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Červenec - srpen 2017měsíčník sokolovské radnice

Sokolovem projede Recyklojízda .... 8 

Ministr slíbil podporu průmyslové 
zóně. Město podá novou žádost  .... 2



V hlavním programu vystoupí: 
Pavel Dobeš, Doga, Barbora Poláková, Janek Ledecký & Band



V hlavním programu vystoupí: 
Pavel Dobeš, Doga, Barbora Poláková, Janek Ledecký & Band

Vstup volný

31. srpna
14:00 – 23:00

 Staré náměstí Sokolov

Odpad se dá třídit i zábavnou formou. 
Hudební skupiny, které podporují 

myšlenku projektu, živá vystoupení 
4 regionálních skupin.

Vstup volný
Na akci se třídí odpad.

Den         horníků
h o r n i c k á  p o u ť  2 0 1 7

hornický 
PrůvoD 
městem

Den 
s armáDou
Čr

5 PóDií 
s Bohatým 
Programem

staroČeské 
tržiště

9. září 2017 
10:00 – 23:00 
po celém městě sokolov



roZměr v miLimetrech ZákLaDní cena/měsíc

Zadní vnější část obálky 1/1              220 x 220 7 500 Kč

Zadní vnější část obálky 1/2              210 x 110 4 500 Kč

Zadní vnitřní část obálky 1/1              220 x 220 5 625 Kč

Zadní vnitřní část obálky 1/2              210 x 110 3 735 Kč

Zadní vnitřní část obálky 1/4              110 x 110 2 025 Kč

vnitřní část časopisu 1/1              220 x 220 4 350 Kč

vnitřní část časopisu 1/2              200 x 97 2 850 Kč

vnitřní část časopisu 1/4                  97x 97 1 750 Kč

vnitřní část časopisu 1/8       63 x 90, 131 x 43 1 400 Kč

Leden 2017
měsíčník sokolovské radnice
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Nominujte Osobnost města 2016 .. 8

Hobby Dance žije tancem ............... 14 

27. 11. NEDĚLE, 1. ADVENT  ı 14.00-18.00, Staré náměstí

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU ı VYSTOUPENÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL

POLÉVKA Z RUKOU PŘEDSTAVITELŮ MĚSTA ı VÁNOČNÍ TRHY

Hraje: Lucrezia Borgia

4. 12. NEDĚLE, 2. ADVENT ı 14.00-18.00, Staré náměstí

14:00  ADVENTNÍ BĚH 
Start i cíl na Starém náměstí

VÁNOČNÍ TRHY
Hraje: Dikobraz

9. 12. PÁTEK, COCA-COLA KAMION ı 16.00, náměstí Budovatelů 

ATRAKTIVNÍ PROGRAM, ZEJMÉNA PRO TY NEJMENŠÍ

 Součástí je dobročinný prodej produktů ve prospěch místní neziskové organizace. 

Podrobnosti připravujeme.

11. 12. NEDĚLE, 3. ADVENT ı 14.00-18.00, Staré náměstí

17.00 - KRAMPUS
 Průvod alpských strašidel, která mají v adventním čase odhánět zlé duchy od lidských obydlí, vyjde z náměstí Budovatelů směrem na Staré náměstí. 

VÁNOČNÍ TRHY
Hraje: Alison

18. 12. NEDĚLE, 4. ADVENT ı 14.00-18.00, Staré náměstí

VÁNOČNÍ TRHY
Hraje: Ivan Audes Trio

PŘIPRAVUJEME ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ KONCERTY V KLÁŠTERNÍM KOSTELE SV. ANTONÍNA PADUÁNSKÉHO. ZAČÁTEK VŽDY V 18 h., 25. 12. V 17h.

27. 11. WABI DANĚK

  4. 12. PÁN ANDĚLA SESLAL - loutna/akordeon

11. 12. MUSICA DOLCE VITA

18. 12. ŽALMAN & SPOL. 

25. 12. VÁNOČNÍ KONCERT S MUZIKÁLOVÝMI MELODIEMI 

Advent 2016
Prožijte s námi magické období adventu a Vánoc nejenom na Starém náměstí v Sokolově. Během adventních ne-

dělí se můžete těšit na tradiční jarmarky v duchu staročeských Vánoc, koncerty, ale také na působivý Krampus nebo 

atraktivní Coca-Cola kamion. Pojďte s námi strávit adventní a sváteční čas v Sokolově!

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 tj. 68 projekcí
do 0,5 min. 

263 Kč
0,51-1 min. 

525 Kč
1-1,5 min. 

788 Kč
1,5-2 min. 
1 050 Kč

BuĎte s námi viDět,
      DEJTE O SOBĚ VĚDĚT 

PoČet ProJekcí sPotu cena

20 2 250 Kč

sokoLovský Patriot
Tištěná reklama v ofi ciálním barevném měsíčníku radnice. 
Od 1. 6. 2016 navyšujeme náklad na 8 000 výtisků s distribucí přímo do schránek.

veLkoPLošná oBraZovka
Elektronické plakáty a reklamní spoty

kinorekLama
Projekce elektronických plakátů a spotů před promítanými fi lmy ve 3D kině Alfa.

Elektronické plakáty a reklam-
ní spoty
- formát JPEG 4:3, 72 dpi a AVI 
DIVX 512x384
- denně 5-22 h tj. 68 projekcí
- cena za celý den dle délky 
jedné projekce:

do 0.5 min 175 Kč
0,51-1 min 350 Kč
1-1,5 min 525 Kč
1,5-2 min 700 Kč

kontakt:
andrea Pfeiff erová  - inzertní poradce 

775 617 583Patriot 
Zadní vnější část obálky – 1/1 7 500,- Kč                           
Zadní vnější část obálky – ½   4 500,- Kč                               
Zadní vnitřní část obálky – 1/1   5 625,- Kč                         
Zadní vnitřní část obálky – ½   3 735,- Kč                              
Zadní vnitřní část obálky – ¼   2 025,- Kč                              
 Vnitřní část časopisu – 1/1   4 350,- Kč                                 
Vnitřní část časopisu – ½   2 850,- Kč                                     
Vnitřní část časopisu – ¼   1 750,- Kč                                     
Vnitřní část časopisu – ⅛   1 400,- Kč                                    

Tištěná reklama v ofi ciálním barevném měsíčníku radnice. 
Od 1. 6. 2016 navyšujeme náklad na 8 000 výtisků s distribucí přímo do schránek.

kinorekLama
20 spotů  2 250,- Kč                                                                    
  
veLkoPLošná oBraZovka (Od 7-22h)
Do 0,5 min  263,- Kč
0,51 – 1min.  525,- Kč
1-1,15 min.  788,- Kč 
1,5-2min.  1 050,- Kč
 
Ceník včetně DPH, platný k 1. 6. 2016.

Ceník včetně DPH, platný k 1. 6. 2016.
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Příjemné letní 
listování ve Vašem 
měsíčníku, vážení 
čtenáři!
Když jsem se archiv-
ně podíval do stejně 
letně laděného 
Patriota roku 2016, 
nalezl jsem v něm 
samozřejmě věty 
o dovolenkovém le-
nošení a prázdnino-
vém užívání. Stejná 
přání k Vám budu od 

srdce samozřejmě směřovat také nyní, ale přeci 
jen v poněkud pozměněném znění. 
To letošní léto v Sokolově bude totiž nejen ve 
znamení plavek, ale naopak také pracovních mod-
ráků. Pokud patřím mezi dobré vizionáře, tak před 
několika dny utichnul stavební ruch na dokonče-
ném centrálním dětském hřišti na Vítězné, novou 
podobou se chlubí lesopark pod rozhlednou Hard, 
naše nohy bezpečně našlapují po nových schodech 
nad rybníkem v Husových sadech, návštěvníci 
koupaliště již pohodlně parkují a na nové ploše na 
Vítězné odstavují řidiči své automobily. Tyto akce 
byly však pověstným tichem před stavební bouří. 
S posledním školním zvonkem odstartovaly velké 
opravy na našich základních školách a mateřských 
školkách. Jen namátkou uvádím některé z mnoha 
akcí: ZŠ Rokycanova – vestavba zázemí ostrahy, 
rozšíření datových rozvodů, výměna osvětlovacích 
těles a další, ZŠ B. Němcové – výměna podlaho-
vých krytin ve 2.NP, oprava výtahu školní kuchyně 
a další, ZŠ Švabinského – stavební úpravy sociál-
ního zařízení družiny, rekonstrukce strojovny VZT, 
MŠ K. H. Borovského – oprava podlahy a omítek 
v suterénu, oprava oplocení a další. Sečteno 
podtrženo, realizovat se bude 17 velkých oprav. 
Přidejme k tomu ještě parkoviště ve vnitrobloku 
v ul. Jednoty, stavební zajištění opěrné zdi za tzv. 
„umělou ledvinou“ a finišující práce na trávníku 
fotbalového stadionu. Jde opravdu o čilý ruch. A to 
jsem ještě nezmínil vše kolem Vítězné. Obyvatelé 
tohoto sídliště prožijí opravdu perné léto a já je 
ještě jednou chci požádat o dostatek trpělivosti. 
Již v těchto chvílích se totiž naplno rozjíždí, ales-

poň v to nyní před uzávěrkou Patriota doufám, první 
část rekonstrukce Spartakiádní ulice, u ZŠ Běžecká 
se začíná upravovat parkoviště a budovat chodník. 
A aby toho nebylo málo, v srpnu začne konečně de-
molice nevzhledné památky na armádu, a zmizí tak 
nízké domky na ul. Vítězná (pracujeme na tom, aby 
v co nejkratší době mohlo město nabízet i v této části 
města pozemky na stavbu domků). Pokračovat budou 
práce na Antonínských mostech a stále šlapeme na 
pedál, kterému můžeme říkat rekonstrukce budovy 
vlakového nádraží, a to tak, abychom v průběhu 
příštího roku mohli prohlásit tuto misi za splněnou. 
Ale dost už bylo práce, pojďme k prázdninám! I když 
vlastně tady také nalezneme spoustu práce, byť 
spíše té tvůrčí. Mnoho kulturních a sportovních akcí 
pro všechny, kteří budou v Sokolově, připravují týmy 
pracovníků Městského domu kultury, knihovny, 
Domu dětí a mládeže, muzea. Jim chci touto cestou 
poděkovat a popřát do jejich prázdninové směny 
hodně sil. Věřím, že právě z jejich nabídky si mnohý 
z Vás vybere něco, co Vám zpříjemní dobu prázdnin 
a zaslouženého volna. 
Milí přátelé, asi budu zbytečně připomínat, že jsou 
před námi dva měsíce, ve kterých budeme více 
sportovat, cestovat, odpočívat, ale nepochybuji také 
o tom, že se budou rodit i nová přátelství a objevovat 
nové lásky. Mimochodem, třeba právě 5. a 6. červe-
nec přinesou poslední zmiňované. Kromě toho, že 
oslavíme dva státní svátky, čeká nás Mezinárodní 
den objetí zdarma a Světový den polibku. Takže ne-
buďte prosím zaskočení, když Vás ve středu na ulici 
obejme kdosi neznámý a ve čtvrtek pak rozdávejte 
prázdninové polibky každému, koho máte ve svém 
srdci. Závěrem mi dovolte, abych Vám všem popřál 
krásné a pohodové prázdninové a dovolenkové dny. 
Přeji také spoustu kulturních a sportovních zážitků, 
ať kromě mnoha zajímavých lidí poznáte i hodně 
nových míst. Všem přeji šťastný a bezpečný návrat 
z cest a v září na viděnou! 
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Zprávy z města

MINISTR SLÍBIL PODPORU PRŮMYSLOVÉ 
ZÓNĚ. MĚSTO PODÁ NOVOU ŽÁDOST

Ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček 
navštívil v pátek 3. června Sokolov. Cílem 
jeho návštěvy bylo mimo jiné seznámit se 
s lokalitou a okolnostmi ohledně záměru 
vybudovat za městem průmyslovou zónu. 
Ta je připravená už deset let. Dosud se ale 
nedostala na seznam státem podporovaných 
projektů. Už brzy by se to mohlo změnit.
Přímo u pozemků se sešli kromě šéfa re-
sortu také poslankyně Markéta Wernerová, 
generální ředitel Czech Investu Karel Kučera 
a představitelé společnosti Sokolovská uhel-
ná, a. s. František Štěpánek a Jiří Pöpperl, 
která zájmové pozemky vlastní. Schůzky se 
zúčastnil rovněž starosta Jan Picka.
Přibližně 120 hektarů půdy leží mezi obcemi 
Sokolov a Staré Sedlo, a jako strategické 

