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ROZMĚR V 
MILIMETRECH
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CENA/MĚSÍC

Zadní vnější obálka 1/2 210x110 5 175 Kč

Zadní vnitřní obálka 1/2 210x110 4 295 Kč

Zadní vnitřní obálka 1/4 110x110 2 330 Kč

Vnitřní část 1/2 200x97 3 278 Kč

Vnitřní část 1/4 97x97 2 012 Kč

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

ČETNOST CENA

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

BUĎTE S NÁMI VIDĚT,
      DEJTE O SOBĚ VĚDĚT 

POČET PROJEKCÍ SPOTU CENA

20 2 587 Kč

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

VELKOPLOŠNÁ OBRAZOVKA
Elektronické plakáty a reklamní spoty

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

Kontakt: Andrea Pfeiff erová 
  inzertní poradce 775 617 583

Ceník vč. DPH, platný k 2. 10. 2017.

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







koncerty na Starém náměstí. Letos přijede dokonce Ben 
Cristovao, tam se těšíme, že se potkáme zase s přáteli 
i Sokolováky. Jen aby přálo počasí. Co během léta velmi 
dále ráda vyhledávám, jsou procházky na Medard. A na 
festival do Varů se tedy také chystám a musím se přiznat, 
že letos vůbec poprvé. Chci si užít nejenom atmosféru 
města, ale také zajít na nějaký film. 
Jak vzpomínáte na své letní prázdniny coby děti?
RO Honza mě před chvílí dost vyděsil, když mě upozornil, 
že se známe vlastně 40 let. Takže to jsou dlouhá 
společná léta a jsou to čtyři roky, co nás osud svedl 
na společné působiště. Zpět k otázce, do značné míry 
se vzpomínky týkají právě jeho. Naše party, my Pišáci, 
Honza s Teplákovou gardou, toho mnoho zažily, nejen 
na sídlišti Michal.  
JP Rád přikyvuji, a to nejen jako děti, ale i jako dospěláci. 
Máme se za čím ohlížet. Ať už během mého působení 
v MDK, kde jsem jako ředitel spolupracoval s Renatou 
coby zakladatelkou dobrovolnického centra Střípky, 
nebo zde na úřadě. Kdybych měl porovnat dnešní 
prázdniny s dobou, kdy jsme je trávili my, musel bych 
jako první říct, že dnes je sice více možností, ale já 
bych neměnil. My jsme vyrůstali na sídlišti, kde dětská 
parta něco znamenala. A když jsme zrovna nikam nejeli, 
potkávali jsme se na koupalištích, já pamatuji ještě malé 
rybníčky na místě dnešního koupaliště. Nejednou jsme 
ale dali zavděk i Lobezskému potoku. 
RO A pamatuješ Rychnovák? Tam jsi vždycky vylezl z vody, 
odtrhl pijavici, občas tam něco vedle nás plavalo, ale jak 
tam bylo dobře. A na koupališti ty skokanské můstky, tří 
a pěti metrové, tam si jen tak někdo netroufl. 
JP Z tý pětimetrovky jsem jednou skočil, ale to jsem se 
přemáhal. Celkově velmi rád vzpomínám na tu svobodu 
a pohodu, která panovala mezi kamarády, sousedy. 
RO Doba byla jiná, rodiče se nás nebáli tolik pouštět. 
Dneska mne zamrazí, když slyším „mami, já jdu ven“. 
Soused nám dal napít, když nebyli rodiče doma, na 
Silvestra se o půlnoci chodby hemžily lidmi, kteří si přáli 
do nového roku. To už dnes jen tak nevidíš. Ani já bych 
neměnila. Ale řekla bych, že je to v lidech, takže jde o to, 
umět si to udělat hezké. 
Jaké prázdniny byste tedy čtenářům popřáli?
JP Za sebe bych čtenářům popřál, co nejvíc společných 
chvil a zážitků na prázdninách, na dovolenkách. A ať už 
pojedou kamkoliv, tak jim přeji šťastnou cestu a hlavně 
bezpečný návrat domů. 
RO Já přeji čtenářům, ať prázdniny stráví s lidmi, které 
mají rádi a ať jsou šťastní a hlavně zdraví. 
Děkuji za Váš čas a za redakci Vám i čtenářům přejeme 
pohodové léto. 

Pavla Sofilkaničová
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Vážení čtenáři,
vítejte na stránkách letního vydání Sokolovského 
Patriota. Dříve, než se začtete do zpráv, článků 
a pozvánek na kulturní akce, dovolte, abychom Vám 
přinesli krátký, prázdninový rozhovor. Požádali 
jsme o pár slov starostu Sokolova Jana Picku 
a první místostarostku Renatu Oulehlovou. Znají 
se dlouhá léta, a tak by Vás nemělo překvapit, že si 
kolegové a přátelé tykají. Příjemné čtení.

Vážený pane starosto a vážená paní místostarostko, 
jak se chystáte trávit nadcházející léto?
RO V červenci jedeme s rodinou, přáteli a naším 
psem do Rakouska, tam jedeme jen na prodloužený 
víkend, budeme chodit a užívat si, že jsme spolu. No 
a poslední týden v srpnu se chystáme do Egypta. Jsou 
tam spousty krásných míst pod hladinou, s manželem 
a synem velmi rádi šnorchlujeme, takže se vracíme do 
stejného hotelu. Můj malý syn se už těší, jestli malý 
Nemo bude stále na stejné sasance, jako minulý 
rok. S panem starostou se vlastně během prázdnin 
v úřadu vystřídáme, a jelikož má první měsíc službu 
Honza, tak je možné, že v červenci toho stihneme 
víc. 
JP Já určitě v červenci pár dní využiju pro trávení 
s dcerkami někde v blízkosti města. Ale hlavně v srpnu 
pak s celou rodinou odjedeme skoro na celý měsíc na 
Slovensko. Je to u Trenčína, obec Svinná. To je krásná 
vesnička, točí tam výborné české pivo a každý rok 
tam ideálně vypnu. Máme tam vytipována oblíbená 
místa, Beckov, Trenčínský hrad, Bojnice, velmi rádi se 
tam vracíme. 
Co si nenecháte ujít v Sokolově?
JP Já bych si chtěl najít čas a navštívit i s dětmi letní 
kino. Určitě nás zláká koupání, ať už na městském 
koupališti, nebo v jezeře Michal. Také, i když 
přiznávám, že to není v Sokolově, chystáme výpravu 
na filmový festival do Karlových Varů.  
RO Letní kino je určitě i základem pro mě a pak letní 



rekonstrukce za 20 milionů korun je téměř 
hotová a dělníci pomalu zahájí vnitřní práce. 
Hotovou budovu, jejíž rekonstrukci financují 
dotace iROP, majitelé převezmou v srpnu.
V denním centru Mateřídouška, o. p. s. pečují 
o klienty s různými typy tělesného a mentál-
ního postižení. Hlavní působiště je v Chodo-
vě a do konce roku vznikne pobočka právě 
v Sokolově. Město pro tyto účely organizaci 
věnovalo objekt bývalé družiny. Za vším stojí 
manželé Bráborcovi, kteří centrum založili již 
v roce 2007.
Práce na generální rekonstrukci objektu 
začaly loni v prosinci. „Vyměnili jsme od elek-
troinstalace po odpady úplně vše, zůstaly jen 
obvodové zdi,“ řekl Pavel Bráborec s tím, že 
půjde o velmi moderní a komfortní zařízení. 
Budou zde k dispozici snoezelenový pokoj 
s řadou relaxačních a terapeutických prvků, 
dále masáže, oční rehabilitace, vodoléčba 
a další speciální techniky. „Úplně nejdůleži-
tější pro naše imobilní nebo těžce pohyblivé 
klienty, a těch je převaha, je závěsný kolejni-
cový systém Roomer, díky kterému se klient 
může v pohodlném vaku pohybovat po celé 
budově,“ vysvětluje Věra Bráborcová. 
„Pacient se přemístí stejnoměrnou silou, už 
samotná poloha na něj působí rehabilitačně 
a nakonec to ulehčí práci i personálu,“ popsa-
la další výhody.
„Jsem nadšený tím, co tady vzniká a jsem 
velmi příjemně překvapen rozlehlostí a vy-
moženostmi, které tady budou klienti i pra-
covníci mít k dispozici. Není pochyb o tom, že 
o klienty bude nadstandardně postaráno,“ 
komentoval prohlídku zatím ještě staveniště 
starosta Jan Picka. „To, co jsme zde viděli, nás 
přesvědčilo o tom, že Mateřídouška otevírá 
další výkladní skříň sociálních služeb. Sme-
kám před Bráborcovými za to, co dokázali,“ 
doplnila místostarostka Renata Oulehlová.
Bráborcovi plánují zprovoznění postupně, aby 
si klienti na sebe vzájemně a nové prostředí 
zvykli. Kapacita zařízení bude 40 pacientů. 
V současné době hledají nové zaměstnance, 
zejména pracovníky v sociálních službách 
a rehabilitační pracovníky. Další informace 
jsou k dispozici na www.dcmat.cz.

