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ROZMĚR	V	
MILIMETRECH

ZÁKLADNÍ	
CENA/MĚSÍC

Zadní	vnější	obálka	1/2 210x110 5 175 Kč

Zadní	vnitřní	obálka	1/2 210x110 4 295 Kč

Zadní	vnitřní	obálka	1/4 110x110 2 330 Kč

Vnitřní	část	1/2 200x97 3 278 Kč

Vnitřní	část	1/4 97x97 2 012 Kč

Vnitřní	část		1/8 63x90, 131x43 1 610 Kč
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Taneční mistr oslavil životní 
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PROČ	INZEROVAT	U	NÁS?	
Nabízíme moderní, cenově dostupnou inzerci v elektronické 
i tištěné podobě. Díky tomu můžete snadno oslovit svoji 
vybranou cílovou skupinu. Poradíme vám při plánování, 
navrhneme vizualizaci, garantujeme individuální přístup. 
Zavolejte nám, přesvědčíme vás.

ČETNOST CENA

denně 7-22 h (cca 100 projekcí/den) 3 000 Kč / 7 dní

BUĎTE	S	NÁMI	VIDĚT,
      DEJTE O SOBĚ VĚDĚT 

POČET	PROJEKCÍ	SPOTU CENA

20 2 587 Kč

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

VELKOPLOŠNÁ	OBRAZOVKA
Elektronické plakáty a reklamní spoty

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

Kontakt:	Andrea	Pfeiff	 erová	
	 	inzertní	poradce	775	617	583

Ceník vč. DPH, platný k 2. 10. 2017.

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

Bc. Jan Picka, starosta města

Dobrý den, dámy 

a pánové, 

dovolte mi, abych 

Vás všechny jménem 

svým a jménem mých 

kolegyň a kolegů 

z radnice již téměř 

letně pozdravil a při-

vítal na stránkách 

červnového Patriota. 

Pokud jsem v úvod-

ním pozdravu zmiňoval letní pozdrav, je to jistě 

na místě. Před námi je totiž měsíc, který už bude 

otvírat nabídky s pozvánkami ke koupání, slunění, 

sportu a kulturním návštěvám. Jsem přesvědčený 

o tom, že následné listování má slova potvrdí a Vy 

podlehnete nejedné nabídce ze zmiňovaného. Rád 

předesílám, že také červen patří k měsícům, kdy se 

toho bude v našem městě dít mnoho.

Červnový příspěvek nemohu samozřejmě začít 

jinak než přáním všeho nejlepšího našim nejmen-

ším. 1. červen je totiž Mezinárodním dnem dětí, 

a tak mi dovolte, abych jim jménem všech dospělá-

ků popřál hodně příležitostí ke šťastnému úsměvu 

a co možná nejvíce vysoutěžených cen na akcích, 

které jsou pro ně připraveny. Další má připomínka, 

a to s převelikým slovem “díky”, je směrována ke 

14. červnu. Tento den je v kalendáři vyznačen jako 

Světový den dárců krve a my rozhodně nebudeme 

chybět při pravidelném oceňování dárců, kteří 

dosáhli jubilejních odběrů. Dovolte mi, abych po-

děkoval všem, kteří myslí na druhé a bez váhání 

darují to nejcennější, co člověk může mít – svoji 

krev. A mé díky letí nejen k těm, kteří se již mohou 

pochlubit bronzovou, stříbrnou, zlatou nebo ještě 

cennější plaketou. Stejně tak míří i k Vám, milí 

dárci, kteří jste na samém počátku své dárcovské 

dráhy. Vás všech, vážení dárci, si hluboce vážíme. 

Jak již bývá v životě měst a obcí zvykem, měsíc 

červen nese také přívlastek pracovní. Jsme moc 

rádi, že ke zdárnému konci směřují stávající opravy 

v Sokolově. Na ulici Spartakiádní třeba proto, aby zde 

s rekonstrukcí vozovky přibylo také několik desítek 

parkovacích míst, na nábřeží Petra Bezruče proto, 

aby zde přibylo několik nových stromů… Důkazem 

o tom, jak čas kolem nás letí a proč bychom si měli 

užívat každou chvilku, je skutečnost, že pomalu ale 

jistě začínají úvodní práce na tvorbě rozpočtu na rok 

2019. Jsem přesvědčený, že se jej podaří připravit 

tak, aby se naše město i nadále rozvíjelo a krásnělo.

Vážené dámy a pánové, dovolte mi v závěru svého 

příspěvku, abych Vám všem ze srdce popřál co 

nejvíce příležitostí k oslavám 21. června. Tento den 

byl prohlášen za Den hrdosti. A já Vám přeji, abyste 

při svém zamyšlení zjistili, že máte plné právo být na 

mnoho věcí hrdí. Buďte prosím, stejně jako já, hrdí 

na svoji rodinu, na své krásné město, na partu lidí se 

kterými se rádi potkáváte, na práci, kterou děláte 

a klidně buďte hrdí i sami na sebe.

A na úplný závěr Vám dospělákům přeji pohodovou 

dovolenou, pokud na ni vyrážíte a všem školou po-

vinným přeji, aby to čekání na letní prázdniny bylo co 

možná nejpříjemnější. Přeji Vám také, aby blížící se 

vysvědčení udělalo radost nejen Vašim maminkám 

a tatínkům, ale abyste z něj měli dobrý pocit také Vy 

sami. A když už jsem nakousl naši hrdost, pak vězte, 

že já jsem na Vás opravdu hrdý. S úctou   
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Z KVĚTNOVÉHO ZASTUPITELSTVA

Zastupitelé Sokolova se sešli ve čtvrtek 17. 
května 2018 na svém 29. řádném zasedání. 
Projednali a schválili příspěvek ve výši 25 tisíc 
korun pro Spolek za zachování hutě v Šinde-
lové. Ten usiluje o obnovu této technické 
památky z 18. století už řadu let. A Sokolov jej 
podpořil opakovaně. Částkou 100 tisíc korun se 
pak rozhodli podpořit klub Trial Team Březová, 
který 2. června 2018 pořádá Mistrovství Evropy 
v Bike Trialu. Nadále se zastupitelé zabývali 
navýšením dotace pro Muzeum Sokolov, 
příspěvkovou organizaci Karlovarského kraje 
z 2 na 3 miliony korun. Peníze budou použity, 
společně s dotací Karlovarského kraje, na 
investici v celkové výši 18 milionů korun. Mu-
zeum za ně vybuduje novou expozici, včetně 
vzácného Sokolovského pokladu. Sokolovské 
zastupitelstvo se na příštím zasedání sejde 28. 
června 2018. Veřejné jednání se koná v budově 
Městského úřadu Sokolov, Rokycanova 1929, 
Sokolov, zasedací místnost A.1.19 (1. patro). 
Začátek v 15 hodin.

SOKOLOV VYSADIL LÍPU. UCTIL 100. 
VÝROČÍ VZNIKU REPUBLIKY

Město Sokolov se připojilo k celostátní kampani 
Stromy svobody 1918-2018 pořádanou Nadací 
Partnerství k 100. výročí vzniku Českosloven-
ska. Lípu srdčitou vysadili v úterý 22. května 
2018 v Husových sadech starosta Jan Picka 
a místostarostové Renata Oulehlová a Karel 
Jakobec. „Letos jsme si připomněli už 70. výročí 
přejmenování města a k symbolickému vysazení 
lípy v rámci 100 let republiky se rovněž hlásíme. 
Město Sokolov i jeho vedení se řadí mezi patrio-
ty a vlastence,“ řekl na místě starosta Jan Picka. 
„Už před lety jsme vysadili strom Anežky České. 
Mám velikou radost, že vysazením našeho 
národního stromu uctíme takto významné vý-
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Zprávy z města

ročí,“ dodala místostarostka Renata Oulehlová. 
Strom bude osazen i pamětní deskou. 

Pavla Sofilkaničová

VZNIKLA I ALEJ PŘÁTELSTVÍ

Před mnoha měsíci vznikla v hlavách party 
nadšenců kolem pana Josefa Pelanta z An-
dělské Hory myšlenka, aby v roce 2018, v roce 
stého výročí naší republiky, vysadilo sto rodin, 
a to nejen z Karlovarského kraje, alej tvořenou 
stovkou stromů. Spolu s členy Rotary klubu 
z Karlových Varů a dalších sponzorů začali tuto 
myšlenku realizovat. Každá zapojená rodina 
přispěla částkou 2500 Kč. 
Zvyk rotariánů vysazovat stromy ve jménu přá-
telství a veřejně prospěšných aktivit se datuje 
od počátku 20. století. Tyto stromy, které lze 
nalézt po celém světě, trvale připomínají ideá-
ly Rotary. Proto i alej na Medardu nese název 
„Alej přátelství“. 
Postupem času bylo vytipováno několik 
lokalit v Karlovarském kraji, ale realizace se 
ve všech místech ukázala jako nereálná. Alej 
tvořená sty stromy má totiž délku tři čtvrtě 
kilometru a jednání s vlastníky pozemků bylo 
administrativně složité, ve finále vždycky skon-
čilo neúspěchem. Jediná z vhodných lokalit se 
ukázala na jižním svahu jezera Medard blízko 
Sokolova a díky vstřícnosti vlastníka pozemků 
SUAS právní nástupce, a. s. bylo možné alej 
zasadit blízko napouštěcího objektu jezera 
u Antonínských mostů.
Pro výsadbu byl vybrán dub zimní (Quercus 
petraea), který je typický svým majestátným 
a vzhledným habitatem a zároveň je naší domácí 
dřevinou dožívající se vysokého věku (až 500 let).
Slavnostní sázení již dvacetiletých, 4,5 metrů 
vysokých stromků proběhlo 28. 4. 2018 za 
účasti patronů stromů a jejich dalších rodinných 
příslušníků, ale i náhodných kolemjdoucích 
pěších a cyklistů.