MATEŘSKÉ ŠKOLY O PRÁZDNINÁCH

území je zanesené rovněž do územních plánů 
obou obcí. „Zajistili jsme veškeré náležitosti 
pro zanesení do územních plánů, což bylo, 
nejen administrativně, hodně náročné. Teď 
je tady k dispozici ucelený pozemek, který je 
ideální pro jednoho velkého investora,“ řekl 
Jiří Pöpperl. Oblast u Sokolova se dosud ne-
dočkala zařazení do státem podporovaných 
strategických zón, nedaleký Cheb ano. Úřad 
argumentoval například tím, že jde o sou-
kromé vlastnictví, které vylučuje veřejnou 
podporu, nebo tím, že pozemky u Sokolova 
jsou poddolované a jsou protnuté stožáry vy-
sokého napětí, což výrazně snižuje hodnotu. 
„Tady vidíte, že sloupy vedou po okraji plochy 
a pokud jde o poddolování, to nepřesahuje 
20% z celého území a v listopadu 2016 jsme 
podepsali smlouvu o smlouvě budoucí kupní 
s městem Sokolov,“ vysvětloval ministrovi 
František Štěpánek a poukázal na fakt, 
že SU nemá v úmyslu zatěžovat městský 
rozpočet přímým odkupem. „Počkáme na 
příchod vážného zájemce, se kterým se pak 
na všem dohodneme,“ dodal. „Já osobně to 
považuji za velice vstřícný krok od SU a po 
dnešní schůzce doufám, že se s chebskou 
průmyslovou zónou dostaneme alespoň na 
stejnou startovací čáru,“ navázal starosta 
Jan Picka. Karel Kučera uvedl, že Czech 
Invest už spolupracuje s odborem rozvoje 
města, aby se Sokolov mohl do programu 
PPNI (Podpora podnikatelských nemovitostí 
a infrastruktury) znovu přihlásit. „Měli jsme 
schůzku v květnu a teď pilujeme detaily. 
Předpokládám, že financovat by se měla jen 

MŠ / termín 3.7. -9.7. 10.7. -16.7. 17.7. -23.7. 24.7.-30.7. 31.7.-6.8. 7.8. - 13.8. 14.8.-20.8. 21.8.-27.8. 28.8. - dále

Pionýrů

K. H. Borovského

M. Majerové

Vítězná

Vrchlického

Alšova

Kosmonautů

infrastruktura, včetně základních povrcho-
vých úprav,“ reagoval Karel Kučera a doplnil, 
že bude nutné rovněž zajistit ekologické 
posudky před zahájením stavby.
Skupina se po diskusi přesunula do jednací 
síně městského úřadu, kde se hovořilo zejmé-
na o budoucí dodávce tepla do samotného 
města Sokolov a také do měst a obcí v jeho 
okolí. Parní elektrárna Tisová, jejímž novým 
vlastníkem se stala SU, je technologicky 
zastaralá, a navíc zatěžuje životní prostředí. 
SU má připravený projekt na ekologizaci 
vytápění, kdy navíc využije uskladněné 
zásoby tepla z Vřesové bez navýšeného 
spalování. Tisovou pak plánuje odstavit. 
Náklady projektu, které například počítají se 
zavedením teplovodního potrubí do země, 
se budou pohybovat ve stovkách milionů 
korun. Ministr Havlíček k tomu podotknul, že 
dotace v oblasti energetiky podporují spíše 
malé a střední podniky, nicméně slíbil další 
projednání v nejbližší době. Karel Kučera pak 
naznačil, že pokud by se nenašel dotační titul, 
mohl by projekt být projednán individuálně 
a poukázal přitom na Pařížskou klimatickou 
dohodu.

Pavla Sofilkaničová

SOKOLOV BYTY OD LIBERECKÉHO 
PODNIKATELE NEKOUPÍ, ROZHODLI 

ZASTUPITELÉ

Sokolovští zastupitelé se na svém řádném 20. 
zasedání sešli 20. června 2017. Odsouhlasili 
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Vítání občánků 
Členka zastupitelstva města Bc. Vlasta 
Kaiserová přivítala v měsíci květnu v obřadní 
síni sokolovského zámku do života sokolovské 
občánky: Rozálii Macákovou, Julii Vítovou, 
Toma Pristaše, Jana Wojnara, Jaroslava 
Wojnara, Borise Novického, Elisabeth 
Vetchou a Dominiku Lacinovou.  

Přejeme jim pevné zdraví, štěstí a prožití 
bezstarostného dětství.

Romana Černíková
MěÚ Sokolov, odbor školství a kultury

například investici pro částečnou přestavbu 
chráněných dílen, zamítli koupi bytů u kina 
Alfa za 34 milionů korun a rozšířili zákonné 
omezení provozní doby hazardních her ve 
městě.
Už poněkolikáté se politici zabývali převážně 
vybydlenými domy v blízkosti sokolovského 
kina, které vlastní soukromý podnikatel 
z Liberce. Městu je chtěl prodat za 34 mili-
onů korun. A byla to nakonec požadovaná 
kupní cena, proč většina zastupitelů záměr 
nepodpořila. „Já jsem rozhodně pro. Když to 
nekoupíme my, koupí to někdo jiný,“ přiklá-
něl se ke koupi zastupitel a senátor Zdeněk 
Berka. „Jsem zcela zásadně proti tomu bo-
jovat s překupníky nemovitostí a přeplácet 
je. Domy mají hodnotu pozemků, na kterých 
stojí. Tuto částku nemůžeme akceptovat,“ 
argumentoval Pavel Rybář, kterého podpořil 
i zastupitel Ladislav Sedláček. Zastupitelé 
se ovšem při diskusi shodli, že záměr koupě 
trvá. Starosta Jan Picka tak přislíbil, že bude 
za město s vlastníkem dále jednat. Zastupite-
lé také schválili uvolnění 14,5 milionu korun 
pro letošní rok na stavební úpravy budovy 
Zdraposo, kde jsou chráněné dílny. Město 
tady vybuduje 22 nových bytů velikosti 2+kk. 
„Původně jsme chtěli žádat o státní dotaci. 
V programu bychom ale byli vázáni přísnými 
pravidly. Například přidělení by bylo možné 
jen lidem starším 70 let. Rozšíříme tak 
nízkonákladové bydlení nejenom pro starší 
občany, ale rovněž pro mladé lidi, pro které 
to může být příznivý start do života,“ ko-

mentovala změnu v letošním rozpočtu mís-
tostarostka Renata Oulehlová. Na programu 
pak dále bylo projednání obecně závazné 
vyhlášky regulující provoz hazardních her 
v Sokolově. Zatímco zákon zakazuje hraní od 
3:00 do 10:00 dopoledne, v Sokolově bude 
zákaz platit v týdnu od půlnoci, o víkendu 
od jedné hodiny ráno.  Politici rovněž pro-

jednali a odsouhlasili nákup sběrných nádob 
pro kompostování a vzalo na vědomí čtyři 
petice občanů. Zastupitelé se na příštím, 21. 
veřejném zasedání sejdou po prázdninách. 
Programy a výstupy zasedání jsou postupně 
zveřejňovány v sekci Samo

Pavla Sofilkaničová

sotEs sokolov spol. s r.o. 
VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 

NA OBSAZENÍ PRACOVNÍ POZICE 
ŘEDITELE SPOLEČNOSTI

Přihlášky je možné odevzdat osobně 
na adrese SOTES Sokolov spol. s r.o., 
Chebská 1939, 356 01 Sokolov, kancelář 
č. 26, Ing. Burešové v zalepené obálce 
opatřené nápisem NEOTVÍRAT – VÝBĚ-
ROVÉ ŘÍZENÍ na ředitele společnosti. 

Uzávěrka 13.07.2017 14.00 hod. 

odbor Školství nabízí 
VOLNÉ POZICE PRO UČITELE 

V NÁSLEDUJÍCÍCH INSTITUCÍCH:

Mateřská škola Sokolov, Pionýrů • 
1344 – 2 pozice, zástup za mateřskou 
dovolenou
Mateřská škola Sokolov, Marie • 
Majerové 1650 – zkrácený pracovní 
úvazek
Mateřská škola Sokolov, Vrchlického • 
80 – školní asistent na ½ úvazek
Mateřská škola Sokolov, Alšova 1746 • 
– částečný úvazek
Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 – • 
výuka M, F , Inf., Hv, Vv pro 2. stupeň ZŠ
Základní škola Sokolov, Rokycanova • 
258 – výuka Nj pro základní školy, 
zástup za mateřskou dovolenou

Pro více informací kontaktujte 
příslušnou školu.
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Sokolovský dostavník 26. a 27. května 2017 - město a Staré náměstí Sokolovský dostavník 26. a 27. května 2017 - město a Staré náměstí

Sokolovský dostavník 26. a 27. května 2017 - město a Staré náměstí
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Obrazově v Sokolově
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ZUŠ OPEN 31. května 2017 - Staré náměstí a náměstí Budovatelů ZUŠ OPEN 31. května 2017 - Staré náměstí a náměstí Budovatelů

Rock Beach Party 3. 6. 2017 - koupaliště Michal

Rock Beach Party 3. 6. 2017 - koupaliště Michal

Rock Beach Party 3. 6. 2017 - koupaliště Michal

Rock Beach Party 3. 6. 2017 - koupaliště Michal
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Odpoledne pro sociální služby 15. 6. 2017 Odpoledne pro sociální služby 15. 6. 2017

Pavel Krejčí - Knihovny palmových listů 7. 6. 2017 - Městská knihovna Sokolov

10. 6. 2017 Hadcová tour po Slavkovském lese s dr. Petrem Rojíkem. 
Pořádala Městská knihovna Sokolov

Vítání prvňáčků mezi čtenáře a knihomoly 12. 6. 2017 
Městská knihovna Sokolov

Odpoledne pro sociální služby 15. 6. 2017

Obrazově v Sokolově



světové válce, kdy ho začala na jaře 1919 
stavět firma Faifar a spol. V únoru 1920 
proběhla zatěžkávací zkouška.  Most má 
zavěšenou mostovku a je 5 m široký, 8. 3 m 
vysoký a překonává rozpon 34 m. 
K autorovi mostu: Prof. Ing. Rudolf Kukač 
(19. listopadu 1889, Jistebnice – 1. čer-
vence 1957, Praha) byl profesorem statiky 
pozemních staveb na Českém vysokém 
učení technickém v Praze. V akademickém 
roce 1932–1933 byl jeho rektorem.

Škola na ŠEnvErtu 

Na obrázcích vidíme historický a současný 
záběr školy na Šenvertu.
Město Sokolov (tehdy Falknov nad Ohří), 
s ohledem na nedostatečnou kapacitu tzv. cen-
trální školy (dnešní ZŠ Rokycanova), rozhodlo 
v roce 1923 o výstavbě nové německé obecné 
a měšťanské školy. Při výběru stavební parcely 
byla stavba umístěna severně od železniční 
trati na Cheb, v části města zvané Schönwert 
(dnes Na Vyhlídce, Šenvert). K realizaci byl 
vybrán projekt Rudolfa Welse.
Budova má hlavní fasádu o délce 44 m smě-
rovanou k sokolovskému nádraží. Po stranách 

Představujeme Vám rubriku „Sokolov 
v proměnách času“. V jednotlivých vy-
dáních Vám až do konce letošního roku 
nabídneme fotografický pohled na his-
torickou a současnou podobu vybraných 
lokalit Sokolova. Autorem komentářů je 
radní a ředitel Muzea Sokolov Michael 
Rund. Aktuální fotografie jsou dílem Vlas-
timila Kováče. Historické obrázky pochází 
z archivu Městského úřadu Sokolov. Napiš-
te nám, které změny Vás v našem městě 
zasáhly. Vybrané příspěvky uveřejníme. 

MOST PŘES ŘEKU SVATAVU

Vedle silničního mostu přes Svatavu, 
postaveném v roce 1978, stojí zapome-
nutý železobetonový most, který dnes 
již neslouží původnímu účelu, ale pouze 
pro pěší. Byl vyprojektován v roce 1914 
Rudolfem Kukačem a jde tak o jeden 
z prvních železobetonových obloukových 
mostů této konstrukce v českých zemích. 
Předcházel mu pouze most v Hořepníku 
u Pacova z roku 1912, který navrhnul 
slavný konstruktér Stanislav Bechyně. 
Sokolovský most byl realizován až po 1. 
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Sokolov v proměnách času 
- most přes řeku Svatavu a škola na Šenvertu

jsou vybudována dvě křídla v délce 25 m 
a šířce 10 m, každé přístupné samostatnými 
schodišti. Budova má tři nadzemní podlaží 
a v části mezi schodišti v suterénu tělocvičnu.
Rozhodnutím městské rady nebyl na stavbu 
určen generální dodavatel. Podílela se na ní 
řada firem, např. Lederer a Bloch z Teplic (be-
tonářské práce) a firma Paul Fischer und Cie  
Karlsbad. Škola byla kolaudována v roce 1925. 
To bylo také zřejmě důvodem, že již v roce 1928 
bylo nutno pro závady na stropech realizovat 
jejich částečnou výměnu ve třech třídách.
Koncem druhé světové války začala škola 
sloužit jako ošetřovna wehrmachtu, po 
osvobození jako ubytovna naší armády. Již 
v září 1945 zde byla umístěna základní škola 
a několik tříd gymnázia. Gymnázium zde fun-
govalo s několika přestávkami až do začátku 
90. let, kdy byla postavena nová budova blízko 
polikliniky. (Dne 1. září 1946 byla zahájena 
výuka 138 studentů v pěti třídách gymnázia. 
Od roku 1960 byla změněna na SVVŠ (Střední 
všeobecně vzdělávací škola) a do roku 1964 
byla umístěna na 4. ZŠ. V letech 1964-1972 
v Komenského ulici. V 1972 znovu na Šenver-
tě. Od roku 1996 je gymnázium v nové budově 
v ulici Husitská).
Budova byla potom chvíli využívána jako 
základní škola praktická a základní škola 
speciální, v současnosti zde sídlí Střední škola 
živnostenská.
Na historické pohlednici lze vidět v popředí pro-
dejnu uhlí, stavebnin a hnojiv Richarda Raua.
Na současné fotografii vidíme na stejném mís-
tě zelenou budovu, kde jsou dnes kanceláře 
a dále nízkou tzv. přístavbu Chanos  bývalého 
gymnázia, která v osmdesátých letech minulé-
ho století řešila problém s velkým množstvím 
studujících gymnazistů. Budova školy byla ne-
dávno zateplena s tím, že byla snaha zachovat 
ozdobné prvky jako na původní fasádě, stejně 
tak i členění oken a obnovy hodin, umístěných 
na pultovém vikýři.
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Jak v létě přežít horka bez újmy na zdraví

Sokolovem projede Recyklojízda
Město Sokolov se stane 
v pořadí druhou zastáv-
kou týmu Recyklojízda 
2017, který se v září 
chystá projet Českou 
republiku od západu na 
východ, aby podpořil 
třídění a recyklaci ba-
terií. A jak jinak než na 
kolech na baterky. Tříčlenný tým si dal za cíl 
na elektrokolech zdolat přes 700 kilometrů. 
Vyjíždí v úterý 5. září z Aše a končí 14. září 
v nejvýchodnější obci republiky Bukovec. 
Na cestě má 23 zastávek v českých a morav-
ských městech. Navštěvovat bude přede-
vším městské a obecní úřady a do některých 
škol zavítá se vzdělávacím programem 
Recyklace hrou. Potkávat s lidmi se bude na 
náměstích, v parcích i kdekoliv po trase. 