Pavla Sofilkaničová

lEtNÍ OPRavY ŠkOl BUDOU stÁt 
20 MILIONŮ KORUN

Více než deset zakázek realizuje město So-
kolov ve svých školských zařízeních během 
letních prázdnin. Někde práce začaly již 
koncem června, aby se do zahájení příštího 
školního roku vše stihlo. Obnovené prostory 
jídelny budou mít například ZŠ Pionýrů za 
400 tisíc korun, MŠ Vrchlického a Vítězná, 
dohromady za 2 miliony korun. Elektrické 
rozvody pak vymění na ZŠ Křižíkova a MŠ 
Alšova, u obou náklady přesáhnou 1 milion 
korun. V dalších zařízeních se plánují opravy 
podlah, výtahů a technických zázemí v řádu 
sta tisíců korun. Nejvyšší investicí je výměna 
stropní konstrukce a půdní vestavba Základní 
umělecké školy za 8,5 milionu korun. Tady se 
navíc stavební ruch protáhne až do prosince 
2018. Součet letních tendrů činí bezmála 20 
milionů korun. Město ale investuje průběžně 
celý rok, letos dohromady rekordních 30 
milionů. Jenom na jaře například obnovilo 
zahradní altán v areálu Domu dětí a mládeže 
za 200 tisíc korun, nebo terasu MŠ Pionýrů 
za 650 tisíc korun. Investice do škol, školek 
a dalších zařízení se již druhým rokem řídí 
požadavky ředitelů, kteří mohou sestavit 
žebříček nutných oprav. Vedení města jej 
pak při výběru zohledňuje.

MATEŘÍDOUŠKA OTEVŘE MODERNÍ 
CENtRUM DO kONCE ROkU. HlEDÁ 

NOVÉ ZAMĚSTNANCE

Přestavba bývalé školní družiny na denní 
stacionář Mateřídoušky, o. p. s. v Soko-
lovské ulici úspěšně pokračuje. Generální 
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Zprávy z města

NOvÁ tElEFONNÍ liNka 
sENiOR EXPREsU

Městská policie Sokolov, která provozuje 
službu SENIOR EXPRES, dává tímto na vě-
domí všem, zejména budoucím, ale i stáva-
jícím uživatelům služby, změnu telefonního 
kontaktu pro objednání jízdy na pevnou 
linku 354 228 341. Děkujeme za přijetí této 
nové informace i za případné rozšíření mezi 
další uživatele služby. 
Hana Procházková, vedoucí oddělení pre-
vence kriminality, Městská policie Sokolov 

V SOKOLOVĚ ZAČNOU OD NOVÉHO 
ŠkOlNÍHO ROkU stUDOvat BUDOUCÍ 

POliCistÉ

Tisková zpráva Krajského úřadu Karlovar-
ského kraje: V Karlovarském kraji zahájí od 
nového školního roku 2018/2019 činnost po-
bočka Vyšší policejní školy a Střední policejní 
školy MV ČR v Praze. Záměr, který předložil 
ministr vnitra Lubomír Metnar, schválila na 
svém jednání vláda. Zatímco studium vojen-
ské školy v regionu se zajistit nepodařilo, 
příprava zázemí pro žáky pobočky policejní 
školy úspěšně vrcholí.

„Moc bych chtěla poděkovat ministru vnitra 
Lubomíru Metnarovi za jeho vstřícný přístup, 
se kterým řešil možnost studia policejní školy 
v Karlovarském kraji. Od začátku jednání bral 
kraj jako partnera, seznámil se podrobně 
s podmínkami, které budoucí žáci pobočky 
budou na ISŠTE v Sokolově mít. Samozřejmě 
je pro něj velmi podstatné to, že se kraje včet-
ně našeho potýkají s nedostatkem policistů. 
Je to obrovský rozdíl oproti jednání ze strany 
ministryně obrany, která záměr otevření 
pracoviště vojenské střední školy v Sokolově 
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od počátku negovala,“ uvedla hejtmanka 
Karlovarského kraje Jana Vildumetzová.
Do 1. ročníku čtyřletého maturitního oboru 
Bezpečnostně právní činnost v pobočce na 
Integrované střední škole technické a eko-
nomické v Sokolově nastoupí 26 žáků. Jde 
o uchazeče, kteří vykonali přijímací zkoušky 
na Vyšší policejní škole a Střední policejní 
škole v Praze, ale pro vysoký počet zájemců 
se na školu nedostali. V Sokolově se jim ote-
vřela nová příležitost. „Se zahájením výuky 
počítáme 3. září. Integrovaná střední škola 
technická a ekonomická Sokolov poskytne 
žákům pobočky policejní školy kompletní 
zázemí včetně pedagogů všeobecných a čás-
tečně odborných předmětů. Zároveň zajistí-
me 4 vychovatele pro nepřetržitý provoz do 
Domova mládeže, kde budou žáci ubytováni,“ 

upřesnil ředitel ISŠTE Pavel Janus.
V současné době probíhá rekonstrukce 
Domova mládeže, kterou nechává provést 
společnost Sokolovská uhelná. Dokončení 
prací je plánováno na konec srpna. Na zákla-
dě smlouvy mezi krajem a ministerstvem vni-
tra budou prostory škole zapůjčeny zdarma, 
policejní škola zaplatí náklady na energie 
a úklid, v její režii bude i zajištění stravného. 
„S ministerstvem vnitra máme již podepsanou 
společnou dohodu, která potvrzuje a garan-
tuje zřízení pobočky střední policejní školy 
v Sokolově ve školním roce 2018/19 a v dal-
ších letech. Náš kraj potřebuje restart, mladé 
lidi, kteří by neodcházeli z regionu a mohli 
tady studovat zajímavý obor. Školu s tímto 
zaměřením je možné v současnosti studovat 
pouze na Moravě v Holešově a v Praze. Karlo-

varský kraj bude třetím místem, kde policejní 
škola bude působit. Předpokládáme, že u nás 
budou studovat i žáci ze sousedních regionů, 
protože po celé ČR je o studium obrovský 
zájem. Řada z nich by pak mohla zůstat u nás 
v kraji. Jsem přesvědčena, že se nám podaří 
budoucím úspěšným absolventům nabíd-
nout velmi zajímavou možnost pracovního 
uplatnění a zároveň tak přispějeme k řešení 
problému s nedostatkem policistů v našem 
regionu i dalších krajích,“ dodala hejtmanka. 
V příštích letech počítá vedení VPŠ a SPŠ 
MV ČR v Praze i ISŠTE v Sokolově s tím, že by 
v sokolovské pobočce policejní školy mohlo 
být 8 tříd.

Zdroj: Mgr. Jana Pavlíková, tisková mluvčí, Krajský 
úřad Karlovarského kraj

Vítání občánků 
Členka zastupitelstva města Bc. Vlasta Kaiserová přivítala v měsíci květnu v obřadní síni sokolovského zámku do života sokolovské občánky: 
Karolínu Oravcovou, Tobiáše Křehkého, Evu Jedličkovou, Emu Jedličkovou, Kateřinu Lehečkovou, Olgu Přichystalovou, Carmen Gažiovou, 
Vladimíra Podlahu a Natalii Cyhaňukovou. 

Přejeme jim pevné zdraví, štěstí a prožití bezstarostného dětství.