Nejznámějším patronem stromu je Marek 
Eben, který i celou akci moderoval. Odhalení 
pamětního obelisku „Aleje přátelství“, vytvo-
řeného kameníkem panem Josefem Kronusem 
ze Starého Sedla, provedli Ministr životního 
prostředí Richard Brabec, emeritní biskup 
František Radkovský a předseda představen-
stva Sokolovské uhelné Jiří Pöpperl.  
Děkujme všem patronům stromů, sponzorům 
akce a zejména všem nadšencům, kteří nezištně 
přiložili ruce k dílu a přispěli tak ke zdaru celé-
ho projektu. Dali vzniknout něčemu a v dnešní 
době mimořádnému, co (dá-li příroda) přetrvá 
věky, a třeba i ve dvacátém čtvrtém století bude 
připomínat všechny, kteří se rozhodli v maleb-
ném okolí nádherného jezera po sobě zanechat 
něco trvalého. Věříme, že za sto let, v roce 
2118, se najde další stovka dobrých lidí, kteří 
alej přátelství prodlouží o dalších sto stromů. 
Průběžná informovanost o aleji bude zajištěna 
na facebookovém profilu Medard Lake.
Stromy prosím nezalévejte – pravidelné zalé-
vání je zajištěno a stromům může hrozit přelití. 
V blízké době bude v aleji umístěno několik 
informačních tabulí s informacemi a pokyny.

Michael Rund

POZEMKY PRO VÝSTAVBU

Město Sokolov nabízí 3 pozemky pro výstavbu ro-
dinných domů a 2 pozemky pro výstavbu garáží.

Výstavba rodinných domů – pozemky pro vý-
stavbu rodinných domů se nachází v Sokolově 
–- lokalita Šenvert – ulice Učitelská.  Jedná se 
o 3 stavební parcely na pozemcích p. č. 696/1, 
p. č. 696/2 
a p. č. 695 o výměrách 1003 – 1006 m2. Inže-
nýrské sítě se nachází v komunikaci – pozemek 
p. č. 411/1.

Výstavba garáží – pozemky pro výstavbu garáží 
se nachází v Sokolově – lokalita Bohemia – uli-
ce Karla Hynka Máchy. Jedná se o 2 stavební 
parcely na pozemku p. č. 877/72 o výměrách 
41 m2, navazující na stávající řadové garáže.

Kompletní nabídka je zveřejněna na stránkách 
města v panelu rychlých odkazů a na úřední 
desce. Bližší informace podá Bc. Renata Pa-
celtová, Městský úřad Sokolov, odbor správy 
majetku, tel.: 354 228 279, 
e-mail: renata.paceltova@sokolov.cz.



DOBRÝ ANDĚL POMÁHÁ I NA 
SOKOLOVSKU

Sokolovsko: 31 rodin s vážně nemocným 
dítětem potřebuje finanční pomoc. Tento 
fakt potvrdila nadace DOBRÝ ANDĚL, která 
těmto rodinám pravidelně pomáhá. Jedná se 
o rodiny, ve kterých se dítě potýká s onkolo-
gickým či jiným závažným onemocněním, jako 
je chronické selhání orgánů, chronické střevní 
onemocnění, závažné metabolické poruchy či 
jiné kombinované postižení. 

Na Sokolovsku míří podpora aktuálně 31 
rodinám s nemocnými dětmi, 10 rodinám 
s onkologicky nemocným rodičem. V rámci 
České republiky je číslo mnohem vyšší, za 
posledních 6 let pomohli dárci, Dobří andělé, 
5 200 rodinám s dětmi, ve kterých onemoc-
něl rodič nebo dítě. „Rodin, které potřebují 
finanční pomoc, je mnohem více. Ne každá ví, 
že u nás může o pravidelné příspěvky požádat. 
Našim cílem je, aby se tato informace co nej-
více šířila," říká Petr Sýkora, spoluzakladatel 
nadace DOBRÝ ANDĚL. Rodiny s dětmi mohou 
do systému pomoci doporučit lékaři, sestry, 
další zdravotní pracovníci, sociální pracovníci 
či různé neziskové organizace a spolky, které 
se zaměřují na jednotlivé typy onemocnění a 
pomáhají rodinám jinak, například materiálně 
či zajišťují psychosociální nebo jinou podporu.  

Znáte rodinu, která potřebuje finanční 
pomoc?
Důležité je nebát se ozvat, Dobří andělé rodi-
nám rádi pomohou. 

Staňte se Dobrým andělem
Stačí se zaregistrovat na www.dobryandel.cz a 
začít přispívat. Jako dárce, Dobrý anděl, vidíte 
příběhy rodin, kterým pomáháte. 

Markéta Křížová, DOBRÝ ANDĚL, nadace
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MĚNÍ SE PRAVIDLA VYDÁVÁNÍ 
OSOBNÍCH DOKLADŮ

Od 1. července 2018 dochází k zásadní změně 
při vydávání občanských průkazů a cestovních 
dokladů. Od tohoto data bude za vyšší správní 
poplatek možné vyzvednout občanský průkaz 
i cestovní pas ve zkrácené lhůtě v pracovních 
dnech do 24 hodin po podání žádosti, anebo 
do 5 pracovních dnů. Budete-li potřebovat 
cestovní pas nebo občanský průkaz vyhotovit 
například do druhého pracovního dne, bude 
vás to stát v případě cestovního pasu pro 
občana staršího 15 let 6 tisíc korun a v případě 
občanského průkazu pro občana staršího 15 let 
1 tisíc korun a převzít bude možné tyto doklady 
jen na Ministerstvu vnitra České republiky. Od 
1. července 2018 se již nebudou vydávat tzv. 
„rychlé občanské průkazy na počkání“ (přikládají 
se dvě fotografie) s platností 1 měsíc z důvodu 
ztráty, odcizení, poškození nebo zničení 
občanského průkazu. Místo nich si budou 
moci občané zažádat o vydání občanského 
průkazu s čipem ve zkrácených lhůtách za 
vyšší správní poplatek. Budou se totiž vydávat 
pouze dva druhy občanských průkazů, a to 
občanské průkazy se strojově čitelnými údaji 
a s kontaktním elektronickým čipem (plastová 
karta) a v několika zvlášť určených případech 
občanské průkazy bez strojově čitelných 
údajů (přikládají se dvě fotografie). Občanské 
průkazy s čipem se budou vydávat průběžně 
podle skončení platnosti stávajících občanských 
průkazů s tím, že nepůjde o plošnou výměnu 
stávajících občanských průkazů. U běžných 
žádostí o vydání nových osobních dokladů 
se výše správních poplatků nemění, zůstává i 
stejná lhůta pro jejich vydání, tj. do 30 dnů od 
podání žádosti. Další novinkou při přebírání 
již vyhotoveného občanského průkazu je 
možnost zadání dalších dvou unikátních kódů. 
K povinnému bezpečnostnímu osobnímu kódu 
je možné přidat ještě identifikační kód pro 
vzdálený přístup a kód pro jeho případnou 
deblokaci. Vítanou změnou pro občany bude 
určitě možnost obdržení informace o vyhotovení 
dokladu na mobilní telefon, nebo e-mail, které 
uvedou při podání žádosti. Více informací na 
www.sokolov.cz, odbor správních agend.

Ing. Alena Loudová, vedoucí odboru správních agend

ZMĚNY NA ÚSEKU 
ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ

Od 1. července 2018 se mění také pravidla pro 
vydávání řidičských průkazů dle zákona číslo 
361/2000 Sb., zákon o silničním provozu. O 
vydání řidičského průkazu si budou moci řidiči 
požádat na kterémkoliv obecním úřadě obce 
s rozšířenou působností v rámci celé České 
republiky. Ruší se tak místní příslušnost dle 
místa trvalého pobytu řidiče. K žádosti se již 
nebudou dokládat fotografie. Dojde ke změně 
výše některých správních poplatků. Například 
při udělení řidičského oprávnění, rozšíření 
řidičského oprávnění nebo při změně údajů v 
řidičském průkazu se bude nově platit částka 
200 Kč, při vydávání mezinárodního řidičského 
průkazu se výše poplatku nemění a činí stále 
50 Kč, bude ale stále nutné 1 foto. Skončí-li 
platnost řidičského oprávnění, vydání nového 
zůstává nadále bezplatné. Nově se již na 
řidičských průkazech nebude uvádět adresa 
trvalého bydliště. Další informace hledejte 
na www.sokolov.cz, odbor dopravy. Z důvodu 
přechodu na nový systém bude pátek 29. 6. 
2018 pracoviště agend řidičů zavřeno!

Hana Schimmerová, vedoucí odboru dopravy

PROJEKT „REgENERACE LESOPARKU POD 
ROZHLEDNOU HARD – II. ETAPA“

 
Odbor správy majetku Městského úřadu So-
kolov informuje občany města o prováděných 
pracích na území pod rozhlednou Hard v rámci 
projektu „Regenerace lesoparku pod rozhlednou 
Hard – II. etapa“, který bude volně navazovat 
na již zregenerované území pod rozhlednou 
Hard. Bude se jednat zejména o krajinné úpra-
vy zelených ploch a výkopové a zemní práce. 
Dílčí práce na projektu spočívají  ve výškopis-
ném a polohopisném geodetickém zaměření 
na podkladě katastrální mapy vymezeného 
území. V současné době dochází k označení 
dřevin v daném území, prováděné sprejem žlu-
té a červené barvy, pro potřeby geodetických 
prací. Nejedná se tudíž o označení stromů ke 
kácení. Děkujeme za pochopení.
 
ing. Jaroslava Rohová
odbor správy majetku
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Obrazově v Sokolově

Den pro rodinu, DDM, 5. 5. 2018

Fler Market, MDK 12. 5. 2018 Piknik u Stromu mateřství, 12. 5. 2018

Den vítězství, 8. 5. 2018 Den vítězství, 8. 5. 2018

Moment, Studio Damúza Praha, Městská knihovna Sokolov
a Baby Club Robinson 2, 10. 5. 2018



55

Život v Sokolově

Vítání občánků 
Členka zastupitelstva města Bc. Vlasta Kai-
serová přivítala v měsíci dubnu v obřadní síni 
sokolovského zámku do života sokolovské 
občánky: Jiřího Dudáse, Marečka Rudince, 
Kláru Simonovou, Adrianu Čechovou, Josefa 
Kapuru, Annu Fenclovou, Terezii Obzinovou, 
Ellu Rosenbergovou, Julii Peštovou, Elenu 
Serenu Junkovou, Dominika Pippenbachera 
a Vojtěcha Večeřu. 