„Celou akci děláme především proto, že chceme 
jít mezi lidi, mluvit s nimi o tom, že i když se 
někomu mohou zdát baterky malé, do koše roz-
hodně nepatří. Je potřeba je odnášet na sběrná 
místa, odkud putují na recyklaci. Chráníme tím 
životní prostředí,“ říká Eva Gallatová, která je 
členkou týmu Recyklojízdy a zároveň zastupu-
je neziskovou společnost ECOBAT. Ta v České 
republice již 15 let zajišťuje zpětný odběr 
a recyklaci přenosných baterií. Projektem Re-
cyklojízda také ECOBAT podporuje Evropský 
den recyklace baterií, který připadá na 9. září. 

Pojďte do toho s námi!
Zapojit do projektu Recyklojízda se mohou 
i lidé v Sokolově a okolí, a to hned dvěma 
způsoby. Jednak tím, že na sběrná místa 
přinesou použité baterie. A pak je tu dru-

há možnost – zájemci se mohou k týmu 
Recyklojízdy připojit, pár kilometrů zdolat 
společně a podpořit tak dobrou věc. „Zveme 
všechny nadšence – jednotlivce i celé kolekti-
vy – kamarády, organizace, školy, školky, ale 
třeba i firemní týmy, aby se k nám na kus cesty 
připojili,“ říká Eva Gallatová a doplňuje: „Do 
Sokolova dorazíme z Aše v úterý 5. září ve 14 
hodin. Čeká nás setkání se zástupci města na 
náměstí Budovatelů. Na místě budeme mít info 
stánek, kde se návštěvníci dozvědí více o recyk-
laci baterií a domů si mohou odnést krabičku 
ECOCHEESE pro třídění baterií v domácnosti. 
Ve 14,30 hodin vyjedeme ze Sokolova směr Lo-
ket. Kdo se chce připojit, je vítán. Zdolat trasu 
s námi může na kole, koloběžce, klidně i běžet.“ 
Z Lokte pak cesta Recyklojízdy pokračuje do 
Karlových Varů. Připojit se k Recyklojízdě je 
možné kdekoliv po trase.

Proč je dobré třídit baterie?
Když hodíte použitou baterii do popelnice 
na směsný odpad, skončí na skládce nebo ve 
spalovně. V obou případech se z ní uvolňují 
škodlivé látky, včetně těžkých kovů, které 
znečisťují ovzduší, půdu, podzemní a povr-
chové vody. Když ale absolvujete pár kroků 
navíc k nejbližšímu sběrnému místu, pak 
nejenže přírodu neznečisťujete, ale navíc ji 
šetříte, protože díky recyklaci z použitých 
baterií získáváme druhotné suroviny, ze-
jména kovy, které mohou sloužit k výrobě 
nových produktů. Sběrných míst je v České 
republice už přes 20 tisíc. Asi nejznámější 
jsou červené venkovní kontejnery na třídění 
drobných elektrospotřebičů a baterií. Na 
popularitě získává odevzdávání baterií 
v obchodech. Kdykoli tedy půjdete nakoupit 

do supermarketu, můžete zde odevzdat 
i baterie. A pokud ještě nevíte, kde máte 
nejbližší sběrné místo, určitě ho najdete na 
interaktivním vyhledavači mapa.ecobat.cz.

RECYKLOJÍZDA V SOKOLOVĚ

• V úterý 5. září 2017 od 13.30 hod. se na vás 
těšíme na náměstí Budovatelů v Sokolově.
• Čeká na vás info stánek Recyklojízda 2017, 
kde se dozvíte více o recyklaci baterií a domů 
si můžete odnést krabičku ECOCHEESE pro 
třídění baterií v domácnosti.
• V 14.00 hod. setkání se zástupci města Sokolov.
• V 14.30 hod. vyjíždíme ze Sokolova do Lokte. 
• Kdo se chce připojit, je vítán (na kole, kolo-
běžce i po vlastních nohách).
• Sledujte nás na Facebooku @Recyklojízda 
2017 a na webu recyklojizda.ecobat.cz 
 
Projekt realizuje nezisková společnost ECO-
BAT s.r.o.

Kontakt pro další informace:  
Open Communication, s.r.o. 
Jana Čechová, PR Manager 
e-mail: jana.cechova@open-com.cz, 
tel.: + 420 603 574 631

Společně s kardiologem a interním lékařem 
Janem Šteinfeldem jsme pro naše čtenáře 
připravili návod na pohodové léto. Jak 
si ho užít plnými doušky i v nepříznivém 
horkém počasí, čtěte dále.

Jak se připravit na léto?
Léto je doba, kdy si většina obyvatel dopřává 
zasloužený odpočinek spojený s pobytem 
venku. Jezdíme na chaty, na výlety či k moři, 
někteří více sportují. Zkrátka děláme to, na 

co během roku nemáme čas. Tím se ovšem 
dostáváme do nezvyklého denního rytmu 
či do odlišných klimatických podmínek, na 
které organismus není adaptovaný. Když 
pominu zvýšenou četnost úrazů, tak to, co 
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nás v létě nejvíce ohrožuje, je účinek sluneč-
ního záření, tepla a dehydratace. Abychom 
si dovolenou řádně užili, je nutné dodržovat 
určitá preventivní opatření, jejichž intenzitu 
řídíme podle aktuálního počasí.

Jak lidské tělo reaguje na horko?
Tělo má v sobě čidla, která dokážou udržovat 
tělesnou teplotu na správné hodnotě a také 
čidla, která udržují ideální množství tekutin. 
Jsou umístěna v mozku. Pro představu fun-
gují tak, že když je tělu zima, začne se třást, 
aby vyrobilo více tepla. A když je tělu horko, 
začne se potit, protože odpařováním potu se 
odvádí přebytečné teplo. Když čidlo zazna-
mená pokles tekutin v těle, máme zkrátka 
žízeň. Během chladného dne vypotíme 0,5-1 
litr potu za den, při sportu v teplotě nad 35 
°C to může být i 10 litrů. 

Co je úžeh a úpal?
Úžeh je podráždění mozku a jeho blan přímým 
slunečním zářením. Když se nám „přehřeje“ 
mozek, porouchají se čidla termoregulace 
a je malér. Zatímco úpal je reakce organismu 
na jakoukoliv tepelnou expozici nejen při po-
bytu na slunci, ale třeba i při práci v hutích, 
pekárnách apod. Krásným příkladem úpalu 
je snaha Michala Šebka o otravu v elektrické 
troubě ve filmu Pelíšky. Klasická únava 
z horka je již předzvěstí úpalu. Proto pokud 
vás postihne, neprodleně vyhledejte stín, 
ideálně se zchlaďte ve vlažné vodě (ne však 
v ledové) a vypijte alespoň 0,5 litru neslaze-
ného, nealkoholického nápoje. Kromě úžehu 
nám sluneční svit může způsobit bolestivé 
spáleniny pokožky, někdy i poruchy zraku.

Jak se starat o pokožku? 
Pokud plánuji pobyt na slunci či v horku, je 
dobré si vzít lehké a prodyšné oblečení. Na 
místa, která nebudou oděvem chráněná, je 
nutné aplikovat opalovací krém. Ochranný 
faktor by měl být minimálně 30. Kvalitní pří-
pravky mají ochranu proti UVA a UVB záření 
a zároveň jsou voděodolné.

Jak chránit hlavu a oči?
Ochrana hlavy před přímým slunečním záře-
ním je nezbytná pro prevenci úžehu. Na slun-
ci je nutné nosit jakoukoliv pokrývku hlavy, 
dobré je si občas klobouk či vlasy namočit ve 

vlažné vodě. Samozřejmostí je také používání 
slunečních brýlí  se 100% UV filtrem. Pozor, 
UV filtr není totéž, co ztmavení brýlí. Nikdy 
se nedívejte bez ochrany přímo do slunce.

Jaké dodržovat zásady při sportování? 
Sportovní aktivity v teplotách kolem 25°C 
u zdravých osob není nutné omezovat. Při 
teplotách kolem 30°C je dobré se vyhnout 
náročnému výkonu mezi 11. a 16. hodinou. Při 
teplotách nad 35°C by se nemělo sportovat 
vůbec. Při sportu obecně je potřeba dbát 
na pitný režim, při sportu v horku to platí 
mnohonásobně více. Sportovec může vypotit 
v extrémních případech i 10 litrů potu. To 
samé množství tekutin a minerálů musí do 
těla vrátit zpět. Pokud je člověk jakkoliv hen-
dikepován, třeba i obyčejným nachlazením, 
sportovní aktivity by měl rozhodně vynechat. 

 Jak by o sebe měli pečovat starší lidé? 
Téměř všichni starší lidé horko špatně 
snášejí. Tento fakt způsobuje už ne tak 
funkční termoregulace, ale různá chronická 
onemocnění a ztráta pocitu žízně. Pro starší 
spoluobčany platí následující: během dne se 
zdržujte pouze v zastíněných místech, dů-
sledně dbejte na dostatečný příjem tekutin 
(raději si množství přijaté tekutiny evidujte), 
ven choďte jen brzo ráno či pozdě odpoledne 
a nikdy se nevystavujte přímému slunci.

 Jak bychom měli pečovat o děti? 
Pro děti do 3 let platí to samé jako pro starší 
lidi. Především je nevystavujte přímému 
slunci a dbejte na příjem tekutin. Pro starší 
děti platí podobný režim jako pro dospělé. 
Důležité je poznat, že dítěti hrozí dehydra-
tace. U kojenců sledujte počet plen – denně 

by jich mělo být alespoň šest. Při nedostatku 
tekutin také ztrácí pokožka svou elasticitu, 
je suchá a nemá růžovou barvu typickou pro 
miminka. Dítě je také méně aktivní a ztrácí 
zájem o dění kolem sebe. U větších dětí lze 
hodně poznat podle toho, že mají tmavší 
moč, jsou více unavené a nepozorné.

Jaký byste naordinoval pitný režim? 
Pitný režim je důležitý v každé roční době. 
Při běžných teplotách je pro dospělého 
doporučen příjem asi 1 litr tekutin na 30 kg 
hmotnosti. V horkých dnech je příjem nutné 
zvýšit na 1,5 litru na 30 kg. Příjem tekutin by 
měl být plynulý v průběhu celého dne. Zá-
kladem pitného režimu mají být především 
nekalorické nápoje, hlavně voda. Při zvýše-
ném pocení lze akceptovat vodu minerální 
s nízkou až střední mineralizací, s vyváženým 
poměrem minerálů. 

Jaký byste doporučil jídelníček? 
Strava by měla být v horkém letním počasí 
odlehčená. Přestože se léto nese ve znamení 
venkovního grilování, těžká kořeněná masa 
nejsou pro naše zažívání nejvhodnější a jsou 
těžko stravitelná. Ideální je tzv. středomoř-
ská dieta, která je složena zejména z čers-
tvého ovoce a zeleniny, obilovin, luštěnin, 
olivového oleje jako hlavního zdroje tuků, 
ryb a omezeného množství masa, mléčných 
výrobků a vína.

Jak se připravit do přírody? 
Při pobytu v přírodě nás kromě úpalu a úžehu 
v našich podmínkách nejvíce ohrožuje výskyt 
klíšťat. Kousnutí klíštětem může způsobit 
klíšťový zánět mozku a boreliózu. Nejlépe je 
tomu předcházet. V oblastech se zvýšeným 
výskytem klíšťat byste měli nosit oblečení 
pokrývající celé tělo, užívat repelenty proti 
klíšťatům a nechat se preventivně očkovat. 
Po příchodu domů pravidelně prohlížet 
pokožku, není-li klíště někde přisáto. Přisáté 
klíště musíte co nejdříve celé odstranit.

