějších 
míst Česka a Slovenska 
nabídku prožít týdenní 
turistickou dovolenou 
při organizované 
turistické akci v Karlo-
varském kraji, zejména 
na Sokolovsku.
Zkrátka ale nepřijdou čtenáři Patriota 
a ostatní milovníci turistiky a poznávání 
z Karlovarského kraje. Hlavní srazové dny 
budou přístupné pro všechny, kdo se rádi 
projdou naší krajinou, a třeba si i dopřejí po-
hodlí vedených pěších, cyklo či poznávacích 
tras s podporou autobusů. 
Pro hlavní srazové dny 5.- 8. 7. budou vydány 
samostatné pozvánky a bude možnost se 
zaregistrovat po příchodu do místa startu 
jako příchozí. Podrobné informace a Srazový 
zpravodaj najdete na http://kctkv.cz/letni-
sraz2018/
Níže vám nabízím program hlavních sra-
zových dnů a budu doufat, že „přespolní“ 
nenecháme ve většině. Dopřejme jim osobní 
setkání s námi, místními patrioty a často 
„chodícími encyklopediemi Karlovarského 
kraje“, podělme se s nimi o to, co u nás máme 
zajímavého i o náš osobní vztah ke kraji, se 
kterým jsme spojili své životy.

XVI. Letní turistický sraz Sokolov 2018
4. 7. 17:00 hodin
Slavnostní zahájení Letního turistického 
srazu na Starém náměstí v Sokolově

5. 7.
Pěší: Z Krajkové na Cibulku a do údolí řeky 
Svatavy (10, 20 a 30 km)
Poznávací: Den Bečova nad Teplou (doprava 
tam a zpět smluvním autobusem, 
návštěva památek a muzeí, pěší výlet okolo 
města s průvodcem)
Cykloturistická: Cyklobusem, vedená prů-
vodcem. Kladská – Prameny – Tři křížky 
– Nová Ves – Čistá – Sokolov 
vodácká: Kynšperk – Sokolov nebo Sokolov 
– Loket
Podvečerní koupání pro registrované účast-
níky srazu na přírodním koupališti 
Michal (20:00-21:30, jen v případě příznivého 
počasí)
Letní kino na koupališti michal pro regis-
trované účastníky srazu na přírodním 
koupališti Michal (film s turistickou temati-
kou, od 21:30, jen v případě příznivého 
počasí, doprava po promítání zajištěna)

6.  7.
Pěší: Podél řeky Ohře do Lokte a na bájný 
Krudum (13, 22 a 31 km)
Poznávací: Den Tepelska a kláštera Teplá 
(doprava tam a zpět smluvním autobusem, 
návštěva památky, pěší výlet do okolí Teplé 
s průvodcem)
Cykloturistická: Výjezd cyklobusem na 
Klínovec, s průvodcem. Sokolov – Klínovec – 
Jáchymov – Ostrov – Mořičov (vyhlídka) – Ve-
lichov – Radošov – Stráň (farma) – Bor – 
Dalovice – Karlovy Vary – Doubí – Svatošské 
skály – Loket – Sokolov
vodácká: Kynšperk – Sokolov nebo Sokolov 
– Loket
Večerní povídání o Karlovarském kraji 
v aule sokolovského gymnázia pro 
registrované účastníky srazu

7.  7.
Pěší: Západním Krušnohořím v okolí Kraslic 
(13, 22 a 31 km)
Poznávací: Den Slavkovského lesa a Lázní 

Kynžvart (doprava tam a zpět smluvním 
autobusem, návštěva zámku Kynžvart, pěší 
výlet do okolí města s průvodcem, 
zastávka na Kladské a u bývalých lázní v Pra-
menech)
Cykloturistická: S použitím cyklovlaku, ve-
dená průvodcem. Po cyklostezce č. 6 „Ohře“ 
z Karlových Varů přes Svatošské skály a Loket 
do Sokolova, případně individuální trasa (síť 
cyklobusů „Cyklo Egrensis“)
Vodácká: Individuální výběr trasy v úseku 
mezi Kynšperkem nad Ohří a Karlovými Vary
Bosá turistika: Pojďte se zout a společně 
s námi poznávat krásu naší přírody všemi 
pěti smysly. Bosá vycházka pro zájemce 
proběhne na části trasy 13 km. Podrobný 
program na www.bosaturistika.cz.
Večerní povídání o Karlovarském kraji 
v aule sokolovského gymnázia pro 
registrované účastníky srazu

7.  7. 
Srazový candrbál v mDK Sokolov od 20:00

8.  7. 
Pěší: Městská trasa IVV a statek Bernard 
v Královském Poříčí (11 km)
Cykloturistická: Sokolov – Hrušková – Třído-
mí – Loket – Sokolov (25 km)
Prohlídka Sokolova: historie a památky 
– zámek, Hornický dům a Rudolf Welss, soko-
lovské parky a dendrologická naučná stezka, 
rozhledna na Hardu, sokolovská jezera 

Uzávěrka přihlášek pro poznávací trasy, cyk-
lotrasy s podporou autobusů a Srazový 
candrbál je 31. 5. 2018. Registrační formulář 
zde: kctkv.cz/letnisraz2018_registrace   

Akci připravujeme ve spolupráci s MDK 
Sokolov a za finanční podpory Karlovarské-
ho kraje, města Sokolov a Klubu českých 
turistů. Záštitu nad akcí převzali Ing. arch.  
Vojtěch   Franta, uvolněný člen Zastupitelstva 
Karlovarského kraje pro oblast lázeňství, 
cestovního ruchu a UNESCO a Bc. Jan Picka, 
starosta města Sokolova. Děkujeme.