Přejeme jim pevné zdraví, štěstí a prožití 
bezstarostného dětství.

Romana Černíková
MěÚ Sokolov, odbor finanční a školství 

INFORMACE 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 20 dnů před stano-
veným termínem konání akce.  

Termín konání je následující: 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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Ministr obrany L.Svoboda na sokolovské radnici 
31.3.1948

„Neformálně“ pečuje o nemocnou maminku. 
Chce založit spolek
Vzdát se povolání, společenského života 
a koníčků ve prospěch druhého. I takové 
důsledky můžete nést, pokud se stanete 
neformálním pečujícím. Toto nesnadné 
a ušlechtilé rozhodnutí učinila Lenka 
Švandová, když zvolila nepřetržitou péči 
o svou těžce nemocnou maminku. Ta je 
upoutána na invalidní vozík a její zdravotní 
stav ji zcela odkazuje na pomoc jiné osoby. 
Pochopitelný a láskyplný přístup paní 
Švandové s sebou přináší ale řadu úskalí. 

S maminkou je doma přibližně pět let.  Za tu 
dobu neměla prakticky žádné volno. Pokud 
si nějaký den vyšetří, musí vše náležitě 
připravit dopředu. Není nutné zdůrazňovat, 
že péče o milovaného, nemocného člověka 
je psychicky velmi náročná. K tomu člověk 
prakticky přijde o vlastní život. Profesní 
uplatnění a tím pádem obživa rovněž těžko 
existují. Co s tím? Státní aparát a další odbor-
níci na to naštěstí myslí. 

PRAMENY UVÁDĚJÍ, ŽE DOMA O SVÉHO 
BLÍZKÉHO PEČUJE AŽ 300 TISÍC ČECHŮ

O demografickém vývoji bylo napsáno již 
mnoho. Populace stárne, bez pravidelné 
a důsledné péče se starší generace neobe-
jdou. Přibývá rodin, které namísto ústavních 
zařízení volí domácí prostředí. Někdy se 
rodinní příslušníci střídají, případně úloha 
padne na jednotlivce. A tady nastává pro-
stor pro zařazení do systému neformálních 
pečujících. Hodně jednoduše to znamená, 
že jako pečující o osobu blízkou můžete 
čerpat státní podporu, která by měla na-
hradit ztrátu trvalého příjmu. Pokud se ale 
nechcete, nebo nemůžete svého zaměstnání 
vzdát, máte nárok na úlevy, například na 
zkrácenou pracovní dobu. Přestože systém 
již funguje, není dle odborníků i samotných 
příjemců plnohodnotný. Domácí péče o jak-
koli handicapovanou blízkou osobu tak je 
aktuálním tématem pro sociální pracovníky, 
pro úředníky, zákonodárce. Ke kulatému 

stolu jsou ale zváni i samotní účastníci, tedy 
pečující osoby. Institut Neformální péče je 
součástí Národní strategie rozvoje sociálních 
služeb 2016-2025. Sama Lenka Švandová se 
s institutem poprvé setkala vloni, když se 
zúčastnila semináře Fondu dalšího vzdělá-
vání. „Cílem projektu je zvýšit podporu lidí, 
kteří pečují o své blízké v domácím prostředí 
a zlepšit podmínky nejen pro ně, ale zároveň 
pro nemocné,“ vysvětluje. Pracují na tom 
dva týmy. Expertní skupinu tvoří sociální 
pracovníci, ministerstvo práce a sociálních 
věcí, Diakonie Českobratrské církve evan-
gelické a další. Poradci jim jsou pak samotní 
pečující. Lenka Švandová je mezi nimi. „Tento 
projekt mi velmi pomáhá. Poznala jsem nové 
lidi, kteří mají stejné, nebo podobné, zkuše-
nosti jako já, dovídám se nové a nové věci. 
A inspirovalo mě to založit vlastní projekt, 
nadaci a pomáhat. Vše je ale ještě na úplném 
začátku.“ Zaměřit se přitom chce zejména na 
seniory. Pro začátek chce vytvořit komunitu 
pečujících, která by se pravidelně v rámci 

možností scházela, předávala si informace, 
zkušenosti, pomáhala si vzájemně. „Kromě 
toho by si jednotliví členové měli být psy-
chickou oporou, popovídat si, přijít případně 
na jiné myšlenky,“ dodává s tím, že komunita 
by měla navázat spolupráci i s místní samo-
správou a organizacemi s cílem pořádat 
diskusní semináře. „Osobně spatřuji velký 
nedostatek v informovanosti. To je asi to 
nejdůležitější, co chci změnit, aby co nejvíce 
lidí vědělo, že na to nemusí být sami a abych 
z domácí péče o nemocného člena rodiny 
sejmula stigma, které část veřejnosti vytvoři-
la,“ uzavírá Lenka Švandová, která se setkala 
s odsouzením a opovržením okolí, protože 
„je doma“. Semináře by ráda v budoucnu 
pořádala i pro širokou veřejnost, včetně škol. 
Zaujala Vás témata a záměr Lenky Švando-
vé? Kontaktujte ji. S případnými podněty 
a dotazy se obracejte na e-mailovou adresu 
lenkasvandova7@gmail.com. 

Pavla Sofilkaničová
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Vydejte se po stopách 
Permoníčka 
Proměňte léto ve hravé poznává-
ní.  Městský dům kultury Sokolov, 
příspěvková organizace připravil 
novou turistickou soutěž. Do 
zábavné putovní hry s názvem 
„Po stopách Permoníčka“ se 
může zapojit celá rodina, nebo jen 
parta kamarádů. Cílem je nalákat 
veřejnost na turisticky zajímavá 
místa a přivést je za poznáním 
sokolovského regionu. Vše se 
koná pod hlavičkou turistického 
portálu Kam po Sokolovsku.  

Pro letošní rok je vybráno 13 cílo-
vých bodů, které musí soutěžící 
navštívit a najít zde odpověď 
na položenou otázku. Napří-
klad zjistí, jakou rostlinou je 
obrostlý sokolovský památ-
ník padlých vojáků 
v 1. světové válce, 
nebo kolik Kamenů 
zmizelých se nachází 
ve Staroměstské ulici 
v Chodově. Odpovědi, 
stejně jako turistická 
razítka, zanáší do zápisníč-
ku, který je od 4. června 
k vyzvednutí na vybraných 
místech. Naproti tomu 

zpětný odběr pak probíhá jen v So-
kolovském infocentru. Ve hře jsou 
zajímavé odměny. Každý odevzda-
ný a správně vyplněný zápisníček 
se navíc dostane do závěrečného 
slosování o chytrý telefon. „Jde 
v podstatě o startovací ročník. 
Uvidíme, jak se nápad uchytí. 
Příští rok bychom chtěli cílovou 
mapu rozšířit a úkoly nastavit více 
interaktivně,“ komentoval novin-
ku ředitel MDK Ladislav Sedláček. 

Zápisníčky jsou k vyzvednutí 
v Sokolovském infocentru a na 

dalších místech, např. 
v informačních středis-
cích v Horním Slavko-
vě, Chodově, nebo na 
Statku Bernard. Sběr 
vyplněných zápisníčků 
probíhá jen v Sokolov-
ském infocentru, a to 
až do pátku 7. září 
2018. Další informace 
a pravidla soutěže 
najdete na www.
kamposokolovsku.
cz.

Pavla Sofilkaničová



v Podkrušnohoří oslavy ve svátek svaté Bar-
borky a na Ostravsku nebo v Příbrami ve svátek 
svatého Prokopa. Den horníků byl stanoven na 
9. září, protože v ten den roku 1949 proběhlo 
700. výročí „Jihlavského horního práva“ (Jura 
montium et montanorum), které v Jihlavě pro 
místní stříbrné doly vydal český král Václav I. 
Nakonec mělo platnost pro celý stát. Při dnech 
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Život v Sokolově

Večerní průvod a slavný perkmistr hor příbramských 
Ing. Miroslav Šťastný při prvním setkání horních měst 
a obcí (HMO) ČR 6.9.1997 v Příbrami

Vlevo slavný semestr Ing. Koloman Iványi, generální 
ředitel Rudných dolů Příbram, uprostřed stojící pri-
mátor Příbrami Mgr. Josef Vacek, vpravo perkmistr 
hor příbramských Ing. Miroslav Šťastný, předseda 
Obvodního báňského úřadu v Příbrami

V Sokolově se během Dne horníků uskuteční xxii. 
setkání hornických měst a obcí 
Sokolovský Patriot Vám již potřetí přináší 
mimořádný seriál Ing. Jaroslava Jiskry, Ph.D., 
který se věnuje hornické historii a jejím sou-
vislostem. A to u příležitosti Dne horníků, 
který se tento rok koná v sobotu 8. září v So-
kolově. Ten letošní bude něčím výjimečný. Ve 
městě totiž dojde k XXII. setkání hornických 
měst a obcí. V našem seriálu se proto tento-
krát ohlédneme za hornickými slavnostmi, 
původně řečenými parádami, v jejich původní 
i modernější podobě. V závěrečném díle Vás 
pak zavedeme do Jáchymova - Joachimstha-
lu, lůna stříbrných rud, kde autor připomene 
zásadní momenty související s těžbou. Přeje-
me příjemné čtení. 

