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„Chvíli stát a po-
slouchat, jak vítr 
větve čistí, k zemi 
padá zlatý vodopád, 
pod nohama cinká 
to poztrácené listí, 
vím, že právě zpívá 
listopad.“
Že Vám jsou, přátelé, 
tato slova povědo-
má? Ani se nedivím, 
kdo by neznal klasiku 
Wabiho Daňka, mi-

mochodem písničkáře, který právě Sokolov a jeho 
okolí zná velice dobře. A já s úryvkem jeho melodie 
Píseň, co mě učil listopad vstupuji do pravidelného 
okénka, ve kterém Vám všem jménem vedení měs-
ta budu přát jen to nej do dnů příštích.
Dámy a pánové, tedy příjemné listopadové listování 
ve Vašem Patriotu. Vítám Vás v měsíci hned něko-
lika kontrastů. A za všechny alespoň jeden příklad. 
Zatímco se nákupní regály a obchodní výlohy začí-
nají plnit různým vánočním zbožím a obchodníci si 
mnou ruce v očekávání tučných tržeb, my bychom 
s klidem mohli svým peněženkám dát volno, a to 
hned ve dvou listopadových dnech. 25. listopad je 
totiž ve světových kalendářích označen jako Mezi-
národní den bez nákupů a obchodní absenci může-
me absolvovat následně i 28. listopadu, kdy si svět 
připomene Mezinárodní den nekupování ničeho. 
Jak vidno, slavit se dá klidně i bez obrovských ná-
kupů. Ale od světových dnů, které si připomínáme 
spíše na odlehčení, pojďme ke dni, jehož význam si 
rok co rok připomene každý z nás. Čeká nás hned 
druhý listopadový den a v kalendáři je zapsán jako 
Památka zesnulých. Právě i letos v tento podzimní 
čtvrtek vyrazí naprostá většina z nás na blízké či 
vzdálené hřbitovy a položí dušičkový věneček nebo 
zapálí svíčku u ostatků našich blízkých. V tento den 
se mnohdy uspěchaný život kolem nás zpomalí, 
a my tak konečně najdeme alespoň chvilku času 
na zamyšlení a zejména na vzpomínání. Vzpomínat 
budeme na ty, kteří již nejsou mezi námi, ale jsou 
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obsahSlovo starosty

a navždy budou v nás. Z celého srdce Vám, přátelé, 
přeji, abyste těch vzpomínek našli co možná nejvíce 
a zároveň, aby bolely co možná nejméně. Rád dodá-
vám, že osobně velmi vnímám tu tichou a dojemnou 
atmosféru, která panuje mezi všemi, kteří bok po 
boku stojí u blikajících svíček, a i když spolu mluví 
mlčky - rozumí si. A poté, co se rozloučíme s těmi, 
za kterými jsme přišli, odcházíme obklopeni svojí 
rodinou nebo přáteli a v záplavě barevných listů si 
uvědomíme, jak je kolem nás krásně. 
Dovolte mi, dámy a pánové, abych se malinko 
zastavil ještě u dvou významných dnů, byť i v lis-
topadu je jich samozřejmě mnohem víc. Rád bych 
připomněl 11. listopad, který patří všem válečným 
veteránům. Naše velké díky a respekt míří k těm, 
kteří bránili a brání naše hodnoty. Slova uznání pa-
tří všem, kteří bojovali ve světových válkách a míří 
také k těm, kteří oblékají uniformu na zahraničních 
misích. Slavnostní náladu oblékněme samozřejmě 
17. listopadu, tedy ve státní svátek, kterým je Den 
boje za svobodu a demokracii.
Kromě listopadových zamyšlení, která jsem ně-
kolikrát ve svém příspěvku doporučoval, musím 
také na závěr dodat, že všichni, kdož jsou spojeni 
s městským rozpočtem, jdou do finále. Finišují 
nejen velké investiční akce, které jsme plánovali 
na letošní rok, ale také probíhají poslední úpravy 
rozpočtu, který bude naposledy (opět důkaz, jak 
ten čas letí) ve svém volebním období schvalovat 
současné městské zastupitelstvo. A úkolů je před 
námi ještě plno. Takže dost bylo listopadového 
zpívání a hurá do práce! Ale před závěrečnou 
tečkou si neodpustím ještě jednu zmínku týkající 
se významných dnů v tomto měsíci. 21. listopadu 
je Světový den pozdravů a já tak s předstihem jdu 
slavit, a proto zdravím Vás všechny! Tedy: „Na shle-
danou…, na viděnou…, příjemný den…, pohodový 
listopad…, mějte se krásně…“

Bc. Jan Picka, starosta města
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oMalovÁNkY Jako prEvENCE

Jedenáctiletý Šimon Steiner, žák ZŠ Švabin-
ského v Sokolově, nakreslil několik motivů 
pro dětské omalovánky. Ty vydává městská 
policie v rámci projektu „Bezpečná vycház-
ka“ už od roku 2010 a rozdává je dětem 
sokolovských mateřských škol. „Autorem 
kreseb původních omalovánek byl Jakub 
Štěpánek. Jelikož jsme tyto omalovánky 
používali již sedm let, rozhodli jsme se pro 
jejich obměnu a přidali jsme i nová témata, 
např. hraní si s ostrými předměty,“ popisuje 
vedoucí oddělení prevence městské policie 
Hana Procházková s tím, že před zhotovením 
si děti jednotlivé náměty prohlédly a samy 
si vybraly. „Omalovánky používáme jako di-
daktickou pomůcku s předškoláčky. Jednou 
ročně navštíví strážník školku a jednou ročně 
navštíví děti nás v centru prevence. Společně 
si povídáme na téma bezpečnost - jak se 
chovat doma, venku a co dělat, když najdu 
odhozenou injekční stříkačku apod.“ Hanka 
Procházková dále dodala, že letos nechají 
vyrobit 250 ks dětských omalovánek. 