Za pořádající KčT, odbor Krušné hory Sokolov
Ladislav Zoubek, vedoucí akce
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Kalendárium

mĚSTSKý Dům KuLTuRy SOKOLOV

1. května Ι 15:00 Ι Staré náměstí 
Hrajeme o státních svátcích
ByLO NáS SEDm 
Koncert folkové skupiny

6. května Ι 19:00 Ι Městské divadlo Sokolov
Divadelní studio Bouře
TEď NE! ANEB NA TOHLE TEď NENÍ TA PRA-
Vá CHVÍLE
Frederik je úspěšný muž. Jednoho dne však 
srazí autem bezdomovce a netuší, jaký řetě-
zec událostí se tím rozpoutá. Komedie o tom, 
co všechno nám může změnit život.
Hrají: Michal Dlouhý, Kristýna Frejová, Jana 
Kotrbatá/ Beata Kaňoková, Filip Čapka/ Da-
vid Punčochář, Kamil Halbich. Režie: Daniel 
Hrbek. Vstupné: 380 Kč   MIMO DIVADELNÍ 
PŘEDPLATNÉ!

8. května Ι 15:00 Ι Staré náměstí 
Hrajeme o státních svátcích:
DrC
Koncert folkové skupiny

9. května Ι 17:30 Ι klášterní kostel sv. Anto-
nína Paduánského
PAVEL TRNKA: KRAJINA 
Vernisáž výstavy českého výtvarníka Pavla 
Trnky, jehož tvorbu charakterizuje výrazná 
expresivita. Svoje dojmy a emoce vyjadřuje 
v divokých linkách, barevných plochách, ale 
též v monochromatickém světě uhlových 
kreseb. Pro svůj projekt čerpal inspiraci 
z tepajícího města, podobně jako před něko-
lika lety, v ostravské metropoli. 
Výstava potrvá do 30. května, vstup volný.

12. května Ι 10:00 Ι městské sady
PIKNIK PRO RODIčE A DĚTI u STROmu 
mATEŘSTVÍ
Mgr. Bc. Andrea Bučková, DiS & MUDr. Muna-
chiso Ndukwe: Přirozený porod a příprava na 
něj, role otce u porodu; Mirka Valašíková-Kří-
žová: Bonding; MUDr. Barbora Müller: Šesti-
nedělí – zapomenutá svátost; Zázrak zrození: 
beseda a sdílení zkušeností o svobodné vol-
bě místa porodu a transformujících zážitcích
S sebou: deky na sezení, něco na zub a ote-
řenou mysl

12. května Ι 10:00 – 17:00 Ι velký sál MDK
máJOVý fLERmARKET
Přijďte nasát inspiraci, vůni jara, dřeva, ba-
rev, kůže, mýdla a bylinek.

15. května Ι 10:00 a 17:00 Ι MDK Sokolov
Liduščino divadlo Praha
POJďTE, PANE, BuDEmE SI HRáT 
(Potkali se u Kolína)
Pro děti od 3 do 11 let
Vstupné: 40 Kč (10:00 představení pro kolek-
tivy)
Vstupné: 75 Kč (17:00 pro veřejnost)
Dopolední představení pro kolektivy pouze 
po předchozím objednání.

17. května Ι 9:00 Ι MDK Sokolov
KONGRES GERONTOLOGICKé DNy 
SEVEROZáPAD. ZámĚREm KONGRESu 
JE ZKVALITňOVáNÍ ZDRAVOTNÍ 
A SOCIáLNÍ PéčE O SENIORy.

21. května Ι 19:00 Ι Městské divadlo Sokolov
SOuSEDé  
(Pořádá divadelní soubor MDK Sokolov Kon-
valinky) Premiéra komedie o mezilidských 
vztazích v jednom malém městečku.
Obsazení: Miroslav Špatenka, Olga Střelco-
vá, Petr Křivánek, Michal Ondřejička, Zdeňka         
Němcová, Dagmar Kučová, Jan Rejcha, Ilona 
Čornyjová-Höhnlová, Marcela  
Ligmajerová, Bohouš Bohuslav, Vojtěch Vála, 
Eva Konvalinová
Námět a režie: Eva Konvalinová; světla: Pavel 
Čermák. Vstupné: 80 Kč

22. května Ι 16:00 Ι hlavní hřiště Baník Sokolov
HRAJEmE PRO POHáDKu ANEB KNÍŽKA 
Do Školek a Do Škol
Město Sokolov versus regionální fotbalové 
hvězdy 
Charitativní fotbalové utkání na podporu 
dětské knihy Petry Šetele „Jak se Oříšek na-
učil pomáhat“ pod záštitou starosty Bc. Jana 
Picky, ve spolupráci s MDK Sokolov a FK Ba-
ník Sokolov.Vstupné dobrovolné

23. května Ι 19:00 Ι Městské divadlo Sokolov
Divadlo Palace Praha
mARC CAmOLETTI: mANŽELSKý POKER
V životě nastávají situace, kdy je třeba „vylo-

žit karty na stůl“ a začínají různá kola 
vysvětlování a slovních hříček, které ve své 
hře skvěle používá slavný autor, mistr
konverzační komedie. 
Hrají: Jiří Langmajer, Daniela Šinkorová, Adé-
la Gondíková, Kateřina Pindejová, Andrea 
Kerestéšová, Michaela Sejnová, Petr Stach, 
Jan Krafka. Režie: Petr Hruška
Divadelní předplatné/vyprodáno
Upozorňujeme předplatitele, že původně 
plánovaný titul „Nápoj lásky“ Divadla  Palace, 
divadlo bohužel neuvádí. Místo něj jsme za-
řadili do předplatného novinku „Penzion pro 
svobodné pány“, kterou uvedeme v úterý 5. 
června 2018.  Děkujeme za pochopení.  

