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Den	horníků	v	Sokolově	9.	9.	2017



ROZMĚR	V	
MILIMETRECH

ZÁKLADNÍ	
CENA/MĚSÍC

Zadní	vnější	obálka	1/2 210x110 5 175 Kč

Zadní	vnitřní	obálka	1/2 210x110 4 295 Kč

Zadní	vnitřní	obálka	1/4 110x110 2 330 Kč

Vnitřní	část	1/2 200x97 3 278 Kč

Vnitřní	část	1/4 97x97 2 012 Kč

Vnitřní	část		1/8 63x90, 131x43 1 610 Kč

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 (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. 

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.

 NABÍZÍME
 Práci v novém luxusním 5* hotelu

 

 

 
  

 

SHÁNÍTE NOVOU PRÁCI?
 

 

(PO – PÁ / 10.00 – 16.00 hod)
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Den s Armádou České republiky



Dámy a pánové, mílí 
příznivci měsíčníku 
zvaného Sokolovský 
Patriot, dovolte mi, 
abych Vám všem 
jménem vedení 
města, ostatně jako 
na začátku každého 
měsíce, popřál 
zajímavé listování 
stránkami, které jste 
otevřeli, a zároveň 
Vám popřál mnoho 
dobrých tipů na 
návštěvu některé 

společenské akce. 
Hned v úvodu začnu trochu netradičně, a to jednou 
obrovskou gratulací. Komu? No, tato dáma měla 
již několik jmen (zejména po revoluci), ale všichni ji 
známe pod tím naším. Letos totiž slaví 100. naroze-
niny sokolovská chemička. A já věřím, že toto kulaté 
výročí budeme slavit společně se 400 zaměstnanci 
také my všichni. Chtěl bych v tomto okamžiku 
i Vaším jménem popřát dnešnímu Synthomeru a. s. 
ještě dalších nejméně 100 let a během nich spoustu 
spokojených odběratelů. Také mi dovolte, a učinil 
jsem to rád i osobně, abych poděkoval současnému 
řediteli a prokuristovi, kterým je Ing. Alois Zach. Dě-
kuji mu za jeho přístup nejen k chemičce samotné, 
ale zejména k lidem, kteří v ní pracovali a pracují. 
Děkuji mu také za to, že je stálým patriotem našeho 
města a přeji mu osobní, ale především pracovní 
pohodu. Bylo mi ctí společně s ním, s vedením měs-
ta a společnosti zasadit u příležitosti tohoto výročí 
památný strom u městského úřadu. Díky posílám 
také za to, že si společnost Synthomer bere pod 
svůj patronát jedno z dětských hřišť v Sokolově 
a bude se podílet na jeho opravách i údržbě. Tak 
„chemičáci“, ať se daří a Váš slavnostní ples na konci 
tohoto měsíce si náležitě užijte!
Dalšími jubilanty, tentokráte každoročními, se 1. říj-
na stávají všichni senioři. Slavíme totiž Mezinárodní 
den seniorů a jsme ve vedení města přesvědčeni, 
že oslavy v našem městě budou opravdu viditelné 
a hlavně slyšitelné. Po domluvě s MDK jsme se totiž 
rozhodli místo tradiční besedy se seniory pozvat na 
vystoupení populární dvojici „Eva a Vašek“, a tak ani 
na vteřinu nepochybujeme o tom, že hned po na-
šem pozdravení a popřání všeho nejlepšího se velký 
sál MDK roztančí a rozezpívá. To ale neznamená, že 
by zde již neměl být prostor pro slova díků. Opak 
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ObsahSlovo starosty

je pravdou, a tak mi Vážení senioři dovolte, abych 
to jménem vedení města učinil. Děkuji Vám všem za 
mnohé, co jste pro své město ve svém životě vyko-
nali. Děkuji Vám také za aktivní přístup ke všemu, 
co se děje kolem Vás. Přesvědčuji se o tom s kolegy 
prakticky každý den, když Vás potkáváme na kon-
certech, v divadlech, v tělocvičnách, v bazénu, při 
Vašich procházkách a samozřejmě také při našich 
debatách o životě našeho města. Přeji Vám všem, 
vážení uživatelé podzimu života, hodně zdraví, 
spokojenosti a osobní pohody.
Podzimní měsíc říjen je vůbec bohatý na příležitosti 
pro oslavy, nebo přinejmenším alespoň dobrou 
náladu. Připomínat si budeme třeba Mezinárodní 
den zvířat, Mezinárodní den úsměvu, Světový den 
duševního zdraví nebo také Světový den učitelů.  
Věřím, že pro nás všechny bude mezi ty nejvýznam-
nější dny a svátky patřit také 28. říjen. V Česku si 
právě v tento den připomínáme státním svátkem 
vznik Československa. 
Možná, že někteří (a třeba ti později narození) 
namítají, že není nutné oslavovat založení dnes 
již neexistujícího státního útvaru. A já bych rád 
odpověděl, že je, a možná více než kdy jindy. Je 
potřebné si připomínat naši historii a hlavně se z ní 
poučit. Měli bychom si pamatovat jak události slav-
né a dobré, a to je právě tento případ, tak si musíme 
občas připomenout i okamžiky, na které nejsme 
příliš hrdí.  Statní svátek, který společně oslavíme 
koncem října, je dobrou příležitostí svou historickou 
rekapitulaci absolvovat. 
Pokud tvrdím, že si musíme historii připomínat, je 
nejlepší okamžik k tomu, abych stejným hlasem 
také dodal, že by se každý z nás měl také podílet 
i na budoucnosti České republiky. Největší příleži-
tost pro směrování naší budoucnosti, která přichází 
zpravidla vždy po 4 letech, je v tomto měsíci opět 
před námi, a tak mi dovolte, dámy a pánové, abych 
Vás všechny pozval 20. a 21. října k volbám do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu České repub-
liky. Přál bych si také, abychom k volebním urnám 
dorazili v co možná největším počtu a dali tak jasně 
najevo, že nám další 4 roky České republiky nejsou 
lhostejné.

S přáním všeho dobrého,

Bc. Jan Picka, starosta města
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Zprávy z města

narození do věku 1 roku s trvalým pobytem na 
území města Sokolov v době podání přihlášky.

Termín konání: 

04. 10. 2017  pro děti narozené od 01. 05. 2017 
do 30. 06. 2017
11. 10. 2017  pro děti narozené od 01. 07. 2017 
do 31. 07. 2017
 
Z důvodu kapacity obřadní síně sokolovského 
zámku může dojít ke změně termínu konání. 
V tomto případě budou nové termíny včas 
zveřejněny. 

V případě zájmu, prosíme o vyplnění přihláš-
ky, kterou najdete: 
• webové stránky města http://twist.sokolov.
cz/ost/upload/get_file.php?idf=31262
• Městský úřad Sokolov, Rokycanova 1929
• odbor školství a kultury (5. patro, č.  dveří 
501)  
• matrika (přízemí, č. dveří A.0.11b) 
Vyplněnou přihlášku můžete nejpozději 20 dnů 
před stanoveným termínem konání akce:
• osobně doručit na odbor školství a kultury 
• osobně zanechat na matrice při přebírání 
rodného listu 
• zaslat poštou na adresu: Městský úřad Soko-
lov, odbor školství a kultury, Rokycanova 1929, 
356 01 Sokolov 

Na slavnostní akt Vám bude s předstihem 
zaslána pozvánka na Vámi uvedený kontakt.   
Bližší informace Vám poskytne paní Romana 
Černíková, odbor školství a kultury, 5. patro, 
kancelář č. 501, tel. č.: 359 808 188, e-mail: 
romana.cernikova@mu-sokolov.cz.

MiNistErstvo kUltUrY 
OCENILO PRÁCI JOSEFA KÁBRTA

Cena Ministerstva kultury za neprofesionální 
umělecké aktivity v oboru tanečních aktivit 
byla udělena za celoživotní přínos v oblasti 
společenského tance panu Josefu Kábrtovi. 
Cenu předala Ing. Eva Suknarovská z odboru 
regionální a národnostní kultury Ministerstva 
kultury v sobotu 26. srpna 2017 v Táboře 
v rámci 49. předsezónního kongresu pořáda-
ného Svazem učitelů tance ČR.

úsek, který denně přechází desítky lidí. Město 
ho chce oplotit. „Doufal jsem, že když majetek 
přejde pod správu SŽDC, že se vše vyřeší, ale po 
čtyřech letech jsme se stále nikam nedostali,“ 
poznamenal Zdeněk Fojtík z Demokratické unie 
odborů. „Náročné převody drážního majetku 
pod železniční správu proces zastavily, a teď se 
proces nerozběhl tak rychle, jak by měl. Navíc 
ČD jsou obchodní společností, a tam narážíte 
na nedovolenou podporu, nicméně resortní 
organizace musí jednat rychleji,“ řekl ministr, 
který na závěr potvrdil zařazení haly vlakového 
nádraží do první vlny náročných oprav za stovky 
milionů korun. Podle informací starosty by 
práce měly začít koncem roku 2017.

MĚSTO OPRAVÍ DALŠÍ INTERIÉRY 
HORNICKÉHO DOMU

Do rekonstrukce interiérů Hornického domu, 
kde sídlí Městský dům kultury Sokolov a So-
kolovské infocentrum, letos putují 2,3 milionu 
korun. Jedná se o další etapu postupné inves-
tice do kulturní památky. Město si v minulosti 
nechalo vypracovat projekt, který předkládá 
generální opravu historické dominanty za 300 
milionů korun z dílny Ateliér Soukup. Na tak 
nákladnou realizaci se ale nepodařilo sehnat 
peníze. Dokument tak slouží jako předloha k díl-
čím pracím. Letos je na řadě takzvaný Malý sál. 
Jeho úpravy vychází z projektové dokumentace 
architektky Olgy Růžičkové.
„Jde o jedno z míst, které pamatuje historii 
a stejně, jako jsme před několika lety rekon-
struovali Hudební klub mladých, dostane novou 
podobu právě i Malý sál. Vyměníme elektroin-
stalaci, opravíme sociální zázemí, odstraníme 
zašlé stropní podhledy, položíme nové parkety 
a koupíme také moderní mobiliář,“ naznačil 
nový vzhled starosta Jan Picka. Práce už začaly 
a hotovo by mělo být do poloviny prosince. 
V lednu totiž naplno startuje plesová sezona, 
a tak je nutné mít veškeré prostory k dispozici. 

Pavla Sofilkaničová

INFORMACE K „VÍTÁNÍ OBČÁNKů“

Vážení rodiče, 
město Sokolov bude i nadále vítat nově naroze-
né děti mezi občany města, změnilo však způsob 
organizace „Vítání občánků“. Tento slavnostní 
akt se vztahuje na děti ve věku od 6 týdnů od 

ZASTUPITELÉ JEDNALI

Ve čtvrtek 21. září 2017 se na svém řádném 
21. zasedání sešli sokolovští zastupitelé. Na 
programu měli dvě desítky bodů. Politici 
například rozhodovali o koupi drážního depa 
a souvisejících pozemků o rozloze bezmála 
40 tisíc metrů čtverečních za 2,2 milionu 
korun. „Jako vlastníci můžeme žádat o dotaci 
na likvidaci takzvaných brownfieldů. Do 
toho chceme zahrnout nejen nově nabyté 
nemovitosti, ale i budovy, které jsme koupili už 
v minulosti,“ komentoval místostarosta Karel 
Jakobec. Zastupitelé dali po krátké diskusi 
transakci zelenou. Ve shodě s radou města 
pak zamítli záměr prodeje pozemku v lokalitě 
Stará ovčárna soukromému vlastníkovi. Ten 
v minulosti neoprávněně postavil několik 
objektů na pozemcích města. Parcely chtěl 
zpětně odkoupit, nabízel i několikanásobek 
tržní hodnoty, zastupitele ale nepřesvědčil. Po 
projednání všech bodů se do diskuse s politiky 
zapojila i veřejnost. „Zvažte vybudování 
kruhového objezdu na křižovatce ulice Závodu 
míru směrem na Starou Březovskou. Doprava 
je tam hustá.“ „Kruhový objezd je už v jednání. 
Uvědomujeme si, že dopravní situace je tam 
nepřehledná. Z Karlovarského kraje máme 
zprávu, že se začne pracovat na projektové 
dokumentaci,“ odpověděl starosta Jan Picka. 
Zastupitelé se na příštím 22. veřejném zasedání 
sejdou 27. listopadu 2017 v 15.00 hodin ve 
velké zasedací místnosti v 1. patře budovy 
A Městského úřadu Sokolov v Rokycanově ulici. 
Programy a výstupy zasedání jsou postupně 
zveřejňovány v sekci Samospráva - zastupitelstvo 
(rada) města - programy a usnesení.