Talentovaného Šimona pozvali také na 
radnici, aby mu osobně poděkovali starosta 
Jan Picka, místostarostka Renata Oulehlová 
a velitel městské policie Petr Procházka.  Ši-
mon Steiner za své kresby dostal dárkovou 
tašku s drobnými dárky a odměnu 5 000 Kč. 

Na obrázku zleva: velitel MP Sokolov Petr 
Procházka, místostarostka Renata Ouleh-
lová, Šimon Steiner s otcem a starosta Jan 
Picka

Pavla Sofilkaničová
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Zprávy z města

ULICI 5. KVĚTNA POKRYJE 
ŽULOVÝ POVRCH

Ještě před Vánoci mají být hotovy stavební 
práce v ulici 5. května. Náročná rekonstrukce 
bude stát bezmála 4,5 milionu korun. Město 
se rozhodlo, že namísto dosud využívané 
zámkové dlažby položí žulové desky. „Stojí 
nás to trochu víc, než zámkové kostky, 
nicméně od žuly si slibujeme dlouhodobou 
životnost a nový, moderní vzhled,“ komento-
val investici starosta Jan Picka.
Kromě položení nového povrchu dojde 
k odvodnění, výměně veřejného osvětlení 
a přibude nový mobiliář. V současné době 
probíhají další práce na sousedním nábřeží 
Petra Bezruče. Vodohospodáři tady vy-
měňují vodovodní řád. Zatím v první části 
k lávce přes Lobezský potok, zbylý úsek pak 
dokončí na jaře 2018. Po té město plánuje 
opravu celého nábřeží v hodnotě 12 milionů 
korun. „Tato ulice už je v havarijním stavu. Na 
komunikaci jsou prohlubně, velmi špatně se 
tady parkuje, kořeny mohutných stromů zve-
dají vozovku, což už samozřejmě není úplně 
bezpečné,“ zdůvodňuje investici starosta, 
„město v projektu počítá s novou výsadbou 
i novým povrchem, aby tato ulice měla ko-
nečně reprezentativní podobu.“ O investici 
budou ještě rozhodovat zastupitelé.
Starosta dále uvedl, že město se již teď při-
pravuje na rozsáhlou rekonstrukci nám. Bu-
dovatelů. Předpokládané náklady dosahují 
32 milionů korun. Probíhají rovněž sondy, 
které mají ukázat, zda bude v místě možné 
budovat i podzemní parkoviště.

MĚSTO OTEVŘE FOND NA PODPORU 
DĚTÍ S HANDICAPEM

Rodiny, které pečují o tělesně handicapované 
dítě, mohou od roku 2018 požádat město 
o jednorázový příspěvek na péči. Zvláštní fond 
založí pro ty, které jsou zařazené do 3. a 4. 
třídy podle klasifikace postižení. Město chce 
na dotace uvolnit 255 tisíc korun ročně. Děti 
zařazené do 3. stupně mohou získat příspěvek 
5 tisíc, ve 4. stupni pak 10 tisíc korun. Peníze 
mohou rodiče použít na nákup kompenzač-
ních pomůcek, ozdravné pobyty, rehabilitace 
apod. „Všichni víme, jak složité je to s pojiš-
ťovnami, takže sbíráme víčka, nebo hrajeme 
charitativní zápasy. Město chce proto rodičům 
alespoň trochu ulehčit už tak náročný život. Je 
to minimum, co pro ně můžeme udělat,“ řekla 
o novém programu místostarostka Renata 
Oulehlová. Pro zřízení fondu se řídila poznat-
ky, které si nechala vypracovat na odboru so-
ciálních věcí. Ukázalo se, že v Sokolově rodiny 
pečují o 35 takto nemocných dětí. Zájemci se 
s případnými dotazy mohou obracet na odbor 
sociálních věcí.

UPOZORNĚNÍ
V rámci provozních změn týkajících se 
webu města Sokolova upozorňujeme, že od 
1. 1. 2018 již nebude možné využívat úsek 
věnovaný volnému času na webu města, v rámci 
kterého si mohly jednotlivé spolky přímo a bez-
platně zadávat informace o svých aktivitách. Od 
1. 1. 2018 to již možné nebude, tento úsek „Volný 
čas“ – „Aktivity ve městě“ bude zrušen. Infor-
mace o svých aktivitách tak budou moci spolky 
zasílat přímo na Sokolovské infocentrum.

www.mdksokolov.cz/infocentrum 
359 808 72, info@mdksokolov.cz
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Členka zastupitelstva města Bc. Vlasta Kai-
serová přivítala v měsíci září v obřadní síni 
sokolovského zámku do života sokolovské 
občánky: Lucii Düringerovou, Elišku Berán-
kovou, Ondřeje Říhu, Karolínu Štorcelovou, 
Tomáše Ivana Převrátila, Barboru Dvořáko-
vou, Nelu Hrehovou, Daniela Klimeše, Adama 
Šalku, Lukáše Lipnického, Jonáše Polendu, 
Jakuba Štycha, Daniela Horvátha, Elišku 
Boháčkovou, Miloslava Polívku, Alexandra 
Dunu a Daniela Červeňáka. 

Přejeme jim pevné zdraví, štěstí a prožití 
bezstarostného dětství.