25. května Ι 18:00 Ι klášterní kostel sv. Anto-
nína Paduánského
NOC KOSTELů 2018
Připomenutí křesťanských hodnot prostřed-
nictvím zpřístupnění kostelů. 
Kulturní program ZUŠ Sokolov
Vstup volný

25. - 26. května Ι Staré náměstí  
SOKOLOVSKý DOSTAVNÍK
Přehlídka folk a country hudby
Pátek 25. května: 
Hrajeme z dostavníku – skupina Tuláci
15:00-15:30 před Hornickým domem
16:10-16:40 před OD Tesco
17:15-18:00 na Starém náměstí

Sobota 26. května Ι Staré náměstí 
(mokrá varianta Městské divadlo)
Program:
15:00 Bankrot
16:00 František Nedvěd & Tiebreak
17:15 Miroslav Paleček
18:15 Roháči
19:15 Vopejkači 
Vstup volný

26. května Ι 18:00 Ι velký sál MDK
GCf44: CAGE fIGHT SOKOLOV
Organizace GCF poprvé zavítá do Sokolova, 
kde proběhnou zápasy MMA v oktagonové 
kleci. Předprodej v Sokolovském infocentru 
od 16. dubna.
Vstupné: Stání balkón a velký sál 350 Kč
Místa k sezení kolem arény od 500 Kč
Místa k sezení u stolů 2 000 Kč
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28. května Ι 19:00 Ι Městské divadlo Sokolov
SOuSEDé 
První reprízu uvádí Divadelní soubor MDK 
Sokolov Konvalinky. Vstupné: 80 Kč
   
29. května Ι 18:00 Ι Městské divadlo Sokolov
TANEčNÍ EXHIBICE 2018
(Pořádá Beat Generation)
Jedná se o 4 ročník taneční exhibice, kde se 
představí celá taneční skupina Beat Genera-
tion, od nejmenších až po nejstarší tanečníky. 
Závěrečná show kurzu školního roku 2017/18 
pro děti a rodinné příslušníky. Dále se před-
staví taneční hosté z okolí a tajný host, kte-
rého uvede vedoucí Roman Krátký až na této 
show. Vstupné: 100 Kč, děti do 10 let: 60 Kč

30. května Ι 14:00 Ι velký sál MDK
BESEDA PŘEDSTAVITELů 
mĚSTA SE SENIORy

31. května Ι 16:00 Ι velký sál MDK
TANEčNÍ AKADEmIE TŠ PETRA mACHáčKA 
V programu vystoupí jednotlivé třídy Taneč-
ního klubu Šance, z. s.
Vstupné: 60 Kč, děti do 15 let a senioři 40 Kč

Změna programu vyhrazena

Připravujeme na červen:
7. 6. Zahájení sokolovského kulturního léta 
s Big Bandem MDK (od 17 hodin)
14.6. Bez tíže – poslední vystoupení kroužků 
MDK před plánovanou proměnou divadelní-
ho hlediště
18. - 22. 6.  Sokolov v teniskách
23. 6. Sokolovský ¼ maraton; Hurá, prázdni-
ny! se skupinou Škwor a mezinárodní soutěž 
ohňostrojů; Den s Policií ČR

PhDr. Jana fefferová
dramaturgyně mDK Sokolov

DDM sokolov 

3. 5. Ι 8:00-14:00 Ι DDM
OK – DOPRAVNÍ SOuTĚŽ mLADýCH 
CyKLISTů – SOuTĚŽ mŠmT

4. 5. Ι 9:00-11:00 Ι DDM
„mINuTA V ŽIVOTĚ“ - CyKLOTRASy
Bezpečnostně vzdělávací akce pro zvané SŠ

5. 5. Ι 15:00-18:00 Ι DDM
DEN PRO RODINu
Areál Domu dětí nabídne dětem s rodiči 
možnost vyzkoušet si lézt na umělé stěně, 
zajezdit si na trenažerech, nakrmit zvířátko 
a spoustu dalšího. 
Vstupné pro děti i dospělé zdarma

9. 5. Ι 16:00-17:30 Ι DDM
PASOVáNÍ RyBáŘů
Členové ZÚ DDM

10. 5. Ι 17:00-19:00 Ι ZŠ Křižíkova
JARNÍ TuRNAJ VE fLORBALE
Členové ZÚ DDM

11. 5. Ι 9:00-11:00 Ι DDM
„mINuTA V ŽIVOTĚ“ - CyKLOTRASy
Bezpečnostně vzdělávací akce pro zvané SŠ

14. 5. Ι 9:00 Ι DDM
„mINuTA V ŽIVOTĚ“ - CyKLOTRASy
Bezpečnostně vzdělávací akce pro zvané SŠ

15. 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

18. 5. Ι 9:00 Ι DDM
„mINuTA V ŽIVOTĚ“ - CyKLOTRASy
Bezpečnostně vzdělávací akce pro zvané SŠ

21. 5. Ι 9:00 Ι DDM
„mINuTA V ŽIVOTĚ“ - CyKLOTRASy
Bezpečnostně vzdělávací akce pro zvané SŠ