OPLOCENÍ ŽELEZNICE URYCHLÍME. 
SLÍBIL MINISTR ŤOK BĚHEM NÁVŠTĚVY 

V SOKOLOVĚ

Ve čtvrtek 14. září 2017 se vedení Sokolova 
v čele se starostou Janem Pickou setkalo 
s ministrem dopravy Danem Ťokem. Návštěvy 
se zúčastnili rovněž krajský náměstek Martin 
Hurajčík a radní Karel Jakobec, který je 
také místostarostou Sokolova. Šéf resortu 
diskutoval o aktuálních potřebách se starosty 
obcí s rozšířenou působností a navštívil 
také areál sokolovského nádraží. Prohlédl si 
zdevastované drážní depo a nebezpečný kolejní 
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ZMĚNA VOLEBNÍCH 
OKRSKů V SOKOLOVĚ

Vážení občané, jak jsme již dříve informo-
vali, město Sokolov přistoupilo pro všechny 
nadcházející volby a referenda k úpravám 
ve vymezení volebních okrsků z důvodu 
provedených legislativních změn tak, aby 
byla dodržena zákonnost při vytváření 
volebních okrsků.  Celkem je nyní ve městě 
Sokolov devatenáct volebních okrsků, kdy 
se úpravy týkaly lokality sídliště Michal 
a blízkého okolí, kde bylo ze sedmi voleb-
ních okrsků vytvořeno pět volebních okrsků 
tak, aby každý tento nově vzniklý volební 
okrsek tvořil celistvé území. Byly zrušeny 
původní volební okrsky číslo čtrnáct a šest-
náct, domy z volebního okrsku číslo čtrnáct 
byly přiřazeny k volebnímu okrsku číslo 
patnáct (volební místnost Základní škola 
Švabinského 1702) a devatenáct (volební 
místnost Základní škola Křižíkova 1916) 
a domy z volebního okrsku číslo šestnáct 
byly přiřazeny k volebnímu okrsku číslo 
dvanáct (volební místnost Mateřská škola, 
Alšova 1746) a třináct (volební místnost 
Základní škola, Švabinského 1702). Dále 
byla provedena drobná úprava volebního 
okrsku devatenáct, kdy několik domů bylo 
přiřazeno do volebního okrsku číslo jede-
náct (volební místnost Mateřská škola, 
Marie Majerové 1650). Volební místnosti 
zůstávají v obvyklých budovách pro daný 
okrsek. Všichni voliči v této lokalitě budou 
informováni v rámci roznosu volebních 
obálek s hlasovacími lístky o čísle svého 
okrsku a volební místnosti.  V lokalitě 
sídliště Vítězná došlo pouze k přečíslování 
volebních okrsků, a to okrsku číslo dvacet 
na okrsek číslo čtrnáct a okrsku číslo 
dvacet jedna na okrsek číslo šestnáct, což 
znamená, že se pro voliče z této lokality 
nic jiného nemění. Pro voliče z ostatních 
lokalit města Sokolova zůstává vše tak, 
jak byli zvyklí. Mapa volebních okrsků je 
zveřejněna na webových stránkách města 
Sokolova.

Ing. Alena Loudová, 
vedoucí odboru správních agend

RODINNÁ PORADNA JE 
OTEVřENA VŠEM

Kdy a proč navštívit rodinnou poradnu? 
Mnoho lidí si takovou otázku nepoloží, 
ačkoli by jedna návštěva mohla pomoci 
ve zdánlivě neřešitelné životní situaci. 
Matka samoživitelka třeba neví, na 
jaké příspěvky má nárok a kde si o ně 
požádat, rodiče mohou mít potíže 
s mladistvými dětmi, případně si nemají 
s kým popovídat o rodinných nebo 
vztahových nesnázích. „Poskytujeme 
poradenství bezplatně v oblasti 
rodiny i mezilidských vztahů. Stačí se 
objednat k některému z poradců, nebo 
využít naši krizovou linku. Někdy jen 
navedeme správným směrem, můžeme 
ale i přímo a efektivně někomu pomoci. 
Záleží vždy na povaze problému,“ uvádí 
psycholog Jakub Onder. V poradně 
spolu s ním pracují další psychologové, 
sociální pracovníci a manželští a rodinní 
poradci. Všichni pracovníci absolvovali 
akreditované psychoterapeutické 
výcviky nebo kurzy a dále se v této 
oblasti průběžně vzdělávají. „Ročně 
nás navštíví stovky jednotlivců i celých 
rodin a postupně jich přibývá. Což se 
v duchu tohoto poslání dá považovat 
za pozitivní. Ještě nedávno bylo 
navštívení poradny pro řadu z nich 
tabu.“ Poradenství v Sokolově spadá 
do sociálních služeb, které provozuje 
Karlovarský kraj. Další kancelář je 
v Chebu. Obě spolupracují s dalšími 
organizacemi, např. s Orgánem sociálně 
právní ochrany dětí, neziskovými 
organizacemi nebo se školami, kde 
pořádají různé besedy a přednášky. 
„Obrátit se na nás mohou i klienti, 
kteří uvažují o osvojení, nebo náhradní 
rodinné péči. I tady umíme poradit,“ 
dodává Jakub Onder. 

Rodinná poradna v Sokolově se nachází na adrese 
K. H. Máchy 1276.
Kontakt: 731 549 170 pro objednávku
Krizová linka: 352 622 962, v provozu od 16:00 do 
20:00 každý pracovní den. 

VýBĚROVÉ řÍZENÍ NA ZAMĚSTNANCE 
MĚSTSKÉ POLICIE SOKOLOV 

V PRACOVNÍ POZICI STRÁŽNÍK 

Městská policie Sokolov vyhlašuje výběrové 
řízení na obsazení pracovní pozice strážník.

Termín podání přihlášek: do 17. listopadu 
2017

Zákonné podmínky přijetí: bezúhonnost, 
spolehlivost, minimální věk 21 let, zdravotní 
způsobilost, dosažení středního vzdělání s ma-
turitní zkouškou.

Benefity ke mzdě a příplatkům: 
• měsíční paušální příspěvek (sociální fond) 
1.000 Kč
• příspěvek na stravování 900 Kč
• bezplatná možnost využití Fitness Ural
• možnost přidělení bytu města Sokolov

Podrobnější informace k výběrovému 
řízení podá paní Pavla Tesařová na telefonu 
725 714 701 nebo 359 808 322, e-mailem na 
adrese pavla.tesarova@mp-sokolov.cz, po-
případě osobně na služebně městské policie 
v Sokolově, nebo je naleznete na webových 
stránkách města Sokolov http://www.sokolov.
cz a na facebooku Městské policie Sokolov.

Bc. Petr Procházka
Velitel Městské policie Sokolov

ČERVENÉ TAŠKY PřIPOMENOU, JAK 
SE ZBAVIT VYSLOUŽILÉHO ELEKTRA

V měsících září a říjnu mohou obyvatelé města So-
kolov očekávat ve svých schránkách 
červené tašky Asekol. Společně 
s nimi obdrží i letáky, které informu-
jí, že vysloužilé elektrické a elektro-
nické spotřebiče je třeba vhazovat 
právě do červených kontejnerů. Na 
taškách budou navíc natištěny infor-
mace o rozmístění nejbližších sběr-
ných nádob na elektrozařízení. 

Snaha společnosti ASEKOL usnadnit lidem třídění 
drobného elektra tím nekončí. Další kola akce s čer-
venými taškami budou probíhat i příští rok.

Svůj nejbližší kontejner najdete na 
www.cervenekontejnery.cz.

Asekol, a. s.
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Obrazově v Sokolově

E-kompilace - Wohnout 31. 8. 2017 E-kompilace - Wohnout 31. 8. 2017

Workshop pro seniory - 16. 9. 2017, Městská knihovna Sokolov Den s TyfloCentrem - sokolovský zámek 14. 9. 2017, Městská knihovna Sokolov

První školní den 4. 9. 2017 První školní den 4. 9. 2017
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Život v Sokolově

DALŠÍ UŽITEČNÉ KONTAKTY

V loňském školním roce se ZŠ Pionýrů zapojila do plnění olympijských 
disciplín (OVOV).  Této akce se zúčastnilo 92% žáků školy. Děti na prvním 
stupni plnily sedm disciplín olympijského diplomu, starší žáci deset 
disciplín olympijského odznaku. Ti nejlepší pak získali za své skvělé 
výkony odznaky zdatnosti. Zlatý splnili 3 žáci, stříbrný 15 žáků a bronzový 
35 žáků.
V soutěži OVOV mezi školami postoupili žáci z prvního místa v okresním 
kole a v červnu změřili své síly s ostatními školami v Karlovarském kraji. 
V konkurenci 16 týmů obsadili krásné čtvrté místo. Za jednotlivce se pak 
prosadily Anika Javorčíková a Claudia Rampová, které se svými výkony 
probojovaly do republikového finále. Mistrovství republiky OVOV 
proběhlo 7. – 9. září v Brně. Tohoto svátku sportu se zúčastnilo 680 žáků 
ze 43 škol. Ve velké konkurenci se neztratila ani děvčata ze ZŠ Pionýrů. 
Anika vybojovala v nejmladší kategorii celkové 24. místo, nejlépe se jí 
povedl skok daleký, kde doskočila výkonem 356 cm na 6. místo. Claudie 
v kategorii dívek ročníku 2006 obsadila celkové 13. místo a nejvíce zazářila 
v běhu na 1000 m, kde s časem 3:44 doběhla na druhém místě. Kromě 
měření sil v olympijském desetiboji se všichni účastníci měli možnost 
setkat s našimi nejlepšími současnými i bývalými sportovci.
Celkem přijelo do Brna podpořit mladé talenty 52 olympioniků, kteří 
rozdávali dětem fotografie s podpisy, dávali odborné rady a fandili při 
plnění jednotlivých disciplín. „V novém školním roce bychom chtěli nejen 
navázat na loňské úspěchy, ale především všechny naše žáky podpořit ve 
snaze sportovat a naučit se mít pohyb rádi.“ 

Za kolektiv učitelů ZŠ Sokolov Pionýrů Mgr. Lenka Javorčíková

Žáci ZŠ Pionýrů jako 
olympionici
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Fotbalisté sbírají plyšáky pro nemocnici
Vedení fotbalového Baníku pokračuje ve sbír-
ce plyšových hraček pro děti ze sokolovské 
nemocnice. Pokud máte doma již vysloužilé 
plyšové kamarády a chcete sbírku podpořit, 
obracejte se na paní Petru Božekovou Mako-
ňovou. „Sbírku hraček pro dětské oddělení 
nemocnice Sokolov pořádáme již 5 let. Vždy 
touto akcí uzavíráme sezónu, ale protože 
jsme si všimli aktuální výzvy Paní Fischerové, 
vrchní sestry dětského oddělení, chceme 

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.

V letošním roce oslavila všem známá škola 
„Centrálka“ 123 let. Byla totiž dokončena již 
v roce 1894, kdy v ní 3. září začalo vyučová-
ní.
Již před stavbou „Centrálky“ se do historie 
města Sokolov (dříve Falkenau an der Eger 
- Falknov nad Ohří) zapsalo několik školních 
budov. První škola stála v dnešní Kostelní 
ulici. V roce 1841 ji zbořili a byla postavena 
budova nová (dnešní čp. 45). V roce 1869 byl 
vydán zákon nařizující povinnou osmiletou 
školní docházku pro chlapce i dívky. Bylo 
tedy nutné zajistit nové prostory. Nejdříve 
byl od roku 1873 využit dům čp. 26 na Starém 
náměstí.  S rozvojem průmyslu se však malé 
městečko rozvíjelo a bylo nutné postavit 
budovu novou v místě bývalého Hradebního 
rybníku (německy Mauerteich).  