Romana Černíková
MěÚ Sokolov, odbor školství a kultury

INFORMACE K ,,VÍTáNÍ OBČáNKů"

Vítání občánků se vztahuje na děti ve věku 6 
týdnů od narození do věku 1 roku s trvalým 
pobytem na území města Sokolov v době 
podání přihlášky. V případě zájmu je možné 
vyplnit přihlášku, kterou naleznete na 
webových stránkách města Sokolov – www.
sokolov.cz (Informace k ,,Vítání občánků“) 

Vítání občánků 

nebo si ji osobně můžete vyzvednout na 
matrice či odboru školství a kultury v budově 
Městského úřadu v Sokolově nebo požádat 
o zaslání emailem – kontaktní adresa: romana.
cernikova@mu-sokolov.cz. Přihlášku můžete 
osobně doručit na odbor školství a kultury 
nebo zaslat poštou na adresu: Městský úřad 
Sokolov, odbor školství a kultury, Rokycanova 
1929, 356 20 Sokolov, a to nejpozději 20dnů 
před stanoveným termínem konání akce.  
Termíny konání jsou následující:
15. 11. 2017 (pro děti narozené od 01. 08. 
2017 do 31. 08. 2017) a 04. 12. 2017 (pro děti 
narozené od 01. 09. 2017 do 30. 09. 2017)
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Bližší informace poskytne odbor školství 
a kultury, pí Romana Černíková, tel. č.: 
359 808 188, e-mail: romana.cernikova@mu-
sokolov.cz.
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Není to lehké…
Není lehké, psát o někom, kdo byl přes dvacet 
let zprvu spolupracovníkem a pak přítelem… 
Není lehké psát o někom, kdo se před očima 
dva roky ztrácí a viditelně odchází na jiný 
břeh… Není lehké psát o někom, kdo zjevně 
fyzicky a posléze psychicky dlouhodobě trpí 
a vkládá nesmírnou energii do boje se svým 
stavem… 
Je důležité si připomenout Jiřího jako horli-
vého účastníka celé řady domácích i zahra-
ničních výtvarných sympozií a workshopů, po 
nichž zůstala na řadě míst severozápadních 
Čech kvalitní, převážně sochařská díla… Je 
vhodné zopakovat, že Jiřího tvorba nebyla 

ničím průměrným, jeho dílo mělo a samozřej-
mě má svůj osobitý rukopis, prozrazující jeho 
vášnivý vztah k ženské kráse… Je obšťast-
ňující připomínat si Jiřího jako diváka a mi-
lovníka zásadních velkých výstav a tvůrců, 
kdy sledoval vývoj současného moderního 
umění na velkých zásadních výstavách a znal 
se či seznamoval s chutí s novými mladými 
autory… Je příjemné vzpomenout na Jiřího 
džentlmenství a určitý druh elegance, na 
kterou byl pyšný…
Věřím, že v tom je Jiří Černý stále mezi námi, 
zanechal po sobě nesmazatelné stopy. Vzpo-
mínejme na ty dobré!

Josef Vomáčka

Nejen umělecký kruh zasáhla nedávno 
smutná zpráva. Po vážné nemoci zemřel 
sokolovský výtvarník Jiří Černý. Věnujme 
tichou vzpomínku člověku, jehož dílo 
žije dál v městských parcích, sokolovské 
kronice i na řadě pláten v galeriích. 

Jiří Černý dlouhá léta žil a působil především 
v Chebu. Nesmazatelnou stopu ale vytvořil 
rovněž v Sokolově, Františkových Lázních, 
Třinci, nebo v německém Selbu či Bad 
Stebenu. Umělec se věnoval především 
malbě a sochaření, kdy pracoval nejčastěji se 
dřevem a různými druhy kamene. V jeho sbírce 
najdeme žulu, opuku, pískovec i mramor. 
Pro Sokolov vytvořil několik působivých 
monumentů. Jmenujme například žulovou 
fontánu v Husových sadech, kamenné srdce 
pro novomanžele v parku u sokolovského 
zámku, pamětní desku na židovském hřbitově, 
nebo řadu maleb v sokolovské kronice. 
Pana Černého jsem znal osobně dlouhá léta. 
Dodnes vzpomínám na sochařská symposia, 
která spoluorganizoval. Potkávali jsme se 
také při různých vernisážích i při odhalování 
jeho sochařských děl. Vzpomínky na 
něj jsou velice příjemné, vždy jsem totiž 

Pozn. redakce
- na Str. 4 
- pietně upravit 
- text J. Vomáčky do rámečku  
- K článku fotografie, něco i v PDF

potkal muže, který nešetřil úsměvy a vždy 
rozdával pozitivní náladu.
Jan Picka, starosta města Sokolov

Smrtí skončil jeho život, ale jeho 
poselství, jeho práce, jeho láska 
tady zůstanou po mnoho generací. 
S úctou a díky na něj vzpomíná mnoho 
lidí v tomto městě, včetně mne.  
Renata Oulehlová, místostarostka města 
Sokolov

Jiřího si budu pamatovat jako člověka 
optimistu s obrovským životním zápalem, 

který měl rád život. Vytvořil toho mnoho. 
Do všeho šel vždycky srdnatě a sochařská 
symposia by bez něj nebyla taková, jaká si 
je pamatujeme. 
Ladislav Sedláček, ředitel MDK Sokolov

S panem Černým jsme spolupracovali řadu 
let. Jako odborník ochotně vykonával 
činnost porotce v mnoha soutěžích, které 
organizujeme. Byl to člověk skromný, 
ochotný a s velkým srdcem. Bude nám 
chybět. 
Iva Ondrejková, ředitelka DDM Sokolov



To, na čem si my osobně zakládáme je kvalitní 
produkt a odpovídající služba. Jsme rodinná 
firma, budujeme ji jako rodina, jako rodina ji 
držíme čtrnáct let pospolu. Ať už vytvoříme 
produkt, službu, napíšeme článek, snažíme 
se to dělat na 100%. I kdybychom rostli a cítili 
v určité chvíli, že nedokážeme udržet kvalitu, 
okamžitě postup zpomalíme. 