23. 5. Ι 16:00-19:00 Ι DDM
DEN ORIENTAčNÍCH SPORTů
Členové ZÚ DDM

24. 5. Ι 8:00-14:00 Ι DDM
KK DOPRAVNÍ SOuTĚŽ mLADýCH CyK-
LISTů – soutěž MŠMT

25. 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

25. 5. Ι 8:00-13:00 Ι DDM
OK – fyZIKA – OLymPIáDA
Kategorie G

25. 5. Ι 16:00-18:00 Ι DDM
JARNÍ TuRNAJ VE STOLNÍm TENISu
Členové ZÚ DDM

31. 5. - 1. 6. Ι 10.00-18.00 Ι DDM
VýSTAVA ŽELEZNIčNÍCH mODELáŘů
Pro veřejnost

1. 6. - 15. 6. Ι 8.00-18.00 Ι DDM
PŘEHLÍDKA čINNOSTI ZáJmOVýCH 
ÚTVARů DDm
Pro veřejnost

2. 6. Ι 10:00-17:00 Ι DDM
DEN DĚTÍ
Areál Domu dětí nabídne veřejnosti po celý 
den zábavný program, soutěže pro děti 
o drobné ceny, výstavu železničních modelá-
řů a činnosti DDM a mnoho dalšího.

Na objednávku škol probíhají vzdělávací pro-
gramy dopravní výchovy a keramiky.

Lucie Kottová, DDm Sokolov

mĚSTSKá KNIHOVNA SOKOLOV

Akce pro dospělé

3. 5. Ι 17:00 Ι přednáškový sál
CO SE NENOSÍ – filmová projekce, promítá-
ní dokumentárního filmu z festivalu Jeden 
svět
Upcyklace je čím dál rozšířenější metoda, 
která dokáže využít materiál z přebytečných 
výrobků k vytvoření produktu vyšší hodnoty. 
Své kolekce podle tohoto principu vytváří 
i estonská módní návrhářka Reet Ausová. Vy-
užívá textil, který by běžně skončil na skládce, 
podobně jako další tisíce tun oblečení, které 
se neprodalo nebo vyšlo z módy. Při pátrání 
ve stopách módního průmyslu, od obchod-
ních řetězců až k asijským velkovýrobnám, 
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si Reet ověřuje, jak je taková nadprodukce 
dlouhodobě neudržitelná, jak hazarduje se 
zdravím lidí a neúměrně plýtvá zdroji celé 
planety. Reetiny ambice jsou proto opravdu 
vysoké: o nutnosti upcyklace chce přesvědčit 
vedení nadnárodních módních korporací. Je 
Reet bláhovým snílkem, nebo předznamená-
vá novou éru módní produkce?
Jaak Kilmi, Lennart Laberenz / Estonsko / 
2015 / 58 min.  
Vstup zdarma

9. 5. Ι 18:00 Ι čítárna
muDr. ŠáRKA POuPĚTOVá: ZůSTAT 
ZDRAVý, OBNOVIT ZDRAVÍ – SOCIO-PSy-
CHO-SOmATICKý PŘÍSTuP
Povídání o psychosomatických souvislostech 
nemocí a o tom, jak můžeme podporovat 
své zdraví (nebo uzdravení) také péčí o duši 
a kvalitu svého života. Po teoretickém úvo-
du následuje beseda nad dotazy účastníků. 
MUDr. Šárka Poupětová pracuje 23 let v psy-
chologickém poradenství a psychoterapii, 
s výcvikem v Systemické rodinné terapii psy-
chosomatických poruch a v Transakční ana-
lýze. Pracuje ve své soukromé praxi v Praze 
(www.psychotera.cz).  Vstupné 40 Kč

15. 5. Ι 18:00 Ι čítárna
HANA ANDRONIKOVA: NEBE NEmá DNO 
Beseda o knize, za níž autorka získala oce-
nění Magnesia Litera 2011 v kategorii Cena 
čtenářů.
Autobiograficky laděná próza se odehrává 
na třech místech zeměkoule: v amazonském 
pralese, v nevadské poušti a v Čechách. Po-
hnuté události v životě se staly impulsem 
k nečekané výpravě, během níž se promě-
ňuje příběh a s ním i vypravěč. Autorka ne-
sentimentálním, autentickým způsobem 
reflektuje ztrátu jako cennou příležitost 
k transformaci a sama se vyrovnává s mož-
ností vlastního konce tím, že jej bez výhrad 
přijímá. Strach a nejistota se tak může přero-
dit v radost a hravou bezstarostnost.

16. 5. Ι 17:00 Ι Městská knihovna Sokolov
ZA KRAJINOu PĚNOVCů NA STAROu Vý-
SyPKu – Ing. PETR KRáSA
Výprava do divoké krajiny Podkrušnohorské 
výsypky, kde voda pramení, rostou traverti-

ny a rostliny kamení. Přestože patří výsypky 
k umělým terénním útvarům s nepřírodním 
prostředím, i zde se dokáže vytvořit unikát-
ní soubor pramenných vývěrů s tvorbou pě-
novců – vápencových usazenin a specifickou 
vegetací. A to vše v kontrastu se zarůstající 
výsypkou. Předmětem 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 nevedou a o zvláštnosti není nouze.
Vstupné 50 Kč. Předprodej od 1. dubna 2018 
v čítárně MK Sokolov. Počet účastníků je ome-
zen. Sraz je v 17:00 na zastávce MHD u zámku 
(naproti Městskému úřadu v Sokolově).