Romana Černíková, MěÚ Sokolov, odbor finanční a školství 
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Obrazově v Sokolově

Sokolovský čtvrtmaraton 23. 6. 2018 Barevný běh 23. 6. 2018

Školympiáda a sportovní hry - MŠ, ZŠ i senioři a ZTP, 18.-21. června 2018 Školympiáda a sportovní hry - MŠ, ZŠ i senioři a ZTP, 18.-21. června 2018

Hurááá, prázdniny - Mezinárodní soutěž ohňostrojů, areál Bohemia 23. 6. 2018Den s Policií ČR, areál Bohemia 23. 6. 2018
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Obrazově v Sokolově
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Ministr obrany l.svoboda na sokolovské radnici 
31.3.1948

66

Den dětí, DDM, 2. 6. 2018 Den dětí, DDM, 2. 6. 2018

Bez tíže, Městské divadlo, 14. 6. 2018 Bez tíže, Městské divadlo, 14. 6. 2018

Hry bez hranic aneb Knihovníci dětem, Městská knihovna Sokolov 26. 5. 2018Hry bez hranic aneb Knihovníci dětem, Městská knihovna Sokolov 26. 5. 2018



77

Život v Sokolově

Sokolov hostí XVI. Letní turistický sraz Sokolova. 
Klub slaví 130 let

V Sokolově se během Dne horníků uskuteční 
XXii. setkání hornických měst a obcí 

„100 let republiky, 130 let pohybu“. Jedno 
z mnoha mott provázejících dvě historická 
výročí. Existence státu se píše letos po jedno 
rovné století. To Klub českých turistů se pyš-
ní historií o tři dekády delší. K významným 
„osmičkám“, jejichž průběh měnil osudy lidí, 
tak připočtěme také rok 1888, který zasáhl 
do životů milovníků přírody, procházek, 
zkrátka poznávání, orientaci a do značné 
míry také zušlechťování krajiny, které obo-
hacuje i člověka. Pojďme to tedy oslavit.

Oba svátky si připomínají lidé v celé zemi prak-
ticky od začátku roku. V Sokolově například 
zasadili lípu srdčitou, nedaleko města zase 
z iniciativy karlovarských Rotariánů vznikla 
Alej přátelství. A krušnohorský odbor Klubu 
českých turistů při té příležitosti pořádá v po-

řadí XVI. Letní turistický sraz. Svou velikostí 
a povahou jde o jedno z největších, možná 
největší, organizované turistické setkání. 
A zdaleka ne jen pro registrované. Vítána 
je i široká veřejnost. Program je opravdu 
bohatý. Pomyslným startem výpravy 
bude slavnostní zahájení 4. července 
na Starém náměstí v 17 hodin, kdy 
zahrají Vopejkači. Kromě Srazového 
candrbálu, který bude připravený 
v MDK 7. července od 20 hodin, 
se bude ale hlavně chodit, poznávat 
a povídat o bohatství a kouzlu Krušných 
hor i Slavkovského lesa. Za zmínku 
jistě také stojí související tematická 
výstava „Žijeme turistikou“ v Městském 
domě kultury, která představí turistické akce 
a události v Karlovarském kraji v období 1990 

až 2018. Takzvané srazové dny jsou napláno-
vané ve dnech 5. a 8. července a zúčastnit se 
mohou i dosud neregistrovaní. Poplatek na 

jednodenní akci pro členy klubu a mládež do 
17 let činí 50 Kč, jinak 75 Kč. Cena zahrnuje 

dopravu autobusem, suvenýry, pamětní 
list, občerstvení, turistické razítko 
a další. Podrobný program hledejte 
na webu kctkv.cz/letnisraz2018. 
Spolupořadateli jsou Městský dům 

kultury Sokolov, KČT, oblast Karlovarský 
kraj a jednotlivé odbory KČT v oblasti. XVI. 
Letní turistický sraz se koná za finanční 
podpory Karlovarského kraje, města 
Sokolov. Jedním z držitelů záštity je 

i starosta Sokolova Jan Picka. 

Pavla Sofilkaničová

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

A nyní se podrobněji zmíním o setkáních, 
která se uskutečnila v našem okrese:
2. setkání v Krásně 5. 9. 1998 – tohle setkání 
postihla nepřízeň počasí. Nejprve se v ran-

ních hodinách řadil průvod na náměstí, odkud 
odešel do hornického skanzenu a muzea, kde 
hrála hornická kapela. Po prohlídce se účast-
níci přesunuli zpět na náměstí a začalo silně 
pršet. Naštěstí zde byl k dispozici pivní stan 
a sál restaurace „U divočáka“. Počasí účast-
níkům náladu nezkazilo, popíjelo a zpívalo 
se až do pozdních nočních hodin. 7. setkání 
v Sokolově 6. 9. 2003 – tady počasí slavnosti 
přálo. Účastníci se v ranních hodinách schá-
zeli na Starém náměstí a startovali si žaludky 
v zahrádkách místních hospod a barů. V 10 
hodin zahájil na pódiu program slavný perk-
mistr hor příbramských Ing. Miroslav Šťastný 
s několika kolegy z Cechu příbramských 
horníků a hutníků. Zpívala se hornická hym-
na, světil se tuplák, proběhly projevy a další 
krátký program. Následně se vydal městem 
hornický průvod po trase Staré náměstí, Zá-
mecká ulice, park, náměstí Budovatelů, ulice 
Jednoty a Pionýrů a končil v areálu Bohemia 

u pivního stanu. Pro vedoucí představitele 
spolků a měst byl uspořádán slavnostní oběd 
v Hornickém domě a ostatní obdrželi pou-

Slavnostní odhalení pamětního kamene při 11. setkání 
HMO v Horním Slavkově 15. 9. 2007. Akt realizuje 
starostka Horního Slavkova Mgr. Jana Vildumetzová 
a předseda Českého báňského úřadu v Praze prof. 
JUDr. Ing. Roman Makarius, CSc.
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města. Hornický průvod prošel prakticky ce-
lým městem z ulice Okružní, dále po Husově, 
sídlištěm, po Karlovarské až do starého měs-
ta, kde byla tribuna a probíhal zde program. 
Nechyběl ani pivní stan, a především dobrá 
nálada. Velice dobře působilo předávání cen 
Český permon v kostele svatého Vavřince. 
Akce vlastně začala již 16. 9.  přátelským 
večerem v kulturním domě. I tady se mi líbilo 
a setkání hodnotím kladně.

 Nyní je na řadě 22. setkání v Sokolově 8. 9. 
2018 – již v pátek 7. 9. večer proběhne v MDK 
(Hornickém domě) přátelský večer pro členy 
a vedení hornických spolků a měst, spojený 
s programem a předáváním cen Český per-
mon, vyznamenání Lux ex tenebris, hornic-
kou soutěží a přednáškou o historii zdejšího 
hornictví. V sobotu se na nádvoří sokolovské-
ho kláštera seřadí hornický průvod, který zde 
dostane občerstvení a půjde po trase Staré 
náměstí, Rooseveltova, Rokycanova, J. K. 
Tyla, Gorkého, Pionýrů, Jednoty, 5. května, 
náměstí Budovatelů. Zde proběhne na tribu-
ně přivítání, vzpomínka na kamarády, které si 
Velký permon povolal k sobě, předání světla 
svaté Barbory zástupcům Jihlavy, která bude 
v roce 2019 pořádat 23. setkání, stužkování 
vlajek a další program. 
Protože Karlovarský kraj je bohatý na výskyt 
rud i uhlí, připomenu některé význačné 
lokality, a nakonec se zmíním o Jáchymově 
a těžbě stříbrných rud v 16. století. 
Jáchymov považuji za nejvýznačnější rudní 
revír na území kraje. Při výčtu nebudu spe-

cifikovat jednotlivé těžené rudy, ale finální 
produkt, cín, stříbro a podobně. Jako příklad 
bych uvedl luby u Chebu s těžbou cinabaritu 
s finálním produktem rtutí, budu psát pouze 
rtuť. V Lubech je počátek hornické činnosti 
kladen do roku 1230 a vrchol dobývání do let 
1520-1570. Pokud půjdu od západu k výcho-
du, jedná se dále o Kraslice s mědí, výsadu 
k dolování obdržel v roce 1521 Zdeněk Lev 
z Rožmitálu od mladičkého krále Ludvíka 
Jagellonského. Dále se jednalo o panství 
Hartenberg (Hřebeny) a Oloví, olovo. Těženy 
byly galenity (PbS

2). První zmínka o těžbě 
na panství Hartenberg pochází z roku 1314. 
V letech 1516-1534 bylo v oblasti Krušných 
hor založeno 10 horních měst: Jáchymov, 
Krajková, Abertamy, Vejprty, Pernink, Horní 
Blatná, Boží Dar, Oloví, Loučná, Hora svaté 
Kateřiny. Kromě Krušných hor je třeba zmí-
nit stejně slavná horní města: Horní Slavkov 
(stříbro) a Krásno (cín). V kronice Bartholo-
mea Angelica se psalo v roce 1241 o odkrytí 
krásenských cínových ložisek a v roce 1242 
Bruschius Günter a hormistr Fischer uváděli, 
že stříbro se v Horním Slavkově těžilo již 
od tohoto roku. 13. července 1355 v den 
svaté Markyty, s odvoláním na předchozí 
výsady udělené Krásnu svými rodiči, udělili 
Krásnu Boreš a Slavko z Rýzmburka soudní 
pravomoc a správu všech rýžovišť a dolů na 
Bečovsku, včetně poplatků plynoucích z vá-
žení vyrobeného cínu. V souvislosti s cínem 
nelze opomenout ani Přebuz a Hřebečnou.
Z předchozího je patrné, jak rozsáhlé bylo 
dolování na území dnešního Karlovarského 
kraje. Přitom jsem se zmínil jen o těch větších 
střediscích. Následně se zmíním podrobněji 
o Jáchymovu a jeho životě v 16. století. První 
zmínka o uhelném dole v sokolovském hně-
douhelném revíru pochází až z roku 1642 
z Horno slavkovské horní a pamětní knihy. 
Jednalo se o důl města Lokte s názvem Kate-
řina na pozemcích rytířského statku Loučky, 
dolové míry byly přiděleny 13. října. 