  
A kdo z rodiny má to všechno na svědomí?
Mamka pomáhá lidem už spoustu let, zabývá 
se čínskou medicínou a specializuje se na tzv. 
irisdiagnostiku, což je zjišťování zdraví člově-
ka z oční duhovky. Dříve s sebou na schůzky 
vozila produkty jako čaje a tinktury od jiných 
firem. V té době jsme žili v Pardubicích 
a jednoho večera nás v kruhu rodinném na-
padlo, proč bychom si nezkusili umíchat čaj 
sami. Nejtěžší v tu chvíli bylo dát dohromady 
recepty, které fungují. Začínali jsme s deseti 
výrobky, které jsme míchali ve vlastní garáži 
a tyto produkty se dostávaly jen k zákazní-
kům maminčiny poradny. Nápad každopádně 
vznikl společně. 
Jak se dostala firma z Pardubic do Sokolo-
va?
Ze Sokolova pocházím a po ukončení spor-
tovní kariéry v Pardubicích jsme se rozhodli 
vrátit zpět do rodného města, respektive do 
Bukovan. Tam už jsme to rozjížděli naplno, 
vytvořili si vlastní obalový materiál a testo-
vali jsme nové receptury. Hledali jsme pro-
story pro výrobu a pomoci se nám dostalo od 
města, kdy jsme v dubnu roku 2007 dostali 
možnost realizovat ji v místě tzv. inkubátorů. 
Od té doby děláme vše v Sokolově, máme tu 
sídlo, kanceláře, expedici, výrobu a otevřeli 
jsme i vzorkovou prodejnu s názvem Anděl-
ská apatyka. V roce 2010 jsme vstoupili na 
slovenský trh, který je dnes skoro stejně 
veliký objemem jako český. Čtyři roky poté 
jsme obdrželi dotace a díky nim jsme mohli 
nakoupit prakticky veškerou technologii. 
Mohou si někde případní zájemci vaše pro-
dukty prohlédnout a případně vyzkoušet?
Pro tyto účely slouží naše kamenná prodejna 
s názvem Andělská apatyka. V Andělské apa-
tyce naleznou veškerý sortiment Serafinu, 

který vyrábíme a distribuujeme. Návštěvní-
kům zde nabízíme vynikající praženou kávu, 
masala chai, matcha a jiné kvalitní dovážené 
a naše čaje, domácí šťávy a spoustu dalšího. 
To vše z rukou příjemné a odborně proškole-
né obsluhy.  
Máte nějakou zpětnou vazbu od  lidí,  kteří 
vaše produkty užívají?
Lidé nám často píšou příběhy. Posledním 
z nich, který mi udělal velkou radost, byl od 
mladé rodiny (žena 32, muž 36). Ti se 7 let 
snažili o miminko, přičemž ani IVF nepomoh-
lo. Před dvěma měsíci nám napsali, že se jim 
narodil zdravý chlapeček díky maminčině 
poradenství a produktům Serafin. To člověka 
nabíjí, když zjistí, že práce, kterou se snaží 
dělat poctivě, opravdu pomáhá. 
My panu Gasparikovi děkujeme nejen za 
rozhovor, ale jemu i celému týmu především 
za další kus práce, na kterou můžeme být 
v našem kraji pyšní. Gratulujeme k vítězství 
v soutěži Firma roku a držíme palce v celo-
státním kole.

Andrea Pfeifferová
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Život v Sokolově

V září proběhlo v Puppu vyhlášení sou-
těže Firma roku Karlovarského kraje. 
Sokolovská společnost Serafin byliny se 
přihlásila, přišla a vyhrála. Má šanci na 
úspěch i v celostátním kole? Po rozhovoru 
s jednatelem firmy Petrem Gasparikem 
tomuto snu věříme:

Tušíte,  proč  jste  se  těmi  vyvolenými  stali 
právě vy?
Ano, bezprostředně po vyhlášení výsledků 
za mnou přišel vedoucí Vodafonu - jediný člo-
věk, který byl na každém vyhlášení. Byli jsme 
podle něj jediný kraj, kde to bylo tak zřejmé. 
Osmičlenná komise se údajně rozhodla 
jednohlasně. Zaujal je za prvé náš příběh, za 
druhé ten přístup, jaký máme a za třetí celá 
tvář firmy. Srovnával nás s konkurencí, která 
většinou disponuje vyššími obraty a počtem 
zaměstnanců, majitel však často není z Karlo-
varského kraje nebo jsou to velké korporace 
bez tváře. 
Kdo vás do soutěže přihlásil?
Do soutěže se firma přihlašuje dobrovolně. 
Dlouho jsem nevěřil, že bychom mohli 
mít šanci, nicméně tento rok jsme zkusili 
přihlášku poslat. Zároveň jsme se letos 
přihlásili do programu CzechInvest, kde nás 
mohly navštívit sokolovské školy a projít si 
výrobu. Program měl studentům poukázat 
na to, že i v Sokolově jsou firmy, kde se 
mohou uchytit a nemusí kvůli práci odcházet 
do jiných krajů. Vedoucí tohoto projektu mě 
sama přesvědčila, že bychom se měli přihlá-
sit, protože šanci dostat se alespoň do finále 
určitě máme. 
Co konkrétně se v soutěži hodnotí?
Firma musí splňovat spoustu kritérií, jedním 
z nich je obecný přístup k zaměstnancům 
- jak se k nim chováte, jaké mají benefity.  
Posílá se ke zhodnocení vyúčtování pro kon-
trolu včasného splácení závazků, vyplácení 
zaměstnanců atd. Spousta otázek se točí 
okolo ekologie, zdali produkujeme a kont-
rolujeme emise, třídíme odpad apod. Dalším 
důležitým bodem je procentuální rozložení 
působení firmy v republice a ve světě.

Dělají to poctivě, proto byli oceněni
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Sokolov v proměnách času 
- Sokolovské chemické závody

Život v Sokolově

Představujeme Vám rubriku „Sokolov v pro-
měnách času“. V jednotlivých vydáních Vám 
až do konce letošního roku nabídneme foto-
grafický pohled na historickou a současnou 
podobu vybraných lokalit Sokolova. Autorem 
komentářů je radní a ředitel Muzea Sokolov 
Michael Rund. Aktuální fotografie jsou 
dílem Vlastimila Kováče. Historické obrázky 
pochází z archivu Městského úřadu Sokolov. 
Napište nám, které změny Vás v našem městě 
zasáhly. Vybrané příspěvky uveřejníme.