Velice děkujeme panu doktorovi Šteinfeldovi 
za vyčerpávající souhrn informací, díky které-
mu se toto léto snad obejde bez zdravotních 
tragédií.

andrea pfeifferová



Šnoblová za 45 min 21 s. Vyznamenali jsme 
rovněž Josefa Pokorného, který s rokem 
narození 1946 suverénně obsadil příčku 
nejstarší účastník. Kompletní výsledky jsou 
k nahlédnutí na webu www.sokolovskyc-
tvrtmaraton.cz. „Skvělá trať, skvělí diváci, 
skvělá organizace. Michal Vítů (trenér Bě-
žecké školy, pozn. red.) o něm v cíli prohlá-
sil - nejhezčí závod, který jsem běžel,“ uvedl 
Miloš Škorpil, který během závodu držel 

čestnou funkci tempaře. Nutno dodat, že 
nejen zahřívací rozcvičku ale především 
blahodárné osvěžení v cíli bravurně obsta-
rali pracovníci fitness centra Ural, který je 
jedním z hlavních partnerů. Děkujeme.  
Ovšem ani po závodu neměli návštěvníci čas 
se nudit. Od 14 hodin představovala svou 
činnost Policie České republiky. Prezento-
vala služební dopravní prostředky, speciální 
mobilní technickou laboratoř a pomůcky 
pro práci kriminalistického technika. Od 15 
hodin navíc předvedla společnou dynamic-
kou ukázku činnosti pořádkové jednotky 
Krajského ředitelství Karlovarského kraje 
a policistů služební kynologie.
Na příznivce zábavy a pohybu z řad našich 
nejmenších čekala v areálu Bohemia Stezka 
skřítka Sokolníčka, o kterou byl velký zájem. 
Čtyři hodiny úkolů, zkoušek a her zdolaly 
bezmála dvě stovky dětí. Okruh o devíti 
stanovištích uzavíral samotný Sokolníček, 
který všechny dětské závodníky odměnil 
dárkovým balíčkem. Realizaci pro MDK 
zajistilo sdružení Kolibříci z Citic.  
Podium na Bohemii a publikum pod ním se 

a jejich rodičů, podpořilo hospic oběhnutím 
oválu. Za svůj výkon každý obdržel pamětní 
list, který následně vhodil do urny většinou 
i s menším příspěvkem. Někteří dokonce 
přišli jen přispět. Podle ředitelky Kateřiny 
Trnkové výtěžek použijí na nákup zdra-
votních potřeb. Tato charitativní akce pod 
záštitou dobrovolnického centra Střípky 
se konala již třetím rokem a probíhala po 
oba dny. Její organizátoři se svým klientům 
snaží pomoci všemožnými způsoby, pokud 
tak chcete učinit i vy, můžete se pomalu 
připravovat na říjnovou „24 hodinovku“. 
Štafetový běh bude probíhat celý den 
v areálu Bohemia a jeho výtěžek opět půjde 
na projekt, ve kterém podporují rodiny, jež 
na sebe přebírají péči o umírajícího nemoc-
ného člověka v domácí péči.

SOBOTNÍ 1/4 MARATON 

V den samotného ¼ maratonu se závodníci 
a návštěvníci začali scházet od 8. hodiny ran-
ní. Nervozitu před startem mohli rozhánět 
při sledování tanečních vystoupení skupin 
Impuls ze ZUŠ a Glamour z MDK. Třešničku 
na dortu přinesli Alica Hukelová a Andrej 
Mészáros z AAGravity při akrobatickém 
párovém vystoupení, během kterého se 
všem tajil dech. Běžce před startem i v cíli 
povzbuzovaly nejen dívky s pompony, ale 
nově i bubeníci ze ZUŠ Chodov a trubadúři. 
Závodu se zúčastnilo téměř 500 závodníků. 
V konkurenci běžců se s nejlepšími časy na-
příč kategoriemi prosadili Petr Procházka 
s doběhem do cíle za 35 min 52 s a Veronika 

Hurááá, prázdniny začaly
Většina lidí si už asi nedovede představit 
poslední víkend v červnu bez velkolepé 
dvoudenní akce Hurááá, prázdniny – Mezi-
národní soutěž ohňostrojů, jejíž součástí 
je už čtvrtým rokem rovněž Sokolovský 
1/4 maraton. Událost, kterou vyhledávají 
desítky tisíc lidí, dostála své kvalitní 
pověsti a nám je potěšením se krátce 
ohlédnout. 

Areál lesoparku Bohemia oživily pop-
rockové melodie už v pátek. V 18 hodin 
zahájila skupina Ben Dover, kterou násle-
dovali Eternal Fire, DiCaprio a vrcholem 
bylo hudebně vyzrálé a chytlavé vystoupení 

Milana Peroutky a jeho Perutí. Doprovodný 
program nabitého sportovně-kulturního 
víkendu se nesl v duchu přátelského florba-
lového utkání mezi klubem Florbal Sokolov 
a zastupiteli města. Ve sportovní hale ISŠTE 
se tak na hřišti objevil starosta města Jan 
Picka společně s místostarostou Pavlem 
Rybářem, Vladimírem Vlčkem a dalšími. Na 
mladou krev i přes velký zápal nedosáhli 
a zápas skončil ve prospěch týmu Florbal 
Sokolov 7:6. Ve stejný čas odstartoval na 
tartanu Běh pro domácí hospic Motýl. Přes 
60 dobrovolníků, především z řad dětí 

10

Kultura v Sokolově

Hurááá, prázdniny začaly 



Policii ČR, HZS Sokolov, Záchranné službě 
Karlovarského kraje, Městské policii So-
kolov, Městskému úřadu Sokolov. ISŠTE 
Sokolov a také Safeguard Service. Smekám 
klobouk dolů před tím, jak to vše s námi 
zvládli ke spokojenosti a se zajištěním 
bezpečnosti pro všechny,“ uzavřel. 
Nezbývá, než říct, je to za námi a chystat se 
na další akce pro Sokolov a jeho obyvatele 
i návštěvníky. Děkujeme za přízeň a těšíme 
se s Vámi na další setkání. 
Akce se koná s finanční podporou měs-
ta Sokolova a Karlovarského kraje ve 
spolupráci s Fitness Ural a spolkem Živé 
sokolovsko, z. s.

Pavla Sofilkaničová, Andrea Pfeifferová
Foto: Jakub Rund, Michael Rund

od 16 hodin vlnily za rytmu kapel Kolband, 
The Wild Roots, Depeche Mode Revival, 
nebo šumperských muzikantů, kteří si říkají 
O5@Radeček. A se svým pestrým repertoá-
rem přimašírovali také Bohemian Marching 
Band MDK Sokolov. Jednotlivými vystoupe-
ními provázel moderátor Miloš Knor, který 
nahradil původně angažovaného Lukáše 
Pavláska, který ovšem pro nemoc nemohl 
vystoupit. 
Velký aplaus a celkem jednoznačné rozuz-
lení přinesla velkolepá soutěž ohňostrojů, 
ve které se tentokrát utkaly týmy z České 
republiky, Slovenska, Polska a Německa. 
Trofej diváci vytleskali do Bratislavy pro 
Igora Neumanna a jeho team z Pyron 
FireWorks. Vzrušující a super! Skloňovali 
návštěvníci vítěznou ohňostrojovou show. 
Pan Neumann se zábavné pyrotechnice 
věnuje 30 let. Získané ceny už ani nepočítá. 
Naposledy trofej přivezl z Polska. „To je 
pozdrav pre Sokolov“, pojmenoval své 
vystoupení po převzetí poháru. 
„Byl to náročný víkend a já bych tímto rád 
poděkoval nejenom našim pracovníkům 
a spolupracovníkům, ale samozřejmě také 
účastníkům. Závod zvládli skvěle a je radost, 
že další program láká každý rok tolik lidí,“ 
řekl ředitel MDK Ladislav Sedláček a dodal: 
„Naše poděkování patří v neposlední řadě 
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pátek 1. 9. 2017
Pěší trasa 10 km vedoucí ze Sokolova přes 
bývalý ženský koncentrační tábor Svatava 
do Hřeben. Start a cíl od 15:00 do 19:00 ve 
Střední škole živnostenské, Žákovská 716 
(Šenvert).
sobota 2. 9. 2017
Pěší trasy 10 až 50 km a cyklotrasy 20 až 
60 km povedou do okolí Lokte a bájné hory 
Krudum. Start na vlakovém nádraží Sokolov 
od 6:00 do 9:30. Cíl na areálu Bohemia. 
U Památníku přísahy nad Hruškovou bude 
vybudován členy spolku Prapor SOS Falknov 
dobový polní tábor smíšených jednotek 

Sokolovská padesátka - cykloturistická akce
pro širokou veřejnost

s ukázkou výstroje a výzbroje. Připomenou 
tak 70. výročí vzniku památníku a blížící se 
100. výročí vzniku ČR.
Neděle 3. 9. 2017
Vedená pěší trasa 10 km z Hřeben do Ha-
bartova. Start v 8:15 na vlakovém nádraží 
Sokolov. V Habartově je možnost komento-
vané prohlídky Muzea bezpečnostních sborů. 
Návrat z Habartova do Sokolova autobusem 
nebo pěšky (+ 7 km).
Bližší informace: Josef Ticha, KČT Krušné 
hory Sokolov
Telefon: 777 830 672, e-mail: pepa.ticha@
centrum.cz



Vážení čtenáři, letos 9. září v Sokolově 
oslavíme Den horníků. Stejně jako minulý 
rok Vám při té příležitosti přinášíme třídíl-
ný seriál, kde se budeme tentokrát věnovat 
historii těžby uhlí v oblasti Chebska, včet-
ně obrazové dokumentace. Za zpracování 
děkujeme Ing. Jaroslavu Jiskrovi, Ph.D.

V minulém čísle jsme povídání o hnědouhel-
né Chebské pánvi završili v druhé polovině 
19. století, kdy byl zaznamenán výrazný 
nárůst těžební činnosti v oblasti. Po zprovoz-
nění Buštěhradské železniční dráhy v roce 
1875 byla o devět let později na Kynšpersku 
založena říšskoněmeckými a holandskými 
podnikateli Königsberger Bergbaugesells-
chaft (Kynšperská báňská společnost). Tato 
společnost postupně získala několik starých 
dolů. Uhelné doly Josef a Ferdinand v okolí 
Kyšperku, olověný (galenit-FeS2) důl Petr 
a Pavel u Hřeben a řadu uhelných dolových 
polí. Adelheid a Ariel u Starého Sedla, Ludvík 
u Vintířova a Eduard, Marie a Mikuláš u Poch-
lovic a asi 400 volných kutisek v okolí Starého 
Sedla, Pšova a Kobylé u Žlutic (černé uhlí), 
Horního Částkova, Kaceřova, Kynšperku, 
Zlaté a Liboce. Tato společnost se koncem 
roku 1875 rozešla a část jejích členů i jiných 
zájemců založila Königsberger Kohlen-
gewerkschaft (Kynšperská uhelná společ-
nost). Zájem společnosti se trvale soustředil 
na těžbu hnědého uhlí v Pochlovicích, Liboci 
a sousedství Kynšperku. Těžbu na Chebsku, 

Žluticku a Falknovsku (Falknov byl v roce 
1948 přejmenován na Sokolov) přenechala 
jiným těžařům. 
Těžba uhlí většího rozsahu byla zahájena 
v roce 1876 otvírkou dolu Mikuláš u Poch-
lovic, čímž byla zahájena místní těžba uhlí. 
Ještě v dole Segen Gottes (Boží Požehnání) 
a postupně ve třech lomech Segen Gottes I, 
II, III. 

V životě zdejšího dělnictva hrála nemalou 
úlohu i dělnická a hornická kolonie, stavěná 
v Pochlovicích od roku 1880 a založení 
Kynšperské pomocné nemocenské pokladny 
v roce 1889. V roce 1906 došlo ještě k zalo-
žení Dělnického podpůrného fondu. V roce 
1900 pracovalo na všech podnicích Kynšper-
ské uhelné společnosti 285 dělníků, z toho 
64 v obou briketárnách. 
V letech 1911 - 1913 došlo k rekonstrukci 
obou briketáren a významně byly rozšířeny 
oba lomy I a II. Došlo také k vybudování malé 
závodní elektrárny. V roce 1913 vystoupila 
výroba briket oproti roku 1900 na pětináso-
bek a počet zaměstnanců obou briketáren 
stoupl z 64 na 160. (F11,F12)
Usnesením valné hromady z 26. února 
1925 se závod stal akciovou společností se 
základním kapitálem 2 mil. K., rozdělených 
na 10 000 akcií. V roce 1927 bylo přemístěno 
vedení společnosti do Dolního Rychnova. 
V letech 1927-1930 došlo opět k novým 
rozsáhlým investicím a k rekonstrukci obou 
již zastaralých briketáren. Postavily se 
provozní a správní budovy, těžní a dopravní 
zařízení na lomech a v dole, rozfárán byl lom 
III u pochlovické školy. V souvislosti s rozši-

řováním obou lomů bylo třeba realizovat 
silniční, vodovodní, elektrické a jiné přeložky, 
čímž se uvolnily uhelné zásoby ve stávajících 
ochranných pilířích. Nová trafostanice, vy-
budovaná v roce 1931 na briketárně I, měla 
sloužit oběma briketárnám, lomům i obci 
Pochlovice, na což zřejmě nestačila, protože 
došlo k napojení závodu na elektrárnu 
v Dolním Rychnově, která patřila Dolovým 
a průmyslovým závodům, dříve Johann David 
Starck, na nichž byla společnost silně závislá. 
Lomy byly v roce 1940 vybaveny světlomety 
pro noční práci. 