V příštím závěrečném vydání se budeme 
věnovat avizovaným historickým mezníkům 
těžby cenných rud v oblasti Jáchymova. 

Ing. Jaroslav Jiskra, Ph.D.

Účastníci 11. setkání HMO na náměstí v Horním Slav-
kově před tribunou. Příbram má vždy velmi početné 
zastoupení.

Chodov, 15. setkání HMO 17. 9. 2011, předávání cen 
Český permon v kostele svatého Vavřince. V popředí 
vyznamenaný předseda Českého báňského úřadu 
v Praze prof. JUDr. Ing. Roman Makarius, CSc. a v poza-
dí vedení Sdružení hornických a hutnických spolků ČR

Svěcení tupláku, zprava starostka Horního Slavkova 
Mgr. Jana Vildumetzová, uprostřed Ing. Miroslav 
Šťastný, vlevo Ing. Koloman Iványi

kázky na jídlo i pivo ve stanu. Tohle setkání 
bylo spojeno s Dnem horníků, proto zde byl 
dostatek zábavy a atrakcí. Setkání v Sokolově 
bylo hodnoceno kladně.  11. setkání v Hor-
ním Slavkově 15. 9. 2007 – toto setkání bylo 
velice zdařilé jak organizačně, tak i přízní po-
časí. Velkou zásluhu na zvládnutí akce měla 
tehdejší starostka slavného horního města 
paní Mgr. Jana Vildumetzová a Ing. Rudolf 
Tomíček, který obdržel cenu Český permon 
v kategorii 5. Nechybělo přijetí vedení měst 
a spolků u starostky s rautem, průvod, hlavní 
část programu se odehrávala na náměstí, 
kde byla tribuna a v kulturním domě. Akce 
se mi velmi líbila a rád na ni vzpomínám. 15. 
setkání v Chodově 17. 9. 2011 – zde odvedl 
na přípravě kus poctivé práce hornický spo-
lek Solles pod vedením Jirky Milta a vedení 
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Rada starších starosty města působí od lis-
topadu roku 2014. Počátek činnosti Rady se 
však váže k únoru 2011, kdy její vznik inicioval 
tehdejší ředitel Městského domu kultury Jan 
Picka, jako svůj neoficiální poradní orgán. Radu 
si ponechal i po svém zvolení starostou města 
po komunálních volbách roku 2014. 
Za dobu své existence se Rada věnovala široké 
paletě událostí, otázek, potřeb živoucího 
organismu, kterým je naše město. V prvé řadě 
z široké kulturní oblasti, ale nevyhýbala se ani 
námětům z dopravní situace a možností par-
kování ve městě, využití městských budov či 
sportovišť, oprav městských komunikací, sado-
vých a parkových úprav. Rada mimo jiné před-
ložila vedení města náměty dalšího směrování 
rozvoje města a s tím spojených nutných změn. 
Výsledkem činnosti členů Rady je i zajímavý 
přehled představitelů města od roku 1779. 
Jistě není nutné podrobně připomínat aktivity 
členů Rady starších, které již uvedl článek 

Ohlédnutí za „Radou starších“

Centrum prevence městské policie - rok 
2018 - první školní rok 

v Patriotu z března 2016. Byla to obnovená 
loutková scéna v MDK, dobře hodnocená kniha 
o Hornickém domě a zdařilý cyklus Vyprávění 
věnovaný stavebnímu vývoji města v dřívějších 
letech, ochotnickému i loutkovému divadlu, 
společenskému i lidovému tanci, výstavám 
výtvarného umění, historii hokeje i fotbalu 
v poválečném Sokolově i osidlování Sokolova 
a jeho okolí v minulosti. Cyklus Vyprávění se 
konal v hudebním klubu MDK. Nezůstalo však 
jen u prostor Městského domu kultury. Čle-
nové Rady svá Vyprávění, rozšířená o zážitky 
z cest po jižní Americe, Mexiku, Novém Zélandu 
a doplněná o promítání pořízených fotografií, 
přenesli i do klubů důchodců a klubu seniorů 
činných na území města Sokolova.
Je potěšující, že právě v nastávajícím létě se 
dokončuje oprava a celkové zrestaurování 
soch, původně umístěných při vstupu do 
bývalého hotelu Ohře. Dočasné uložení soch, 
odstraněných při přestavbě hotelu na bytové 

jednotky a ordinace lékařů, se ukázalo jako 
vysoce nevhodné a sochy značně poškodilo. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o kvalitní dílo 
uznávané akademické sochařky Evy Kmento-
vé, se Rada zasadila  o jejich záchranu a město 
ve svém rozpočtu vyčlenilo pro tento účel 
potřebné prostředky. Současně se zabývala 
i jejich možným vhodným, zcela novým umís-
těním. O konečném místě, kde sochy skončí, 
rozhodnou příslušné orgány městského úřadu. 
Konec prázdnin nebo začátek nového školního 
roku nám ukáže, kde sochy budou opět Soko-
lov zdobit.  
Radu starších tvoří kromě uvedeného Jana 
Picky a mne dále taneční mistr Josef Kábrt, 
zakladatel loutkové scény Jaroslav Makrot, 
publicista Jan Rund a bývalý vedoucí odboru 
školství a kultury Jiří Holman. Později se k pá-
nům připojila také Libuše Nosková. 

Ing. Jaroslav Ureš

CENTRUM PREVENCE MĚSTSKÉ POLICIE 
v PRvNÍM ŠkOlNÍM ROCE svÉHO FUN-
GOVÁNÍ NAVŠTÍVILO 1 600 ŽÁKŮ MATEŘ-
SKÝCH, ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL

Letošní školní rok 2017/2018 byl prvním ro-
kem pro děti chodící řádně do školky a školy 
a plnící si tak povinnou školní docházku, 
kdy navštívily, v počtu 1 600 jednorázově 
či pravidelně v rámci projektů, CENTRUM 
PREVENCE MĚSTSKÉ POLICIE SOKOLOV 
v suterénních prostorách městského úřadu. 

Děti předškolního věku nebo ti, kteří už 
navštěvují základní či střední školu, dále 
zástupci vedení města společně v rámci 
různých setkání či porad o bezpečnosti tzv. 
koordinačních porad nebo jako členové 
Komise bezpečnosti a prevence kriminality 
Rady města Sokolov nebo jako zástupci seni-

orských organizací či nestátních neziskových 
organizací nebo jako zaměstnanci městské 
policie, tak to je výčet návštěvníků a uživa-
telů tohoto centra. Další desítky do centra 
prevence dorazily na pravidelná pracovní 
setkávání a v neposlední řadě také musíme 
myslet i na ty, kteří zde hledali pomoc či 
návod, co mají dělat, když…

Centrum prevence vzniklo pro potřeby 
rozvoje oddělení prevence kriminality Měst-
ské policie Sokolov, které si během let své 
existence vydobylo jedno z horních a oceňo-
vaných míst na poli prevence ať na  místní, 
krajské či republikové úrovni. Díky  vedení 
města a jeho několika čelních představitelů 
byla výstavba centra prevence podpořena, 
a to se nyní vrací ve vysokém počtu pro-
školených žáků, seniorů a těch, kteří hledají 
pomoc. 