Historie hornických parád sahá až do středově-
ku, kdy se konaly k uctívání hornických patronů, 
především svatého Prokopa 4. července a svaté 
Barborky 4. prosince. Hornickým slavnostem se 
říkalo parády. Zprávy o nich pocházejí z našeho 
největšího rudného revíru v Příbrami z přelomu 
18. a 19. století. Slavnosti byly podporovány 
a financovány důlními společnostmi a v  menší 
míře se na nich podílela i církev. Úkolem těchto 
slavností bylo udržování úcty k hornickým pat-
ronům a vděčnosti k zaměstnavatelům. Horníci, 
oblečeni do hornických uniforem, představova-
li převážnou část hornických průvodů, parády 
byly mezi horníky velmi oblíbené. Tady je třeba 
připomenout osobnost průmyslníka a těžaře 
Johanna Antona Edler von Starcka. Ten pro své 
zaměstnance v Dolním Rychnově v roce 1878 
připravil parádu s oslavami, a po ní dostalo 
téměř 2 000 zaměstnanců občerstvení na účet 
firmy. Všichni přišli v uniformách a s nářadím na 
počest svého stavu. Jednalo se o havíře, skláře, 
tesaře a zedníky. Slavnost skončila neslavně. 
Došlo k masové rvačce a dalším výtržnostem 
mezi příslušníky jednotlivých stavů, ale také 
národností. Od té doby tady již zaměstnavatel 
žádnou oslavu neuspořádal.
Po nástupu éry centrálně řízeného hospodář-
ství po druhé světové válce vznikla v roce 1949 
tradice Dne horníků. Do té doby probíhaly 

horníků probíhaly oslavy zvlášť v každém revíru 
i na pražském hradě.
Třetí období nastalo po roce 1989, kdy došlo 
k útlumu v kontextu s kritikou horníků-devas-
tátorů životního prostředí. K určitému oživení 
došlo v roce 1995, kdy byla navázána spoluprá-
ce s Bavorskem a o dva roky později proběhlo 
v Příbrami 1. setkání horních měst, 2. setkání 
v Krásně a tak dále. Zároveň bylo založeno 
i Sdružení hornických a hutnických spolků ČR, 
sdružujících dnes 24 spolků.
V Sokolově se velký hornický průvod usku-
tečnil v rámci VII. setkání horních měst 6. 
září 2003. Obyvatelstvo na něj reagovalo 
pozitivně a houfně se k průvodu přidávalo. 
Po zvážení situace se město se Sokolovskou 
uhelnou, právní nástupce, a. s. rozhodlo prů-
vod opakovat prvně při oslavách Dne horníků 
v Sokolově, a to v sobotu 12. 9. 2015. toto 
datum považuji za návrat hornických tradic 
do Sokolova. Průvod s hornickými vlajkami se 
vydal v 10 hodin na cestu ze Starého náměstí, 
z parkoviště u kláštera směrem na náměstí Bu-
dovatelů, kde se realizovaly slavnostní projevy, 
proběhlo stužkování vlajek, vyznamenávání 
jednotlivců, proběhla soutěž a další program. 
V letech 2016 a 2017 se uskutečnil Den horníků 
ve stejném duchu, jen hornický průvod se vždy 
o něco prodloužil, protože k nám přijíždí stále 
více hornických hostů. V roce 2017 zde bylo 
21 hornických spolků či měst tuzemských a tři 
zahraniční.
Tradice setkávání má více než dvacetiletou 
tradici. Psal se rok 1996, když Cech příbram-
ských horníků a hutníků dostal pozvánku na 
8. celoněmecké dny ve Schneebergu, a tak 
se členové spolu s hornickou kapelou vydali 
na cestu. Oslava byla velkolepá. Příbramští si 
uvědomili, že i oni mívali v 19. století takové pa-
rády, a to byl impuls, který nastartoval založení 
této tradice u nás. Je pravda, že před rokem 
1989 byly některé průvody posuzovány tak, že 
neúčast v nich znamenala v tom lepším případě 
nepříjemnost v zaměstnání. Po roce 1989 začal 
zájem o hornictví a jeho tradice opět růst. My 
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dnes pořádáme tato setkání, protože chceme, 
a ne že musíme. 
A tak se stalo, že z iniciativy Cechu hornických 
a hutnických spolků proběhlo 6. září v Příbrami 
I. setkání HMO (hornických měst a obcí), na 
jehož přípravě jsme se spolu s Ing. Pavlem 
Beranem také podíleli. Díky pochopení města 
Příbram, tehdejšího primátora Mgr. Josefa 
Vacka, generálního ředitele Rudných dolů 
Příbram, Ing. Kolomana Iványiho a předsedy 
báňského úřadu v Příbrami Ing. Miroslava 
Šťastného, perkmistra hor příbramských, toto 
první setkání vzniklo. A jak to pokračovalo? 
1997 – 6. 9. Příbram, 1998 – 5. 9. Krásno, 
1999 – 4. 9. Zlaté Hory, 2000 – 9. 9. Ostrava 
Petřkovice, 2001 – 15. 9. Stříbro, 2002 – 14. 9. 
Planá a Drmoul, 2003 – 6. 9. Sokolov, 2004 – 6. 
6. Rudolfov, 2005 – 25. 6. Ostrava Radvanice-
Bartovice, 2006 – 16. 9. Příbram, 2007 – 15. 
9. Horní Slavkov, 2008 – 6. 9. Most, 2009 – 20. 
6. Jihlava, 2010 – 11. 9. Stříbro, 2011 – 17. 9. 
Chodov, 2012 – 21. 4. Chomutov, 2013 – 7. 9. 
Kladno, 2014 – 28. 9. Český Krumlov, 2015 – 20. 
6. Havířov, 2016 – 11. 6. Příbram, 2017 – 17. 6. 
Chomutov. A letos, 8. 9. 2018, bude už podruhé 
pořadatelem Sokolov.
Na návrh Společnosti Přátel Rudolfova udílí 
Hornické koncilium od roku 2004 na jednot-
livých setkáních cenu Český permon v pěti 
kategoriích:
 • Hornický folklór
 • Záchrana technických památek

 • Největší počin roku
 • Celoživotní dílo
 • Mimořádná cena

Mimořádná cena Český permon je zvláštním 
oceněním a uděluje se obvykle za zásluhy o po-
vznesení hornických tradic. Tu uděluje pořada-
telské město po poradě s Hornickým konciliem 
a o udělení cen v kategorii 1. až 4. rozhoduje 
Hornické koncilium. To vyhodnotí došlé nomi-
nace a nakonec se hlasuje. Cenou je soška per-
mona na podstavci ve tvaru zvonku. Do našeho 
okresu a i kraje byly uděleny tyto ceny Český 
permon: 2006 Příbram, kategorie 2. – Krajské 
muzeum Sokolov za  rozšíření hornického 
muzea v Krásně a dokončování zpřístupnění 
dolu Jeroným; 2007 Horní Slavkov, kategorie 
5. – Ing. Rudolf Tomíček za zásluhy o hornické 
tradice ve vazbě na zvýšení společenské úrov-
ně a prestiže Setkávání horních měst a obcí ČR; 
2010 Stříbro, kategorie 4. – Ing. Jaroslav Jiskra, 
Ph.D. za celoživotní publikační činnost, týkající 
se hornictví Plzeňského a Karlovarského kraje; 
2011 Chodov, kategorie 5. – Ing. Petr Zuleger 
za mimořádné zásluhy o obnovení hornických 
tradic v Chodově, 2016 Příbram, kategorie 2. – 
za zpřístupnění vrchního patra Christoph dolu 
svatý Mauritius v Hřebečné. 
V příštím vydání se budeme věnovat setká-
ním, která se uskutečnila v našem okrese. 
Ing. Jaroslav Jiskra, Ph.D.
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Kultura v Sokolově

Město v celotýdenní akci Sokolov v tenis-
kách poprvé přivítá Den s cyklostezkou 
Ohře, během sportovního týdne budou 
v pohybu všechny věkové kategorie díky 
Dnu pro seniory nebo Školympiádě ma-
teřských a základních škol a vše vyvrcholí 
velkolepou akcí Hurááá, prázdniny – Mezi-
národní soutěž ohňostrojů, jejíž nedílnou 
součástí je Sokolovský 1/4 maraton a nově 
také Barevný běh.

Zahájení celého týdne proběhne 16. června 
oslavou 70 let založení FK Baník Sokolov, 
kde bude celé odpoledne nabité fotbalový-
mi zápasy a hudebně zábavným programem. 
Následující den 17. června Sokolov poprvé 
uvítá již zmiňovaný Den s cyklostezkou 
Ohře. Na Starém náměstí se sejdou 
tisícovky nadšených cyklistů, kterým 
budou nabídnuty odborné přednášky 
na téma bezpečnosti na kole, přehlídky 
cyklistických potřeb a samozřejmě 
kulturní program. Pondělí 18. 
června bude patřit seni-
orům, pro které budou 
v prostorách Domu dětí 
a mládeže připraveny 
zpravidla relaxační 
a lehce sportovní hry. 
Tyto hry byly v minulých 
letech velice oblíbené 
a jsou pro seniory jakýmsi 
aktivním zpestřením letních 
dnů. Následující den 19. červ-
na přeskočíme k těm nejmladším 
na Školympiádu mateřských škol. 
Pro bezmála 300 dětí je připra-
veno hned několik sportovně 
zábavných disciplín. 21. 
června přijdou na řadu žáci 
základních škol, pro které 
je připravena Školympiáda 
s různorodými disciplínami, jakými je napří-
klad orientační bludiště, atletický sedmiboj, 
fotbal, florbal či nové disciplíny – basketbal, 
plavání a úniková hra. Sportovní den zahájí 
průvod závodníků po sokolovské cyklostez-
ce směrem k areálu Bohemia, kde žáci složí 

Sokolov se obuje do tenisek. A bude toho víc
olympijský slib a společně zapálí olympijský 
oheň. Jednotlivé sportovní disciplíny 
proběhnou jak na areálu Bohemia, tak na 
sportovišti areálu Baník, v krytém bazénu So-
kolov a Městském koupališti Sokolov. Páteční 
odpoledne (22. června) odstartuje jedna 
z největších dvoudenních akcí Karlovarského 
kraje Hurááá, prázdniny – Mezinárodní 
soutěž ohňostrojů. Tuto sportovně kulturní 
událost navštíví každý rok tisíce návštěvníků. 
Hudební program začne již v pátek v areálu 
Bohemia, kde se představí kapela ze ZUŠ 
Kolband, karlovarský Greyhound či poprock-
ové seskupení Charlotta. Téměř plynule 
přejde dění do sobotního rána 23. června, 

kde si během celého dne přijde 
na své snad každý. V 11 hodin 

odstartuje na hřišti v areálu 
ISŠTE již 5. ročník Sokolov-
ského ¼ maratonu. Po jeho 
doběhnutí připravil Městský 

dům kultury letošní novin-
ku, jíž je Barevný běh. 