Sokolov v proměnách času 
- „Centrálka“ - Základní škola, Rokycanova

Budova byla popsána v knize Jana Runda 
Proměny města Sokolov: „Dvoupatrová bu-
dova se zvýšeným přízemím má obdélníkový 
půdorys 43x60 m. Byla postavena v histori-
zujícím novoslohu (novorenesance).  Budova 
má výrazně orámovaná okna, nadokenní 
římsa je přímá a podokenní s výstupky. Nad 
prvním podlažím je provedena profilovaná 
kordonová římsa, která obepíná na obou 
podélných stranách dva rizality, které zde 
z líce vystupují po celé výšce budovy. Na 
rozích mají rizality polosloupy ukončené 
v hlavní římse korintskými hlavicemi, které 
nesou orámovaný tympanon. Do tohoto je 
vsazeno kruhové půdní  okno. Na jižní straně, 
v místě bývalého hlavního vstupu, je rizalit 
širší a přechází do mansardové střechy s kru-
hovými hodinami v ozdobném štítu. Rohy 
a přízemí budovy jsou zvýrazněny bosáží.“  

V roce 1894 ještě budova neměla současnou 
velikost. V roce 1900 byla dostavěna severní 
část budovy ve stejné šířce 43 m a délce 20 m 
k původním 40 metrům. Název školy pochází 
z německého Zentralschule (Centrální škola 
pro chlapce i dívky). V dubnu 1945 byla škola 
poškozena při náletu amerických letadel na 
Sokolov. Po válce bylo v budově odsunové 
středisko německého obyvatelstva. Budova 
byla posléze opravena a od roku 1946 se 
nazývala 2. obecná a měšťanská škola. 
Vyučování však bylo zahájeno až ve školním 
roce 1947-1948. V 90. letech se prováděly ve 
školní budově rozsáhlé stavební opravy. 
Dne 28. 9. 1998 byla na budově školy 
slavnostně odhalena pamětní deska pilotu 
německé národnosti Theodoru Schwarzovi, 
který bojoval za II. světové války u českoslo-
venské peruti v rámci RAF v Anglii. 

i my společně s fanoušky přispět k radosti 
malým dětem, které tráví čas v nemocnici,“ 
řekla obchodní manažerka klubu. Hračky mů-
žete přinést na některý z říjnových zápasů. 
(15. 10. 2017 Sokolov hraje proti FK Olympia 
a 29. 10. 2017 proti FK Příbram). Odevzdat 
je můžete rovněž v sekretariátu klubu -  
www.fksokolov.cz 

Pavla Sofilkaničová
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Kultura v Sokolově

Město vítalo horníky i vojáky
Letošní hornické slavnosti připadly na 
druhou zářijovou sobotu. Vše odstartovalo 
slavnostním průvodem uniformovaných 
horníků, který šel z areálu kláštera městem 
až na nám. Budovatelů. Velkolepou událost 
provázel pestrý kulturní program, kde nechy-
běly adrenalin, sport, historický jarmark ani 
přehlídka národnostních kultur. Odpoledne 
protnul i pietní akt k uctění památky váleč-
ných obětí, exhibice vojenské techniky, nebo 
seskoky výsadkářů, a to v rámci Dne Armády 
České republiky. Den horníků – Hornická pouť 
2017 jsou za námi. 

Havířskou družinu městem provedl tradičně 
hrdý Sokolník, slavný zakladatel města. Dopro-
vodili jej představitelé sokolovské radnice a za-
hraničních partnerských měst, další významní 
hosté a desítky členů hornických spolků z celé 
republiky, které do Sokolova přijaly pozvání. 
V průvodu bylo možné zahlédnout, kromě 
zdařilých uniforem, krásných praporů a stan-
dart, také několik půvabných Barborek, tedy 
patronek všech havířů. Je vidět, že obnovená 
tradice v podobě průvodu našla své příznivce 
a má už v programu slavností své místo a váhu. 
Což podtrhly i hojná účast veřejnosti, oblíbený 
přípitek speciálem Horňák z varnic místního 
pivovaru Permon a nakonec i stužkování a vy-
znamenání hornických přátel. Neposkvrnila to 
ani účast několika jedinců, kteří příchozí průvod 
vítali tichým protestem proti těžbě uhlí na So-
kolovsku. Uhlí patří do historie, stálo na jednom 
z transparentů. 
Odpolední pieta v rámci zmíněného Dne s Ar-
mádou České republiky na nám. Budovatelů 
byla jedním z hlavních pilířů slavností. Stejně 
jako minulý rok, byl součástí vzpomínkový akt 
na vojáky, kteří zahynuli ve válečných konflik-
tech. Jejich památku přítomní uctili minutou 
ticha, která vyvrcholila přeletem armádních 
gripenů. Následovala vyznamenání válečným 
veteránům. Tentokrát předávali hejtmanka Kar-
lovarského kraje Jana Vildumetzová, náměstek 
hejtmanky Petr Kubis, starosta Sokolova Jan 
Picka, armádní plukovník Jaroslav Kořínek z ge-
nerálního štábu, krajský policejní ředitel Petr 
Macháček a šéf sokolovských hasičů Martin 

Mulač. Ocenění převzali Vojtěch Seidl, Petr Dra-
hovzal, Jan Kroupa, Jan Rišian, Jiří Macháček, 
Olga Stančíková, Vít Kopecký a Miroslav Cimrt. 
Ceremoniálům přihlížely stovky lidí, kteří mohli 
emotivní okamžiky sledovat i na velkoplošné 
obrazovce. Málokdo z přítomných nepodlehl 
dojetí a hrdosti při státní hymně, která obřad 
ukončila. Ne však účast armády.  V lesoparku 
Bohemia totiž probíhala přehlídka vojenské 
techniky, kterou doslova zasypali výsadkáři. Za 
hlasitých ovací dvakrát seskočili z vrtulníků pří-
mo mezi návštěvníky. Atraktivní a dynamickou 
podívanou pak nabídli policisté a hasiči, kteří 
předvedli zatýkání pachatele na útěku a uhaše-
ní hořícího auto. 
Sokolovský hornický den, to je vždy multižá-
nrový program. Jak už bývá zvykem, nabídka 
byla rozprostřena předně v centru města. 
Letošní rok byl ale přeci jen trochu jiný. Městský 
dům kultury ve spolupráci s partnery připravil 
rekordní množství doprovodných podniků. 
U parkoviště Fitness centra URAL si to rozdá-
vali svaloví borci v disciplíně Strongman, kterou 
okořenila exhibice „Nejsilnějšího muže České 
republiky“ Čestmíra Šímy. Své publikum i přímé 
účastníky si našly i turnaj ve Streetballu a no-
toricky známý a lákavý Světový den shybu, do 
kterého se zapojili nejen čeští hostující vojáci, 
ale sportovci z celého Česka. Ne, že by to bylo 
velké překvapení, ale Sokolov je opět českou 
jedničkou a poněkolikáté překonal vlastní re-
kord v počtu shybů. Tentokrát laťku nastavili na 

počtu 61 054. Ohromující výkon! Nutno ovšem 
dodat, že 1 033 z celkového počtu patří Janu 
Karešovi, který s tímto výsledkem dosáhl svě-
tového rekordu, který vytvořil během 60 minut. 
O světový prim usilovala i Lenka Strolená, fitne-
ss instruktorka z centra URAL. Její pokus však 
zmařilo počasí a musela tak po sedmi hodinách 
svůj boj při stavu 1 543 předčasně ukončit. Nic 
to nemění na tom, že Sokolov je plný odhodla-
ných a zdravých nadšenců, kteří se nebojí potu 
ani bolesti. Všemu přihlížela loňská mistryně 
světa ve street workoutu Melanie Driessen, 
která kvůli zranění nemohla vystoupit. 
Den horníků obohatily také vystoupení taneč-
ních souborů MDK, historický jarmark a Den 
národnostních menšin na Starém náměstí, 
tradiční folkové podium a hlavně velké koncerty 
Barbory Polákové, Janka Ledeckého, skupin 
NEBE, Doga a dalších. Sváteční den nakonec 
korunoval ohňostroj. „Chtěl bych poděkovat 
všem, kteří se podíleli na této významné udá-
losti. Záchranným složkám včetně městské 
policie, které dohlížely na bezpečí všech, samo-
zřejmě Karlovarskému kraji a městu Sokolov za 
podporu slavností a v neposlední řadě všem 
zaměstnancům i návštěvníkům, bez kterých by 
to opravdu nešlo.“ Vzkázal ředitel pořádajícího 
MDK Ladislav Sedláček s tím, že příští Den 
horníků včetně průvodu, proběhne v sobotu 
 8. září 2018. 

Pavla Sofilkaničová



www.klaster-sokolov.blogspot.cz

Výstavy jsou pořádány za podpory a porozumění

KLÁŠTERNÍ KOSTEL SV. ANTONÍNA PADUÁNSKÉHO – 
KONCERTNÍ A VÝSTAVNÍ SÍŇ. SOKOLOV.
otevřeno úterý – neděle 10.00 – 18.00

Sokolov

02/10 – 01/11/2017 

Zahájení v pondělí 2. října 2017 v 17:30 hodin

R a d e k  M a c k e  

M i m o  d o b r o  a  z l o
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Zveme na říjnovou výstavu  
do kláštera
V pondělí 2. října Vás zveme na vernisáž do 
klášterního kostela sv. Antonína Paduánského. 
Výstavní síň tentokrát nabídne dílo Radka 
Mackeho s názvem Prezentace dobra. Zahájení 
je v 17:30, vstup volný.  
Vytvářením bariér se vytváří překážky, které 
je nutné překonávat. Tyto překážky ohraničují 
a vytyčují prostředí. K překonání překážek je 
nutné je buďto obejít, narušit nebo zbourat. 
Jednotlivé bariéry však nelze vnímat odděleně, 
neboť se navzájem prolínají a vytváří jeden 
celek. Umělecký projekt, jehož tématikou je 
vytváření (konstrukce) vnitřních a vnějších 
bariér jako ochrana před skutečností mediální, 
politickou, náboženskou a kulturní. Na pozadí 
konstrukce uprchlického tábora se odehrává 
souboj humanismu, demokracie, lidských práv 
a kulturní identity, strachu z neznámého.  Vý-
stava potrvá do 1. listopadu.

Josef Vomáčka
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Píšete nám

V Sokolovském Patriotu uveřejňujeme 
vybrané příspěvky z internetové rubriky 
„Napište starostovi“. Do časopisu ale 
můžete přispívat přímo. Chcete někomu 
poděkovat, vyjádřit se k veřejnému dění 
nebo zkrátka říct svůj názor? Pošlete nám 
svůj článek na patriot@mdksokolov.cz 
o rozsahu nejdéle 300 slov. Do předmětu 
uveďte Patriot – Píšete nám. Uzávěrka 
pro příspěvky do listopadového vydání je 
10. října 2017.