Zle postihla zdejší závod světová hospodář-
ská krize, což souviselo s odbytovou orienta-
cí na zahraniční odběratele. V roce 1932 se 
odbyt snížil do té míry, že briketárna II stála 
mimo listopad a prosinec celý rok. Pokles 
výroby vyvrcholil okolo roku 1936.
Během druhé světové války se vyráběly 
brikety pro potřebu nacistického Německa, 
v obou briketárnách pracovali také váleční 
zajatci. Těsně před osvobozením nastala 
vynucená odstávka briketárny I, která byla 
zasažena při leteckém útoku 10. dubna 1945 
zápalnými bombami, kdy zcela vyhořely 
kanceláře dílovedoucího, dozorců, dřevěná 
nakládací rampa a sklady briket, koupelny 
a ošetřovna. 17. dubna 1945 následoval další 
nálet na Falknov (Sokolov), kdy byla poblíž 
Dolního Rychnova zničena visutá lanovka 
a vedení 20 kV do Chebu. Obě briketárny 
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Z historie těžby uhlí v Chebské pánvi

Briketárna, závod II v Kynšperku pod Chlumskou horou 
v roce 1929

Briketárna I v Kynšperku v pohledu z železničního 
nádraží k severu okolo roku 1929

Severní lom, skrývka stojí před poslední částí obce 
Pochlovice, zbytek už těžbě ustoupil. Stav okolo roku 
1925



dnes stojí u železničního přejezdu a statek, 
dnes vpravo u silnice do Horních Pochlovic 
nad zatopeným lomem I. V té době měl lom 
I nadloží okolo dvaceti metrů a pod ním 35 
metrů mocnou hnědouhelnou sloj. V roce 
1907 začal být rozfáráván takzvaný lom 
Segen Gottes II, zvaný jižní. V pilíři železniční 
dráhy byly vyraženy dvě dopravní chodby, 
ta blíže k Chebu na kótě 378,86 m.n.m. a ta 
blíže k Sokolovu 378,73 m.n.m. Chodby byly 
rovnoběžné, vzdálené od sebe 12 metrů. 
Jižní lom dal první uhlí v roce 1908 a postu-
poval od severu z dolové míry Ferdinand VIII 
k jihu, kde ukončil těžbu v roce 1918. Lom 
I postupoval od východu k západu a někdy 
okolo roku 1927 byl proti němu otevřen lom 
Segen Gottes III, zvaný školní lom, aby byl 
zajištěn dostatek vsázky pro obě briketárny 
a lanovka do briketárny I (nakloněná rovina) 
byla zprovozněna v roce 1929. V roce 1934 se 
začal projevovat nedostatek vsázky do brike-
táren z vlastních zdrojů, proto nakonec v roce 
1942 došlo k vybudování a zprovoznění 8 km 
dlouhé visuté lanové dráhy, která doplňovala 
vsázku nejprve z dolu Nová Anežka a později 
z lomu Sylvestr v Dolním Rychnově.  

byla realizována prozatímně 17 m hlubokou 
jámou, zasahující sloj při výchozu. K ní vedla 
90 metrů dlouhá řetězová dráha, zauhlující 
briketárnu v důlních vozících po nakloněné 
rovině (svážné). V letech 1906-1907 dosáhl 
lom takového předstihu skrývky, že již pro-
bíhala normální povrchová těžba uhlí ručně 
mlýnkováním, později parním rýpadlem. V té 
době začala být postupně likvidována obec 
Pochlovice, z níž zbylo pouze několik objektů. 
Stará pochlovická škola a jeden rodinný dům, 

začaly opět vyrábět 15. května 1945. Z hle-
diska nedostatku vsázky byly obě briketárny 
zastaveny, briketárna I v roce 1946 po 66 
letech provozu a briketárna II v roce 1954 po 
64 letech provozu. 

Důl Mikuláš v Pochlovicích - začal být zarážen 
společností Königsberger Kohlengewerks-
chaft jako první zdejší důl již v roce 1876. 
O rok později byla vystavěna strojovna, 
šachetní budova (dnes domov důchodců) 
a kotelna. V jámě bylo 71,3 metru nadloží 
a 17,3 metru hnědouhelné sloje. Brzy se 
ale hlavní důlní činnost zaměřila na nový 
hlubinný důl Segen Gottes (Boží Požehnání) 
u Pochlovic, jehož otvírka byla ukončena 
v roce 1880. Těžní jáma dosáhla hloubky 
67,0 metru a jáma větrná 67,2 metru. Nadlo-
ží sloje zde v některých místech dosahuje 
mocnosti až 60 m. Brzy byly dokončeny pro-
vozní a správní budovy, strojovna, kotelna, 
kanceláře, skladiště, cechovna, kovárna, 
těžní věž se strojovnou a klecemi, pasovky, 
lanovky a žlaby. Také koupelny a dílny. Celé 
vybavení dolu bylo v dalších letech několikrát 
rozšiřováno a dopňováno. Vše bylo hotové 
v roce 1908. V roce 1889 zřídila pro vlastní 
potřebu společnost malou cihelnu. Lom 
Segen  Gottes I (Boží Požehnání I). Tento 
lom byl rozfárán v roce 1890, aby zásoboval 
uhlím briketárnu II. Lom však neměl ještě do-
statek uvolněných uhelných zásob, proto se 
přistoupilo k následujícímu řešení. Těžba uhlí 
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Pohled z Kynšperku od jihu k severu v roce 1900. V po-
předí je řeka Ohře a most s alejí, vedoucí k železnič-
nímu nádraží, což je velká budova uprostřed obrázku. 
Kouřící objekt zcela vlevo je důl Mikuláš (dnes domov 
důchodců). Vpravo od něj nad nádražím je dodnes 
stojící statek. Dva kouřící objekty uprostřed jsou vzdá-
lenější důl Boží Požehnání (Segen Gottes), bližší starší 
briketárna I z roku 1880. Kouřící objekt zcela vpravo 
je mladší briketárna číslo II z roku 1890. Obec mezi 
briketárnami jsou Pochlovice, které musely ustoupit 
postupu severního lomu. Zvedající se kopec zcela 
vpravo je Chlumská hora (fylitový hřbet, oddělující 
hnědouhelnou pánev chebskou od sokolovské). Vlevo 
v kruhu je detail mladší briketárny II z roku 1890.

Hornická kolonie v Horních Pochlovicích vlevo a důlní 
budova bývalého dolu Mikuláš, dnes domov důchodců 
vpravo

Otvírka třetího Školního lomu Boží Požehnání okolo 
roku 1927. Vpravo je patrná škola, která dodnes stojí. 
Zbytek Pochlovic zanikl vlivem těžby severního lomu 
Boží Požehnání.

Mapa v měřítku 1 : 2 880 se zákresem povrchové 
situace, jižního lomu, dolových měr, a částí odtěžené 
obce Pochlovice, stav okolo roku 1919



 

 

 

 

ZÁPIS DO ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ A KLUBŮ

2017/2018 
 31. 8. – 2. 9. 2017

 ČT, PÁ 8 – 18 hod. SO 9 – 14 hod.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE V SOKOLOVĚ  
INFORMUJE

 

 

 

 

 

 

 Nabídka je k dispozici na recepci DDM 
Sokolov od 20. 6. 2017 v době od 8.00 
do 18.00 hodin a na webových 
stránkách a facebooku. 
www.ddmsokolov.cz  
www.facebook.com/ddm.sokolov  
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Projekce MFF KV 
v kině Alfa

DĚKUJEME MAFIA CAFÉ
Jménem Městského domu kultury Sokolov chci tímto 

poděkovat majitelům Mafia Café v Sokolově, kteří poskytli 
elektrické připojení v rámci Sokolovského dostavníku, a my 
tak mohli hudebně potěšit kolemjdoucí i návštěvníky právě 

v této lokalitě. 

Mgr. Ladislav Sedláček 
ředitel MDK Sokolov

OKLAMANÝ / THE BEGUILED 
4. 7. 2017, 20:00     USA 2017, 94 min. 

V uzavřeném společenství chovanek a vedoucích dívčího internátu kdesi ve 
Virginii roku 1864 se octne zraněný voják nepřátelské unijní armády. Soucit, 
s nímž ho ženy přijmou a ošetřují, začne v průběhu jeho uzdravování nahrazo-
vat žárlivost a soupeření o jeho přízeň. V moralitě, zpracované už v roce 1971, 
našla skvělou dramatickou roli Nicole Kidmanová.
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vznik vodní plochy Bílá voda. Cílem bylo vytvo-
řit rekreační oblast pro sportovní využití jak 
obyvatelům města, tak i širšímu okolí. Název 
je odvozen od bílého zakalení vody vlivem 
kaolinových zbytků v půdě. Najdete zde dětská 
hřiště i občerstvení, částečně zde prochází 
i cyklostezka, pláž je písčitá s pozvolným vstu-
pem do vody.

RYBNÍK TAJCH ŠINDELOVÁ

Rybník Tajch leží uprostřed obce Šindelová. 
V loňském roce byl vypuštěn kvůli staré bortící 
se hrázi. Důsledkem toho přilehlý kemp zel 
prázdnotou. Hráz byla však nově opravena 
a došlo také k modernizaci celého kempu, který 
je mezi kempaři velmi oblíbený. Kolem rybníka 
se nacházejí travnaté plochy vhodné pro sluně-
ní, ale rybník je využíván také k rybaření. 

adéla richterová, Michaela Štrbová
Sokolovské infocentrum

Léto se nezadržitelně blíží a s ním i krásné 
počasí a tropické teploty. Navštivte jednu 
z mnoha vodních ploch v okolí sokolova. na-
bízí se několik míst, ať už přímo v Sokolově, 
nebo naopak uprostřed přírody. Na Sokolov-
sku nalezneme zatopené lomy, které prošly 
rekultivací, přírodní koupaliště, ale i městská 
a příměstská koupaliště se snadnou dostup-
ností. Není tedy nouze o kvalitní koupání 
pro všechny. Dnes Vám přinášíme několik 
zaručených tipů, kde strávit slunné dny.

MĚSTSKÉ KOUPALIŠTĚ SOKOLOV

Koupaliště, které bylo v roce 2015 zrekonstruo-
váno, disponuje velkým bazénem s oddělenou 
plaveckou částí s 5 dráhami, dlouhými 25 m. 
Dále zde mohou návštěvníci využít masážní 
a relaxační lůžka, trysky s tzv. padajícím hříbkem 
a nebo dvouskluzavku.  Malý bazén pro děti 
s hloubkou do 40 cm má také hříbek s padající 
vodou, tzv. ucpávačku - atrakci, kde děti mohou 
ucpávat trysky s prýštící vodou a posilovat tak 
trysk vody z trysek ostatních, a malou dětskou 
skluzavku. Kolem bazénů je několik brodítek se 
sprchami. K dispozici je také beach volleyball, 
squash, ping pong a občerstvení.  

PŘÍRODNÍ KOUPALIŠTĚ MICHAL

Koupaliště Michal, které se nachází u Sokolova 
nedaleko silnice 1/6 Karlovy Vary – Cheb, patří 
mezi moderní vodní areály. Mezi lidmi je kou-
paliště oblíbené nejen kvůli více jak 500 metrů 
dlouhé pískové pláži, díky čemuž je známé 
jako Sokolovské moře. Kromě pláže čekají ná-
vštěvníky zajímavé atrakce pro děti i dospělé 

v čele s obřím tobogánem, sportovní možnosti, 
skvělé zázemí, občerstvení, ale především čistá 
voda. Její čistota řadí koupaliště mezi nejčistší 
přírodní vodní nádrže v celé České republice.

KOUPALIŠTĚ „PULEČEK“ HORNÍ SLAVKOV

Pro rekreaci obyvatel i návštěvníků města slouží 
vodní plocha „Puleček“, která se nachází v západní 
části města u nově vybudované environmentální 
stezky na Třídomí. Jde o nádrž na toku Puška-
řovské stoky a Stříbrného potoka, která byla 
upravena a dovybavena tak, aby mohla sloužit pro 
účely rekreace. U tohoto přírodního koupaliště se 
nachází také privátní restaurace. Příležitostně je 
ke koupání využívána jako vodní plocha v nedale-
kém Třídomí, nebo takzvané Pískoviště ležící mezi 
Horním Slavkovem a obcí Krásno.