Ze Starého náměstí 
vyběhnou ve 14 

hodin všichni ti, 
kteří si chtějí 
užít pohodo-
vé zábavné 
popoběhnutí 
v záplavě 

barev a hudby. 
Třík i lometrová 

trasa vede krás-
ným prostředím 

sokolovského parku, dopro-
vázena bude bubeníky, 

DJ‘s a zakončena hro-
madnou afterparty 
pod pódiem v cíli na 
Starém náměstí. Na 

nejmenší bude čekat 
v areálu Bohemia Sokolníček se svou Cestou 
do pohádky. Povede k němu přibližně deset 
zábavných stanovišť, po jejichž zdolání děti 
čeká nejen sladká odměna. Start bude u wor-
koutového hřiště ve 13 hodin. Pár metrů dál 
se bude od 14 hodin prezentovat Policie 

České republiky s ukázkami práce jednotek, 
policejní technikou nebo i baletem na poli-
cejních motorkách v ulici Pionýrů. K poslechu 
zahraje Hudba Hradní stráže a Policie České 
republiky. Ani sobotní večer se neobejde 
bez hudební masáže, tentokrát v podání 
jazz-rockových Funky Monx, zpěváka Jakuba 
Děkana či tvrďáků ze skupiny Škwor. Nabitý 
týden zakončí na noční obloze Mezinárodní 
soutěž ohňostrojů. Program najdete na 
obálce. Přejeme příjemnou zábavu.
 
Andrea Moulisová, Andrea Pfeifferová 
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VELMI KŘEHKÁ ROVNOVÁHA
Ivo Dankovič (*9. 11. 1956)
Původně vystudoval ČVUT fakultu elektro-
technickou a nějaký čas se živil jako IT ve 
Výzkumném ústavu matematických strojů. 
Později přešel do služeb Národního divadla 
v Praze jako osvětlovač. Zde s potěšením 
z fotografování divadelního prostředí působil 
nakonec i jako fotograf. Divadelní fotografie 
mu učarovala a své snímky publikoval v časo-
pisech jako byl Mladý svět, Květy a v Mladé 
frontě. Podílel se i na knižních publikacích 
– PhDr. V. Vlnase o českém světci „Jan Ne-
pomucký“, autobiografie „Pavel Šmok“, 
monografie režiséra J. Nekvasila a scéno-
grafa D. Dvořáka, dále pak obaly a fotografie 
pro CD Olympic, A. Dvořák – Stabat mater. 
První samostatnou výstavu měl v hotelu 
Praha, společnou výstavu v Chodovské tvrzi 
a samostatnou výstavu v Českém Krumlově 
v muzeu loutek a ve Stavovském divadle. 

Velmi křehká rovnováha Iva Dankoviče
Motto pro fotografování je: „Co nevyleze na 
strom, nebo neuteče – vyfotografuj!“ Osobní 
obdiv chová k fotografovi Tarasu Kuščynské-
mu, Henri Cartier Bressonovi, Vivian Maier 
a k Jindřichu Štreitovi. 

Výstava „Velmi křehká rovnováha“ prezen-
tuje výběr z cyklu fotografií, jehož počátek 
lze vysledovat až kamsi na odlehlé skotské 
pobřeží, kde autora zaujaly neuvěřitelné 
a krásné kameny. Ty byly naprosto dokonale 
ohlazené a připomínaly spíše lidské výtvory, 
než dílo přírody vzniklé staletým omíláním 
mořem a obrušováním o jiné kameny.
Z náhodně vybraných kamenů autor skládá 
abstraktní, ale někdy i konkrétní objekty. 
Principem je využít tvar a vlastnosti kamenů, 
vybalancovat je bez pomoci jakýchkoliv do-
datečných pomůcek a vytvořit velmi křehkou 
rovnováhu. Pak už stačí zaznamenat ten 
kratičký moment její existence. Délka života 

kamenného objektu závisí na „ochotě“ 
kamenů spolu navzájem spolupracovat a na 
citlivosti autora při jejich stavbě. U někte-
rých kompozic je cesta vzniku dlouhá. Výtvor 
se může během okamžiku nečekaně zhroutit 
a vy začínáte znovu, znovu, a znovu, a pak se 
dílo náhle na pár vteřin podaří.
Sám autor popisuje sílu přírody slovy: „Krása 
vybalancovaných kamenů možná spočívá 
v jakési pradávné vášni člověka k materiálu, 
který leží celé věky v přírodě, je stabilní, solid-
ní, neměnný a pochází kdesi z hlubin země a je 
starší než člověk sám.“
Celá výstava je pak vlastně o důvěře ná-
vštěvníka, že fotografie nejsou ani dílem 
počítačové animace, ani dílem používající 
skryté pomůcky, udržující objekty ve velmi 
křehké rovnováze.

Z životopisu autora

Kultura v Sokolově
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V Sokolovském Patriotu uveřejňujeme 
vybrané příspěvky z internetové rubriky 
„Napište starostovi“. Do časopisu ale 
můžete přispívat přímo. Chcete někomu 
poděkovat, vyjádřit se k veřejnému dění 
nebo zkrátka říct svůj názor? Pošlete nám 
svůj článek na patriot@mdksokolov.cz 
o rozsahu nejdéle 300 slov. Do předmětu 
uveďte Patriot – Píšete nám. Uzávěrka pro 

příspěvky do letního vydání je 8. června 
2018. 

Touto cestou bychom chtěli poděkovat naší 
skvělé paní učitelce Mgr. BARBAŘE SOBOT-
KOVÉ, která provedla naši dceru Terezku 
Martínkovou celým 1. stupněm na ZŠ, ul. 
Pionýrů 1614. Víme, že to nebylo vždy lehké, 
ale paní učitelka měla vždy spoustu trpěli-

vosti, dokázala všem dětem předat skvělé 
vědomosti a „způsobila“, že se dcera od 
1. třídy do školy těšila. Paní učitelko, velké 
díky za vše, co jste pro své žáky udělala! 
Zároveň Vám přejeme hodně úspěchů v pra-
covním i osobním životě, nejlepší a nejhod-
nější třídu, která přijde po nás. Jste člověk na 
pravém místě. 
Děkujeme! S pozdravem Martínkovi

Píšete nám

Premiéra nové hry sokolovských 
ochotníků se vydařila
Koncem dubna se v sokolovském divadle 
uskutečnila premiéra hry amerického 
spisovatele Neila LaButeho TLUSTÝ PRASE 
v podání sokolovských amatérských herců 
souboru Divadlo bez zákulisí. Hra měla 
docela komplikovaný průběh zkoušení, kdy 
v červnu 2017 musela být přeobsazena 
jedna ze čtyř postav a celkově bylo zkoušení 
časově a logisticky poměrně složité, protože 
prostory MDK jsou zcela zaplněny jinými 
akcemi. Ale vše se nakonec v dobré obrátilo 
a premiéra se vydařila. 
Hra, která je hořkou komedií, má výrazně 
aktuální téma. Svět kolem nás a my v něm. 
Zaobírá se vnímáním světa a odlišností v něm 
zcela osobitým způsobem a současným jazy-
kem. Hra je i o slabosti nebo rezignaci sama 
na sebe. U vnímání světa současnou mladou 
generací a společností. O škatulkování věcí 
i lidí na IN a OUT. Je prostě o nás lidech. 
Klade si za úkol vyvolat v divákovi zamyšlení, 
a třeba i vyprovokovat diskuzi o viděném. 
Zasáhnout jeho srdce i duši.
To vše čekalo na diváky i herce o premiéře. 
Vyprodané divadlo (prodávalo se pouze 
230 lístků) s napětím očekávalo na začátek 
a v hercích v zákulisí rostla nervozita. Před-
stavení začalo a situace na jevišti střídala 
situaci. Diváci reagovali na dění na jevišti 
naprosto impulzivně, přirozeně a vytvořili 
skvělou atmosféru. Potlesk i smích příjemně 
přerušovaly děj a 85 minut představení 

vlastně uplynulo strašně rychle. Reakce di-
váků po představení a i v následujících dnech 
potvrdily, že hra splnila cíl, který si stanovila. 
Diváci se nejen pobavili, ale měli chuť a tou-
hu se o hře a jejím ději bavit i posléze. 
Děkujeme divákům a na 6. června jsme 
připravili v divadle MDK Sokolov reprízu. 

Foto: Stano Filipovics

Bude nám ctí a potěšením opět představit 
naše Tlustý prase i dalším divákům, kteří za 
námi do divadla přijdou a dají smysl našemu 
konání.

Martin Volný, režisér
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„Komedie je veselý způsob, jak být vážným…“

Divadlovychází 
ze života a do života se vrací.

Život je krásné divadlo, 
žel, repertoár nestojí za nic.