LAVIČKY POD ROZHLEDNOU
Dobrý den, pane starosto, chtěla bych 
Vás požádat, zda by nešly odstranit lavič-
ky z tzv. chemičáku? Vím, že mají sloužit 
lidem k posezení a odpočinku při výšlapu 
kopce, apod., ale od té doby, co sem byly 
nainstalovány, tak je zde obrovské sme-
tiště (rozbité flašky, obaly od potravin, 
atd.). Nicméně chodit kolem narkomanů 
z řad nepřizpůsobivých, kteří zde užívají 
drogy, také není moc bezpečné a příjem-
né. Mrzí mě, že Sokolov díky těmto lidem 
upadá, neboť jste zde odvedl veliký kus 
práce. 
Anonym
Dobrý den, také mě mrzí, že jsou zde lidé, 
a nejde jen o skupiny, které uvádíte. Snažíme 
se dle našich sil řešit veškeré situace, které, 
a v tom Vás plně chápu, nejsou z pohledu 
bezpečnosti města příliš pozitivní. Co se týče 
laviček, které popisujete, dejte mi prosím 
nějaký čas na to, abych si nechal ověřit 
jejich využitelnost. Pokud by opravdu sloužily 
pouze těmto konfliktním osobám, pak máte 
samozřejmě moji podporu v tom, že bychom 
je demontovali. Nerad bych ovšem kvůli 
těmto problémovým osobám vzal možnost 
odpočinku také slušným lidem. Co mohu slíbit 
je to, že do této oblasti bude město Sokolov 
vysílat častěji strážníky a asistenty. Byť i zde 
musím přiznat, že městská policie má podstav. 
Bc. Jan Picka, starosta

ÚDRŽBA ZELENĚ A KOMUNIKACÍ NA 
NOVINĚ
Dobrý den, cesta na Novinu u Sokolova je 
opět rozbitá. Krajnice cesty jsou popras-
kané a odlupuje se i asfalt. V místech kde 
jsou hluboké příkopy (cca 56 cm) se trhá 

krajnice cesty. Je to po celé nově opra-
vené silnici. V obci je dále štěrk a větší 
kamenivo naplavené po srpnových bouř-
kách. Dále u zahrádek opět mladé stromy 
a keře rostou do silnice a ničí lak auta. 
Nad vjezdem na Novinu opět stíny mladé 
letorosty olše a vrby výhledu do zatáčky. 
U vjezdu a výjezdu na Novinu nejde vidět 
pořádně na hlavní silnici. Výhled je cca 50 
metrů a to je dost riskantní odbočování.
Josef Baborovský
Dobrý den, dle odpovědného pracovníka 
odboru rozvoje města byl provedeným 
místním šetřením stanoven rozsah vzniklých 
škod na uvedeném úseku cesty na Novinu. 
Po dohodě se správcem komunikace se bu-
deme snažit zajistit opravu poškozené části 
v nejbližším možném termínu, dle volných 
kapacit a s ohledem na klimatické podmínky. 
Zeleň kolem komunikace byla dne 14.9.2017 
zastřižena pro dostatečný bezpečný výhled 
v křižovatkách, i proti zásahu do vozovky 
pro její pohodlné využívání. Děkujeme za Váš 
podnět.

K PARKOVIŠTI NA VÍTĚZNÉ A HERNY
Dobrý den, prosím o vysvětlení, proč při 
realizaci (rozšíření) nového “parkoviště” 
na sídlišti Vítězná se nepočítalo s napo-
jením na stávající “parkoviště”, a dále 
proč součástí celé zakázky nebyla úprava 
zeleně v okolí této veliké plochy? Je to 
tam zarostlé a neupravené a navázáním 
na stávající plochu by vzniklo více, tolik 
potřebných parkovacích míst. Nemusel 
by tam být nevzhledný pás mezi plochami 
a podél silnice. Dále, jak je možné, že 
v bývalé “zapomněnce” v ul. Jiřího z Po-
děbrad je herna? Tato adresa byla také již 
“schválena”? Vždyť, jen když kolem MŠ na 
Vítězné jsou tři herny a pivnice, tak to je 
moc hezké tam vodit malé děti.
Szokolaiová
Dobrý den, k Vašemu prvnímu dotazu. Nově 
zbudovaná parkovací plocha vznikla jako 
dočasná stavba pro odstavení vozidel po 
dobu stavebních úprav v ulici Spartakiádní 
a jako taková byla vizuálně oddělena od 
stávající plochy a pouze propojena za účelem 
průjezdu. Po skončení její funkce je zde v plá-
nu vybudovat parkovací dům. Podél hlavní 

komunikace ulice Vítězná se nachází topný 
kanál, kde jeho vlastník nesouhlasil se stáním 
vozidel, jelikož by mohlo dojít k porušení 
statiky kanálu a zároveň stanovil odstup 2 m, 
jako nutnou vzdálenost pro ochránění svého 
zařízení. Z těchto důvodu nebylo možné 
odstavnou plochu více rozšířit. Dále dovolte, 
abych odpověděl na Váš druhý dotaz. Od 
rozhodnutí zastupitelstva před několika lety 
skutečně nedošlo k povolení žádného nového 
místa, kde je možné provozovat hernu. Co se 
týče Vámi uváděného objektu, musím konsta-
tovat, že na tomto č. p. již herna povolena 
byla a tak došlo „pouze“ k rozšíření herny ve 
stávajícím objektu. Nejedná se tedy o nové 
místo pro výherní automaty. Co se týče Va-
šeho postesku, že je nepříjemné chodit kolem 
heren, myslím, že mnohdy ne právě příjemný 
pohled na venku stojící osoby musíme přičíst 
spíše protikuřáckému zákonu, než hernám 
jako takovým. Také mě tento pohled mrzí, 
zejména pokud jde o tzv. předzahrádky, které 
tvoří několik starých židlí a stolů,  kam useda-
jí kuřáci se svým oblíbeným pitím. (např. ul. 
Alšova, Mánesova apod. ).

TřÍDĚNÍ PLASTů NA BANÍKU
Dobrý den, velmi často se pohybuji se 
svými dětmi v areálu sokolovského “Baní-
ku”. Cestou nelze přehlédnout přeplněné 
kontejnery na plast a papír, které jsou 
pravděpodobně vyváženy jednou za 14 
dní. S ohledem na velkou “produkci” plas-
tového odpadu, kdy sportovci spotřebují 
nemálo PET lahví, se přimlouvám za to, 
aby v areálu bylo umístěno více větších 
kontejnerů na plasty a případně i na pa-
pír. Jedná se o “tenis” a fotbalové kabiny. 
Pro svozové vozidlo bude snad následně 
vyšší výtěžnost zpracovatelných a dále 
prodejných surovin a následně lze snížit 
počet kontejnerů na směsný odpad. 
Jiří Korbel
Dobrý den, Váš požadavek jsem řešil s ve-
doucím střediska správy sportovních zařízení 
a domluvili jsme se na tom, že v budově 
s šatnami fotbalového klubu bude postaven 
další žlutý kontejner. Pokud toto řešení ne-
bude dostatečné, k záležitosti se samozřejmě 
vrátíme. 
Bc. Jan Picka, starosta



121212



1313

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

2017-07-studiohh-200x97-rolety-01.pdf   1   25.8.2017   14:44:08

 K
O

M
E

R
Č

N
Í P

ř
ÍS

P
Ě

V
E

K



1414

K
O

M
E

R
Č

N
Í P

ř
ÍS

P
Ě

V
E

K



1515

koUzElNý vYsoký káMEN U kraslic

Přírodní památku Vysoký kámen, o kterém 
se dodnes vypráví řada pověstí, můžete 
navštívit u Kraslic.  Ze souboru skalních 
útvarů připomínajících zříceninu hradu je při 
příznivém počasí vidět na západní část Kruš-
ných hor, Slavkovský les, Český les, a také 
do nedalekého Německa. Ještě na začátku 
minulého století se tu překotně těžila břid-
lice. Před další devastací zachránilo přírodní 
útvar město Kraslice, které v roce 1906 zdejší 
pozemky vykoupilo. Podle pověstí zde mají 
být ukryté nesmírné poklady. Podaří se Vám 
je najít?

Adéla Richterová, Michaela Štrbová  
Sokolovské infocentrum

Poznejte tajemství Sokolovska. Vydejte se po 
stopách bohaté historie cestou ryzí přírody 
a jejich krás. Region je součástí Krušných hor 
a Slavkovského lesa. Jeho poloha tak předur-
čuje jedinečný ráz krajiny, která je středem 
světově proslulého lázeňského trojúhelníku. 
Prostředí do značné míry ovlivnil rovněž tě-
žební průmysl. Vytěžená dolová území se ale 
úspěšně daří postupně rekultivovat. Oblast 
můžete procestovat pěšky, na kole, vlakem, 
autem, lodí a v zimě i sněhovou stopou. Tento-
krát jsme pro Vás vybrali následující výlety.

MAUZOLEUM V JINDřICHOVICÍCH

Po stopách temné historie se můžeme vydat 
do mauzolea obětí 1. světové války, které 
ukrývá 7378 ostatků válečných obětí. Mauzo-
leum je zčásti vybudované do terénu, z části 
jej tvoří sklepní prostor a je chráněno jako 
nemovitá Kulturní památka České republiky.  
Bylo zřízeno v letech 1925-1932 v bývalé 
vodárně, která stála nad hřbitovem a slou-
žila zajateckému táboru. Zajatci nejčastěji 
umírali na tuberkulózu, tyfus, neštovice, ale 

i tělesnou slabost a hlad. Po smrti byli ihned 
pohřbíváni. Při epidemii denně umíralo 
kolem čtyřiceti zajatců, které pohřbívali do 
společných hrobů po 20-25 zemřelých. 
V letech 1927-1936 sem bylo převezeno 
přibližně 7100 exhumovaných těl srbských 
válečných zajatců.
Jedná se tak o jedno z největších pohřebišť 
z první světové války na našem území. 

ENVIRONMENTÁLNÍ STEZKA
V HORNÍM SLAVKOVĚ

Vydejte se na procházku stezkou, jejímž 
účelem je atraktivním způsobem poznat pří-
rodu a okolí Horního Slavkova. V lesoparku 
a blízkém okolí najdete mnoho originálních 
prvků. Vyhlídku na Krušné hory, Bylinkovou 
zahradu poskytující aromaterapii či Ještěr-
koviště sloužící jako úkryt pro plazy a ješ-
těrky a spoustu jiného. Na své si zde přijdou 
i majitelé psů, pro které je zde vybudována 
oplocená „psí louka“ s prvky agility. 

S námi víte, „Kam po Sokolovsku“
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MĚSTSKý DůM KULTURY SOKOLOV

2. října Ι 17:30 Ι klášterní kostel sv. Antonína 
Paduánského
RADEK MACKE / MIMO DOBRO A ZLO
Vytvářením bariér se vytváří překážky, které 
je nutné překonávat. Na pozadí konstrukce 
uprchlického tábora se odehrává souboj 
humanismu, demokracie, lidských práv a kul-
turní identity, strachu z neznámého.
Výstava potrvá do 1. listopadu. Vstup volný

2. října Ι 19:00 Ι Městské divadlo Sokolov
Hvězdy, jak je neznáte
JAN KRAUS & DAVID KRAUS 
Zábavný pořad s populárním hercem a mo-
derátorem Janem Krausem, který doprovodí 
svými písničkami jeho syn David Kraus.
Vstupné: 299 Kč

4. října Ι 19:00 Ι Městské divadlo Sokolov
JAZZFEST Karlovy Vary – Sokolov
MARTIN KRATOCHVÍL A JAZZ Q
Martin Kratochvíl je česká hudební legenda, 
skladatel a vůdčí osobnost skupiny JAZZ Q. 
Kromě toho je také cestovatel, horolezec, 
podnikatel, letec, spisovatel, kameraman a re-
žisér. Proslavil se jako muzikant, propojující 
jazz a rock, propagátor elektronické a synte-
zátorové hudby. Je frontmanem a tvůrcem re-
pertoáru skupiny JAZZ Q (1965 - současnost), 
která vydala 11 alb a jíž prošla řada interpe-
retů (mj. Jana Koubková, Jana Kratochvílová) 
a instrumentalistů (Jiří Stivín, Luboš Andršt). 
Od poloviny 80. let hraje také akustickou 
hudbu v duu s americkým kytaristou Tony 
Ackermannem. Jazz Q hraje v obsazení:
Martin Kratochvíl: klávesy, syntezátory
Zdeněk Fišer: kytara
Přemysl Faukner: baskytara
Filip Jeníček: bicí
Vstupné: 150 Kč

5. října Ι 15:00 Ι Velký sál MDK Sokolov
sENior rokU 2017
Pořádá Karlovarský kraj ve spolupráci s MDK 
Sokolov.