BÍLÁ VODA CHODOV

Požadavek města Chodov na rekultivaci území 
zasaženého těžbou hnědého uhlí vyústil ve 

S námi víte, „Kam po Sokolovsku“
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Kalendárium

SOKOLOVSKÉ KULTURNÍ LÉTO 2017

Staré náměstí Sokolov                                                                                                                
Začátky koncertů v 17:00                                                                                                                

Vstup volný

ČERVENEC

6. července
HRAJEME O STÁTNÍCH SVÁTCÍCH: SEM 
taM  (Týn n/Vltavou)
13. července
DRUHÁ LIGA (Luby, Mar. Lázně, Cheb)
20. července 
FŠEHOCHUť (K. Vary, Nová Role)
27. července 
VOPEJKAČI (Cheb)

srpEn
3. srpna                                                                                                                                       
DRSNÁ ŽÍZEň (Luby)
10. srpna                                                                                                                                 
STRÁNÍCI (Severní Čechy)
17. srpna                                                                                                                                       
SNAD TO VYJDE (M. Lázně, Cheb, Luby)
24. srpna                                                                                                                                    
DRC (Ostrov, K. Vary)
31. srpna                                                                                                                               
EKOMPILACE  TOUR 2017: WOHNOUT 
& REGIONÁLNÍ ROCKOVÉ SKUPINY

3D 4K KINO ALFA

SOBOTA 1. července
15:00 3D JÁ, PADOUCH 3  USA, animovaný/
akční/komedie/rodinný, 96 min, dabing. 
Vstupné: 150/130 Kč
17:30 VŠECHNO, ÚPLNĚ VŠECHNO  USA, 
drama/romantický, 96 min, titulky. Přístup-
ný od 12 let. Vstupné: 110 Kč
20:00 3D TRANSFORMERS: POSLEDNÍ 
RYTÍŘ  USA, akční/dobrodružný/sci-fi, 140 
min, dabing. Vstupné: 150/130 Kč

NEDĚLE 2. července
15:00 JÁ, PADOUCH 3  USA, animovaný/
akční/komedie/rodinný, 96 min, dabing. 
Vstupné: 130/110 Kč
17:30 HOLKY NA TAHU USA, komedie/
drama, 97 min, titulky. Přístupný od 15 let. 
Vstupné: 110 Kč

20:00 POBŘEŽNÍ HLÍDKA  USA, komedie, 
119 min, titulky. Přístupný od 15 let. Vstup-
né: 110 Kč

PONDĚLÍ 3. července
17:30 PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA 
poMsta  USA, akční/fantasy/komedie, 129 
min, dabing. Vstupné: 100 Kč
20:00  3D MuMiE  USA, akční/dobrodružný/
fantasy/horor, 108 min, dabing. Přístupný 
od 12 let. Vstupné 140 Kč

ÚTERÝ 4. července
10:00 NEJEN PRO SENIORY SMRTIHLAV  
VB/Francie/Belgie/USA, akční/válečný/
thriller, 119 min, titulky. Přístupný od 12 let. 
Vstupné: 60 Kč
17:30  VŠECHNO, ÚPLNĚ VŠECHNO  USA, 
drama/romantický, 96 min, titulky. Přístup-
ný od 12 let. Vstupné: 110 Kč
20:00 EXKLUSIVNÍ PŘEDPREMIÉRA V RÁMCI 
MEZINÁRODNÍHO FILMOVÉHO FESTIVALU
oklaManý  USA, drama/historický, 94 
min, titulky. Přístupné od 12 let. Vstupné: 
80 Kč FESTIVALOVÁ CENA

STŘEDA 5. července
17:30 PŘEDPREMIÉRA  3D SPIDER-MAN: 
HOMECOMING  USA, akční/fantasy/sci-fi, 
dabing. Vstupné: 150/130 Kč
20:00 PŘEDPREMIÉRA 
SPIDER-MAN: HOMECOMING  USA, akční/
fantasy/sci-fi, titulky. Vstupné: 130/110 Kč

ČTVRTEK 6. července
17:30 SPIDER-MAN: HOMECOMING  USA, 
akční/fantasy/sci-fi, dabing. Vstupné: 
130/110 Kč
20:00  3D SPIDER-MAN: HOMECOMINg  
USA, akční/fantasy/sci-fi, titulky. Vstupné: 
150/130 Kč

PÁTEK 7. července
15:00 SPIDER-MAN: HOMECOMING  USA, 
akční/fantasy/sci-fi, dabing. Vstupné: 
130/110 Kč
17:30 PREMIÉRA v utaJEní  VB, akční/
thriller, 98 min, titulky. Přístupný od 15 let. 
Vstupné: 110 Kč
20:00 ExTRÉMNÍ RYCHLOst  Francie, akční/
thriller, 94 min, titulky. Přístupný od 12 let. 
Vstupné: 110 Kč

SOBOTA 8. července
15:00 AUTA 3  USA, komedie/animovaný/
rodinný, dabing. Vstupné: 120/100 Kč
17:30  3D SPIDER-MAN: HOMECOMING  
USA, akční/fantasy/sci-fi, dabing. Vstupné: 
150/130 Kč
20:00 v utaJEní  VB, akční/thriller, 98 min, 
titulky. Přístupný od 15 let. Vstupné: 110 Kč

NEDĚLE 9. července
15:00  3D JÁ, PADOUCH 3  USA, animova-
ný/akční/komedie/rodinný, 96 min, dabing. 
Vstupné: 150/130 Kč
17:30 SPIDER-MAN: HOMECOMING  
USA, akční/fantasy/sci-fi, titulky. Vstupné: 
130/110 Kč
20:00 VŠECHNO, ÚPLNĚ VŠECHNO  USA, 
drama/romantický, 96 min, titulky. Přístup-
ný od 12 let. Vstupné: 110 Kč

PONDĚLÍ 10. července
17:30 POBŘEŽNÍ HLÍDKA  USA, komedie, 
119 min, titulky. Přístupný od 15 let. Vstup-
né: 110 Kč
20:00  3D MuMiE  USA, akční/dobrodružný/
fantasy/horor, 108 min, titulky. Přístupný 
od 12 let. Vstupné 140 Kč

ÚTERÝ 11. července
10:00 NEJEN PRO SENIORY HOLKY NA 
TAHU  USA, komedie/drama, 97 min, titulky. 
Přístupný od 15 let. Vstupné: 60 Kč
17:30 v utaJEní  VB, akční/thriller, 98 min, 
titulky. Přístupný od 15 let. Vstupné: 110 Kč
20:00  3D TRANSFORMERS: POSLEDNÍ 
RYTÍŘ  USA, akční/dobrodružný/sci-fi, 140 
min, titulky. Vstupné: 150/130 Kč

STŘEDA 12. července
17:30 3D PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZARO-
va poMsta  USA, akční/fantasy/komedie, 
129 min, dabing. Vstupné: 130 Kč
20:00 HOLKY NA TAHU  USA, komedie/
drama, 97 min, titulky. Přístupný od 15 let. 
Vstupné: 110 Kč

ČTVRTEK 13. července
17:30 PREMIÉRA oklaManý  USA, drama/
historický, 94 min, titulky. Přístupný od 12 
let. Vstupné: 110 Kč
20:00 PREMIÉRA  3D VÁLKA O PLANETU 
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OPIC  USA, akční/drama/sci-fi, 143 min, ti-
tulky. Přístupný od 12 let. Vstupné: 150 Kč

PÁTEK 14. července
15:00  JÁ, PADOUCH 3  USA, animovaný/
akční/komedie/rodinný, 96 min, dabing. 
Vstupné: 130/110 Kč
17:30 PREMIÉRA MILOVNÍK PO PŘE-
CHODU  USA, komedie, 115 min, dabing. 
Vstupné: 110 Kč
20:00 VÁLKA O PLANETU OPIC  USA, akč-
ní/drama/sci-fi, 143 min, titulky. Přístupný 
od 12 let. Vstupné: 130 Kč

SOBOTA 15. července
15:00  3D AUTA 3  USA, komedie/animova-
ný/rodinný, dabing. Vstupné: 130 Kč
17:30  oklaManý  USA, drama/historický, 94 
min, titulky. Přístupný od 12 let. Vstupné: 110 Kč
20:00 3D VÁLKA O PLANETU OPIC  USA, 
akční/drama/sci-fi, 143 min, titulky. Přístup-
ný od 12 let. Vstupné: 150 Kč

NEDĚLE 16. července
15:00 SPIDER-MAN: HOMECOMING  USA, 
akční/fantasy/sci-fi, dabing. Vstupné: 
130/110 Kč
17:30 MILOVNÍK PO PŘECHODU  USA, 
komedie, 115 min, dabing. Vstupné: 110 Kč
20:00 Smrtihlav  VB/Francie/Belgie/USA, 
akční/válečný/thriller, 119 min, titulky. 
Přístupný od 12 let. Vstupné: 100 Kč

PONDĚLÍ 17. července
17:30 WONDER WOMAN  USA, akční/fan-
tasy/sci-fi, 141 min, dabing. Přístupný od 12 
let. Vstupné: 110 Kč
20:00 VÁLKA O PLANETU OPIC  USA, akč-
ní/drama/sci-fi, 143 min, titulky. Přístupný 
od 12 let. Vstupné: 130 Kč

ÚTERÝ 18. července
10:00 NEJEN PRO SENIORY POBŘEŽNÍ 
HLÍDKA  USA, komedie, 119 min, titulky. 
Přístupný od 15 let. Vstupné: 60 Kč
17:30  PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA 
poMsta  USA, akční/fantasy/komedie, 129 
min, dabing. Vstupné: 100 Kč
20:00 ExTRÉMNÍ RYCHLOST  Francie, 
akční/thriller, 94 min, titulky. Přístupný od 
12 let. Vstupné: 110 Kč

STŘEDA 19. července
17:30 MILOVNÍK PO PŘECHODU  USA, 
komedie, 115 min, dabing. Vstupné: 110 Kč
20:00 POBŘEŽNÍ HLÍDKA  USA, komedie, 
119 min, titulky. Přístupný od 15 let. Vstup-
né: 110 Kč

ČTVRTEK 20. července
17:30 PREMIÉRA ŽIVOT ZA ŽIVOT  Francie, 
drama, 103 min, titulky. Vstupné: 100 Kč
20:00 PREMIÉRA  3D VALERIAN A MĚSTO 
TISÍCE PLANET  USA/Francie, akční/dob-
rodružný/sci-fi, 129 min, dabing. Vstupné: 
150 Kč

PÁTEK 21. července
15:00 PREMIÉRA lEtíME  Luc./Norsko/
Něm., animovaný, 84 min, dabing. Vstupné: 
110 Kč
17:30  ŽIVOT ZA ŽIVOT  Francie, drama, 
103 min, titulky. Vstupné: 100 Kč
20:00 PREMIÉRA dunkErk  VB/Niz./Fran-
cie, akční/válečný, titulky. Přístupný od 12 
let. Vstupné: 120 Kč

SOBOTA 22. července
15:00 AUTA 3  USA, komedie/animovaný/
rodinný, dabing. Vstupné: 100 Kč
17:30 VALERIAN A MĚSTO TISÍCE PLANET  
USA/Francie, akční/dobrodružný/sci-fi, 129 
min, dabing. Vstupné: 130 Kč
20:00  3D VÁLKA O PLANETU OPIC  USA, 
akční/drama/sci-fi, 143 min, titulky. Přístup-
ný od 12 let. Vstupné: 150 Kč

NEDĚLE 23. července
15:00 lEtíME  Luc./Norsko/Něm., animova-
ný, 84 min, dabing. Vstupné: 110 Kč
17:30 dunkErk  VB/Niz./Francie, akční/vá-
lečný, titulky. Přístupný od 12 let. Vstupné: 
120 Kč
20:00 VALERIAN A MĚSTO TISÍCE PLANET  
USA/Francie, akční/dobrodružný/sci-fi, 129 
min, titulky. Vstupné: 130 Kč

PONDĚLÍ 24. července
17:30 ŽIVOT ZA ŽIVOT  Francie, drama, 103 
min, titulky. Vstupné: 100 Kč
20:00 VÁLKA O PLANETU OPIC  USA, akč-
ní/drama/sci-fi, 143 min, titulky. Přístupný 
od 12 let. Vstupné: 130 Kč

ÚTERÝ 25. července
10:00 NEJEN PRO SENIORY STRÁŽCI 
GALAxIE VOL. 2  USA, akční/komedie/
sci-fi, 136 min, dabing. Přístupný od 12 let. 
Vstupné: 60 Kč
17:30 MILOVNÍK PO PŘECHODU  USA, 
komedie, 115 min, dabing. Vstupné: 110 Kč
20:00  3D TRANSFORMERS: POSLEDNÍ 
RYTÍŘ  USA, akční/dobrodružný/sci-fi, 140 
min, dabing. Vstupné: 150/130 Kč

STŘEDA 26. července
17:30  VALERIAN A MĚSTO TISÍCE PLANET  
USA/Francie, akční/dobrodružný/sci-fi, 129 
min, dabing. Vstupné: 130 Kč
20:00 dunkErk  VB/Niz./Francie, akční/vá-
lečný, titulky. Přístupný od 12 let. Vstupné: 
120 Kč

ČTVRTEK 27. července
17:30  3D SPIDER-MAN: HOMECOMING  
USA, akční/fantasy/sci-fi, dabing. Vstupné: 
150/130 Kč
20:00 PREMIÉRA BABY DRIVER  USA/
VB, akční/krimi/komedie, 112 min, titulky. 
Přístupný od 12 let. Vstupné: 120 Kč

PÁTEK 28. července
15:00 PREMIÉRA MAxINOŽKA  Belgie/
Francie, animovaný, 91 min, dabing. Vstup-
né: 110 Kč
17:30 ExTRÉMNÍ RYCHLOST  Francie, 
akční/thriller, 94 min, titulky. Přístupný od 
12 let. Vstupné: 110 Kč
20:00 PREMIÉRA SRDEČNĚ VÁS VÍTÁME  
Francie/Belgie, komedie, 92 min, titulky. 
Přístupný od 12 let. Vstupné: 110 Kč

SOBOTA 29. července
15:00 lEtíME  Luc./Norsko/Něm., animova-
ný, 84 min, dabing. Vstupné: 110 Kč
17:30 HOLKY NA TAHU  USA, komedie/
drama, 97 min, titulky. Přístupný od 15 let. 
Vstupné: 110 Kč
20:00 BABY DRIVER  USA/VB, akční/krimi/
komedie, 112 min, titulky. Přístupný od 12 
let. Vstupné: 120 Kč

NEDĚLE 30. července
15:00 MAxINOŽKA  Belgie/Francie, animo-
vaný, 91 min, dabing. Vstupné: 110 Kč
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17:30  3D VALERIAN A MĚSTO TISÍCE 
planEt  USA/Francie, akční/dobrodružný/
sci-fi, 129 min, dabing. Vstupné: 150 Kč
20:00  3D VÁLKA O PLANETU OPIC  USA, 
akční/drama/sci-fi, 143 min, titulky. Přístup-
ný od 12 let. Vstupné: 150 Kč

PONDĚLÍ 31. července
17:30 SRDEČNĚ VÁS VÍTÁME  Francie/
Belgie, komedie, 92 min, titulky. Přístupný 
od 12 let. Vstupné: 110 Kč
20:00 BABY DRIVER  USA/VB, akční/krimi/
komedie, 112 min, titulky. Přístupný od 12 
let. Vstupné: 120 Kč

3D brýle zakoupíte na pokladně kina za 
35 Kč. Můžete je použít na jakýkoliv jiný 
film ve 3D.
On-line rezervace a e-vstupenky na www.
kinoalfa.cz
Pokladna kina je otevřena vždy 1 hodinu 
před začátkem prvního představení. 

ddM sokolov

Nová nabídka zájmových útvarů na školní 
rok 2017/2018
Nabídka je k dispozici na recepci DDM Soko-
lov od 20. 6. 2017.