17. 5. Ι 14:00 Ι přednáškový sál
Bc. mICHAELA KARDOVá – PROJEVy BIO-
LOGICKéHO STáRNuTÍ A PARKINSONSKý 
SyNDROm
Fyzioterapeutka Michaela Kardová z praž-
ského komunitního centra pro seniory a je-
jich blízké Život 90 bude hovořit o projevech 
biologického stárnutí a změnách v oblasti 
percepce. Na akci bude představen oblek 
stáří, kdy přítomní budou moci sdílet inter-
aktivní prožitek frekventantů a jejich násled-
ný pohled na prožitek. Dále se účastníci do-
zví o extrapyramidovém systému, poruchách 
primárních pohybových automatismů, pro-
blematice Parkinsonského syndromu, jeho 
somatických a psychických příznacích, příkla-
dech parkinsonských syndromů a terapii. 
Akce je realizována s finanční podporou Mi-
nisterstva kultury.

22. 5. Ι 18:00 Ι zimní zahrada sokolovského 
zámku
VE STÍNu SyNů BOHA SLuNCE: OBJEVy 
NA PyRAmIDOVém POLI V ABÚSÍRu – 
prof. mgr. mIROSLAV BáRTA, Dr.
Přednáška přiblíží poslední objevy expedi-
ce Českého egyptologického ústavu FF UK 
na pyramidovém poli v Abúsíru. Tyto nálezy 
z 3. tis. př. Kr. zásadním způsobem mění naše 
znalosti o době stavitelů pyramid Staré říše, 
jejich kultuře, umění i náboženství.
Miroslav Bárta vystudoval egyptologii a pra-
věkou a raně středověkou archeologii na Uni-
verzitě Karlově v Praze. Po studiu egyptolo-
gie v Hamburku obhájil doktorát, habilitoval 

se pro obor egyptologie a v roce 2009 byl 
pro tento obor jmenován profesorem.
Mezi hlavní oblasti jeho vědeckého zájmu 
patří archeologie a historie 3. a 2. tis. př. Kr. 
Kromě archeologické činnosti v Egyptě vedl 
první detailní satelitní mapování pyramido-
vých polí, vede výzkumy v egyptské Západní 
poušti a je zástupcem vedoucího výzkumu 
lokality Abúsír. Přednáší na FF UK v Praze, 
v letech 2003-2004 působil jako profesor 
egyptologie na University of Pennsylvania 
(PA, USA). Je členem Mezinárodní egypto-
logické asociace. Vstupné 40 Kč. Předprodej 
od 2. května 2018 v čítárně MK Sokolov

23. 5. Ι 18:00 Ι čítárna
TŘETÍ PRAŽSKá DEfENESTRACE 23. 
KVĚTNA 1618 – phDr. VLADImÍR ROZHON
Připomenutí událostí, jimiž před 400 lety za-
počalo stavovské povstání a třicetiletá válka.
Vstupné 30 Kč

28. 5. Ι 18:00 Ι přednáškový sál
SETKáNÍ S fILOSOfIÍ: VyBRANé fILOSO-
fICKé POJmy – mgr. petr kaŠpar
Tentokrát na téma „Existence“.
Vstup zdarma

31. 5.  Ι 17.00 Ι zimní zahrada sokolovského 
zámku
městská knihovna Sokolov a muzeum 
Sokolov, p.o. Karlovarského kraje Vás zvou
autorská prezentaci knihy
JIŘÍ NOVáK - čLOVĚčINy
Příběhy, které mohl zažít každý z Vás. Střípky 
z každodenního života, který provází radost 
i smutek, laskavost i naděje... Jako host vy-
stoupí Ája Šneberková. 
Vstup zdarma

9. 6. Ι 14:00 Ι Městská knihovna Sokolov
VýLET DO HARTOuŠOVA (K PRAmENům 
A mOfETám) A CHLumu SV. mAŘÍ (S Pu-
TOVáNÍm K ZáZRAčNému PRAmENI) – 
Dr. petr rojík
Vyjížďka a vycházka na pomezí sokolovského 
a chebského okresu. Účastníci vycházky za-
jdou nejdříve k mofetám (výronům plynů) na 
louce v údolí potoka Plesná. Pověstné zur-
čící mofety odedávna přitahovaly poutníky 
a nyní jsou předmětem zájmu mezinárodních 
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vědeckých týmů.
Dále se stavíme u historických památek v Ka-
ceřově, sejdeme k léčivé studánce a setkání 
završíme v poutním kostele na Chlumu sv. 
Maří.
Celková délka vycházky je 3 km. Návrat ko-
lem 18. hod. Vstupné 200 Kč. Předprodej od 
2. května 2018 v čítárně MK Sokolov. Počet 
účastníků je omezen. Sraz je v 14:00 na za-
stávce MHD u zámku (naproti Městskému 
úřadu v Sokolově).