10. října Ι 19:00 Ι Městské divadlo Sokolov
Divadelní studio Bouře
DON GORDON: CENA ZA NĚŽNOST
Podle románu Garryho MaC Murtryho 

a stejnojmenného oscarového filmu. Hra, 
oscilující na hranici komedie a melodramatu, 
zachycuje během třicetiletého časového 
úseku vztah výstřední matky a dcery, která 
se snaží vymanit z jejího područí…  
Hrají: Jana Janěková, Jitka Čvančarová, Ale-
xej Pyško, Marcela Holubová a další…
Režie: Viktorie Čermáková
Divadelní předplatné (vyprodáno)

12. října Ι 9:00 Ι Loutková scéna a zimní za-
hrada MDK Sokolov
MEdový dEN
Pořádá Český svaz včelařů, základní organi-
zace Sokolov.

17. října Ι 10:00 a 17:00 Ι Městské divadlo 
Sokolov
Divadlo Rozmanitostí Most
AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ
Divadelní pohádka pro nejmenší
Vstupné: 40 Kč (10:00, pro kolektivy); 75 Kč 
(17:00)
Dopolední představení pro kolektivy pou-
ze po předchozím objednání

18. října Ι 19:00, Městské divadlo Sokolov
sMEtaNovo trio
Jitka Čechová: klavír
Jiří Vodička: housle
Jan Páleniček: violoncello
Smetanovo trio patří k předním českým 
komorním tělesům. Je tvořeno vynikajícími 
sólisty, přičemž Jan Páleníček je nositelem 
velké rodinné komorní tradice, které vdech-
nul život klavírista a hudební skladatel Josef 
Páleníček, zakladatel Smetanova tria. 
Koncert k výročí vzniku samostatného 
československého státu. V rámci koncertu 
zazní díla českých mistrů. 
Vstupné: 200 Kč

19. října Ι 19:00 Ι Městské divadlo Sokolov
Divadlo bez zákulisí
DIVADELNÍ HRA ANTONÍNA PROCHÁZKY: 
S TVOJÍ DCEROU NE
Komedie, ve které se manželský pár snaží 
preventivně předejít krizi středního věku, 
která podle slov manželky Alice čeká kaž-
dého. Když se na radu svých přátel vydávají 
na druhé líbánky na hory, požádají svého 
nejlepšího přítele Luboše, aby občas dohlédl 

na jejich osmnáctiletou dceru Sandru. Tím se 
spouští kolotoč omylů a trapasů, který jako 
by nebral konce.  Hrají: Michaela Bímová, 
Milan Martinec, Hana Džudžová, Lucie Zem-
ková, Petr Boor, Josef Štýbr, Pavel Novotný
Vstupné: 60-80 Kč

26. října Ι 18:00 Ι Hudební klub „M“
SLAVNOSTNÍ PĚVECKý KONCERT
(Pořádá Petra Dudášová)
Igor Jan - tenor, sólista Státní opery Praha 
a hosté
Slavné operní árie a písně. Koncertem prová-
zí Věra Kosecová.
Vstupné dobrovolné 

28. října Ι 21:30 Ι Music Club Alfa
Hrajeme o státních svátcích
CROSSROAD BROS.
Folk/blues z Karlových Varů

28. října Ι Velký sál a další prostory v MDK 
Sokolov
plEs sYNtHoMEr

Připravujeme:
 7.11. Opera divas: Divy lásky a hudby
15.11. Pánská šatna (divadelní předplatné)
23.11. Hop trop - folk
28.11. Koncert Hudby hradní stráže a Policie ČR
3.12. Rozsvěcení vánočního stromu
10.12. Průvod čertů v Sokolově 
1. - 17.12. Advent v klášteře 

3D 4K KINO ALFA

NEDĚLE 1. října
11:00  VELKÁ OřÍŠKOVÁ LOUPEŽ 2  USA/
Kanada/Jižní Korea, animovaný/komedie/
rodinný, 92 min, dabing. Vstupné: 110 Kč
13:00 LETÍME  Luc./Norsko/Něm., animova-
ný, 84 min, dabing. Vstupné: 100 Kč
15:00  3D  LEGO® NINJAGO® FILM  USA, 
animovaný/komedie/akční, 97 min, dabing. 
Vstupné: 130 Kč
17:30  ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR  ČR/SR, 
drama, 115 min, česky. Vstupné: 120 Kč
20:00 AMITYVILLE: PROBUZENÍ  USA, ho-
ror/thriller, 85 min, titulky. Přístupný od 15 
let. Vstupné: 110 Kč
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PONDĚLÍ 2. října  
17:30 FILMOVÝ KLUB tHE rolliNg sto-
NES OLÉ OLÉ OLÉ!  Velká Británie, hudební/
dokumentární, 105 min. Vstupné: 120/70 Kč
19:30 FILMOVÝ KLUB DENÍK STROJVůDCE  
Srbsko/Chorvatsko, černá komedie, 85 min. 
Vstupné: 120/70 Kč

ÚTERÝ 3. října
10:00 NEJEN PRO SENIORY tUlipáNová 
HOREČKA  VB, drama/romantický, 107 min, 
titulky. Přístupný od 15 let. Vstupné: 60 Kč
17:30 PREMIÉRA WIND RIVER  USA, krimi/
thriller, 107 min, titulky. Přístupný od 15 let. 
Vstupné: 110 Kč
20:00 to USA, horor/drama/thriller, 135 min, 
titulky. Přístupný od 15 let. Vstupné: 110 Kč

STřEDA 4. října
17:30 ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR  ČR/SR, 
drama, 115 min, česky. Vstupné: 120 Kč
20:00 AMITYVILLE: PROBUZENÍ  USA, ho-
ror/thriller, 85 min, titulky. Přístupný od 15 
let. Vstupné: 110 Kč

ČTVRTEK 5. října
17:30 PREMIÉRA Hora MEzi NáMi  USA/
Francie, dobrodružný/drama/thriller, 109 
min, titulky. Přístupný od 12 let. Vstupné: 
120 Kč
20:00  3D PREMIÉRA BladE rUNNEr 2049  
USA/Kanada/VB, sci-fi/thriller, 163 min, titul-
ky. Přístupný od 12 let. Vstupné: 140 Kč

PÁTEK 6. října
15:00 PREMIÉRA Esa z pralEsa  Francie, 
animovaný, 97 min, dabing. Vstupné: 120 Kč
17:30 BLADE RUNNER 2049  USA/Kanada/
VB, sci-fi/thriller, 163 min, titulky. Přístupný 
od 12 let. Vstupné: 120 Kč
20:15 Hora MEzi NáMi  USA/Francie, dob-
rodružný/drama/thriller, 109 min, titulky. 
Přístupný od 12 let. Vstupné: 120 Kč

SOBOTA 7. října
11:00 LEGO® NINJAGO® FILM  USA, 
animovaný/komedie/akční, 97 min, dabing. 
Vstupné: 110 Kč
13:00 Esa z pralEsa  Francie, animovaný, 
97 min, dabing. Vstupné: 120 Kč
15:00 EMOJI VE FILMU USA, animovaný/

dobrodružný/komedie/, 97 min, dabing. 
Vstupné: 100 Kč
17:30 WIND RIVER  USA, krimi/thriller, 107 
min, titulky. Přístupný od 15 let. Vstupné: 
110 Kč
20:00 3D BladE rUNNEr 2049  USA/
Kanada/VB, sci-fi/thriller, 163 min, titulky. 
Přístupný od 12 let. Vstupné: 140 Kč

NEDĚLE 8. října
11:00 Esa z pralEsa  Francie, animovaný, 
97 min, dabing. Vstupné: 120 Kč
13:00  3D HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZE-
UM  ČR, animovaný/komedie, 85 min, česky. 
Vstupné: 140/120 Kč
15:00 LEGO® NINJAGO® FILM  USA, 
animovaný/komedie/akční, 97 min, dabing. 
Vstupné: 110 Kč
17:30 ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR  ČR/SR, 
drama, 115 min, česky. Vstupné: 120 Kč
20:00 AMITYVILLE: PROBUZENÍ  USA, ho-
ror/thriller, 85 min, titulky. Přístupný od 15 
let. Vstupné: 110 Kč

PONDĚLÍ 9. října
17:30 Hora MEzi NáMi USA/Francie, dob-
rodružný/drama/thriller, 109 min, titulky. 
Přístupný od 12 let. Vstupné: 120 Kč
19:30 FILMOVÝ KLUB O TĚLE A DUŠI  Ma-
ďarsko, drama, 116 min. Vstupné: 120/70 Kč

ÚTERý 10. října
10:00 NEJEN PRO SENIORY logaNovi 
PARŤÁCI  USA, komedie, 119 min, titulky. 
Přístupný od 12 let. Vstupné: 60 Kč
17:30 KTERý JE TEN PRAVý?  USA, drama/
komedie/romantický, titulky. Vstupné: 100 
Kč
20:00 AMITYVILLE: PROBUZENÍ  USA, ho-
ror/thriller, 85 min, titulky. Přístupný od 15 
let. Vstupné: 110 Kč

STŘEDA 11. října
17:30 JMENUJI SE HLADOVý BIZON  ČR, 
dokumentární, 83 min. Vstupné: 110 Kč
20:00 KINGSMAN: ZLATý KRUH USA, akční/
komedie, 141 min, titulky. Přístupný od 15 
let. Vstupné: 130 Kč

ČTVRTEK 12. října
17:30 PREMIÉRA ALIBI NA MÍRU  Francie, 

komedie, 90 min, titulky. Přístupný od 12 let. 
Vstupné: 110 Kč
20:00 PREMIÉRA SNĚHULÁK  USA/Švédsko/
VB, krimi/drama/thriller, titulky. Přístupný 
od 15 let. Vstupné: 120 Kč

PÁTEK 13. října
15:00 PREMIÉRA MY LITTLE PONY FILM  
USA/Kanada, animovaný/dobrodružný, 99 
min, dabing. Vstupné: 110 Kč
17:30 PREMIÉRA 8 HLAV ŠÍLENSTVÍ  ČR/SR, 
životopisný, 107 min, česky. Vstupné: 110 Kč
20:00 SNĚHULÁK USA/Švédsko/VB, krimi/
drama/thriller, titulky. Přístupný od 15 let. 
Vstupné: 120 Kč

SOBOTA 14. října
11:00 VELKÁ OřÍŠKOVÁ LOUPEŽ 2  USA/
Kanada/Jižní Korea, animovaný/komedie/
rodinný, 92 min, dabing. Vstupné: 110 Kč
13:00 MY LITTLE PONY FILM  USA/Kanada, 
animovaný/dobrodružný, 99 min, dabing. 
Vstupné: 110 Kč
15:00  3D EMOJI VE FILMU USA, animova-
ný/dobrodružný/komedie/, 97 min, dabing. 
Vstupné: 130 Kč
17:30 ALIBI NA MÍRU  Francie, komedie, 90 min, 
titulky. Přístupný od 12 let. Vstupné: 110 Kč
20:00 SNĚHULÁK USA/Švédsko/VB, krimi/
drama/thriller,  titulky. Přístupný od 15 let. 
Vstupné: 120 Kč

NEDĚLE 15. října
11:00 MY LITTLE PONY FILM  USA/Kanada, 
animovaný/dobrodružný, 99 min, dabing. 
Vstupné: 110 Kč
13:00 LEGO® NINJAGO® FILM  USA, 
animovaný/komedie/akční, 97 min, dabing. 
Vstupné: 110 Kč
15:00 Esa z pralEsa Francie, animovaný, 
97 min, dabing. Vstupné: 120 Kč
17:30 WIND RIVER  USA, krimi/thriller, 107 
min, titulky. Přístupný od 15 let. Vstupné: 
110 Kč
20:00 Hora MEzi NáMi  USA/Francie, dob-
rodružný/drama/thriller, 109 min, titulky. 
Přístupný od 12 let. Vstupné: 120 Kč

PONDĚLÍ 16. října
17:30 8 HLAV ŠÍLENSTVÍ  ČR/SR, životopis-
ný, 107 min, česky. Vstupné: 110 Kč
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19:30 FILMOVÝ KLUB CHLAPI NEPLÁČOU 
Bosna a Hercegovina/Slovinsko/Chorvatsko/
Německo, drama, 98 min. Vstupné: 120/70 
Kč