Stěžejními projekty Centra prevence Městské 
policie Sokolov jsou BEZPEČNÁ VYCHÁZKA 
pro děti z mateřských škol, NOTES STRÁŽNÍ-
KA PAVLA pro žáky druhých a třetích ročníků 
základních škol, SENIOŘI I. (NE)BEZPEČNÉ 
STÁŘÍ, projekt SENIOR EXPRES, projekt 
ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY, projekt 
POMOC V TÍSNI pro osamělé seniory, projekt 
BEZPEČNÁ ŠKOLA… atd. Více na webových 
stránkách www.bezpecne.mesto@info.cz 

Do Centra prevence Městské policie Sokolov 
se dá po telefonické domluvě, u vedoucí od-
dělení Mgr. Procházkové, přihlásit. Funguje 
zde rezervační systém, kde si lze dopředu 
objednat přednášku z oblasti bezpečnosti 
a prevence rizik dle potřeby a v požadova-
ném rozsahu. 

Mgr. Bc. Hana Procházková, vedoucí oddělení prevence 
kriminality, Městské policie Sokolov
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Kultura v Sokolově

Hudební festival opět poučí o ekologii
Již pošesté se do Sokolova rozjedou 
kapely v rámci jednodenního festivalu 
Ekompilace Tour. Kromě zábavy si dává 
akce za cíl šíření povědomí o třídění 
odpadu, recyklaci a uvědomělém chování 
k životnímu prostředí.

V pátek 31. srpna proběhne na Starém 
náměstí poslední akce Sokolovského kultur-
ního léta. Zdarma si tak mohou návštěvníci 
poslechnout mladé a zajímavé kapely z Čes-
ké republiky.
Mám jednu ruku dlouhou, František, Nad 
stádem koní… letošním headlinerem Ekom-
pilace je legendární kapela Buty. Jako další 

se představí indie popová skupina Holden. 
Kluci z Holden zpívají česky a představili 
se například na turné s Mandrage. Jejich 
čerstvou novinku Půjdem spát zahrají i soko-
lovským divákům.
Garážová upřímnost, popové melodie a tex-
ty inspirované životem, tím se prezentuje 
kapela Echonaut. V poslední době na sebe 
upozornila především singlem Refrén, na 
nějž natočila i svůj první videoklip společně 
se svými fanoušky. I tato kapela se představí 
na sokolovském Starém náměstí. Tomáš Ptá-
ček do toho poslední dobou řeže akusticky, 
vytvořil projekt Ptakustik a s ním přijede 
zahrát na sokolovské pódium jednoduché 

písně o složitém životě. Písněmi posledního 
interpreta Davida Stypky prosakuje folk, 
rock, jazz. Každý song nese osobní poselství, 
vyvážené souzněním vynikajících muzikantů 
Matěje Drabiny, Pavla Sotoniaka a Marka 
Zemana. Celé seskupení s názvem Bandjeez 
symbolicky zakončí poslední srpnovou akci 
Sokolovského kulturního léta.

Andrea Pfeifferová
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Píšete nám

Kultura v Sokolově

V Sokolovském Patriotu uveřejňujeme vybra-
né 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 zářijového vydání 
je 10. srpna 2018. Na dotazy odpovídá staros-
ta Sokolova Jan Picka. 

DĚKUJEME ZA SOKOLOVSKÝ DOSTAVNÍK
Vážený pane starosto, dovolte, aby-
chom Vám poděkovali za velký kulturní 
zážitek Sokolovský dostavník. Bylo 
vynikajícím zážitkem poslechnout si 
písničky, které netrhají uši a textově 
mluví z duše. Prostě pohodové sobotní 
odpoledne. Děkujeme Vám i těm, co ob-
jednali skupiny a měli s tím práci, stejně 
jako zvukařům, moderátorovi a dalším.  
Milan Jandač
Dobrý den, naprosto s Vámi souhlasím. Soko-
lovský dostavník se opravdu povedl a stejně 
jako Vy, také já uděluji jedničku MDK Sokolov, 
moderátorovi akce, všem účinkujícím, ale 
zejména také Vám, divákům, pro které tyto 
akce pořádáme. 

ZLIKVIDOVANÉ STROMY OD OBYVATELŮ 
V ULICI SLAVÍČKOVA
Dobrý den, měl bych dotaz ohledně stromů 
v ulici Slavíčkova. Někdy v zimě jsem četl 
dotaz, zda by nebylo možné pokácet nějaké 
břízy, že lidem vadí. Vaše odpověď byla 
negativní. Dneska jsem si na ten dotaz 
vzpomněl, šel jsem totiž okolo tohoto pane-
láku a zarazilo mě, co jsem viděl. U večerky 
vchod 1681 byl zcela zničený strom a tráv-
ník, na stromě nápis, kde jsem se dozvěděl, 
že to samé je i z druhé strany vchodu, kde se 
někdo stejným způsobem postaral o jednu 
břízu. Zdá se, že občané bydlící v tomto 
vchodu se o odstranění stromů postarali 
sami, když jim město odmítlo vyhovět. Ono 
se dá celkem pochopit, že když lidé nemají 
doma ani z jedné strany bytu denní světlo, 
začne jim to po letech, spíš desítkách let, 
vadit, ale zničit takto stromy je neomluvi-
telné. Jenže na druhou stranu, oni ti občané 
žádali o odstranění, a kdyby tam někdo od 
vás zjišťoval situaci důkladně, tak by možná 
stačilo u stromů u večerky udělat prořez 
a byla by spokojenost na obou stranách. 
Jsem zvědavý, jak budete postupovat, jsou 
tam totiž další takové stromy a jsou nád-
herné. Mám ale trochu obavy, že se inspirují 
i v dalších vchodech a za pár dní bude po 
všech stromech. Nemá město náhodou na 

věžácích kamery? Možná by tam bylo vidět, 
kdo tam co vylil. Bude to vůbec někdo šetřit? 
Já pamatuji už hodně let a tento panelák 
býval nádherně obrostlý keři šeříků, krásné 
topoly tam byly, no za chvíli tam nebude nic. 
Ale škoda je i těch šeříků, které likviduje 
Sotes. To jsem také nikdy nepochopil, proč 
v létě seříznou šeříky a jiné keře skoro 
u země a díky tomu už nevyrostou nebo 
vyrostou, ale jejich listy jsou zkroucené, 
napadené mšicemi a už prostě nemají šanci 
vykvést. O zámecký park se starají, co to 
jde, ale keře mezi paneláky, to je brutalita. 
Jan P.
Dobrý den, dovolte mi k vašemu dotazu reago-
vat pouze na vaši pochybnost, že město se si-
tuací důkladně nezabývá. Co se týče Slavíčkovy 
ulice, proběhlo jednání jak se zastánci stromů, 
tak i s těmi, kteří je chtěli pokácet. Ne vždy, 
jak vidíte, s rozhodnutím města souhlasí obě 
skupiny lidí. Navíc jen připomínám, že o poká-
cení každého stromu rozhoduje nejdříve komise 
životního prostředí, své stanovisko vydává také 
odbor správy majetku, následně o tomto jedná 
rada města a poslední slovo má státní správa 
v podobě odboru životního prostřední. Co 
se týče ošetřování zeleně společností Sotes, 
vězte, že i tato společnost má nasmlouvaného 
odborníka, který jí doporučuje odborné zásahy 
a samozřejmě také kontroluje, zdali bylo postu-
pováno v souladu s jeho názorem.

Jan Rund píše Veselý Sokolov
V listopadu loňského roku vyšla kniha autora 
Jana Runda s názvem Temný Sokolov. Jak 
napovídá již samotný název, příběhy zde 
zachycené bylo možno nazvat bolestnými, 
tragickými. Řada z nich měla kriminální 
charakter. Ukázalo se, že pro mnoho čtenářů 
byly tyto „temné“ příběhy přitažlivé. Svědčí 
o tom skutečnost, že vydání bylo rychle 
vyprodáno. Autor však chtěl zachytit také 
opačnou tvář našeho města a to tvář 
veselou. Tu svým každodenním chováním 
píší občané našeho města. Mnoho událostí 
si lidé po léta mezi sebou sdělovali a autor 
mnohé z nich zaznamenal. Přidal k nim také 

vlastní příběhy a publikaci doplnil drobnými 
perokresbami, které se váží k jednotlivým 
vyprávěním a událostem. Povídek je mnoho 
a kromě toho publikace obsahuje také 
snímky a dokumenty, které charakterizují 
dobu, ve které se odehrály. Křest knihy byl 
naplánován na závěr měsíce června. Tuto 
barevnou publikaci o 112 stranách lze za 
velice příznivou cenu zakoupit v sokolovském 
muzeu. Určena je pro široký okruh čtenářů 
a jistě bude velmi vhodným dárkem. Věříme, 
že o ni bude stejný zájem, jako o předchozí 
autorovu tvorbu.