Městský dům kultury Sokolov
5. května 655, 356 01  Sokolov
mdksokolov@mdksokolov.cz
tel.: 359 808 714, www.mdksokolov.cz

19.září / 19:00 / Agentura Famílie
LAURENT RUQUIER: DOKTOR V NESNÁZÍCH

18. října / 19:00 / Divadlo ve věži  
VÁCLAV PROCHÁZKA: JEDNA A JEDNA JSOU TŘI

12. listopadu / 19:00 / FANNY Agentura
JAKUB ZINDULKA: TCHÝNĚ NA ZABITÍ

Prosinec / 19:00 / Divadlo Gong Praha
DONALD CHURCHILL: NATĚRAČ

Leden 2019 / 19:00 / Divadelní agentura Harlekýn
JEAN BARBIER: V PAŘÍŽI BYCH TĚ NEČEKALA, TATÍNKU

14. února 2019 / 19:00 / Diva Adverte s.r.o. 
STARÁ LÁSKA NEREZAVÍ

Březen 2019 / 19:00 / Divadlo Palace Praha
JIŘÍ HUBAČ: HRABĚNKA, ANEB ZÁMEK V ČECHÁCH

Duben 2019 / 19:00 / Divadlo Ungelt Praha
DAVID HARE: SKLENĚNÝ STROP / ČESKÁ PREMIÉRA

Květen 2019 / 19:00 / Fanny Agentura
JIŘÍ JUST: DOMACI@STESTI. HNED

Červen 2019 / 19:00 / Panthenon Production
ERIC ASSOUS : DOKUD NÁS MILENKY NEROZDĚLÍ 

Divadelní předplatné 2018/19 zahájení předprodeje 18. června 2018

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    











  





 


 










 


 

   


  









KUCHAŘKU/KUCHAŘE

Požadujeme:
Střední vzdělání v oboru kuchař, nebo střední vzdě-
lání s výučním listem, nebo praxe v oboru kuchař
Trestní bezúhonnost doložená výpisem z RT, 
ne starším 3 měsíce
Platný zdravotní průkaz
Informace o pozici:
Místo pracoviště: Vysoká Pec 
– Rudné (Karlovarský kraj)
Plat po zapracování 20 000 - 22 000 Kč + odměny
Jednosměnný provoz
Zaměstnanecké výhody: dovolená 5 týdnů, 
odměny, příspěvky na penzijní připojištění, 
stravenky, firemní akce, vzdělávací kurzy, školení
Strukturovaný životopis zasílejte na: 
vedouci.kuchar@dozprudne.cz 
Telefonní kontakt: 602 672 028

PRACOVNÍKA/PRACOVNICI
V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

přímá obslužná péče

Požadujeme:
Základní nebo střední vzdělání 
Trestní bezúhonnost doložená výpisem z RT, 
ne starším 3 měsíce
Výhodou praxe v sociálních službách, řidičský průkaz
Informace o pozici:
Místo pracoviště: Vysoká Pec 
– Rudné (Karlovarský kraj)
Plat po zapracování 21 000 – 27 000 Kč, + odměny
Jednosměnný provoz, 12hodinové denní směny
Zaměstnanecké výhody: dovolená 6 týdnů, 
odměny, příspěvky na penzijní připojištění, 
stravenky, firemní akce, vzdělávací kurzy, školení
Strukturovaný životopis zasílejte na: 
vedouci.oo@dozprudne.cz 
Telefonní kontakt: 602 176 114
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Kalendárium

MĚSTSKÝ DŮM KULTURY SOKOLOV

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

4. června Ι 19:00 Ι Městské divadlo Sokolov
TRAVESTI SKUPINA SCREAMERS 
Představení skupiny Screamers tentokrát ve 
zbrusu novém programu.  
Skupina Screamers na sebe upoutává 
pozornost tím, že tentokrát vytvořila tele-
vizní stanici pro ty, kteří nemají čas sledovat 
obsáhlé upoutávky, a přitom chtějí být in. 
Dvouhodinové interaktivní varieté předsta-
vení v podání šesti komiků.
Vstupné: 300 Kč

5. června Ι 19:00 Ι Městské divadlo Sokolov
Divadlo Palace Praha
SEAN O´CASEY, JIŘÍ KREJČÍK: PENSION 
PRO SVOBODNÉ PÁNY
Divadelní aktovka Sena O´Caseyho „Bedti-
me Story“ ve slavné úpravě Jiřího Krejčíka 
pod názvem Pension pro svobodné pány, 
která byla dlouhá léta úspěšně uváděna 
v pražském Činoherním klubu. Komedie se 
odehrává v pokoji jednoho pensionu, kam si 
nájemník přivede slečnu, čímž poruší upjaté 
předpisy domovního řádu. V pojetí divadla 
Palace se jedná o poctu klasické komedii, 
přioděnou do elegantního, bezstarostného 
a nostalgického hávu secese počátku 20. 
století. 
Hrají: Patrik Děrgel, Marie Doležalová / Anna 
Fialová, Lukáš Příkazký, Kateřina Pindejová, 
Václav Liška / Zdeněk Velen, Petr Miklovič, 
ilona Hoferová
Pohybová spolupráce: Marek Zelinka 
Režie: Jaromír Dulava
Divadelní předplatné / vyprodáno  

6. června Ι 19:00 Ι Městské divadlo Sokolov
TLUSTÝ PRASE (pořádá Divadlo bez zákuli-
sí)
Hořká komedie o současném světě, kdy je 

obal přednější než obsah – u zboží i lidí.  
Ve světě současného konzumu a rychlého 
žití, nemáme často čas na poznání věcí ani 
lidí.  Hrají: Vítek Morávek, Pavlína Šponiaro-
vá, Dana Horáková, Pavel Novotný
Režie, scéna: Martin Volný
Vstupné: 65 Kč

7. června Ι 17:00 Ι Staré náměstí 
Zahájení sokolovského kulturního léta  
BIg BAND MDK SOKOLOV
Další termíny: 14. 6. a 28. 6. 

12. června Ι 10:00 a 17:00 Ι Městské divadlo 
Sokolov
Divadlo Semtamfór
POHÁDKY DO KAPSY
Vstupné: 40 Kč (10:00)
Vstupné: 75 Kč (17:00)

Dopolední představení pro kolektivy pou-
ze po předchozím objednání

14. června Ι 18:00 Ι Městské divadlo Sokolov
Bez tíže
Poslední rozloučení se stávající podobou 
divadelního hlediště před uzavřením divadla. 
Vystoupí taneční kroužky a skupiny při MDK 
Sokolov. 

16. června Ι 15:00 Ι fotbalový stadion Baník 
Sokolov
70. VÝROČÍ ZALOŽENÍ FK BANÍK 

SOKOLOV V TENISKÁCH 2018
17. června
Den cyklostezky Ohře
18. června
Sportovní hry pro seniory
19. června
Školympiáda mateřských škol
21. června
Školympiáda základních škol
23. června
Sokolovský ¼ maraton
Barevný běh
Den s Policií České republiky

22. - 23. června Ι areál lesoparku Bohemia
HURÁÁÁ, PRÁZDNINY
MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ OHňOSTROJŮ

Pátek 22. 6.
18:00 Kolband pop/rock Sokolov
19:30 greyhound rock Sokolov
21:00 Shoe Cut alternative-funk K. Vary

Sobota 23. 6.
18:00 Funky Monx pop/funky K. Vary
19:30 Jakub Děkan Band pop/hip-hop/rock 
Liberec
21:30 ŠkWor rock/metal Praha
22:45 Soutěž ohňostrojů 
Čtyři soutěžní týmy: Polsko, Slovensko, Ně-
mecko, Česká republika

Změna programu vyhrazena

Připravujeme: (Staré náměstí)
4. 7. Hrajeme turistům – Vopejkači
20. 7. Ben Cristovao 
31. 8. Ekompilace: Buty, David Stypka 
a další

Každý čtvrtek koncerty Sokolovského 
kulturního léta

DDM sokolov 

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, činnosti DDM a mnoho dalšího…

11. - 15. 6. Ι DDM
ZÁVĚREČNÉ SCHŮZKY ZÁJMOVÝCH 
ÚTVARŮ

14. 6. Ι 16.00-19.00 Ι DDM
LETNÍ SOUTĚŽ V BIATLONU
Děti si ověří své získané dovednosti od začát-
ku roku a zasoutěží si.

18. 6. Ι 9.30-12.00 Ι DDM
SOKOLOV V TENISKÁCH
Sportovní den pro děti všech sokolovských MŠ
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19. 6., 9.30-12.00, DDM
SOKOLOV V TENISKÁCH
Program pro zdravotně postižené civilizač-
ními chorobami, osoby tělesně postižené 
a seniory 

Na objednávku škol probíhají vzdělávací 
programy dopravní výchovy a keramiky.

Lucie Kottová, DDM Sokolov

MĚSTSKÁ KNIHOVNA SOKOLOV

Akce pro dospělé:

5. 6. Ι 18:00 Ι čítárna
ANNA BOLAVÁ – DO TMY. BESEDA 
O KNIZE, ZA NÍŽ AUTORKA ZÍSKALA 
OCENĚNÍ MAgNESIA LITERA 2016 V KA-
TEgORII PRóZA
Příběh osamělé, nemocné ženy, která větši-
nu života zasvětila sběru, sušení a odevzdá-
vání léčivých rostlin, má od počátku nádech 
apokalypsy. Děj se posouvá kupředu pomocí 
detailně propracovaného „plánu sběru“. 
Konstantou je pak úterý, výkupní den, kdy 
hrdinka nedočkavě navštěvuje výkupnu. 
I přes pomalé, zdánlivě nevzrušené tempo 
probublává pod hladinou podivný neklid. 
Rafinovaný styl nás kapitolu po kapitole 
vtahuje hlouběji: hlouběji do staré půdy, 
hlouběji do prokletí sběru bylin.