16. 6. Ι 13:00-17:00 Ι oddělení pro děti a mlá-
dež
VýROBA ZáLOŽEK DO KNIH Z RučNÍHO 
PAPÍRu – WORKSHOP PRO SENIORy 
S áJOu ŠNEBERKOVOu
Je nutné přihlásit se předem. Učinit tak mů-
žete v čítárně MK Sokolov (lze i e-mailem, či 
telefonicky) od 16. května 2018 do 15. červ-
na 2018. Vyrábění je určeno především seni-
orům a zdravotně handicapovaným, kteří se 
mohou hlásit přednostně do 9. června 2018. 
Neobsazená místa poté nabídneme ostatním 
zájemcům, kteří se mohou hlásit do 15. červ-
na 2018. Workshop je kapacitně omezen.
Workshop je pořádán s finanční podporou 
Ministerstva kultury České republiky.
Vstup zdarma

Akce pro děti

BALÍm, BALÍm, OBALuJI – učEBNICE TÍm 
OCHRAňuJI
Obaleč Knihovnický vám zabalí vaše učebni-
ce do druhého dne. Ceník: A5 3 Kč, A4 5 Kč 
a A3 10 Kč

2. 5. Ι 15:30 Ι oddělení pro děti a mládež
čTEmE DĚTEm
Budeme číst z knihy Parádivá žížala od Rena-
ty Fošenbauerové. Vstup zdarma

16. 5. Ι 13:00-16:00 Ι oddělení pro děti a mlá-
dež
VyRáBĚNÍ PRO ŠIKuLKy: 
KDOPAK SE TO DÍVá
Děti budou vyrábět obrázek do okna.
Vstup zdarma

26. 5. Ι 9:30-15:00 Ι Městská knihovna Soko-

lov a přilehlé okolí
HRy BEZ HRANIC ANEB KNIHOVNICE DĚ-
teM

Více informací na www.mksokolov.cz
Vstup zdarma

PŘIPRAVuJEmE NA čERVEN

Akce pro dospělé

5. 6. Anna Bolavá – Do tmy. Beseda o knize
9. 6. Dr. Petr Rojík – Výlet do Hartoušova 
(k pramenům a mofetám) a Chlumu sv. Maří 
(s putováním k zázračnému prameni), před-
prodej v čítárně MK Sokolov od 2. 5.
13. 6. O energiích a reiki – Václav Vít
20. 6. 300 let svobodného zednářství – Jakob 
Sadilek MSc.
25. 6. Setkání s filosofií: vybrané filosofické 
pojmy – Mgr. Petr Kašpar
26. 6. Carving – Luděk Procházka

Akce pro děti

6. 6. Čteme dětem
13. 6. Vyrábění pro šikulky

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, litera-

turu o obecných dějinách a dějinách umění, 
regionální literaturu a knihy o hornictví a 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 histo-
rie hnědouhelného hornictví na Sokolovsku, 
ukázky mineralogické sbírky ze Slavkovského 
lesa a trojrozměrné sbírkové předměty týka-
jící 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 roz-
vodny, strojovny a v těžní budově. Důlní vlá-
ček v provozu od 6. 5. do 30. 9. 2018.
OTEVŘENO: od 3. března 
Středa-neděle: 9.00-12.00 a 13.00-17.00 

DůL JERONým

Historický cínový důl Jeroným u Čisté, který 
byl prohlášen národní kulturní památkou. 
Důl pochází z poloviny 16. století, je unikátní 
ukázkou hornické kultury a dovednosti na-
šich předchůdců.  V podzemí jsou komory, 
odpočívadla, 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 někte-
rých chodeb jsou zbrázděny rýhami po želíz-
kách a špičácích tehdejších havířů. 
OTEVŘENO: 1. května – 14. října
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 
doly. 
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Po zpřístupnění se mohou návštěvníci na 300 
metrech prohlídkové trasy seznámit s něko-
lika způsoby důlní výztuhy, používaným hor-
nickým nářadím (vrtačky, kladiva, čerpadla) 
včetně ukázek různých typů důlních vozíků.
OTEVŘENO: 1. května – 31. října  
Pondělí-neděle: prohlídka v 10, 11, 13, 14, 
15 a 16 hod.

VýSTAVNÍ SÍň V 1. PATŘE 
SOKOLOVSKéHO ZámKu

 
16. května - 17. června
STŘEDNÍ ŠKOLA ŽIVNOSTENSKá 
sokolov
Výstava představí práce studentů jednotlivých 
oborů Střední školy živnostenské v Sokolově.
OTEVŘENO:
Středa-neděle: 9.00-12.00 a 13.00-17.00  
Vstupné dle ceníku 

4. dubna - 24. června 
ZPĚT O STO LET  
Výstava oděvů a módních doplňků ze sbírky 
Mileny Drtinové přibližující život na přelomu 
19. a 20. století. 
Středa-neděle: 9.00-12.00 a 13.00-17.00  
Vstupné dle ceníku 

KLuB DůCHODCů SLAmĚNKA SOKOLOV

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

2. 5. Turnaj v kuželkách a šipkách, 9:00 hod., 
kuželna Akryl, startovné 20 Kč
9. 5. Turistický výšlap „Nová Role – Karlovy 
Vary“ spojený s prohlídkou porcelánky. 
Thun v Nové Roli. Doprava vlakem, odjezd 
ze Sokolova v 9:18 hod., s přestupem v K. 
Varech. Sraz na nádraží nejpozději v 8:50 
hod. Po prohlídce porcelánky půjdeme po 
cyklostezce do Karlových Varů.
Délka trasy cca 9 km. Trasu je možné zkrátit 
a jet ze Staré Role vlakem anebo MHD.
Návrat účastníků bude individuální.
14. 5. Přihlášky na autobusový poznávací 
zájezd: „Zámek Dobříš a památník Karla 
Čapka ve Strži“ Přihlášky: 8:00 hod., Dům 
s pečovatelskou službou ul. Komenského 113, 
Sokolov  Příspěvek 200 Kč uhradí účastník při 