Sokolovské chemické závody (lidově zvané 
„chemička“) vznikly během I. světové války na 
základě potřeby zajistit zvýšenou výrobu su-
rovin nezbytných k výrobě třaskavin a střeliva. 
Bylo rozhodnuto o výstavbě nových kapacit na 
výrobu dusíkatého vápna vyráběného z karbidu 
vápníku z důvodu nedostačující kapacity tehdej-
šího závodu v Blumau u Vídně. Investorem stavby 
bylo rakouské ministerstvo války, které pověřilo 
hledáním vhodné lokality a vybudováním nové 
kapacity Rakouský spolek pro chemickou a hut-
ní výrobu se sídlem ve Vídni. Jako nejvhodnější 
lokalita byl Spolkem vybrán tehdejší Falknov 
(dnešní Sokolov), kde bylo k dispozici dostatek 
hnědého uhlí a hlavně rozsáhlé volné pozemky 
východně od města v blízkosti řeky Ohře. Blíz-
kost řeky byla důležitá, protože k výrobě bylo 
nutné velké množství technologické vody. Mi-
nisterstvo také dodalo potřebné pracovní síly, 
kdy při otrocké práci museli na stavbě pracovat 
zajatci ze zajateckého tábora v Jindřichovicích. 
Výstavba rozhodujících provozů byla ukončena 
a zkušební provoz byl zahájen v květnu 1918.  
V „chemičce“ se vyráběl například i korund, 
nebo peroxid vodíku. Postupně byly ale tyto vý-
roby odstaveny a od osmdesátých let minulého 
století je program postaven na výrobě kyseliny 
akrylové a jejích esterů, včetně akrylátových 
disperzí. V současnosti chemické závody patří 
nadnárodní firmě Synthomer a slaví 100 let od 
svého založení. 
Srovnávací fotografie pořízené z rozhledny na 
Hardu výmluvně ukazují rozvoj továrny v uply-
nulých 100 letech.
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Kultura v Sokolově

Pomozte s vytvořením kalendáře kulturních, 
společenských a sportovních akcí na celý rok 
2018 pořádaných v Sokolově. Městský dům 
kultury Sokolov připravuje ucelený přehled, 
který bude k dispozici elektronicky i v tištěné 
podobě zdarma v Sokolovském infocentru.
Žádáme tímto všechny organizace, školy, fy-
zické i právnické osoby, které se rozhodnou 
pořádat některou z výše jmenovaných akcí, 
aby využily této možnosti a zaslaly pořádané 
akce spolu s fotografií (klidně i ilustrační 
nebo z loňských ročníků) elektronicky na 
e-mail: kamila.herakova@mdksokolov.cz, 

Vytvořte s námi kalendář akcí na rok 2018
nejpozději do 20. listopadu 2017. Předmět 
e-mailu: Kalendář akcí 2018 - SOKOLOV.

Vzor pro zveřejnění dané akce: 
3. 2. 2018, 20:00, Městský dům kultury 
Sokolov – všechny společenské sály 
Reprezentační ples města Sokolova 
Pořadatel: Městský dům kultury Sokolov, 
5. května 655, Sokolov, tel.: 359 808 711
e-mail: info@mdksokolov.cz
web: www.mdksokolov.cz

Sokolovské infocentrum 

Aká matka, taká Katka
Klášterní výstava v listopadu představí so-
chařská díla a plastiky nejslavnější slovenské 
sochařky šedesátých a sedmdesátých let 
Erny Masarovičové a její dcery, česko-ame-
rické tvůrkyně Katariny Kissoczy. K vidění 
budou objekty, sochy, plastiky, konstrukce, 
projekce. Vernisáž se koná v pondělí 6. listo-
padu ve výstavní síni klášterního kostela sv. 
Antonína Paduánského v 17.30 hodin. Výsta-
va potrvá do 29. listopadu 2017. 

Josef Vomáčka, kurátor výstavy

Aká matka... -  Rodící se život - Erna Masarovičová Aká matka... - Com_. plot Katarína Kissoczy
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Kultura v Sokolově

3. Podařilo se Vám mluvit i s pamětníky?
Musím uznat, že kolega měl na Karlovarsku 
v tomto ohledu větší štěstí. Já jsem jich bohu-
žel zase tolik nenašel. Mám ale jeden krásný 
příběh, kdy jsem v Českých Kopistech u Tere-
zína, dříve to byly Německé Kopisty, pátral po 
osudu jednoho vojáka zabitého v Krajkové. 
Zrovna o něm jsem nevěděl zhola nic. Znal 
jsem jen jméno a původ. Když jsem tam přijel, 
tak na návsi byl jen jeden starší pán, zametal 
před svým domkem, který měl mimochodem 
číslo popisné 38. Zeptal jsem se ho, jestli neví 
něco o vojákovi, kterého hledám. On spráskl 
ruce a povídá: „70 let na tebe čekám!“. Zavedl 
mne k sobě domů, kde měl na něj spoustu 
památečních předmětů, včetně fotografií. 
Byli to totiž kamarádi. Vyprávěl mi, jak spolu 
chodili za děvčaty a do Sokola. Díky tomuto 
velmi zajímavému setkání jsem se posunul 
v pátrání po osudech onoho vojáka o dost 
dál. A podobných náhod bylo více, a tak jsem 
postupně získával, kromě archivních materi-
álů, mnoho informací i od dalších příbuzných 
zabitých, zraněných či zúčastněných vojáků, 
finančníků či četníků. Musím říct, že byli rádi, 
že se o problematiku někdo zajímá, prakticky 
nikde jsem neměl zavřené dveře, spíše naopak. 
Řada z nich dodnes uchovává řadu artefaktů 
na své předky, hodně si pamatují od vyprávění 
svých rodičů a prarodičů. Ctí a uchovávají 
tyto vzpomínky. Například rodina Stanislava 
Roubala, četníka zabitého v Habartově, velmi 
intenzivně pečuje o jeho hrob a památku, 
a není samozřejmě sama. 
4.  V  díle  se  tedy  věnujete  hlavně  osudům 
obětí, případně jejich potomků. Co pachatelé, 
dozvíme se o nich něco?
Dozvíme se, protože po válce celá řada těch 
lidí, myslím tedy z řad německého obyvatel-
stva, z řad henleinovců, se dostala před soud.  
Samozřejmě pokud nezmizeli ve víru války, 
pokud nepadli někde na frontě, případně po 
válce neutekli do Německa a nezmizeli v po-
válečném chaosu. Velmi podrobně toto téma 
zpracoval ve své knize Nedaleko od Norimber-
ku pan Václav Jiřík, který se zde věnoval tzv. 