Červenec a srpen, DDM
LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
V období prázdnin probíhají v DDM Sokolov 
Letní příměstské tábory.

31. 8. - 2. 9., DDM
ZÁPIS DO ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ A KLU-
BŮ V DDM SOKOLOV
Ve čtvrtek 31. 8. a v pátek 1. 9. bude zápis do 
zájmových útvarů v době 8.00-18.00 hod., 
v sobotu 2. 9. bude zápis do zájmových 
útvarů v době 9.00-14.00 hod.

Lucie Kottová, DDM Sokolov

MĚSTSKÁ KNIHOVNA SOKOLOV

Akce pro dospělé:

říjen, listopad  Ι 14:00 Ι přednáškový sál
CYKLUS TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI – LEKTOR-
KA MARIE VALENTOVÁ

1. cyklus – Nenechte mozek zahálet
Zábavnou formou se naučíte různé mnemo-
techniky, které vám pomohou bojovat proti 
zapomínání. 
Kurz trénování paměti v délce 4 lekcí je 
vhodný pro všechny věkové kategorie. 
Termíny: úterky 3., 10., 17. a 24. října 2017 
od 14:00 hod.
Cena celého cyklu činí 100 Kč.

2. cyklus – Cvičením proti stárnutí
Nácvik cviků, díky nimž lze zlepšit pohybli-
vost kloubů a koordinaci. Z každého cvičení 
si odnesete manuál, s jehož pomocí budete 
moci cvičit i doma.
S sebou pohodlné oblečení, vodu na pití, 
podložku nebo deku a případně, kdo má, 
i vlastní malý overball. Cvičení je vhodné 
pro jakýkoliv věk.
Termíny: úterky 31. října, 7., 14. a 21. listo-
padu 2017 od 14:00 hod.
Cena celého cyklu činí 100 Kč.

Je nutné přihlásit se předem. Zájemci tak 
mohou učinit v čítárně od 1. 7. 2017 (lze 
se přihlásit na jeden nebo i na oba cykly 
zároveň).

Akce pro děti:

červenec, srpen Ι 13:00 a 15:00 Ι oddělení 
pro děti a mládež
PRÁZDNINY BEZ NUDY
Na každý prázdninový čtvrtek chystáme 
pro děti opět akci s názvem Prázdniny bez 
nudy. 

Prázdninová vyrábění jsou náročnější na čas 
i materiál. Budeme pracovat ve dvou skupi-
nách: od 13:00 a od 15:00 hod., a je třeba 
přihlásit se předem – nejpozději v pátek 
před akcí.

13. 7. – Zvířátka z ponožek
20. 7. – Vymaluj si mandalu
27. 7. – Malujeme na sklo
  3. 8. – Lampion na zahradu
10. 8. – Vytvoř si sluníčko
17. 8. – Hrajeme si s knoflíky
24. 8. – Klíčenka z provázku
31. 8. – Skořápkový rámeček

PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ:

Akce pro dospělé:

5. 9. Cyklus debat nad zajímavými kniha-
mi: Patrik Girgle – Vertigo (scénické čtení 
a beseda o knize)
6. 9. Fotoshow a vyprávění Věry Nos-
kové nad cestopisem nechte psa doma 
s podtitulem S batohem po Jihovýchodní 
asii. Začátek v 18.00 hodin.
7. 9. Filmová projekce
12. 9. Cyklus Regionální autoři: Večerní 
dobrodružství s Filipem Korytou
13. 9. Zdravou stravou k udržení životní 
síly, vitality a harmonie – PhDr. Ladislav 
Jakub
16. 9., 13.00-17.00, Dekorace na dveře 
– věnec. Workshop pro seniory s Emou 
Reismüllerovou. 
Je nutné přihlásit se předem. Učinit tak 
můžete v čítárně MK Sokolov (lze i e-mai-
lem či telefonicky) od 16. srpna do 13. 
září 2017. Vyrábění je určeno především 
seniorům a zdravotně handicapovaným, 
kteří se mohou hlásit přednostně do 8. září 
2017. Neobsazená místa poté nabídneme 
ostatním zájemcům, kteří se mohou hlásit 
do 13. září 2017. Workshop je kapacitně 
omezen.
19. 9. Agatha Christie: první dáma zločinu 
– PhDr. Věra Kubová
25. 9. Setkání s filosofií: 20. století: Frank-
furtská škola – Mgr. Petr Kašpar
26. 9. Cyklus Regionální autoři: Teodor 
kravál, loketský básník

Akce pro děti:

6. 9. Čteme dětem
20. 9. Vyrábění pro šikulky

tamara rybárová, Ema reismüllerová

MuzEuM sokolov

ExPOZICE MUZEA (sokolovský zámek)

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

KNIHOVNA MUZEA 
(objekt bývalé myslivny)

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

HORNICKÉ MUZEUM KRÁSNO

EXPOZICE MUZEA - v expozici je umístěn 
těžní parní stroj z dolu Marie v Královském 
Poříčí z roku 1897 a dokumentace k jeho 
transferu. Dále je zde prezentována historie 
hnědouhelného hornictví na Sokolovsku, 
ukázky mineralogické sbírky ze Slavkovské-
ho lesa a trojrozměrné sbírkové předměty 
týkající se těžebních aktivit v oblasti.
AREÁL CÍNOVÉHO DOLU VILÉM -  expozice 
důlní povrchové kolejové dopravy rozchodu 
900 mm používané společností Sokolovská 
uhelná a. s. na povrchových lomech. Dále vo-
zový park o rozchodu 450 a 600 mm užívaný 
v rudných a uhelných  dolech na Sokolovsku 
a ve  slavkovském rudném revíru. Expozice 
s hornickou tématikou jsou v budovách 
rozvodny, strojovny a v těžní budově. Důlní 
vláček v provozu od 6. 5. do 30. 9. 2017.
OTEVŘENO:
Březen-listopad: středa-neděle: 9.00-
12.00 a 13.00-17.00 hod. 

DŮL JERONÝM

Historický cínový důl Jeroným u Čisté, který 
byl prohlášen národní kulturní památkou. 
Důl pochází z poloviny 16. století, je unikát-
ní ukázkou hornické kultury a dovednosti 
našich předchůdců. 

V podzemí jsou komory, odpočívadla, 
výstupky a chodby s charakteristickými 
úspornými profily. V řadě komor jsou stěny 
a stropy zbarveny černě od sazí, které se 
usadily při sázení ohně. Stěny některých 
chodeb jsou zbrázděny rýhami po želízkách 
a špičácích tehdejších havířů. 
OTEVŘENO:
1. květen – 15. říjen: pondělí-neděle: 10:00, 
11:00, 13:00, 14:00, 15:00 a 16:00 hod.

ŠTOLA Č. 1 JÁCHYMOV

Tato štola byla ražena v rámci rozsáhlých 
průzkumných prací bývalými Jáchymovský-
mi doly. 
Po zpřístupnění se mohou návštěvníci na 
300 metrech prohlídkové trasy seznámit 
s několika způsoby důlní výztuhy, používa-
ným hornickým nářadím (vrtačky, kladiva, 
čerpadla) včetně ukázek různých typů 
důlních vozíků.
OTEVŘENO:
1. květen – 31. říjen: pondělí-neděle: 10:00, 
11:00, 13:00, 14:00, 15:00 a 16:00 hod.

VÝSTAVNÍ SÍň V PŘÍZEMÍ 
SOKOLOVSKÉHO ZÁMKU  

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

22. červenec - 29. říjen 2017  
2. SVĚTOVÁ VÁLKA
Autorská výstava Muzea Sokolov, připrave-
ná ve spolupráci se Západočeským muzeem 
Plzeň, Oblastním muzeem v Chomutově, 
Oblastním muzeem v Mostě a Oblastním 
muzeem v Lounech. Vstupné dle ceníku

VÝSTAVNÍ SÍň V 1. PATŘE 
SOKOLOVSKÉHO ZÁMKU 

12. červenec - 22. říjen 2017
DŘEVĚNÉ KRÁLOVSTVÍ ZA OPONOU
Loutky a loutková divadla z let 1850-1950 

ze sbírky Marie a Pavla Jiráskových
Vstupné dle ceníku

PŘEDNÁŠKA
31. srpna
J. NOVÁK - PATAGÓNIE A OHňOVÁ ZEMĚ
Přednáška začíná v 17 hod. v zimní zahradě 
zámku, vstupné 20 Kč.
Tato akce je realizovaná za finanční podpory 
města Sokolova.

KLUB DŮCHODCŮ 
HORNICKÁ 1595 - HÁJEČEK

Pranostika lidu: Červenec zatopí, až obilí na 
poli praská.

3. 7. 13:00-17:00 Posezení s debatou: 
ŽENSKÝ INSTINKT. Kde se v ženách bere ten 
pocit, že musejí být dokonalé? Stíhat práci 
i domácnost, být krásné i úspěšné? Léto jim 
opět přidá na kráse. A co muži?
10. 7. 13:00-17:00 Posezení s debatou: ZA 
CO JAKO PENZISTÉ V LÉTĚ NEJVÍCE UTRÁ-
CÍTE? Je to dovolená u moře? Dobré jídlo 
s lahodnými nápoji?
17. 7. 13:00-17:00 Posezení s debatou: 
ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL. Na první pohled je 
vidět, že žijete zdravě. Co je vaší stravovací 
specialitou, kterou kuchyni máte rádi? A kam 
se v létě rádi vracíte?
18. 7. 14:00-18:00 Restaurace Florenc, So-
kolov. 1. letní posezení s hudbou a tancem. 
Zveme nejen seniory Sokolovska k poslechu 
a tanci.
24. 7. 13:00-17:00 Posezení s debatou: DO-
PISY - POSLOVÉ LÁSKY. Když nás na každém 
kroku obklopují moderní technologie, vypa-
dá to, že svět milostných vyznání se scvrkl na 
SMS zprávy a e-maily. Je ještě ručně psaný 
dopis stále v kurzu?
25. 7. 14:00-18:00 Restaurace Florenc, 
Sokolov. Pozvánka nejen pro seniory Soko-
lovska na posezení s harmonikářem Sašou. 
Vstupné 20 Kč.
31. 7. 13:00-17:00 Posezení s debatou: 
LETNÍ LÁSKY. Láska je nebezpečná a někdy 
je lépe se jí vyhnout. Hlavně té, která se na 
nás nabalí na zahraničních pobytech. Co vy 
na to?
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Pranostika lidu: V srpnu, když půlnoční vítr 
věje, bez deště slunéčko hřeje.
 
  7. 8. 13:00-17:00 Posezení s debatou: 
OPTIMISMUS. Jak se stát optimistou?
14. 8. 13:00-17:00 Posezení s debatou: 
LEPŠÍ ŽIVOT. Myslíte si, že je váš život teď 
lepší?
15. 8. 14:00-18:00 Restaurace Florenc, 
Sokolov. Pozvánka nejen pro seniory So-
kolovska na 2. letní posezení s hudbou 
a tancem.
21. 8. 13:00-17:00 Posezení s debatou: 
ZELENÉ POTRAVINY. Sníte, co si vypěstu-
jete, a nejen na zahradě? Terasy, balkony 
i okna mohou být nejen krásné, ale i jedlé. 
Vedle květin na nich můžeme pěstovat 
zeleninu i byliny.
22. 8. 14:00-18:00 Restaurace Florenc, 
Sokolov. Pozvánka nejen pro seniory 
Sokolovska na posezení s harmonikářem 
Sašou. Vstupné 20 Kč.
28. 8. 13:00-17:00 Posezení s debatou: 
KOMU LÁZNĚ PROSPÍVAJÍ? Všem! Božský 
relax a trochu toho hýčkání nepatří jen 
nemocným. Co vy na to?
29. 8. 14:00-18:00 Restaurace Florenc, 
Sokolov. Pozvánka nejen pro seniory So-
kolovska na 3. letní posezení s hudbou 
a tancem.

Milí senioři,
věřím, že všechno je, jak má být. Sluníč-
ko nám přidá na náladě a hned je život 
o něčem jiném. V květnu jsme prožili moc 
pěkný den v Průhonickém parku pod ná-
zvem Obnova Podzámeckého alpina. Na 
podzim, 20. září, nás opět autobus poveze 
do města Kutné Hory a již teď si můžete 
plánovat den prožitý v naší společnosti. 
Hlásit se můžete v Klubech seniorů v ul. 
Komenského, Jiřího z Poděbrad i na Hor-
nické - Háječek. 
Já Vám všem přeji krásné léto a moc pří-
jemných zážitků!