Anna Bolavá, vlastním jménem Bohumila 
Adamová, je česká spisovatelka a básnířka. 
Je absolventkou Gymnázia Vodňany. Násled-
ně vystudovala bohemistiku na Filozofické 
fakultě Univerzity Karlovy v Praze, poté byla 
zaměstnána v Ústavu pro jazyk český a nyní 
vykonává funkci stomické poradkyně.
Vstup zdarma

13. 6. Ι 18:00 Ι čítárna
O ENERgIÍCH A REIKI – VÁCLAV VÍT
Povídání s besedou o energiích a reiki bude 
zaměřeno na tato témata: Problematika ge-
opatogenních, patogenních, psychogenních 
zón a možnosti jejich odklonění. Základní 
čakry a jejich vliv na naše zdraví i psychiku 
a jak je zharmonizovat. Co je univerzální 
životní energie reiki. Rozdíl mezi osobní 

energií a reiki. Jaké jsou možnosti použití 
energie reiki a jak ji získat. Praktické ukázky 
práce s energií, které si můžou posluchači 
osobně vyzkoušet.
Vstup zdarma

20. 6. Ι 18:00 Ι čítárna
SVOBODNÉ ZEDNÁŘSTVÍ: 300 LET ŽIVÝ 
FENOMÉN – JAKOB SADILEK, Msc.
Mají zednáři tajemství? Proč se hlásili do 
lóže Mozart, Goethe, Voltaire, Washington, 
Churchill, Mucha či Beneš? Proč zakazovali 
zednářství papežové, Mussolini, Hitler a Sta-
lin? 
Přednáší Jacob Sadilek, MSc., předseda 
spolku Praga Masonica.
Jacob Sadilek, MSc. (1949, Brno), důchod-
ce, ekonom, dříve mezinárodní bankéř. Se 
zájmem o dějiny českých zemí, hlavně v 18. 
století v době osvícenství. Předseda spolku 
Praga Masonica, který bádá o kulturním 
dědictví svobodného zednářství v českých 
zemích. Člen České společnosti pro výzkum 
18. století v Praze. Člen společnosti Ignáce 
Borna při Národním muzeu v Praze.
Vstupné 40 Kč

25. 6. Ι 18:00 Ι přednáškový sál
SETKÁNÍ S FILOSOFIÍ: VYBRANÉ FILOSO-
FICKÉ POJMY – Mgr. PETR KAŠPAR
Tentokrát na téma „Hra“.
Vstup zdarma

26. 6. Ι 15:00, 18:00 Ι přednáškový sál
MINIKURZ ZELENINOVÉHO 
A OVOCNÉHO CARVINgU POD VEDENÍM 
LUďKA PROCHÁZKY (DRŽITELE PĚTI 
ZLATÝCH MEDAILÍ ZE SVĚTOVÝCH 
KUCHAŘSKÝCH VÝSTAV V KATEgORII 
KUCHAŘSKÉ ARTISTIKY)
26. června se budete moci zúčastnit semi-
náře, který je zaměřen na nyní populární 
zeleninový a ovocný carving. Dozvíte se jeho 
počátky, ale také jak se vyvíjel v České re-
publice, zejména za posledních 20 let. Jaké 
jsou nyní trendy, co se preferuje v praxi a co 
zase na soutěžích. Zároveň si budete moci 
pod vedením zkušeného lektora vyzkoušet 
jednodušší ozdoby ze zeleniny a ovoce.

Tento carvingový minikurz povede Luděk 

Procházka, který je držitelem pěti zlatých 
medailí ze Světových kuchařských výstav 
v kategorii kuchařské artistiky a dělá kurzy 
jak pro veřejnost, tak na řadě škol v ČR a na 
Slovensku. Stál také u zrodu soutěží, jenž se 
v carvingu konají v České republice a pomáhá 
rovněž u zahraničních akcí. 

Budete tedy mít šanci se nejen něco dozvě-
dět, vyzkoušet, ale také se na cokoliv z této 
oblasti zeptat. Proběhnou dva obsahově 
stejné kurzy, jeden od 15 hod., druhý od 18 
hod.

Vstupné 150 Kč. Předprodej od 1. června 
2018 v čítárně MK Sokolov. Počet míst je 
omezen.

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

6. 6. Ι 15:30 Ι oddělení pro děti a mládež
ČTEME DĚTEM

Budeme číst z knihy Pavoučí prázdniny 
s Luckou, Jendou a Martínkem od Andrey 
Popprové.
Vstup zdarma

13. 6. Ι 13:00-16:00 Ι oddělení pro děti a mlá-
dež
VYRÁBĚNÍ PRO ŠIKULKY
Děti si vyrobí papírovou vzducholoď na 
prázdninové cestování.
Vstup zdarma

PŘIPRAVUJEME NA PRÁZDNINY:

Akce pro děti:

Prázdniny bez nudy – čtvrteční prázdninové 
workshopy pro děti. Více informací včas na-
leznete na webových stránkách a facebooku 
knihovny.

Tamara Rybárová, Ema Reismüllerová
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MUZEUM SOKOLOV 

EXPOZICE MUZEA

V 1. podlaží objektu sokolovského zámku 
je umístěna expozice muzea, ve které jsou 
prezentovány středověké a novověké dějiny 
regionu, archeologie, církevní umění 17.-19. 
století, etnografie, období 2. světové války 
s připomínkou koncentračního tábora ve 
Svatavě a také hornictví a jednotlivé průmys-
lové obory – sklářství, chemický průmysl, vý-
roba porcelánu apod. Poslední část expozice 
připomíná rod Nostitzů, bývalých majitelů 
zámku a panství. 
OTEVŘENO: 
Středa-neděle: 9.00-12.00 a 13.00-17.00

KNIHOVNA MUZEA

Samostatné odborné pracoviště muzea. Její 
knižní fond čítá kolem 5000 svazků, literaturu 
o obecných dějinách a dějinách umění, regio-
nální literaturu a knihy o hornictví a geologii 
v českém a německém jazyce. 
informace na tel.: 352 623 930 Bc. Jiří Pešek, 
e-mail: pesek@muzeum-sokolov.cz   

HORNICKÉ MUZEUM KRÁSNO

EXPOZICE MUZEA – v expozici je umístěn 
těžní parní stroj z dolu Marie v Královském 
Poříčí z roku 1897 a dokumentace k jeho 
transferu. Dále je zde prezentována historie 
hnědouhelného hornictví na Sokolovsku, 
ukázky mineralogické sbírky ze Slavkovské-
ho lesa a trojrozměrné sbírkové předměty 
týkající se těžebních aktivit v oblasti.
AREÁL CÍNOVÉHO DOLU VILÉM – expozice 
důlní povrchové kolejové dopravy rozchodu 
900 mm používané společností Sokolovská 
uhelná a. s. na povrchových lomech. Dále 
vozový park o rozchodu 450 a 600 mm 
užívaný v rudných a uhelných dolech na 
Sokolovsku a ve slavkovském rudném re-
víru. Expozice s hornickou tématikou jsou 
v budovách rozvodny, strojovny a v těžní 
budově. Důlní vláček v provozu od 6. 5. do 
30. 9. 2018.
OTEVŘENO: 
Středa-neděle: 9.00-12.00 a 13.00-17.00 

DŮL JERONÝM

Historický cínový důl Jeroným u Čisté, který 
byl prohlášen národní kulturní památkou. 
Důl pochází z poloviny 16. století je unikátní 
ukázkou hornické kultury a dovednosti 
našich předchůdců.  V podzemí jsou komory, 
odpočívadla, výstupky a chodby s charakte-
ristickými úspornými profily. V řadě komor 
jsou stěny a stropy zbarveny černě od sazí, 
které se usadily při sázení ohně. Stěny ně-
kterých chodeb jsou zbrázděny rýhami po 
želízkách a špičácích tehdejších havířů. 
OTEVŘENO: 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. 
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
MALÉ JARNÍ ŽIVNOSTNĚNÍ
Výstava představí práce studentů jednot-
livých oborů Střední školy živnostenské 
v Sokolově.
Otevřeno: 
Středa-neděle: 9.00-12.00 a 13.00-17.00 
hod. 
Vstupné dle ceníku 

27. června – 7. října
SOKOLOVSKÉ OSMIČKY
Autorská výstava Muzea Sokolov, p. o. Kar-
lovarského kraje přiblíží letošní osmičková 
výročí ve vztahu k dění na Sokolovsku.
Otevřeno:
Středa-neděle: 9.00-12.00 a 13.00-17.00 hod. 
Vstupné dle ceníku 

VÝSTAVNÍ SÍň V PŘÍZEMÍ

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.  
Otevřeno:
Středa-neděle: 9.00-12.00 a 13.00-17.00 
hod. 
Vstupné dle ceníku 

PŘEDNÁŠKA

28. června | 17.00 | zimní zahrada zámku
ROMANA BERANOVÁ: CESTY PO 
NĚMECKU II. - JIŽNÍ BÁDENSKO-
WüRTTEMBERSKO
Vstup zdarma
Tato akce je realizována za finanční pod-
pory města Sokolov (s omezením na děti 
a mládež).
Přednáškový cyklus 2018

MUZEJNÍ NOC

1. června | 18.00
Program:
18:00 Zahájení 
18:00-21:00 Dobový fotoateliér – možnost 
vyfotit se v kostýmech
18:15-19:00 Divadélko Ondřej „Křížem 
krážem oceánem“ - pohádka pro děti
18.15-19.15 Komentovaná prohlídka expo-
zice
19.30-20.30 Přednáška: Odívání a životní 
styl začátku 20. století
19:00-21:00 Výtvarná dílna: výroba šperků 
z korálků
21:00 Vystoupení souboru Krušnohor 
  
Od 18 do 21 hod. je možné navštívit výstavy 
Zpět o sto let, Malé jarní živnostnění i stálou 
expozici. Vstup zdarma

Tato akce je realizována za finanční podpory 
města Sokolova JA Muzejní noc 2018 (s ome-
zením na děti a mládež).
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KLUB DŮCHODCŮ SLAMĚNKA SOKOLOV

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

4. 6.   Přihlášky na autobusový poznávací 
zájezd do „Bambergu“ 
Prohlédneme si historické jádro města 
a potom si uděláme výšlap na vršek Micha-
elsberg.
8:00 hod., Dům s pečovatelskou službou, ul. 
Komenského 113, Sokolov 
Příspěvek 300 Kč účastník uhradí při přihlá-
šení. Pozor – nejedná se o nákupní 
zájezd. Doporučujeme účastníkům uzavřít 
jednodenní pojištění do zahraničí.
5. 6.  Turnaj v kuželkách a šipkách, 9:00 
hod., kuželna Akryl, startovné 20 Kč
6. 6.  Autobusový poznávací zájezd „Bam-
berg“  
Odjezd autobusu: 7:00 hod. zastávka MHD 
Sokolov ISŠTE   
7:05 hod.zastávka MHD Sokolov, Těšovice
13. 6.  Odjezd delegace seniorů v 7:00 hod. 
ze Sokolova do Saalfeldu na setkání s dele-
gací seniorů a s představiteli města Saalfeld.
11. 6.  Přihlášky na týdenní turisticko-pozná-
vací pobyt „Železnorudsko“  
8:00 hod., Dům s pečovatelskou službou, ul. 
Komenského 113, Sokolov 
Příspěvek 2700 Kč účastník uhradí při při-
hlášení. Budeme se toulat Šumavou v okolí 
Železné Rudy.
17. 6. Odjezd seniorů na týdenní turisticko-
poznávací pobyt „Železnorudsko“ 
Odjezd autobusu: 7:00 hod. zastávka MHD 
Sokolov ISŠTE  
7:05 hod. zastávka MHD Sokolov, Těšovice
28. 6.  Turnaj v pétanque, 10:00 hod, na 
hřišti vedle MDK Sokolov, vstup zdarma

Vážení senioři, 
červen je měsícem ve znamení blížících se 
prázdnin. V tomto období již spousta seniorů 
plánuje, jak být o prázdninách nápomocni 
při hlídání vnoučat. Věříme, že si mezi tímto 
plánováním najdete čas na nějaké akce, které 
Vám na červen nabízíme a zavítáte mezi nás 
„Slaměnkáře“. Našim přáním je vyplnit 
Váš čas něčím zajímavým. Budeme se na Vás 
těšit.