Letité pátrání po osudech těch, kteří jsou 
spojeni s pohnutými událostmi září roku 
1938, vydalo na další knihu regionálních 
autorů. Sokolovský historik, pedagog 
a badatel Vladimír Bružeňák v listopadu 
představí její první díl s názvem Morový rok 
na Sokolovsku. V obsáhlém díle autor od-
haluje nejen příběhy vojáků a četníků, kteří 
zahynuli při henleinovských povstáních. 
Téměř pět stovek stran nabízí řadu dosud 
neznámých faktů a unikátních fotografií. 
V knize se ohlédneme nejenom za ostrými 
střety v pohraničí, ale také za příjezdem 
wehrmachtu míjejícím se s odvolanými 
československými vojáky, nebo návštěvou 
Adolfa Hitlera. Pana Bružeňáka jsme požá-
dali o rozhovor.

1. Pane Bružeňáku, nejdřív se zeptám, proč 
název Morový rok?
To ví málokdo. Kdysi dávno připravoval pan 
učitel a badatel Václav Němec stejnojmennou 
výstavu. Při svém pátrání jsem na to narazil 
v jeho osobním archivu v Plzni. Výstava byla 
věnována právě událostem roku 1938 a mě její 
název zaujal, i když se domnívám, že se nikdy 
neuskutečnila. Název jsem si ale vypůjčil. 
Jednak jsem se tématu dlouhodobě věnoval 
a jednak mi to připadalo výstižné.
2. Jak dlouho  jste na knize pracoval a kam 
všude Vás pátrání zavedlo?
S kolegou Josefem Mackem, který připravoval 
paralelně se mnou stejné téma pro oblast Kar-
lovarska a jehož dílo vyjde zřejmě po novém 
roce, se zabýváme četnictvem přibližně deset 
let. Materiál pro knihy jsme shromažďovali asi 
poslední 4 roky až 5 let. Samotné zpracování 
pak trvalo zhruba poslední dva roky. Prošli 
jsme mnoho archivních materiálů v nejrůzněj-
ších archivech. Byl jsem samozřejmě v soko-
lovském archivu v Jindřichovicích, dále v Praze 
ve vojenském i národním archivu, v archivu 
bezpečnostních složek a tak podobně. Mnoho 
času jsme oba věnovali i pátrání po příbuzných 
těch, kteří zde v onom roce sloužili a nějakým 
způsobem se do dějin našeho regionu tehdy 

Lovci příběhů Vladimír Bružeňák
a Josef Macke popisují „Morový rok“ 1938

zapsali. Bohužel, někteří z nich i tím, že zde 
položili život. Několikrát mne to například 
zaválo do středních či východních Čech, pro-
tože prakticky nikdo z těch, kteří zde v té době 
působili, odtud nepocházel. Většina ze zde 
sloužících četníků nebo vojáků byli z Plzeňska, 
Královéhradecka, Benešovska či dalších regio-
nů. Jezdil jsem hlavně o letních prázdninách. 
Často šlo o skutečnou pátrací práci, která 
mě zavedla nejednou na hřbitov, kde jsem 
nacházel hroby zabitých mužů a hledal ty, 
kteří o ně pečují. Byly různé cesty, jak jsem se 
k jejich rodinám nebo kamarádům dostával. 
Od nich jsem pak získával různé dokumenty, 
fotografie, vyslyšel příběhy. 

Kniha Morový rok, 1. díl Sokolovsko bude k dispozici 
v běžné distribuční síti, včetně městských infocenter. 2. 
díl Karlovarsko se na pultech objeví začátkem roku 2018.



kilometrů. Člověk ale na všechny ty náklady 
a čas zapomene ve chvíli, kdy objeví něco, v co 
už třeba ani nedoufal. Pamatuji si na situaci, 
kdy mi volalo neznámé číslo. V telefonu se 
ozval pán, který mi oznamoval, že pro mě má 
fotky strážmistra Nováka. S tím člověkem jsem 
delší čas nemluvil, už jsem zapomněl a najed-
nou byly na světě úžasné fotografie. V Hradci 
Králové jsem se také jednou setkal se synem 
četníka z Bublavy, jenž byl zasažen kulkou do 
hlavy. Jeho rodina má dodnes tu kulku doma 
schovanou, fotografie se objeví i v knize. No, 
a v rodinném albu jsem navíc a zcela náhodou 
našel fotografie dalšího četníka, kterého jsem 
hledal, již zmíněného Josefa Brčáka. Tento 
člověk po sobě nezanechal prakticky nic než 
omšelý hrob někde v Bernarticích u Tábora 
a pár zmínek v kronikách a dobovém tisku. 
A najednou měl tvář, bylo to, jako by přede 
mnou náhle obživl! To jsou pak nepopsatelné 
pocity badatelské radosti, a takových bylo... 
10. My už jsme celí v očekávání, až se budeme 
příběhy pročítat. Pojďme čtenáře pozvat na 
Váš křest.
Takže, můj první díl pokřtíme ve čtvrtek 9. lis-
topadu v 17 hodin v Městském divadle. Určitě 
povyprávím něco z cest, jaké zajímavé události 
se přihodily, třeba setkání s panem z domu č. 
p. 38. Bude tam také hudební vystoupení, 
autogramiáda a samozřejmě povídání o knize 
a její době. 

Já Vám, pane Bružeňáku, děkuji za rozhovor, 
přeji mnoho badatelských heurék a budu 
se těšit nejen na vaši knihu, ale případné 
další povídání. Třeba znovu pro Sokolovský 
patriot. 