Michael Rund
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4. a 5. srpna se uskuteční již XI. ročník 
silničního závodu v časovce jednotlivců 
o „Pohár starosty města Sokolova“, jehož 
pořadatelem je oddíl CYKLO TEAM KILLI 
Sokolov, za finanční podpory města Sokolova 
a Karlovarského kraje. 
Závod se jede jako MČR Masters a Krajská 
soutěž mládeže. Organizátoři akce zároveň 
vyhlašují v sobotu 4. 8. tři kategorie 
příchozích, muži I. 19-39 let, muži II. 40 a více 
let, ženy 19 a více let a zvou tímto k účasti 
a vyzkoušení své fyzické zdatnosti širokou 
sportovní veřejnost.
Prezentace závodníků proběhne v sobotu 
od 11:30 do 13:00 hod v Městském 
domě kultury Sokolov.  Start časovky je 
na ulici Kraslická ve 14:00 hod., jede se 
směr Lomnice, Jiří, Vintířov-Liapor a zpět. 
Délka tratě je 18 km. Slavnostní vyhlášení 

Pohár starosty města Sokolova
a předávání cen za účasti zástupců města 
Sokolova a Karlovarského kraje bude na 
nám. Budovatelů kolem 17:30 hod. Ceny si 
odnesou první tři závodníci v každé kategorii 
a vítěz kategorie navíc pohár starosty města.
V neděli 5. 8. je na pořadu MČR Masters 
v časovce dvojic a Krajská soutěž mládeže 
v časovce jednotlivců.Trať časovky dvojic 
je shodná se sobotní časovkou jednotlivců 
a start je v 11:00 hod. Slavnostní vyhlášení 
na nám. Budovatelů ve 13:30 hod. Více 
informací na www.cyklokilli.com a tel. čísle 
608211216 nebo e-mailové adrese: info@
cyklokilli.com. 
Organizátoři nezapomněli ani na doprovodný 
program. Na náměstí Budovatelů se představí 
v exibičním vystoupení Vlastislav Kabeláč 
Čiháček, trialový závodník, držitel Guiness 
rekordu ve vyskákání a sjetí Petřínské 

rozhledny. Několika násobný mistr republiky, 
dva roky po sobě se probojoval do TOP 20 
profesionálů na Mistrovství světa a jako 
první český jezdec byl pozván na Trial Pro 
sérii určenou nejlepším 20-ti jezdců světa. 
6-ti násobný český rekordman ve skocích 
na Trialovém kole, držitel českého rekordu 
v přeskoku s převýšením (240 cm) 26“ kolo. Po 
celou dobu sportovní akce bude na náměstí 
Budovatelů otevřen stánek s občerstvením.
Vítězové předchozích ročníků jsou Petr Čapek 
EXEJEANS Chomutov, Petr Novák MARKUS 
Praha, Ludvík Killinger st. CYKLO TEAM KILLI 
Sokolov, Vladimír Novák Sportovní klub MS 
Auto, Tomáš Viktorin Sweep Cycling, Radim 
Kyjevský BMC Ravo, Radim Kyjevský BMC 
Ravo, Tomáš Kotrlík LAWI Author , Petr Novák 
LAWI Author a Miroslav Šváb CYCLING Brno.

Ludvík Killinger

Kultura v Sokolově
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Nová pošta partner na 
Starém náměstí

Na Starém náměstí v Sokolově bude od 4. září 2018 fungovat nová 
alternativní pobočka České pošty, s.p., takzvaná pošta Partner. Sídlit 
bude na adrese Staré náměstí 21. Provozovatelem pošty Partner 
bude pan Zdeněk Petrášek, ČP, s.p. doporučený MÚ Sokolov. Pošta 
Partner poskytuje všechny základní služby, tj. příjem a výdej listovních 
a balíkových zásilek, příjem a výplatu poštovních poukázek, vybrané 
bankovní služby, výplatu důchodů, SIPO, prodej poštovních cenin 
a zboží, prodej kolkových známek a vybrané služby, jako jsou například 
on-line dobíjení předplacených SIM karet, prodej losů okamžitých loterií, 
prodej dálničních kupónů a volný prodej tisku. Foto zdroj: partnercp.cz
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Kalendárium

MĚSTSKÝ DŮM KULTURY SOKOLOV

5. července, 21:30, koupaliště Michal
Letní kino na koupališti Michal
KAM PÁNOVÉ, KAM JDETE

7. července, 20:00, velký sál MDK Sokolov
PLES TURISTŮ

16. července, klášterní kostel sv. Antonína 
Paduánského
TAťÁNA VROBELOVÁ: PASTELY
Výstava, končí 22. srpna

11. srpna, 18:00, koupaliště Michal
BEaCH PaRtY 2018
SKAVARE ska/rock Konstantinovy Lázně
GRANDE TETE ska/rock Mariánské Lázně
ETERNAL FIRE rock/punk Sokolov
CHUŤ dance/pop/rock Plzeň
JIMMY LOUDER DJ Sokolov
Vstupné 100 Kč

17. srpna, 19:00, klášterní kostel sv. Antonína 
Paduánského
GalakONCERt 
Slavnostní pěvecký koncert sopranistky 
Gabriely Beňačkové, legendy světové opery, 
tenoristy Jakuba Pustiny a pianistky Marty 
Vaškové, doc. JAMU Brno.
Vstupné: 200 Kč, v předprodeji 180 Kč

sOkOlOvskÉ kUltURNÍ lÉtO 
Staré náměstí, vstup volný

4. července, 17:00
HRAJEME TURISTŮM
Kulturní program pro účastníky Letního 
turistického srazu ke 100. výročí založení 
Klubu českých turistů, a nejen pro ně – hrají 
Vopejkači.

12. července, 17:00 
BLACK MARY PLZEň

20. července, 18:30
BEN CRistOvaO
Předkapela Těžko soudit motýla

26. července, 17:00
PEtR NEBO PavEl

9. srpna, 17:00
FŠEHOCHUť

16. srpna, 17:00
KZR (Kamarádi z Rokycan)

23. srpna, 17:00
BOURBONGRass

31. srpna, 15:00
EKOMPILACE TOUR 2018: BUTY, DAVID 
stYPka 

lEtNÍ kiNO  
KOUPALIŠTĚ MICHAL, vstupné 50 Kč

6. července, pátek, 21:30
PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY

7. července, sobota, 21:30
INSIDIOUS: POSLEDNÍ KLÍČ

13. července, pátek, 21:30
JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI!

14. července, sobota, 21:30
ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI

20. července, pátek, 21:30
COCO

21. července, sobota, 21:30
GHOst stORiEs

27. července, pátek, 21:30
PEPa

28. července, sobota, 21:30
VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ

4. srpna, sobota, 21:00
tÁtOva vOlHa

18. srpna, sobota, 21:00
WINCHESTER: SÍDLO DÉMONŮ

25. srpna, sobota, 21:00
DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA

1. září, sobota, 21:00
FERDiNaND

MĚSTSKÁ KNIHOVNA SOKOLOV

Akce pro dospělé:

7. 9. | 8:30-10:00 | přednáškový sál
LEKCE ANGLIČTINY PRO SENIORY (PRO 
ZAČÁTEČNÍKY) – VEDE Mgr. MiCHaEla 
HUBENÁ

Lekce budou probíhat od 7. 9. 2018 pravidel-
ně každých 14 dnů, a to až do 30. 11. 2018. 
Termíny lekcí: 7. 9., 21. 9., 5. 10., 19. 10., 2. 
11., 16. 11. a 30. 11.

Mgr. Michaela Hubená je učitelkou cizích 
jazyků na základní škole a má bohaté zku-
šenosti s vedením jazykových kurzů. Učí od 
roku 2005.

Je třeba přihlásit se předem v čítárně MK 
Sokolov, kde uhradíte i účastnický poplatek 
za celý kurz, který činí 300 Kč. Přihlásit se lze 
od 15. 6. 2018. Počet míst je omezen.

15. 9. | 13:00-17:00 | dětské oddělení
BAMBULKOVÁNÍ – WORKSHOP PRO 
sENiORY s DaGMaR HOlUBCOvOU

Je nutné přihlásit se předem. Učinit tak mů-
žete v čítárně MK Sokolov (lze i e-mailem, či 
telefonicky) od 15. srpna. Vyrábění je určeno 
především seniorům a zdravotně handicapo-
vaným, kteří se mohou hlásit přednostně do 
7. září. Neobsazená místa poté nabídneme 
ostatním zájemcům, kteří se mohou hlásit do 
12. září. Workshop je kapacitně omezen. 