ÚTERý 17. října
10:00 NEJEN PRO SENIORY KTERý JE TEN 
PRAVý?  USA, drama/komedie/romantický, 
97 min, titulky. Vstupné: 60 Kč
17:30  ALIBI NA MÍRU  Francie, komedie, 90 min, 
titulky. Přístupný od 12 let. Vstupné: 110 Kč
20:00 to  USA, horor/drama/thriller, 135 min, 
titulky. Přístupný od 15 let. Vstupné: 110 Kč

STřEDA 18. října
17:30 AMERICKý ZABIJÁK  USA, akční/
thriller, 112 min,  titulky. Přístupný od 15 let. 
Vstupné: 110 Kč
20:00 SNĚHULÁK  USA/Švédsko/VB, krimi/
drama/thriller, titulky. Přístupný od 15 let. 
Vstupné: 120 Kč

ČTVRTEK 19. října
17:30 PREMIÉRA BAJKEřI  ČR, komedie, 95 
min, česky. Vstupné: 120 Kč
20:00 PREMIÉRA MATKA!  USA, drama/
thriller/horor, 115 min, titulky. Přístupný od 
15 let. Vstupné: 120 Kč

PÁTEK 20. října
15:00  3D LEGO® NINJAGO® FILM  USA, 
animovaný/komedie/akční, 97 min, dabing. 
Vstupné: 130 Kč
17:30 BAJKEřI  ČR, komedie, 95 min, česky. 
Vstupné: 120 Kč
20:00  3D PREMIÉRA GEOSTORM: GLOBÁLNÍ 
NEBEZPEČÍ  USA, akční/sci-fi/thriller, 109 min, 
titulky. Přístupný od 12 let. Vstupné: 130 Kč

SOBOTA 21. října
11:00 EMOJI VE FILMU USA, animovaný/
dobrodružný/komedie/, 97 min, dabing. 
Vstupné: 100 Kč
13:00 MY LITTLE PONY FILM  USA/Kanada, 
animovaný/dobrodružný, 99 min, dabing. 
Vstupné: 110 Kč
15:00 Esa z pralEsa  Francie, animovaný, 
97 min, dabing. Vstupné: 120 Kč
17:30 GEOSTORM: GLOBÁLNÍ NEBEZPEČÍ  
USA, akční/sci-fi/thriller, 109 min, titulky. 
Přístupný od 12 let. Vstupné: 110 Kč

20:00 MATKA!  USA, drama/thriller/horor, 
115 min, titulky. Přístupný od 15 let. Vstup-
né: 120 Kč

NEDĚLE 22. října
11:00 LEGO® NINJAGO® FILM  USA, 
animovaný/komedie/akční, 97 min, dabing. 
Vstupné: 110 Kč
13:00 VELKÁ OřÍŠKOVÁ LOUPEŽ 2  USA/
Kanada/Jižní Korea, animovaný/komedie/
rodinný, 92 min, dabing. Vstupné: 110 Kč
15:00 MY LITTLE PONY FILM  USA/Kanada, 
animovaný/dobrodružný, 99 min, dabing. 
Vstupné: 110 Kč
17:30 BAJKEřI  ČR, komedie, 95 min, česky. 
Vstupné: 120 Kč
20:00 MATKA!  USA, drama/thriller/horor, 
115 min, titulky. Přístupný od 15 let. Vstup-
né: 120 Kč

PONDĚLÍ 23. října
17:30 3D GEOSTORM: GLOBÁLNÍ NEBEZ-
PEČÍ USA, akční/sci-fi/thriller, 109. min, 
titulky. Přístupný od 12 let. Vstupné: 130 Kč
19:30 FILMOVÝ KLUB PO BOUřI  Japonsko, 
drama, 117 min. Vstupné: 120/70 Kč

ÚTERý 24. října
10:00 NEJEN PRO SENIORY VÍNO NÁS 
SPOJUJE  Francie, drama, 113 min, titulky. 
Přístupný od 12 let. Vstupné: 60 Kč
17:30 BAJKEřI  ČR, komedie, 95 min, česky. 
Vstupné: 120 Kč
20:00 BLADE RUNNER 2049 USA/Kanada/
VB, sci-fi/thriller, 163 min, titulky. Přístupný 
od 12 let. Vstupné: 120 Kč

STřEDA 25. října
17:30 GEOSTORM: GLOBÁLNÍ NEBEZPEČÍ  
USA, akční/sci-fi/thriller, 109 min, titulky. 
Přístupný od 12 let. Vstupné: 110 Kč
20:00 MATKA!  USA, drama/thriller/horor, 
115 min, titulky. Přístupný od 15 let. Vstup-
né: 120 Kč

ČTVRTEK 26. října 
PODZIMNÍ PRÁZDNINY V KINĚ
13:00 LEGO® NINJAGO® FILM  USA, 
animovaný/komedie/akční, 97 min, dabing. 
Vstupné: 110 Kč
15:00 EMOJI VE FILMU  USA, animovaný/

dobrodružný/komedie/, 97 min, dabing. 
Vstupné: 100 Kč
17:30 3D PREMIÉRA THOR: RAGNAROK  
USA, akční/fantasy/sci-fi, dabing. Přístupný 
od 12 let. Vstupné: 150/130 Kč
20:00  PREMIÉRA JIGSAW  USA, horor/
thriller, 91 min, titulky. Přístupný od 15 let. 
Vstupné: 110 Kč

PÁTEK 27. října 
PODZIMNÍ PRÁZDNINY V KINĚ
13:00 JÁ, PADOUCH 3  USA, animovaný/
akční/komedie/rodinný, 90 min, dabing. 
Vstupné: 110/90 Kč
15:00 MY LITTLE PONY FILM  USA/Kanada, 
animovaný/dobrodružný, 99 min, dabing. 
Vstupné: 110 Kč
17:30 PREMIÉRA ČÁRA  ČR/SR/Ukrajina, 
krimi/thriller/drama, 108 min, slovensky. 
Přístupný od 12 let. Vstupné: 110 Kč
20:00 JIGSAW  USA, horor/thriller, 91 min, 
titulky. Přístupný od 15 let. Vstupné: 110 Kč

SOBOTA 28. října
11:00 Esa z pralEsa  Francie, animovaný, 
97 min, dabing. Vstupné: 120 Kč
13:00 HURVÍNEK a kouzelné muzeum  ČR, 
animovaný/komedie, 85 min, česky. Vstupné: 
110/90 Kč
15:00 MY LITTLE PONY FILM  USA/Kanada, 
animovaný/dobrodružný, 99 min, dabing. 
Vstupné: 110 Kč
17:30 THOR: RAGNAROK USA, akční/
fantasy/sci-fi, dabing. Přístupný od 12 let. 
Vstupné: 130/110 Kč
20:00 JIGSAW  USA, horor/thriller, 91 min, 
titulky. Přístupný od 15 let. Vstupné: 110 Kč

NEDĚLE 29. října
11:00 MY LITTLE PONY FILM USA/Kanada, 
animovaný/dobrodružný, 99 min, dabing. 
Vstupné: 110 Kč
13:00 JÁ, PADOUCH 3  USA, animovaný/
akční/komedie/rodinný, 90 min, dabing. 
Vstupné: 110/90 Kč
15:00  3D LEGO® NINJAGO® FILM USA, 
animovaný/komedie/akční, 97 min, dabing. 
Vstupné: 130 Kč
17:30 3D THOR: RAGNAROK  USA, akční/
fantasy/sci-fi, dabing. Přístupný od 12 let. 
Vstupné: 150/130 Kč
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20:00 ČÁRA  ČR/SR/Ukrajina, krimi/thriller/
drama, 108 min, slovensky. Přístupný od 12 
let. Vstupné: 110 Kč

PONDĚLÍ 30. října
17:30 THOR: RAGNAROK  USA, akční/
fantasy/sci-fi, titulky. Přístupný od 12 let. 
Vstupné: 130/110 Kč
20:00 FILMOVÝ KLUB ČTVEREC  Švédsko/
Dánsko/Německo/Francie, drama, 142 min. 
Vstupné: 120/70 Kč

ÚTERý 31. října
10:00 NEJEN PRO SENIORY zaHradNic-
TVÍ: DEZERTÉR  ČR/SR, drama, 115 min, 
česky. Vstupné: 60 Kč
17:30 ČÁRA  ČR/SR/Ukrajina, krimi/thriller/
drama, 108 min, slovensky. Přístupný od 12 
let. Vstupné: 110 Kč
20:00 SNĚHULÁK  USA/Švédsko/VB, krimi/
drama/thriller, titulky. Přístupný od 15 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. 

FILMOVÝ KLUB SOKOLOV
Průkazky do Filmového klubu pro rok 2017 
jsou k dispozici před každou projekcí FK.  
Cena průkazky je 110 Kč a pla-
tí od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.  
Více o Filmovém klubu na www.filmklubso-
kolov.cz

ddM sokolov 

18. 10., 8.00-12.00, DDM
„Minuta v životě“
Bezpečnostně vzdělávací akce pro zvané SŠ, 
ve spolupráci s NEMOS Sokolov s. r. o.
19. 10., 9.00-12.00, DDM
BENE - bezpečně a nebezpečně 
Prevence proti negativním jevům ve společ-
nosti hravou formou pro předškolní děti.
Akce pro zvané MŠ.

21. 10., 9.00-13.00, DDM
Podzimní turnaj v Paintball - NERF 

Čeká na vás turnaj v Paintball – Nerf.
Přihlášky jsou k dispozici na recepci v DDM.

26. 10., 7.00-17.00, DDM
Podzimní prázdniny v pohybu 
Čekají na vás sportovní hry, soutěže a celý 
den v pohybu.
Přihlášky jsou k dispozici na recepci v DDM.

26. 10., 7.00-17.00, DDM
Prázdninový laser game a jiné hry
O podzimních prázdninách se můžete těšit 
na zábavní celodenní program. Dopoledne 
navštívíme Top gun laser game v Sokolově 
a odpoledne si budeme hrát v DDM.
Přihlášky jsou k dispozici na recepci v DDM.

27. 10., 7.00-17.00, DDM
Hallowenský prázdninový den 
O podzimních prázdninách se můžete těšit 
na zábavní, maličko strašidelný celodenní 
program.
Přihlášky jsou k dispozici na recepci v DDM.

Na objednávku škol probíhají vzdělávací 
programy dopravní výchovy a keramiky.

Lucie Kottová

AKCE MĚSTSKÉ KNIHOVNY SOKOLOV

Akce pro dospělé:

3. 10. Ι 18:00 Ι čítárna
RAVEN – WALTZ 
Účinkují Raven (zpěv, klávesové nástroje, 
akordeon, kytara), Michal Turek (violon-
cello, zpěv) a Damián Kučera (bicí nástroje, 
kytara).
Raven hraje písničky nejen z nejnovějšího 
alba Waltz a vypráví nejen o vloni vydané 
knize svých písňových textů Raven slovem.