Pavla Sofilkaničová

s nacisty. Objeví se celá řada demonstrací, rva-
ček apod. Potom to volně směřuje k roku 38. 
Co se týče Sokolovska i Karlovarska, stěžejními 
kapitolami je září, představení jednotlivých 
incidentů a obě dvě knihy končí událostmi po 
Mnichovské dohodě. Prostor je tedy věnovaný 
i ústupu z hranic, když do Sokolova přijížděl 
3. října wehrmacht, jak československé síly 
odjížděly, co prožívaly, kam odjely, za jakých 
podmínek se s německou armádou setkávaly, 
uvidíme mnoho fotografií příjezdu Adolfa 
Hitlera, z Křišťálové noci a další. Mimochodem 
velikou raritou, kterou nabídne díl věnovaný 
Karlovarsku, je fotografie interiéru vypálené 
karlovarské synagogy. Tyto snímky dosud 
nikdo neviděl. Snímky jsme získali s pomocí 
židovské obce v Karlových Varech. A končíme 
volbami do říšského sněmu. To už je jen takový 
epilog. Určitý prostor je v závěru věnován také 
zmínce o německých antifašistech a jejich 
osudech po Mnichovu, i když já osobně se 
tomuto tématu v knize věnuji jen okrajově. 
Jednak vzhledem k už tak značnému objemu 
knihy, jednak mám v hlavě možný samostatný 
projekt na toto téma. 
7. Druhý díl Karlovarsko tedy můžeme čekat 
po novém roce?
Přesně tak, pokud se tedy nestane zázrak 
a nepodaří se nám jej vydat ještě před Vánoci, 
což bych si já osobně velice přál. Nicméně se 
to vzhledem k technickým problémům asi ne-
stihne. Co bych rád ale podotkl, je také to, že 
by si toto téma zasloužilo detailně zpracovat 
také v oblasti Chebska. Tam byla v září 1938 
regulérní válka, do které se zapojily dokonce 
jednotky SS, nebo SA z Německa. Tamní 
srážky za použití dělostřelectva i tanků byly 
vysloveně bojového charakteru. Ale na to 
bohužel zatím moc času nemáme. Doufám, 
že se na Chebsku najde člověk, který by onu 
problematiku zpracoval, ale je to poměrně 
obsáhlý materiál.
8. Třeba si přečte Sokolovský Patriot a nechá 
se inspirovat.
My doufáme. Pokud ne, máme na důchod již 
teď inspiraci.
9.    Ono  asi  není  jednoduché  skloubit  pro-
fesuru  na  gymnáziu,  odborné  přednášky 
a badatelskou činnost. 
Rozhodně ne. Stojí to spoustu času, peněz 
i odhodlání. Já sám jsem se na výpravy vydával 
většinou o prázdninách, najezdil možná i tisíce 
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Vladimír Bružeňák 
momentálně chystá 
novou knihu, která 
se bude tentokrát 
věnovat 1. světové 
válce na Sokolovsku. 

Mimořádnému lidovému soudu Cheb, kde 
mnoho z pachatelů násilných incidentů z roku 
1938 stanulo. Kromě jeho knihy jsem studoval 
většinu dokumentů ze soudních procesů, 
z nichž on vycházel, a snažil se zpracování 
některých případů, které pan Jiřík v knize zmi-
ňuje, opravit či doplnit. Například co se týče 
Habartova, šlo o poměrně velký proces, kde 
padly rozsudky smrti, doživotí či dlouholetého 
vězení. Obžalovaných byly desítky. Takže 
i toto téma se v knize objeví, včetně příslušné 
fotodokumentace. 
5. Události září roku 1938 jsou lidem z regio-
nu poměrně známé. Odhalíte něco zásadního, 
co lidé dosud nevěděli?
Když se řekne 38. rok na Sokolovsku, tak se 
většině lidí vybaví právě Habartov, případně 
Bublava. Někdy občas tragický případ v Kraj-
kové, ale já jsem v archivních materiálech 
našel celou řadu jiných konfliktů, incidentů. 
Například v Kynšperku nad Ohří, v Chodově, 
na Přebuzi, v Krásně. Napadá mě teď třeba 
případ z Kynšperku, kdy místní Němec, an-
tifašista a sociální demokrat se pod tlakem 
henleinovců rozhodne pro vraždu své ženy 
a sebe. Svou ženu zastřelí, sebevražda se mu 
už ale nepodaří. Henleinovci ho pak zraněného 
zatknou a odsoudí za vraždu vlastní ženy. Na 
co jsem pak třeba také pyšný, je to, že jsem po 
dlouhých letech pátrání našel osudy a hlavně 
fotografie zabitých četníků z Bublavy. Protože 
především o vrchním strážmistrovi Františku 
Novákovi a strážmistrovi Josefu Brčákovi 
jsme kromě jejich jmen věděli jen to, že padli. 
Kniha teď přináší jejich medailony, včetně 
fotografií. Další nová fakta pak přináším 
o veliteli z Krajkové, Petru Hladíkovi, také 
dosud neznámá osoba. Přitom víme, že to byl 
nesmírně statečný člověk, který se sám po-
stavil henleinovskému davu, po přestřelce byl 
zraněn a tomuto zranění po letech podlehl. 
Takže kromě rozvedení známějších incidentů 
se v knize dostaneme i k těm méně známým 
událostem. Stejně tak kolega v „karlovarské“ 
části. 
6. Jak je dějově kniha rozdělená?
Co se týče té struktury obou dílů, je tam vždy 
nějak představena konkrétní situace, přede-
vším v 30. letech. Tedy politická a hospodář-
ská situace, nástup henleinovského hnutí, 
první větší srážky v pohraničí mezi německými 
a českými antifašisty a henleinovci, posléze už 
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Kultura v Sokolově

Druhý ročník Dětského úsvitu v Sokolově
Jste srdečně zváni na osvětovou akci 
s názvem „Dětský úsvit“, která se koná 6. 
listopadu v sokolovském kině Alfa, letos 
již podruhé. Součástí programu je výstava 
„Příběh jménem vězení“, křest knihy „Síla 
citového pouta“ a přednáška „Život ve stínu 
vězení“. Začátek je ve 14 hodin. Akce se 
koná pod záštitou místostarostky Renaty 
Oulehlové. 