přihlášení. Den zájezdu: 23. 5. 2018
19. 5. Seniorská Březovská desítka – 12. 
ročník „Sokolov – Kamenice“
Sraz: 9:00 na parkovišti u koupaliště 
v Sokolově. Trasa povede od koupaliště 
směrem na Novinu, Březovou a Kamenici. 
Ukončení 12.30-14.00 hod. V cíli možnost 
občerstvení v restauraci na Kamenici.
Délka trasy cca 10 km. Z Kamenice budeme 
odjíždět autobusem v 15.00 hod., přeprava 
je zdarma. 
23. 5. Autobusový poznávací zájezd „Dobříš 
a Strž“ pro přihlášené účastníky. 
Odjezd autobusu: 7:00 hod. zastávka MHD 
Sokolov ISŠTE, 7:05 hod. zastávka MHD, 
Těšovice
24. 5. Taneční odpoledne, 16:30-19:00 hod., 
Music Club Alfa
K tanci a poslechu hraje Duo Jitka a Láďa. 
Vstupné dobrovolné  
31. 5. Turnaj v pétanque, 10:00 hod., hřiště 
vedle MDK Sokolov. Vstup zdarma

Připravujeme: 
6. 6. 2018 zájezd do Bambergu, 
přihlášky dne 4. 6. 2018

Vážení 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. 
A protože všichni potřebujeme společnost, 
zveme všechny sokolovské 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

PROGRAm KLuBu SENIORů
J. Z PODĚBRAD 

2. 5. Chvilka jarní poezie, paměťové hry, 
stolní a karetní hry

9. 5. Den matek s mateřskou školou 
„Barevný klíček“
 16. 5. Jarní pobyt v Jeseníku – relaxace, 
vycházky
23. 5.   Autobusový zájezd – Zubrnice, 
Ploskovice
30. 5. Procvičování jemné motoriky, 
postřehu, odpoledne s písničkou

Za celý kolektiv Klubu seniorů J. z Poděbrad 
chci poděkovat učitelům a žákům 6. ZŠ
za velmi pěkný program, který pro nás 
připravili a zpestřili tak naše odpoledne. 
Těšíme se zase na další odpoledne s nimi.

Za Klub seniorů Alena Veithová

KLuB DůCHODCů HORNICKá 
1595 - HáJEčEK

Pranostika lidu: V máji hřímoty nedělají 
trampoty.
 
2. 5. 13:00-17:00 Posezení s debatou: MÁJ 
MĚSÍC LÁSKY. Jaký je váš recept na dlouho-
době spokojený vztah? A jaké období pova-
žujete ve svém životě za dosud nejčastější?
3. 5. 14:00-18:00 Restaurace Florenc, Soko-
lov. Pozvánka nejen pro seniory Sokolovska 
na Společenské posezení s hudbou a tancem. 
7. 5. 13:00-17:00 Posezení s debatou: ZA-
MILOVANÝM ŠTĚSTÍ PŘEJE. Máte hodně 
láskyplných vzpomínek ve svém životě? 
9. 5. 10:00 Kynšperk nad Ohří, Pochlovická 
ul. Pěvecký kroužek Zpívánky uvede kul-
turní program k uctění svátku Dne matek. 
10. 5. 10:00 Dolní Rychnov, Bergmanova 
ul. Pěvecký kroužek Zpívánky uvede kul-
turní program k uctění svátku Dne matek. 
10. 5. 14:00-18:00 Restaurace Florenc, Soko-
lov. Pozvánka nejen pro seniory Sokolovska 
na Společenské posezení s hudbou a tancem.
13. – 18. 5. LÁZEŇSKÉ MĚSTO JE-
SENÍK. Skupinový pobytový zájezd 
21. 5. 13:00-17:00 Posezení s debatou: 
VZTAHY. Vztahy jsou složité. Časem si part-
neři přestanou rozumět a ve finále dospějí 
k tomu, že nikdo za to nemůže. Co vy na to? 
22. 5. 15:00-18:00 Zpívánky – pěvecký kroužek 
23. 5. 13:00-17:00 Posezení s debatou: 
LÁSKA. Bouřlivá láska je opravdu časo-
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vě limitována. Vracíte se často ve vzpo-
mínkách k těmto bouřlivým okamžikům? 
24. 5. 14:00-18:00 Restaurace Florenc, Soko-
lov. Pozvánka nejen pro seniory Sokolovska 
na Společenské posezení s hudbou a tancem. 
28. 5. 13:00-17:00 Posezení s debatou: JAK 
JSTE TEĎ NA TOM S LÁSKOU VY, MILÉ 
DÁMY A PÁNOVÉ? Na tuto otázku mne při-
vedla dáma, která se přiznala, že bez lás-
ky neumí žít. A já dodávám, že bez lásky se 
nikomu nežije dobře. Vaše úvahy nás zají-
mají. Prozradíte nám je, třeba i sepsané? 
29. 5. 15:00-18:00 Zpívánky – pěvecký krou-
žek
30. 5. 13:00-17:00 Posezení s debatou: 
ŘÍKÁ SE, ŽE STARÁ LÁSKA NEREZA-
VÍ. Zajděte na kafíčko a zavzpomínat na 
lásky minulé, na které se nezapomíná. 

Milí senioři,
láska má i stinné a u citlivějších osob i bo-
lestivé srdeční problémy. Fenoménem je 
mlčení a vypaření se ze vztahu. Děje se to 
mezi rodinnými příslušníky, přáteli i milenci 
a všude tam, u koho to nejmíň čekáte. Mlče-
ní má velkou sílu, říkají odborníci. Co z toho 
plyne? Upřímně – nevím, ale život bez důvěry 
pozbývá smysluplnosti ve vztazích i na všech 
rovinách životního bytí.