Workshop je realizován s finanční podporou 
Ministerstva kultury. 
Vstup zdarma

Akce pro děti:

Na prázdninové čtvrtky pro děti opět chystá-
me PRÁZDNINY BEZ NUDY.
Prázdninová vyrábění jsou náročnější na čas 
i materiál. Proto budeme pracovat ve dvou 
skupinách – od 13:00 a od 15:00 hod., a je 
třeba se přihlásit předem, nejpozději v pátek 
před akcí.
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Kalendárium

Termíny vyrábění:
12. 7. – Prám na vodu
19. 7. – Malujeme na kameny
26. 7. – Letní obrázek pro potěšení
  2. 8. – Robot z krabiček od vajec
  9. 8. – Náramek z korálků
16. 8. – Tvoříme z papíru a lepenky
23. 8. – Udělej si draka
30. 8. – Pohyblivá loutka žabáka

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

PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ:

Akce pro dospělé:

5. 9. Pohodový život s EFT – Mgr. Dana 
Vítův  
6. 9. Filmová projekce – promítání doku-
mentárního filmu z festivalu Jeden svět
11. 9. Beseda se spisovatelkami fantasy 
literatury Františkou Vrbenskou a Annou 
Šochovou
12. 9. Superpotraviny pro zdraví a dobrou 
náladu – Jarmila Mandžuková
18. 9. Anthony Doerr – Jsou světla, která 
nevidíme. Beseda o knize 
19. 9. Indie – Vladislav Podracký a Katrin 
Podracký
24. 9. Přednes literárních textů a jejich 
filosofická interpretace: Erben v kontextu 
předsókratovské filosofie – Mgr. Petr 
Kašpar
25. 9. Arktida – Vladislav Podracký a Katrin 
Podracký

Akce pro děti:

1. 9. Herní den v září
5. 9. Čteme dětem
8. 9. JAK SE OŘÍŠEK NAUČIL POMÁHAT 
– interaktivní program pro děti a rodiče 
s knihou Petry Šetele. V programu vystou-
pí ŠTÍSTKO A POUPĚNKA.
19. 9. Vyrábění pro šikulky

PRÁZDNINOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA:
1.- 8. 7. 2018 (první červencový týden) bude 
knihovna uzavřena, poté začne platit prázd-
ninová otevírací doba:

Oddělení pro dospělé
Pondělí  zavřeno
Úterý  zavřeno
Středa   9-12    13-17 
Čtvrtek  9-12    13-18 
Pátek  9-12    13-16
Sobota  zavřeno

Čítárna pro dospělé
Pondělí  9-14  
Úterý  9-14
Středa  9-12    13-17  
Čtvrtek  9-12    13-18 
Pátek  9-12    13-16
Sobota  zavřeno

Oddělení pro děti a mládež
Pondělí   zavřeno
Úterý  zavřeno
Středa  9-12    13-17 
Čtvrtek  9-12    13-18 
Pátek  9-12    13-16 
Sobota  zavřeno

Tamara Rybárová, Ema Reismüllerová

DDM sOkOlOv 

Nová nabídka zájmových útvarů na školní 
rok 2018/2019
Nabídka a přihlášky jsou k dispozici na recep-
ci od 20. 6. 2018.

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

6. 9. - 8. 9., DDM
ZÁPIS DO ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ A KLUBŮ 
v DDM sOkOlOv
Ve čtvrtek 6. 9. a v pátek 7. 9. bude zápis do 
zájmových útvarů v době 8.00-18.00 hod., 
v sobotu 8. 9. bude zápis do zájmových útva-
rů v době 9.00-14.00 hod.

Lucie Kottová, DDM Sokolov

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, literatu-
ru o 
obecných dějinách a dějinách umění, regio-
nální literaturu a knihy o hornictví a geologii 
v českém a německém jazyce. 
Informace na tel.: 352 623 930 Bc. Jiří Pešek, 
e-mail: pesek@muzeum-sokolov.cz   

HORNICKÉ MUZEUM KRÁSNO

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

 
1. července – 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 
Vstupné dle ceníku

VÝSTAVNÍ SÍň V PŘÍZEMÍ
5. července – 30. září
POBOČKY SE PŘEDSTAVUJÍ 
Výstava přibližující pobočky Muzea Sokolov 
– Hornické muzeum Krásno, Důl Jeroným 
a Štola č. 1 Jáchymov.
Středa-neděle: 9.00-12.00 a 13.00-17.00 
Snížené vstupné

KLUB DŮCHODCŮ SLAMĚNKA SOKOLOV

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

11. 7.  Turistický výšlap „Okolím Kynšper-
ka“
Doprava: vlak, odjezd ze Sokolova v 9:05 
hod., sraz na nádraží nejpozději v 8:45 hod. 
trasa: žst. Kynšperk – Kynšperk, hrad – Židov-
ský hřbitov – Kynšperk, náměstí – Kolová –
- Penzion Čertův mlýn – soutok velké a malé 
Libavy – Libavské Údolí – Kynšperk, hospůdka 
U splavu – Kynšperk žst.
Délka trasy cca 10,5 km. Trasu je možné 
zkrátit v Libavském Údolí (cca 8,5 km).
Dobré turistické boty a oblečení. Jídlo a pití 
do batůžku. Návrat účastníků bude individu-
ální.
16. 7.   Přihlášky na autobusový poznávací 
zájezd „M. Lázně – známé i neznámé“ 
Navštívíme prameny, zpívající fontánu, park 
miniatur, dančí oboru a rozhlednu Hamelika.
Trasa je dlouhá 10 km a je možné ji zkrátit 
a vyjet k parku miniatur lanovkou anebo 
MHD, potom je délka trasy 5 km.
Přihlášky: 8:00 hod., Dům s pečovatelskou 
službou, ul. Komenského 113, Sokolov 
Příspěvek 200 Kč uhradí účastník při přihlá-
šení. 
Den konání zájezdu: 18. 7. 2018 
  18. 7.   Autobusový poznávací zájezd „Ma-
riánské Lázně – známé i neznámé“ 
Účastní se přihlášení zájemci.
Odjezd autobusu: 8:00 hod. zastávka MHD 
Sokolov, ISŠTE 
8:05 hod. zastávka MHD Sokolov, Těšovice
6. 8.  Turistický výšlap „H. Slavkov – Soko-
lov“
Doprava: autobus odjezd ze Sokolova v 8:00 
hod., MHD Sokolov ISŠTE, 
v 8:05 ze zastávky MHD Těšovice. Příspěvek 
účastníků: 50 Kč           
trasa: H. Slavkov – koupaliště Puleček – Tří-
domí – kostel sv. Mikuláše – Hrušková –
- vodní nádrž Michal – Sokolov. Délka trasy 
cca 12 km. 
Dobré turistické boty a oblečení. Jídlo a pití 
do batůžku. 
13. 8.  Přihlášky na autobusový poznávací 
zájezd „Lodí po Orlické přehradě“ 
Poplujeme lodí z Orlíku na Zvíkov.

Přihlášky: 8:00 hod., Dům s pečovatelskou 
službou, ul. Komenského 113, Sokolov 
Příspěvek 300 Kč uhradí účastník při přihlá-
šení. 
Den konání zájezdu: 15. 8. 2018
15. 8.  Autobusový poznávací zájezd „Lodí 
po Orlické přehradě“
Účastní se přihlášení zájemci.
Odjezd autobusu: 7:00 hod. zastávka MHD 
Sokolov, ISŠTE 
7:05 hod. zastávka MHD Sokolov, Těšovice
 
Vážení senioři, 
léto a prázdniny jsou tady. Přejeme všem se-
niorům, aby pohodové měsíce, pokud možno 
plná sluníčka, užívali plnými doušky a bez 
újmy na zdraví. Budeme se těšit na setkání 
s Vámi i o prázdninách, pokud si vyberete 
něco z toho, co jsme pro Vás připravili. Naším 
přáním je vyplnit Váš volný čas něčím zajíma-
vým. 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