Vladimír Kučera Raven (*1966) – zpěvák, 
skladatel textař, hráč na klávesové nástroje, 
kytaru, akordeon, aranžér a producent. Po 
svých folkových začátcích prošel skupinami 
Krausberry, Hubertus, Cairo, Neřež, spolu-

pracoval s Ivanem Myslikovjanem. Má na 
svém kontě 7 sólových alb a 2 se skupinou 
Nasycen. Jako hudebník a producent se po-
dílel na bezpočtu dalších nahrávek různých 
interpretů a skupin.
Raven slovem je retrospektivním souhrnem 
písňových textů, rozsáhlou časosběrnou 
básnickou sbírkou. Raven patří k tomu 
nečetnému typu autorů, kteří opatřují 
své skladby slovy, která lze označit poezií. 
Poezií stejně lákavou k poslechu i ke čtení. 
Může za to nejen její poetická a mnohaba-
revná obraznost, nejen citlivá a pokorná 
práce s jazykem, mohou za to i příběhy. 
Ravenovy básně jsou totiž v drtivé většině 
opravdové a nosné příběhy o lidech a jejich 
vztazích. Uvěřitelné a skutečné. A jak je 
obecně známo, dobrý příběh dělá od nepa-
měti jakékoliv slovesné umění opravdovým 
uměním.
Vstup zdarma

4. 10. Ι 18:00 Ι čítárna
PAPU PAPUA: CESTA ZA LIDOJEDY – 
toMáš kUBEš
Dobrodružná cesta do doby kamenné za 
posledními lidojedy a obyvateli divoké Pa-
puy Nové Guiney, která má přinést odpověď 
na jednoduchou otázku: Praktikují různé 
kmeny Papuy ještě kanibalismus? Během 
neskutečné cesty navštívíme pralesy, pře-
brodíme spoustu divokých řek, poznáme 
stromové lidi i hrůzostrašné bojovníky 
kmene Huli a další. Východní i západní 
Papua v jednom. Sopky, korálové moře, 
nepřístupná místa, lidé z doby kamenné, to 
všechno je neuvěřitelné dobrodružství bez 
civilizace. Vstupné 40 Kč

5. 10. Ι 17:00 Ι přednáškový sál
VYROB SI SVůJ STÁT – FILMOVÁ 
PROJEKCE
Rusko na jaře roku 2014 využilo mocenské-
ho vakua v Kyjevě k destabilizaci Ukrajiny 
a provedlo nepřiznanou separatistickou 
operaci na Donbase. Ozbrojené skupiny 
proruských rebelů čítající i část nespoko-
jených obyvatel Donbasu, ovládly místní 
úřady a vyhlásily referendum o odtržení od 
Ukrajiny.  Režie: Antony Butts / Francie, Vel-
ká Británie / 2015 / 80 min.  Vstup zdarma
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9. 10. Ι 18:00 Ι přednáškový sál
RECITÁL LUCIE VEČEřOVÉ
Lucie Večeřová, studentka gymnázia, která 
ovládla druhý ročník soutěže „Sokolov má 
talent“, má velmi ráda hudbu a ze všeho nej-
raději zpívá. V knihovně zazní její oblíbené 
písně, jak české, tak zahraniční.
Vstup zdarma

10. 10. Ι 18:00 Ι čítárna
NEJZAZŠÍ HRANICE: VEDLEJŠÍ POSTAVY
Městská knihovna Sokolov za finanční 
podpory Ministerstva kultury ČR Vás zve na 
přednášku a besedu sokolovského autora 
Michala Březiny.
Povídání o fantastice a psaní za účasti hosta, 
a to úspěšné české spisovatelky fantasy 
Haniny Veselé. Pořadem bude provázet 
hudební skupina Harry Mähren z Chebu.
Vstup zdarma

11. 10. Ι 18:00 Ι čítárna
BEZLEPKOVÁ DIETA: PRO A PROTI – 
ZUZANA KOMůRKOVÁ 
Proč se bojíme lepku? Jaká jsou fakta a rea-
lita?
Jaký je rozdíl mezi celiakií, intolerancí a aler-
gií na lepek?
Měli bychom si i my zdraví dát na lepek 
pozor?
Jaké jsou přirozené bezlepkové potraviny 
a jak je zařadit do jídelníčku?
Posluchači zde jistě najdou odpovědi nejen 
na tyto otázky.
Zuzana Komůrková zde bude také prodávat 
a podepisovat své knihy.
Vstupné 40 Kč

14. 10. Ι 13:00-17:00 Ι oddělení pro děti 
a mládež
VYRÁBĚNÍ ZÁLOŽEK DO KNIH A Ex LIB-
RIS – WORKSHOP PRO SENIORY S ÁJOU 
šNEBErkovoU 
Účastníci workshopu si mohou vytvořit tech-
nikou linorytu či pěnorytu originální grafiku 
– Ex Libris či záložku do knížky. 
Je nutné přihlásit se předem. Učinit tak 
můžete v čítárně MK Sokolov (lze i e-mailem, 
či telefonicky) od 14. září do 11. října 2017. 
Vyrábění je určeno především seniorům 
a zdravotně handicapovaným, kteří se 

mohou hlásit přednostně do 6. října 2017. 
Neobsazená místa poté nabídneme ostatním 
zájemcům, kteří se mohou hlásit do 11. října 
2017. Workshop je kapacitně omezen.
Vstup zdarma

18. 10. Ι 18:00 Ι čítárna
P. S. BÁSNĚ, SONETY A W. S.
Nevyčerpatelný, neodolatelný, nepřekona-
telný Shakespeare slovem, písní a pohybem. 
Představení zarámované do „svatební ko-
medie“ Snu noci svatojánské jako procházka 
mezi láskyplnými řádky básníka a dramatika. 
Sonety a příběhy, dialogy a monology, hudba 
a pohyb.
Hrají: A. Beránková, A. Štěpánová, E. Laboro-
vá, V. Burger, O. Dudek, J-M. Amez-Droz, P. 
Wieser
Režie: H. Strejčková
FysioART a Spolek Budil. Vstupné 40 Kč

23. 10. Ι 18:00 Ι přednáškový sál
CYKLUS REGIONÁLNÍ AUTOřI: LUKÁŠ 
BUJNA – AUTORSKÉ ČTENÍ Z BÁSNICKÉ 
SBÍRKY VZýVÁNÍ PANNY
Jádrem sbírky sokolovského faráře Lukáše 
Bujny jsou verše z let 2000-2006, tedy z dob 
teologických studií a kněžských začátků 
bratra Lukáše. Jak název sbírky napovídá, 
mocnou inspirací pro básnickou tvorbu je au-
torovi žena. A to jak jeho manželka Lucie, tak 
i zosobněná Boží moudrost (Sofie) a postava 
Ježíšovy matky Marie, která zjevuje člověku 
mateřskou tvář Boží lásky.
Na akci bude možno knihu zakoupit a dát 
podepsat. Vstup zdarma.

24. 10. Ι 18:00 Ι čítárna
CYKLUS REGIONÁLNÍ AUTOřI: ČAU 
SÉGRA – AUTORSKÉ SCÉNICKÉ ČTENÍ 
S HUDBOU SKUPINY NETřÍSK
Mít sestru je výhoda či nevýhoda? Sesterský 
svět je zvláštní, nenormální, holčičí, růžový, 
naprosto jiný a tohle je jedinečná šance 
poodhalit, jak to mají dvě sestry, Adéla 
a Amálie. 
Autorka: Zuzana Vajnerová Cerovská
Hudba: skupina Netřísk. Vstup zdarma.

30. 10. Ι 18:00 Ι přednáškový sál
SETKÁNÍ S FILOSOFIÍ: 20. STOLETÍ 
– Mgr. PETR KAŠPAR

Tentokrát nahlédneme do světa strukturalis-
mu. Vstup zdarma.

CYKLUS LUTHERůV PODZIM
Ve spolupráci s městkou knihovnou pořá-
dá ekumenické společenství sokolovských 
církví. 

16. 10. Ι 18.00 Ι přednáškový sál
MARTIN LUTHER – PřEDNÁŠKA 
Mgr. LUďKA SVRČKA, CÍRKEVNÍHO 
Historika

26. 10. Ι 18.00 Ι přednáškový sál
ČTENÍ Z DÍLA MARTINA LUTHERA ZA 
DOPROVODU KLASICKÉ KYTARY. PřED-
NES: Mgr. LUKÁŠ BUJNA, KYTARA: Mga. 
MartiN liNdtNEr

14., 21., 28. 11. Ι 17:30-19:30 | čítárna
INTERNETEM BEZPEČNĚ 
– KURZ ROMANA KOHOUTA
Cílem kurzu je informovat rodiče a příp. jejich 
děti o bezpečném pohybu na internetu, ak-
tuálních kybernetických hrozbách, sociálních 
sítích, kyberšikaně, facebooku, o tom, jak 
ochránit své dítě, o právním vědomí, apod.
Kurz zahrnuje tři lekce, které se budou konat 
vždy v úterý 14., 21. a 28. 11. od 17:30 do 
19:30 hod. Vstupenky v čítárně od 1. 10. 
2017. Vstup zdarma.

Akce pro děti:

MÁMA, TÁTA A JÁ
Vyhlašujeme literárně-výtvarnou soutěž ve 
spolupráci s portálem Stridavka.cz.

Práce budou hodnoceny v kategoriích: *lite-
rární *výtvarná, a dále pak podle věku: *do 6 
let *7 – 9 let *10 – 12 let *13 – 15 let.
Každá práce musí být náležitě označena: 
jméno + příjmení autora, věk, kontakt (adre-
sa, e-mail nebo telefon).
Práce odevzdávejte v oddělení pro děti 
a mládež MK Sokolov nebo zasílejte na 
reismullerova@mksokolov.cz nejpozději do 
konce 15. 11. 2017.
Ceny budou výhercům předány v prosinci na 
akci Den pro dětskou knihu.
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BALÍM, BALÍM, OBALUJI 
– UČEBNICE TÍM OCHRAňUJI
Obaleč Knihovnický vám zabalí vaše učebni-
ce do druhé dne. Ceník: A5 3 Kč, a4 5 Kč a A3 
10 Kč

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

Tentokrát budeme číst z knihy Marcina Mort-
ky Tappi a narozeninový dort.
Vstup zdarma

7. 10. Ι 10:00-12:00 a 13:00-16:00 Ι oddělení 
pro děti a mládež
HERNÍ DEN V TýDNU KNIHOVEN

Přijďte si vyzkoušet a zahrát zajímavé hry. 
Více info na www.mksokolov.cz.
Vstup zdarma

18. 10. Ι 13:00-16:30 Ι oddělení pro děti 
a mládež
VYRÁBĚNÍ PRO ŠIKULKY

Děti budou vyrábět kočičku tak trochu jinak.
Vstup zdarma

21. 10. Ι 17:00 Ι oddělení pro děti a mládež
USPÁVÁNÍ BROUČKů

Program: pohádka Divadelního souboru 
Konvalinky, příprava broučků na zimní spá-
nek, lampiónový průvod, uložení broučků ke 
spánku.Vstup zdarma

Pro všechny:

2. - 7. 10. Ι Městská knihovna Sokolov
týdEN kNiHovEN 
– AMNESTIE NA UPOMÍNKY

Čtenáři mohou vrátit knihy/časopisy a upo-
mínky jim budou prominuty.

14. - 15. 10. Ι 9:00-16:00 Ι Městská knihovna 
Sokolov
VýTVARNý SEMINÁř S MALÍřEM A ILU-
STRÁTOREM ADOLFEM DUDKEM

Téma semináře: JÁ A ZVÍŘE (můj vztah 
ke zvířatům, případně zvíře ve mně) 

Seminář je určen pro zájemce od 13 let. 
Přihlášku si můžete vyzvednout 
v oddělení pro děti mládež nebo 
ji najdete na www.mksokolov.cz. 
Závazné přihlášky odevzdávejte v oddě-
lení pro děti a mládež – nejpozději do 10. 
10. 2017. Zároveň zaplatíte účastnický 
poplatek 200 Kč. Počet míst je omezený. 
 
V sobotu i v neděli bude program semináře 
začínat v 9 hod. a končit v 16 hod. Bližší časo-
vý harmonogram semináře bude upřesněn 
na místě. Seminář je pořádán za finanční 
podpory Karlovarského kraje.

PřIPRAVUJEME NA LISTOPAD:

Akce pro dospělé:

1. 11. Novohradské hory II.  – Milan 
Koželuh
2. 11. Filmová projekce
7. 11. Cyklus debat nad zajímavými 
knihami: Khaled Hosseini – Lovec draků
8. 11. Povídání o bylinkách – Zdeňka 
Krejčová
13. 11. Cyklus regionální autoři: Václava 
Molcarová
15. 11. Vřeteno osudu. Tajná zpověď Karla 
Jaromíra Erbena – Otomar Dvořák, Josef 
Pepson Snětivý
22. 11. Malajsie – Dagmar Franková
27. 11. Setkání s filosofií: 20. století – 
Postmoderna – Mgr. Petr Kašpar
Akce pro děti:

1. 11. Čteme dětem
15. 11. Vyrábění pro šikulky

Akce pro všechny:

11. 11. Book con – setkání milovníků žánru 
sci-fi a fantasy + vyhodnocení soutěže 
TExT WARS

Informace:
Ve zvukové knihovně v oddělení pro do-
spělé čtenáře jsou pro zájemce, kterým 
zdravotní znevýhodnění znemožňuje číst 
knihy v klasické tištěné formě, k dispozici 
zvukové nahrávky známých knižních titulů na 
CD. Podmínkou půjčování je řádné vyplnění 

čtenářské přihlášky, která musí obsahovat 
i potvrzení vystavené lékařem nebo někte-
rou z organizací zrakově postižených (kde 
je výslovně uvedeno, že je doporučeno vy-
užívání služeb zvukové knihovny), případně 
průkaz ZTP/P.