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

Za výbor Klubu důchodců Slaměnka Sokolov 
M. Matějková

PROgRAM KLUBU SENIORŮ 
J. Z PODĚBRAD 

 6. 6. Procházka hudební tvorbou P. I. Čajkov-
ského s Mgr. Hochovou
13. 6. Odpoledne v Klubu s žáky ZUŠ
20. 6. Kolektivní a soutěživé hry
21. 6. Vycházka do okolí Sokolova – podle 
zájmu a počasí Sraz v 10.00 hod. na auto-
busovém nádraží – směr Staré Sedlo, další 
zastávka
Těšovice. Ze Starého Sedla pěšky do Sokolo-
va.
27. 6. Těšíme se na léto. Jak ho prožijeme? 
– debata

Alena Veithová
 

KLUB DŮCHODCŮ HORNICKÁ
 1595 - HÁJEČEK

Pranostika lidu: V červnu deštivo a chladno, 
způsobí rok neúrodný snadno.

4. 6. 13:00-17:00 Posezení s debatou: ČTVERO 
ROČNÍCH DOB. Počínaje letním slunovratem 
21. června vstupujeme do jednoho ze čtverých 
dob, do léta. Těšíte se na léto, na letní relax? 
5. 6. 15:00-18:00 Zpívánky – pěvecký kroužek 
6. 6. 13:00-17:00 Posezení s debatou: PO-
HLED DO BUDOUCNOSTI. Jaké máte plány 
do nejbližší budoucnosti? Je to dovolená za 
exotikou? A co nějaký nenaplněný sen?
7. 6. 14:00-18:00 Restaurace Florenc, Soko-
lov. Pozvánka nejen pro seniory Sokolovska 
na Společenské posezení s hudbou a tancem. 
11. 6. 13:00-17:00 Posezení s debatou: JSTE 
ZÁVISLÍ NA TELEVIZI? Máte, nebo měli jste 
někdy nějaký seriál nebo pořad, který jste 
nechtěli vynechat?
12. 6. 15:00-18:00 Zpívánky – pěvecký 
kroužek
13. 6. 13:00-17:00 Posezení s debatou: VOL-
BA OSOBNOSTI. Kdybyste měli možnost, 

kterou slavnou osobností byste chtěli být? 
A co byste dělali s výhrou miliardy korun? 
14. 6. 14:00-18:00 Restaurace Florenc, Soko-
lov. Pozvánka nejen pro seniory Sokolovska 
na Společenské posezení s hudbou a tancem. 
18. 6. 13:00-17:00 Posezení s debatou: 
STÁRNUTÍ. Při rozhovoru s jistou dámou se 
mi mimo jiné upřímně svěřila, že spěje do 
stádia stařeny. I když to tak nevypadalo. Co 
myslíte, jaké je to být stařenou, a jaké to 
má výhody? Můj úsudek zní – velké. Jsou 
šarmantní, moudré, ušlechtilé a všemi re-
spektované. Mají schopnost chápat druhé. 
19. 6. 15:00-18:00 Zpívánky – pěvecký 
kroužek
20. 6. 13:00-17:00 Posezení s debatou: 
LETNÍ DEN. Žádný den není jako druhý. Zítra 
je mimořádný – nejdelší den, nejkratší noc. 
Léto budiž pochváleno.
21. 6. 14:00-18:00 Restaurace Florenc, 
Sokolov. Pozvánka nejen pro seniory Soko-
lovska na Společenské posezení s hudbou 
a tancem.
25. 6. 13:00-17:00 Posezení s debatou: 
SPLÍN. Když je toho na vás moc, jak reaguje-
te?
26. 6. 15:00-18:00 Zpívánky – pěvecký 
kroužek
27. 6. 13:00-17:00 Posezení s debatou: 
ČESKÉ LÁZEŇSTVÍ. Vždy mělo jak u nás, tak 
ve světě skvělou pověst. Nechte se hýčkat 
a pookřát svou dušičku i tělo. Zasloužíte si to. 

Milí senioři,
máme za sebou půl roku bohaté klubové 
činnosti i nabitý program událostmi veřej-
ného života. Dodnes vedeme živé debaty 
z parlamentních voleb. Mnozí zákonodárci 
si demokracii vysvětlují, jak se jim to zrovna 
v tu chvíli hodí. Věříme v dobro a noví páni 
poslanci podpoří nejstarší generaci občanů 
naší vlasti, která si zaslouží respekt a úctu za 
to, co pro tuto zemi udělala a co mnozí stále 
ještě dělají.

Všem Vám přeji krásné léto, příjemné zážitky 
na cestách i třeba v areálu u potoka.

Váš správce Klubu seniorů Hornická 1595 – Háječek 
v Sokolově  
Juraj Zubko
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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 29. května v 18.00: LURDY
beseda s biskupem Filipem Štojdlem o mari-
ánské úctě
v Husově sboru v Sokolově

SPCCH – POZVÁNKA

Vážení přátelé,
Okresní organizace Svazu postižených civili-
začními chorobami Sokolov pořádá pro členy 
uvedeného svazu (případně i pro zájemce, 
kteří se chtějí do uvedeného svazu přihlásit) 
pravidelné rehabilitační cvičení a plavání 
v bazénu na 6. ZŠ Sokolov, Švabinského ul., 
v následujících termínech:
Každé pondělí: od 4. 6. do 25. 6. 2018 - od 
11.00 do 13.00 hod. 

Sraz před bazénem školy v 10.45 hodin.
Datumově: 4. 6., 11. 6.,18. 6. a 25. 6.

Každý čtvrtek: od 7. 6. do 28. 6. 2018 - od 
8.00 do 10.00 hod.
Sraz před bazénem školy v 7.45 hodin.
Datumově: 7. 6., 14. 6., 21. 6. a 28. 6.

Každý pátek: od 8. 6. do 29. 6. 2018 - od 8.00 
do 10.00 hod.
Sraz před bazénem školy v 7.45 hodin.
Datumově: 8. 6., 15. 6., 22. 6. a 29. 6.

Účastnický poplatek činí na 2 hodiny 30 Kč.

Přijďte si zacvičit a zaplavat!  Těšíme se na 
Vás!

Za OO SPCCH Sokolov
A. Sedláčková, 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 
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Kalendárium

l é t o -
fest

Speciální host: Markéta Konvičková

YASHICA EVENTS a Allianz a.s. uvádí:

22. 6. 2018 
od 20 hod.

Karlovy Vary 
Letní Kino

Předprodej v síti Ticketlive

Michal_David_2018-A5.indd   1 19.12.17   15:25
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KRÁLOVNA ČESKÝCH QUEEN REVIVALŮ
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FK Baník Sokolov slaví 70 let od svého vzniku. V os-
misměrce vyluštíte jméno jednoho z legendárních 
trenérů.

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 zářijovém čísle Sokolovského Patriota. 

Tajenka z čísla 04/2018: „EXPEDIČNÍ KAMERA“

Soutěžní kupon 
- Sokolovský Patriot 6/ 2018
Tajenka: ..................................................................................
.................................................................................................
Jméno a adresa: ....................................................................
.................................................................................................
Kupon zašlete na adresu: Městský dům kultury 
Sokolov, Sokolovský Patriot, 5. května 655, 356 01 
Sokolov, nebo odevzdejte osobně v Sokolovském 
infocentru. 
Uzávěrka pro doručení je 30. 6. 2018.

Výherce dubnového čísla informujeme poštou na adre-
se uvedené na kuponu. 

ABORT, ANODY, ASIATKA, ATAK, AUTA, BEATA, BONA, BYRETA, CAESAR, CAMP, CASINO, CYKL, ČELEDÍN, ČITATEL, ČOKL, DAKL, DEPA, DIÁŘ, DISKETY, DIVA, 
DOJATOST, DOKTOR, DRANC, DVOJMO, EDÉM, ELDORADO, ENEOLIT, EPARCHA, ESKYMO, HRÁCH, CHOTI, IDEJE, IGOR, KÁČA, KATI, KLUK, KOALA, KONEV, 
KULE, KVÉR, KYRYS, LETORA, LÍDŘI, LOPOTA, LOSI, LOTO, MOTOR, NIMRA, NOETIK, OBERON, OBLÁ, OBŘI, ODNOŽ, ORCHESTR, ORLICE, OTEC, OVES, PANENKA, 
PARÁDY, PAVÉ, PIKA, PITA, POŠTA, PRÁCE, PROPOČET, PUDY, REAGOVAT, RESPEKT, RODY, ROSA, ROVNÉ, RTÍK, RYTO, SKON, SMYK, STRANÍK, SVÁTEK, ŠMUK, 
ŠULA, ŠVÉD, TEST, TŘEMEN, UČEŇ, UČITEL, ÚDERKA, UJET, ULITA, URNY, ÚŘAD, ÚSTAV, VÍNO, VLYS, VOJSKO, VOUSY, ZATEMNIT, ZLATOKRT, ŽMOCH

V souladu s legislativou pro ochranu osobních údajů vydavatel 
zpracovává JMÉNO a ADRESU luštitele. Tyto údaje se uchová-
vají po dobu 12 měsíců od vydání daného čísla a poté jsou zlik-
vidovány. Odevzdáním nebo zasláním vyplněného kuponu dává 
luštitel souhlas ke zpracování uvedených údajů.

Otovice

KARLOVY VARY
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