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

PRAVIDELNé BOHOSLuŽBy V SOKOLOVĚ

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

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

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

českobratrská církev evangelická (čCE)
evangelický kostel, Bezručova 501/7

neděle 10.30: bohoslužba

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

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

CÍRKEVNÍ AKCE
pátek 25. května: NOC KOSTELŮ
18.00: beseda s novinářem V. Podrackým 
o cestě do Indie a Himalájí v Husově sboru 
v Sokolově

KčT KRuŠNé HORy SOKOLOV

zve rodiče s dětmi na akci rodin-
né turistiky „Toulavý kočárek“. 
Start je v neděli 13. 5. 2018 v 10 hodin na 
dopravním terminálu v Sokolově. Na pěší 
trase budou připraveny hry a sportovní sou-
těže pro malé děti. Kočárek není podmínkou. 
V cíli pamětní list a pro děti drobná odměna. 

Bližší informace: Alena Štěrbová, tel. 
776261429, 
e-mail: sterbovaalena@centrum.cz 

SVAZ POSTIŽENýCH CIVILIZAčNÍmI 
CHOROBAmI V čR, Z. S., ZO SOKOLOV 

                               
p o ř á d á dne 23. 5. 2018

     POZNáVACÍ VýLET DO CHEBu

Odjezd vlakem rychlíkem ze Sokolova v 9:05 
hod., sraz účastníků je na nádraží v 8:45 hod., 
jízdenku si zakoupí každý sám.
Program: 
• Náměstí, Špalíček
• Návštěva hradu (upozornění pro majitele 
seniorpasu – předpokládaná sleva na vstup-
ném100%)
• Malá procházka k řece (fitcentrum – pěkné 
prostředí, cvičící stroje v přírodě, malá hos-
půdka)

• Návrat vlakem z Chebu do Sokolova v odpo-
ledních hodinách dle domluvy
                       
Přeji všem hezké a nezapomenutelné zážitky!
              
Věra Šťastná, předsedkyně ZO SPCCH Sokolov

PROGRAm NOCI KOSTELů 25. KVĚTNA 
V KOSTELE SV. JAKuBA 
NA STARém NámĚSTÍ

16.00 společné zahájení v kostele sv. Jakuba 
16.15 koncert pěveckého sboru Jen Tak 
Sokolov 
17.00 mše svatá 
18.00 otevření věže kostela 
18.30 koncert pěveckého sboru Vivat Musice 
Kraslice a sboru Harmonie Kraslice s Cantico-
rum gaudium
20.00 koncert písničkáře Vladimíra Merty 
21.30 malý večerní koncert ve věži 
22.00 ukončení akce
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Květen, to není jen měsíc májového políbení,
ale i velkého kulturního pobavení. Městem projede 
Sokolovský dostavník, a... 

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 červencovém čísle Sokolovského Patriota. 

Tajenka z čísla 03/2018:
„VŘESOVIŠTĚ NA VRCHU TISOVEC“

Soutěžní kupon 
- Sokolovský Patriot 5/ 2018
Tajenka: ..................................................................................
.................................................................................................
Jméno a adresa: ....................................................................
.................................................................................................
Kupon zašlete na adresu:
Městský dům kultury Sokolov, Sokolovský Patriot,  
5. května 655, 356 01 Sokolov, nebo odevzdejte 
osobně v Sokolovském infocentru. 
uzávěrka pro doručení je 31. 5. 2018.

Výherce: 
Věra Kadlecová, Lomnice a vyhrává dvě volné 
vstupenky na libovolné promítání v 3D kině Alfa. 
Vstupenky si výherce může vyzvednout od  2. 5. do 
31. 5. 2018 v Sokolovském infocentru.

ADAT, AMUR, AZYL, BARIÉRA, BRKO, BROUK, BROŽURY, ČRTA, DEGU, DEKL, DLUHY, ELEMI, ÉTER, EURO, EXOT, FLOX, GAVÚNEK, GRÁZL, HAJITEL, HLEN, HMYZ, 
HORNÍ, CHTÍT, INAK, IONT, IŠKA, KEMP, KEŠU, KISCH, KLAS, KLERIKA, KLIP, KMETI, KOHOUTEK, KOROPTEV, KOUŘ, KULE, LASO, LÉZE, MANŽETA, MĚCHÝŘ, MÚZA, 
NIKDO, NÝTI, ODÉRY, ODPIS, ODTOK, OKAP, OKYT, ONEN, OPATKY, OPÉCI, OPIUM, OTESÁNEK, PÁVI, PEJZY, PELERÍNA, PERGOLY, PLÉNUM, PLUH, POMOC, POVOZY, 
PRHA, PŘÍTULA, PUDR, PUNK, RÉTOŘI, RIZOTO, ROJE, ROVNÉ, ŘVOUN, SEPARACE, STRUNÍKY, SYNTÉZA, ŠIPKA, ŠPRT, ŠUTR, TANCE, TÉMA, TÍHA, TMÁŘ, TOKY, 
UHEL, ÚCHOP, ÚPON, UPRCHLÍK, UŠTKNUTÍ, ÚTRAPY, ÚVAHY, VEPŘI, VIBRÁTOR, VYHNOUT

KRÁLOVNA ČESKÝCH QUEEN REVIVALŮ
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