Nákup zvukových knih je realizován s finanč-
ní podporou Ministerstva kultury.

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 
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.
STÁLÁ EXPOZICE OD 16. 10. UZAVŘENA 
Z DŮVODU REKONSTRUKCE

KNIHOVNA MUZEA
(objekt bývalé myslivny)

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

HORNICKÉ MUZEUM KRÁSNO

EXPOZICE MUZEA - v expozici je umístěn 
těžní parní stroj z dolu Marie v Královském 
Poříčí z roku 1897 a dokumentace k jeho 
transferu. Dále je zde prezentována historie 
hnědouhelného hornictví na Sokolovsku, 
ukázky mineralogické sbírky ze Slavkovské-
ho lesa a trojrozměrné sbírkové předměty 
týkající se těžebních aktivit v oblasti.
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Kalendárium

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 unikátní 
ukázkou hornické kultury a dovednosti na-
šich předchůdců. 
V podzemí jsou komory, odpočívadla, výstup-
ky 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 prů-
zkumných 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. 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

26. červenec - 29. říjen 2017  
2. SVĚTOVÁ VÁLKA
Autorská výstava Muzea Sokolov připravená 

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 

14. červenec - 15. říjen 2017
DřEVĚNÉ KRÁLOVSTVÍ ZA OPONOU
Loutky a loutková divadla z let 1850-1950 ze 
sbírky Marie a Pavla Jiráskových
Vstupné dle ceníku

PřEDNÁŠKA

26. října
Mgr. LUBOŠ ZEMAN – Sokolovský zámek
Přednáška začíná v 17 hod. v zimní zahradě 
zámku, vstupné 20 Kč.
Tato akce je realizovaná za finanční podpory 
města Sokolova.

KLUB DůCHODCů SLAMĚNKA SOKOLOV

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

3. 10.  Turnaj v kuželkách a šipkách, 9:00 
hod., kuželna Akryl, startovné 10 Kč
4. 10.  Aula Gymnázia Sokolov, 14:30 hod.: 
Promítání nejnovějšího filmu publicisty 
a scénáristy Stanislava Motla s názvem 
„Němci proti Hitlerovi“ a následná beseda 
k tomuto filmu.  Jde o téma, o kterém se 
ve školách neučí a o lidech, kterým je film 
věnován, se příliš nemluví.
5. 10.   Přihlášky na autobusový poznávací 
zájezd „Andělská Hora – Radošov -  Kysel-
ka“
Přihlášky: 8:00 hod., Dům s pečovatelskou 
službou ul. Komenského 113, Sokolov 
Příspěvek 200 Kč uhradí účastník při přihlá-
šení. 
Den konání zájezdu: 10. 10. 2017. 
 10. 10.   Autobusový poznávací zájezd 
„Andělská Hora – Radošov – Kyselka“  
Účastní se přihlášení 5. 10. 2017.
V Andělské Hoře navštívíme Muzeum za-
niklých obcí a zříceninu hradu, v Radošově 

si prohlédneme obnovený dřevěný most 
a v Kyselce navštívíme Mattoniho muzeum.
Odjezd autobusu: 9:00 hod. zastávka MHD 
Sokolov ISŠTE (naproti sportovní hale)  
9:05 hod. zastávka MHD Sokolov, Těšovice
17. 10.  Turistický výšlap „Kraslickem“  
Doprava: vlak, odjezd ze Sokolova v 8:34 
hod. Sraz na nádraží kvůli zápisu účastníků 
nejpozději v 8:15 hod. 
Trasa: žst. Kraslice - Skalní vyhlídka - Sklen-
ský vrch - Komáří vrch - osada Nová Ves -    
Kraslice předměstí. Trasu je možné zkrátit. 
Délka trasy cca 6 a 12 km.  Výšlap střední 
obtížnosti, trasa je kopcovitá. Dobré turis-
tické boty a oblečení. Jídlo a pití do batůžku. 
Návrat účastníků bude individuální.
 26. 10.  Turnaj v pétanque na hřišti vedle 
MDK Sokolov, 10:00 hod., vstup zdarma
 26. 10.  Taneční odpoledne, 16:30-19:00 
hod. v Music Clubu Alfa.
K tanci a poslechu hraje Duo Jitka a Láďa. 
Vstupné je dobrovolné.  

Začíná nám poslední čtvrtletí roku 2017. 
Počasí v tomto období je vrtkavé, ale my 
pro Vás připravujeme zajímavé akce, jak již 
naznačuje měsíc říjen. Věříme, že si z naší 
bohaté nabídky akcí každý vybere tu, která 
mu bude vyhovovat. Nezůstávejte sami, 
přijďte mezi nás a poznáte, že život s přáteli 
je mnohem veselejší. Budeme se na Vás tě-
šit!

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

KLUB DůCHODCů HORNICKÁ 1595
- HÁJEČEK

Pranostika lidu: Čistý nový Měsíc v říjnu 
slibuje pěknou vinnou žeň.

2. 10. 10:00 Kynšperk, Pochlovická 
ul., Domov pro seniory s dlouhodobým 
onemocněním Pěvecký kroužek seniorů 
„ZPÍVÁNKY“ uvede pásmo pohodových 
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písní a scének věnované svátku Meziná-
rodního dne seniorů všem přítomným. 
3. 10. 15:00 Dolní Rychnov, Bergmanova 
ul., Domov pro seniory s dlouhodobým 
onemocněním. Pěvecký kroužek seniorů 
„ZPÍVÁNKY“ uvede pásmo pohodových 
písní a scének věnované svátku Meziná-
rodního dne seniorů všem přítomným. 
4. 10. 14:00 Klub seniorů Vítězná „ZPÍ-
VÁNKY“ dvou klubů seniorů rozšířené 
o seniory Sokolovska, které srdečně zveme 
ke společnému posezení věnované Meziná-
rodnímu dni seniorů.
5. 10. 14:00-18:00 Restaurace Florenc, 
Sokolov. Pozvánka nejen pro seniory So-
kolovska na Čtvrteční posezení s hudbou 
a tancem.
9. 10. 13:00-17:00 Posezení s debatou: 
Na co se těšíte v nejbližší době? Zajděte 
na kafíčko mezi nás a my vám budeme 
naslouchat a sdílet vaši radost z příjemných 
prožitků.
10. 10. 15:00-18:00 Zpívánky – pěvecký 
kroužek.
11. 10. 13:00-17:00 Posezení s debatou: 
V pokročilém věku můžeme zmoudřet nebo 
zestárnout? Jak to cítíte vy?
12. 10. 14:00-18:00 Restaurace Florenc, 
Sokolov. Pozvánka nejen pro seniory So-
kolovska na Čtvrteční posezení s hudbou 
a tancem.
16. 10. 13:00-17:00 Posezení s debatou: 
Život je plný náhod. Měsíc říjen je počáteč-
ním základem k úspěšnému oslovení pro 
přátelství u osamělých osob. Vydejte se 
prosím do společnosti.
17. 10. 15:00-18:00 Zpívánky – pěvecký 
kroužek.
18. 10. 13:00-17:00 Posezení s debatou: 
DOBRÁ RADA. Dostali jste nějakou dobrou 
radu do života, kterou byste chtěli „poslat“ 
dál?
19. 10. 14:00-18:00 Restaurace Florenc, 
Sokolov. Pozvánka nejen pro seniory So-
kolovska na Čtvrteční posezení s hudbou 
a tancem.
23. 10. 13:00-17:00 Posezení s debatou: 
DĚTSTVÍ. Když se řekne dětství, co vás 
napadne jako první?
24. 10. 15:00-18:00 Zpívánky – pěvecký 
kroužek.

25. 10. 13:00-17:00 Posezení s debatou: 
VZPOMÍNKY. Co vás na vašem osudovém 
partnerovi od začátku zaujalo? Přijali 
a viděli jste ho takového, jaký doopravdy 
je? Nebo jste v koutku duše očekávali něco 
jako změnu k lepšímu? Jakou roli ve vztahu 
by měl hrát třeba muž?
30. 10. 13:00-17:00 Posezení s debatou: 
Březen a říjen jsou dva optimistické měsíce. 
V březnu už je jaro cítit ve vzduchu a podob-
ně říjen je v očekávání chladných dnů, plíska-
nic zasněžených luk a strání s vyvrcholením 
svátků vánočních. Těšíte se už na Vánoce? 

Milí senioři,
vyhlašuji pro nás měsíc říjen měsícem zpě-
vu. Když si zpíváme, okysličujeme si mozek 
a pomaleji stárneme. Zpívejte si všude. 
Máte možnost u nás na zpívánkách i na 
posezení s hudbou a tancem. Všude jste 
srdečně vítáni, a již teď se na Vás těšíme. 
Tímto bych rád oslovil všechny šikovné 
lidičky, kteří by se rádi prezentovali svými 
výrobky včetně vánočního cukroví na vý-
stavních a prodejních trzích, které hodláme 
uvést v adventní době. Více k tomu uvede-
me v listopadovém čísle Patriotu.
Všem Vám přeji krásný podzim a nezapomí-
nejte navštěvovat kluby seniorů, jsou tady 
pro Vás!

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

PROGRAM KLUBU SENIORů
J. Z PODĚBRAD

SRDEČNĚ VÁS ZVEME KAŽDOU STŘEDU 
OD 14 HODIN NA SPOLEČNÉ POSEZENÍ 
V KLUBU SENIORŮ.

4. 10.  Společný den seniorů s ostatními 
kluby 
11. 10.  Židovské svátky a jídla s nimi spoje-
ná - Ing. Iva Dvořáková
18. 10. Oční cviky, paměťové hry, vzpomín-
ky na naše podzimní hry
 25. 10. Dušičkové aranžování: zdobení 
svíčky, drátkování, aranžování - suchá vazba
           
Za klub seniorů J. Z Poděbrad Alena Veithová        

pozváNka

Svaz postižených civilizačními chorobami 
v ČR, z. s., již 13 let organizuje prezentační 
akci „Týden s civilkami“, která představuje 
veřejnosti rozsáhlou činnost celorepublikové 
organizace  pro osoby postižené civilizačními 
chorobami. 
V rámci tohoto týdne, tj. od 9. 10. do 15. 10. 
Vás srdečně zveme na tyto akce:

10. 10. 2017 Zdravotní vycházka spojená 
s cvičením v přírodě
Sraz ve 13:00 hodin před Billou - směr vy-
cházky areál Bohemia 

12. 10. 2017 Rehabilitační a relaxační cviče-
ní v tělocvičně bývalé 4.ZŠ,  ulice Sokolovská, 
od 9:00 hodin
                   
SPCCH v ČR, z. s., děkuje za podporu akcí 
„Rozchoďme to s Lesy ČR“ a „Týden s civilka-
mi“ generálnímu partnerovi Lesy ČR, s. p.

Za výbor základní organizace Sokolov 
Marianna Šmídová
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Křížovka

Soutěžní kupon 
- Sokolovský Patriot 10/ 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. 10. 2017.

V říjnu uplyne 60 let od 
narození sokolovského  rodáka,  
významného operního pěvce. 
Říjnová křížovka skrývá jeho 
jméno.

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 prosincovém čísle Sokolovského 
Patriotu.

Tajenka z čísla 07-08/2017:
„LOKÁLKA A NADEN“

Výherce: 
Radim Oravec, Sokolov 
vyhrává dvě volné vstupenky 
na libovolné promítání v 3D 
kině Alfa. Vstupenky si výherce 
může vyzvednout od  1. 10. do 
31. 10. 2017 v Sokolovském 
infocentru.
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