KLUB DŮCHODCŮ HORNICKÁ 1995
– HÁJEČEK

Pranostika lidu: Co červenec ze dne odtrh-
ne, to na teple přidá.
2. 7. 13:00-17:00 Posezení s debatou: LÉTO 
BUDIŽ POCHVÁLENO! Voda, slunce, pohoda 
a spousta zábavy nabité pozitivní energii. To 
jsou hlavní vodítka, která nás budou prová-
zet létem za pohodovým relaxem. Tak ať žije 
léto!
9. 7. 13:00-17:00 Posezení s debatou: LETNÍ 
RELAX. Jak často relaxujete s knihou? A jaké 
žánry preferujete? Je na Vás znát, jak proží-
váte děj s rozečtenou knihou? 
16. 7. 13:00-17:00 Posezení s debatou: 
LÉTO, TO JE TAKÉ CESTOVÁNÍ. Cestování 
dává nadhled i odstup od toho, co se děje 
doma. Podělíte se s námi o Vaše poznatky?
17. 7. 14:00-18:00 Restaurace Florenc, 
sokolov. Pozvánka nejen pro seniory Soko-
lovska na společenské posezení s hudbou 
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a tancem.
23. 7. 13:00-17:00 Posezení s debatou: 
VÍCEGENERAČNÍ CESTOVÁNÍ LETÍ. Máma, 
táta, babička, děda i vnoučata. Vícegenerační 
dovolené jsou dalším hitem tohoto roku. Má 
to své výhody a stmeluje rodinu. Vzpomínáte 
rádi na rodinné dovolené? 
30. 7. 13:00-17:00 Posezení s debatou: NA 
JAKOU DOVOLENOU VZPOMÍNÁTE NEJRA-
DĚJI? Paní Maruška, kdysi malá slečna, moc 
ráda vzpomíná na cestování s rodiči. Snídali 
jsme i večeřeli párky a paštiky, a bylo nám 
bezvadně… Psal se rok 1990. Přijďte prosím 
zavzpomínat na dovolenou s rodiči. Vaříme 
dobrou kávu.
Pranostika lidu: Ať si kdo chce, co chce říká 
– v srpnu ještě do rybníka.
6. 8. 13:00-17:00 Posezení s debatou: 
PITNÝ REŽIM PŘI POHYBU. Záleží na zátěži 
– náročnější pěší výlet, těžší domácí práce 
a podobné činnosti vyžadují nejen vodu, ale 
i minerální látky. Dáváte přednost kohoutko-
vé vodě před balenou?
13. 8. 13:00-17:00 Posezení s debatou: 
LETNÍ MILOSTNÉ VZLETY A PÁDY. Milé dámy 
a pánové, láska má blahodárné účinky, ale 
berte si jen v malých dávkách. Láskovrazi 
číhají všude. Co Vy na to?
14. 8. 14:00-18:00 Restaurace Florenc, 
sokolov. Pozvánka nejen pro seniory Soko-
lovska na společenské posezení s hudbou 
a tancem.
16. 8. 9:00-17:00 Zámek Kynžvart – Kladská. 
Zveme seniory Sokolovska, hlavně oslovuje-
me ty, které se ještě letos nepodařilo nikam 
zařadit, na jednodenní výlet do přírody 
Slavkovského lesa v ceně 105 Kč. Návštěvu 
zámku Kynžvart a Domu přírody na Kladské 
ponecháváme na rozhodnutí každého v den 
výletu (vstupné 130 Kč a 140 Kč). Hlaste se 
jen vážní zájemci, každé pondělí v Klubu 
seniorů – Hornická 1595, nebo mi můžete 
volat na tel. č. 774 366 095. Částku 105 Kč 
je nutné uhradit při přihlášení na výlet do 
konce měsíce července.
20. 8. 13:00-17:00 Posezení s debatou: JINÝ 
SVĚT NA DOSAH RUKY. Chcete-li uniknout 
daleko od všedních dnů, zvolte cestu třeba 
na ostrov Tenerife, učaruje Vám krásným 
letním počasím.
27. 8. 13:00-17:00 Posezení s debatou: 

VODA VÁS OSVĚŽÍ A ODPLAVÍ STAROSTI. 
Změňte každodenní koupání v nádherný 
rituál a pocit.
Milí senioři, 
nic nedbejte jaké je počasí, to z nás nikdo ne-
ovlivní. Užívejte volna plnými doušky, třeba 
u sklenky dobrého vína s přáteli. Všem Vám 
přeji krásné léto, hodně zážitků a šťastný 
návrat z cest do svých domovů.

Váš správce Klubu seniorů Hornická 1595 
Háječek
Juraj Zubko

PROGRAM KLUBU SENIORŮ 
J. Z PODĚBRAD  

  
11. 7. Podle zájmu posezení u kávy nebo 
společná vycházka do nejbližšího okolí
16. 7. Zájezd do Prahy – parníkem do Troji, 
botanická zahrada (pro přihlášené)
25. 7. Tvořivé odpoledne – kanzashi
  1. 8. Podle zájmu procvičování páteře, auto-
masáže, zdravé letní stravování
  8. 8. Výlet na Přebuz 
15. 8. Posezení u kávy, třídění časopisů
22. 8. Připravujeme se na podzimní zavařová-
ní – osvědčené recepty
Za Klub přeji všem seniorům hezké a bezpro-
blémové prožití léta.

Alena Veithová
 

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 V ČERVENCI A SRPNU:
6. 7. v 17.00: bohoslužba ve svátek Mistra 
Jana Husa v Husově sboru v Sokolově
25. 8. v 15.00: husitská poutní bohoslužba 
v kapli na hradě Hartenberg
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Osmisměrka

AKTA, ALDA, ALOTRIE, ANTI, ARAB, ÁRIETA, ATLET, ATOM, AZYL, BÁBA, BALLAS, BARY, BASY, BAVLNA, BAZAR, BÝLÍ, CEJN, CVIČKY, 
CYPŘIŠ, ČEPY, ČÍŇANKY, DĚNÍ, DRANC, DRNY, EFOR, ETÁŽ, ETIK, ETYLY, FINANCE, FLÁM, GANG, GUMY, HADRY, HELMA, HITY, 
HŘAD, CHAOS, CHLÉVY, CHYBA, IGOR, IONT, JEDY, KLEPNY, KLIH, KLOT, KOLÁŽ, KRIMI, KŘEZ, KÚRA, LOMY, LSTI, MANÉVRY, MÁTI, 
MEKKA, MELOUCH, MENTOL, MILÍŘ, MOTIVY, MRAK, MSTA, NAIVKA, NÁVODY, NOZDRY, OBEJÍT, OCHRNUTÍ, OKNA, OKOUNI, 
OPIUM, OPONA, OŘEZ, OSKAR, PAST, PCHÁČ, PIRAŇA, PLEMENO, PLESO, PLEVELE, PLYN, POHROMA, POSEDY, POTVRDIT, PRES, 
PRIMA, PYSK, RING, ROŠT, RTUŤ, RYTINY, ŘÍJEN, SALAŠE, SANĚ, SAZE, SETÍ, SLETY, SLOUP, SMĚV, SOBI, SOCHAŘ, SPÍČ, STAR, 
STOLICE, STŘIK, ŠITÁ, ŠTĚPNOST, TÁGO, TANK, TATAR, TEZE, TCHÁN, TISK, TREFA, TRETKA, TRYSK, ÚRAZ, ÚTLÝ, VĚNA, VEPŘ, 
VIKING, VLYS, VORY, VRAT, ZÁVIN, ZBĚH, ZDIVO, ZIMY, ZLOST, ZNÁMKA, ŽEBROTA

Jak se jmenuje jeden z výletů v rámci 
XVI. Letního turistického srazu v So-
kolově? Prozradí tajenka

Vyluštěnou tajenku z tohoto čísla 
Sokolovského Patriota zasílejte nebo 
odevzdejte osobně v Sokolovském 
infocentru pouze na kuponu, přičemž 
každý luštitel může zaslat pouze je-
den kupon. Jméno výherce bude otiš-
těno v říjnovém čísle Sokolovského 
Patriota. 

Tajenka z čísla 05/2018: „ZJISTÍME 
KDO JE NEJLEPŠÍ MMA BOJOVNÍK“

Soutěžní kupon 
- Sokolovský Patriot 07-08/ 2018

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

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

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

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

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

.....................................................................
Kupon zašlete na adresu: Městský 
dům kultury Sokolov, Sokolovský 
Patriot, 5. května 655, 356 01 
Sokolov, nebo odevzdejte osobně 
v Sokolovském infocentru. 
Uzávěrka pro doručení je 31. 8. 2018.

V souladu s legislativou pro ochranu osobních úda-
jů vydavatel zpracovává JMÉNO a ADRESU luštite-
le. Tyto údaje se uchovávají po dobu 12 měsíců od 
vydání daného čísla a poté jsou zlikvidovány. Ode-
vzdáním nebo zasláním vyplněného kuponu dává 
luštitel souhlas ke zpracování uvedených údajů.

Výherce 
Miloslav Beníšek, Sokolov a vyhrává 
dvě volné vstupenky na libovolné 
promítání v 3D kině Alfa. Vstupenky 
si výherce může vyzvednout od 2. 
7. do 31. 7. 2018 v Sokolovském 
infocentru.
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