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

KLUB DŮCHODCŮ SLAMĚNKA SOKOLOV

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

10. 7. Přihlášky na autobusový poznáva-
cí zájezd „Lodí po Labi z Ústí nad Labem 
do Litoměřic“
Přihlášky: 8:00 hod., Dům s pečovatelskou 
službou, ul. Komenského 113, Sokolov
Příspěvek účastníka: 200 Kč, uhradí jej při 
přihlášení.
Den konání zájezdu: 19. 7. 2017
19. 7. Autobusový poznávací zájezd „Lodí 
z Ústí nad Labem do Litoměřic“
Účastní se přihlášení 10. 7. 2017.
Odjezd autobusu: 6:00 hod. zastávka MHD 
Sokolov ISŠTE(naproti sportovní hale),
6:05 hod. zastávka MHD Sokolov Těšovice
26. 7. Turistický výšlap „Okolím Horní 
Blatné“
Doprava: vlak, odjezd ze Sokolova v 8:52 
hod., s přestupem v K. Varech. Sraz na 
nádraží kvůli zápisu účastníků nejpozději 
v 8:30 hod.
Trasa: Horní Blatná – Vlčí jámy – Ledová 
jáma – rozhledna Blatenský vrch – naučná 
stezka Blatenský příkop – Horní Blatná
délka trasy cca 8 km.  Výšlap střední ob-
tížnosti. Dobré turistické boty a oblečení. 
Jídlo a pití do batůžku. V Horní Blatné 
možnost občerstvení. Návrat účastníků 
z Horní Blatné bude individuální.
7. 8. Přihlášky na autobusový poznávací 
zájezd „Velhartice a Rabí“
Přihlášky: 8:00 hod., Dům s pečovatelskou 
službou, ul. Komenského 113, Sokolov
Příspěvek účastníka: 200 Kč, uhradí jej při 
přihlášení.
Den konání zájezdu: 16. 8. 2017
9. 8. Turistický výšlap „Březová - Soko-
lov“
Doprava: autobus MHD 9:09 na zastávce 
v ul. Jednoty. Jízdné si hradí každý účast-
ník sám.
Trasa: Březová – Lobzy – Novina – Vítkov 
– jezero Michal – Sokolov 
délka trasy cca 12 km.  Půjdeme po les-
ních cestách a částečně po silnicích 2. a 3. 
tř. Dobré turistické boty a oblečení. Jídlo 

a pití do batůžku.
16. 8.  Autobusový poznávací zájezd 
„Velhartice a Rabí“
Účastní se přihlášení 7. 8. 2017.
Odjezd autobusu: 7:00 hod. zastávka 
MHD Sokolov ISŠTE (naproti sportovní 
hale),
7:05 hod. zastávka MHD Sokolov Těšovice

Milí senioři,
léto a prázdniny jsou tady. Přejeme všem 
seniorům, aby pohodové měsíce, pokud 
možno plné sluníčka, užívali plnými douš-
ky a bez újmy na zdraví. Budeme se těšit 
na setkání s Vámi i o prázdninách. Věříme, 
že si vyberete něco z toho, co jsme pro 
Vás připravili.
Bližší informace naleznete ve vývěsní 
skříňce „Slaměnky“ v ul. Jednoty a na 
webu města Sokolova (www.sokolov.
cz), sekce „Volný čas“.

Za výbor Klubu důchodců Slaměnka Sokolov, 
Marie Matějková

MUSIC CLUB ALFA

so 1.7.  Ι 20:00 
TANEČNÍ VEČER S KAPELOU GRIFF
Vstupné 50 Kč
 
so 8.7. Ι 20:00
BLACK MOON /rock
Vstupné 80 Kč
 
so 29.7.  Ι 12:00
TURNAJ VE STARCRAFTU 2 / týmy 2vs2
Přihlášky v prodejně Compro, Náměstí budo-
vatelů 1404, Sokolov
Vstupné 50 Kč za hosta, 100 Kč za hráče
 
Pá 25.8. Ι 20:00 
END OF SCREAM / symphonic rock
Vstupné 70 Kč



 
 

   Sokolovská časovka  
O pohár starosty města Sokolova  

10.ročník 
 

       Pořádá CYKLO TEAM KILLI a město SOKOLOV  
       

 

 Sobota  –  neděle 5. a 6.8. 2017 
 
                       MČR Masters  
 a Mistrovství ŠUAC              
 Silniční časovka jednotlivců a dvojic        
                        + OPEN ZÁVOD 
 
 Závod je pořádán za finanční podpory města Sokolova a Karlovarského kraje. 

 

Registrace v sobotu od 11:00 do 13:00 hod. v neděli od 8:30 do 10:00 hod. 
          Městský dům kultury Sokolov 
 
 
 
                Trasa závodu: Sokolov-Kraslická, Lomnice, Vintířov-Liapor a zpět 
 
       
                                                  Délka a profil: 18 km  mírně zvlněný 
 
                                                                     Startovné: 250,- Kč                 

PC KURZ „SENIOŘI KOMUNIKUJÍ“

Termín: 
4. – 15. 9. 2017
Místo: 
ZŠ Sokolov, Rokycanova 258 (centrálka)

Pořádá Centrum pro zdravotně postižené 
Karlovarského kraje o. p. s.
Sokolov, Rokycanova 1756, budova polikli-
niky 3. patro
Lucie Tomášková, DiS., sociální pracovník
Tel: 602 340 482, 352 628 788
e-mail: sokolov@sluzbypostizenym.cz
 
s pozdravem
 Lucie Tomášková, DiS.

PROGRAM
PŘEHLÍDKY
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          PROGRAM PŘEHLÍDKY 
Pátek 22.9.2017 

 
16:30 – O Šípkové Růžence aneb Kouzelné divadlo, Vlastimil Peška, 60 minut (bez 
přestávky) 
Divadelní soubor při MKZ Horšovský Týn 
Pohádka pro děti od 5 let. 
 
19:15 – Dva, Jim Cartwirght, 70 minut (bez přestávky) 
Amadis Brno  
Mimořádná herecká příležitost pro dva herce- muž a ženu. Odehrává se v průběhu jednoho 
večera v průměrné hospodě v severní Anglii. 

Sobota 23.9.2017 
 
10:00 – Debilové, David Haták a kolektiv, 120 minut (vč. přestávky) 
exLudvíci Plzeň 
Pojďte nahlédnout do soukromého pensionu, kde se "zotavují" různé osobnostní typy lidí, 
které by se v normálním životě těžko potkaly. Vše má svůj zaběhnutý řád, všichni vědí, co 
mají dělat..... až do dne, kdy nastane zásadní změna!!!  
 
13:30 – Jednosměrní lidé, Eva Zdvořilová,  45 minut (vč. přestávky) 
Bez hranic, Velké Opatovice 
Pohybové divadlo. 
 
16:00 – Král a lazebnice, Josef Beran, 60 minut (bez přestávky) 
DS Trosky Kraslice 
Na motivy stejnojmenné knihy Zdeňka Mahlera. 
 
19:45 – Generálka císaře Napoleona, Jiří Hubač, 80 minut (bez přestávky) 
DS Vltavan, Týn nad Vltavou 
Když se po třech letech Napoleonova vyhnanství jako zjevení objeví prostá žena z Paříže, 
začne se odehrávat příběh plný nečekaných zvratů a situací. Náš Napoleon zde získává 
možnost podívat se na svět jinýma očima.  

Neděle 24.9.2017 
 
10:30 – Znáte Coco Chanel?, Jana Langr, 45 minut (bez přestávky)  
Divadelní spolek Jiří, Poděbrady 
Poznejte Coco trochu lépe. Jak žila, co cítila, koho milovala? Něžné ženské milostné 
koncertní monodrama. 
 
Vstupné na jedno představení ostatní   Kč 70,- 
Vstupné na jedno představení senioři (nad 65 let)  Kč 20,- 
Vstupné – pohádka:  dospělí – doprovod Kč 30,-  

senioři (nad 65 let) Kč 20,- 
děti      Kč 15,-  

 
 
 
 
 

          PROGRAM PŘEHLÍDKY 
Pátek 22.9.2017 

 
16:30 – O Šípkové Růžence aneb Kouzelné divadlo, Vlastimil Peška, 60 minut (bez 
přestávky) 
Divadelní soubor při MKZ Horšovský Týn 
Pohádka pro děti od 5 let. 
 
19:15 – Dva, Jim Cartwirght, 70 minut (bez přestávky) 
Amadis Brno  
Mimořádná herecká příležitost pro dva herce- muž a ženu. Odehrává se v průběhu jednoho 
večera v průměrné hospodě v severní Anglii. 

Sobota 23.9.2017 
 
10:00 – Debilové, David Haták a kolektiv, 120 minut (vč. přestávky) 
exLudvíci Plzeň 
Pojďte nahlédnout do soukromého pensionu, kde se "zotavují" různé osobnostní typy lidí, 
které by se v normálním životě těžko potkaly. Vše má svůj zaběhnutý řád, všichni vědí, co 
mají dělat..... až do dne, kdy nastane zásadní změna!!!  
 
13:30 – Jednosměrní lidé, Eva Zdvořilová,  45 minut (vč. přestávky) 
Bez hranic, Velké Opatovice 
Pohybové divadlo. 
 
16:00 – Král a lazebnice, Josef Beran, 60 minut (bez přestávky) 
DS Trosky Kraslice 
Na motivy stejnojmenné knihy Zdeňka Mahlera. 
 
19:45 – Generálka císaře Napoleona, Jiří Hubač, 80 minut (bez přestávky) 
DS Vltavan, Týn nad Vltavou 
Když se po třech letech Napoleonova vyhnanství jako zjevení objeví prostá žena z Paříže, 
začne se odehrávat příběh plný nečekaných zvratů a situací. Náš Napoleon zde získává 
možnost podívat se na svět jinýma očima.  

Neděle 24.9.2017 
 
10:30 – Znáte Coco Chanel?, Jana Langr, 45 minut (bez přestávky)  
Divadelní spolek Jiří, Poděbrady 
Poznejte Coco trochu lépe. Jak žila, co cítila, koho milovala? Něžné ženské milostné 
koncertní monodrama. 
 
Vstupné na jedno představení ostatní   Kč 70,- 
Vstupné na jedno představení senioři (nad 65 let)  Kč 20,- 
Vstupné – pohádka:  dospělí – doprovod Kč 30,-  

senioři (nad 65 let) Kč 20,- 
děti      Kč 15,-  

pátek 22.9.2017
16:30 – O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE ANEB KOUZELNÉ 
divadlo 
Vlastimil Peška, 60 minut (bez přestávky)
Divadelní soubor při MKZ Horšovský Týn
Pohádka pro děti od 5 let.
19:15 – dva
Jim Cartwirght, 70 minut (bez přestávky)
Amadis Brno
Mimořádná herecká příležitost pro dva herce - muže 
a ženu. Odehrává se v průběhu jednoho večera 
v průměrné hospodě v severní Anglii.

Sobota 23.9.2017
10:00 – DEBILOVÉ
David Haták a kolektiv, 120 minut (vč. přestávky) 
exLudvíci Plzeň

Pojďte nahlédnout do soukromého pensionu, kde 
se "zotavují" různé osobnostní typy lidí, které by 
se v normálním životě těžko potkaly. Vše má svůj 
zaběhnutý řád, všichni vědí, co mají dělat ... až do dne, 
kdy nastane zásadní změna!!!
13:30 – JEDNOSMĚRNÍ LIDÉ
Eva Zdvořilová, 45 minut (vč. přestávky)
Bez hranic, Velké Opatovice
Pohybové divadlo.
16:00 – KRÁL A LAZEBNICE
Josef Beran, 60 minut (bez přestávky)
DS Trosky Kraslice
Na motivy stejnojmenné knihy Zdeňka Mahlera.
19:45 – GENERÁLKA CÍSAŘE NAPOLEONA
Jiří Hubač, 80 minut (bez přestávky)
DS Vltavan, Týn nad Vltavou
Když se po třech letech Napoleonova vyhnanství jako 

zjevení objeví prostá žena z Paříže, začne se odehrávat 
příběh plný nečekaných zvratů a situací. Náš Napoleon 
zde získává možnost podívat se na svět jinýma očima.

Neděle 24.9.2017
10:30 – ZNÁTE COCO CHANEL?
Jana Langr, 45 minut (bez přestávky)
Divadelní spolek Jiří, Poděbrady
Poznejte Coco trochu lépe. Jak žila, co cítila, 
koho milovala? Něžné ženské milostné koncertní 
monodrama.

Vstupné na jedno představení ostatní  70 Kč
Vstupné na jedno představení senioři (nad 65 let) 20 Kč
Vstupné – pohádka:  dospělí – doprovod  30 Kč
  senioři (nad 65 let)  20 Kč
  děti  15 Kč

DIVADLO BEZ ZÁKULISÍ PŘIPRAVUJE
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Soutěžní kupon 
- sokolovský patriot
- červenec - srpen 2017

Tajenka: ............................................

.............................................................

..............................................................

Jméno a adresa: .............................

..............................................................

..............................................................

Kupon zašlete na adresu:
Městský dům kultury Sokolov, 
Sokolovský Patriot, 5. května 655, 
356 01 Sokolov, nebo odevzdejte 
osobně v Sokolovském 
infocentru. Uzávěrka pro 
doručení je 31. srpna 2017.

V prázdninové tajence tentokrát 
objevíte dvě z mnoha kapel, které 
letos vystoupily na Sokolovském 
dostavníku 26. a 27. května 2017 
v Sokolově. 

Vyluštěnou tajenku z tohoto čísla
Sokolovského Patriotu zasílejte 
nebo odevzdejte osobně 
v Sokolovském infocentru pouze 
na kuponu, přičemž každý luštitel 
může zaslat pouze jeden kupon. 
Jméno výherce bude otištěno 
v říjnovém čísle Sokolovského 
Patriotu.

Tajenka z čísla 05/2017:
„JOSEF KRONUS “

Výherce: 
Vojnarovský Štěpán, Sokolov 
vyhrává dvě volné vstupenky 
na libovolné promítání v 3D 
kině Alfa. Vstupenky si výherce 
může vyzvednout od  1. 7. do 
31. 8. 2017 v Sokolovském 
infocentru.

Křížovka
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