Program
• Slavnostní zahájení výstavy „Příběhy jmé-
nem VĚZENÍ“ – úvodní slovo 1. místostarost-

ky města Sokolov Renaty Oulehlové
• Křest knihy „Síla citového pouta“
• Přednáška na téma „Život ve stínu vězení“ 
Mgr. Márii Adamkovičové
• Beseda s pěstouny
• Představení činnosti organizace Prima Vizus, 
o. p. s. Cheb

Pořádá: Prima Vizus, o. p. s., náměstí Krále 
Jiřího z Poděbrad 6, 350 02 Cheb
Kontaktní osoba: Bc. Sonia Sudimacová; tel.: 
608 656 540, e-mail: primarodina@primavi-
zus.cz, web: www.primavizus.cz/primarodina 



finančně podpořeno městem Sokolov

Jarní příměstský tábor
madagaskar

12. 2. – 16. 2. 2017
Cena 1 500 kč / dítě

zahrnuje obědy v restauraci, pitný režim, 
materiál, dopravu, vstupy, výlet

program tábora: celotáborová hra, 
soutěže, celodenní výlet Techmania
Plzeň, vyrábění, sportovní aktivity

Informace a přihlášky jsou k dispozici na recepci ddm
 od 1. 11. 2017 – 19. 1. 2018.

Informace: sl. Vesselová, tel. 352 623 368, 
e-mail : sarka.vesselova@ddmsokolov.cz
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DNE 2. 2. 2018  
v době od 7 do 17 hodin 

POŘÁDÁME
VÝPRAVU ZA ZÁŽITKY 

DO HVĚZDÁRNY 
V KARLOVÝCH VARECH 

CENA 300 KČ 

finančně podpořeno městem Sokolov  

INFORMACE: Jarmila BURIANOVÁ, e-mail: jarmila.burianova@ddmsokolov.cz, tel.: 352 623 368 

Přihlášky s informacemi k organizaci jsou k dispozici na recepci DDM od 1. 11. 2017. 
Vyplněné přihlášky odevzdávejte nejpozději do 19. 1. 2018. Platba musí být provedena 
bezprostředně s odevzdanou přihláškou na platebním terminálu v DDM Sokolov nebo 
na účet: 194 643 345/0100, variab.  symbol: r. č. dítěte a specif. symbol: 704. 

ANEB 
PRÁZDNINOVÝ DEN 
TROCHU JINAK 

Přihlášky s informacemi k organizaci jsou k dispozici na recepci DDM od 
1. 11. 2017. Vyplněné přihlášky odevzdávejte nejpozději do 19. 1. 2018. 

INFORMACE: Jarmila BURIANOVÁ,
 e-mail: jarmila.burianova@ddmsokolov.cz, tel.: 352 623 368
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Nemáte práci, nebo uvažujete o změně zaměstnání?
Chcete se seznámit s nabídkou pracovních příležitostí v regionu?

Zaměstnavatelé, nedaří se vám sehnat kvalitní zaměstnance?

VELETRHY PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ  
V KARLOVARSKÉM KRAJI

zveme vás na

Program veletrhů:
· výstavní stánky zaměstnavatelů 
po celou dobu konání

· prezentace zaměstnavatelů na pódiu

· odborné přednášky
(např. Jak napsat životopis, Jak se prezentovat 

a komunikovat při pracovním pohovoru)

· odborné konzultace s personalisty
(zhodnocení životopisů, 

nácvik pracovních pohovorů)

· poradenství v oblasti stylu a vizáže

Termíny a místa konání:

6. 11. 2017 v Chebu (KC Svoboda)

13. 11. 2017 v Sokolově 

(ISŠTE Sokolov - sportovní hala)

20. 11. 2017 v Karlových Varech 

(Lidový dům ve Staré Roli)

Účast je zcela ZDARMA.

prace.khkkk.cz

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí

akce finančně podpořena městem Sokolov

Mikulášské besídky
Sobota 2. 12. 2017

od 10.00, 14.30, 16.00 a 17.30 hod.
v Domě dětí a mládeže

 v Sokolově

Čeká na Vás zábavný pořad divadla Skazka, 
nafukovací lokomotiva, plnění čertovských 

i andělských úkolů a hlavně Mikuláš s nadílkou!

vstupné na osobu 70 Kč

Děti dostanou od Mikuláše balíček, prosíme proto rodiče, 
aby své nadílky nenosili s sebou.

Vstupenky v předprodeji v recepci DDM od 6. 11. 2017.
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„Areálu bývalých železáren, se svými částmi - pec, 
přípravna“.  Patří k nemnoha památkám dokumen-
tujících u nás starší vývojové období výroby železa 
v dřevouhelných vysokých pecích, svázané s čin-
ností feudálního velkostatku. Vysoká pec vznikla 
v roce 1818 na místě dvou bývalých vysokých pecí 
(o první je zmínka nejméně od roku 1757, druhá 
byla postavena okolo roku 1800). V letech 1858-
1859 byla provedena rozsáhlá přestavba, která ze 
starších, dodnes dochovaných objektů, zanechala 
těleso pece se spojovacím krčkem a část postran-
ních budov, tedy část dochovaného zdiva strojovny 
dmychadla. Během této přestavby byla postavena 
nová přípravna vsázky a navýšen spojovací krček 
s prostorem kychty vysoké pece. Strojovna dmy-
chadla byla dozděna a zastřešena sedlovou stře-
chou. Celý areál dostal nový architektonický výraz 
v novorománském slohu. V roce 1872 byl ukončen 
vysokopecní provoz, avšak výroba v areálu nadále 
pokračovala. Po roce 1948 objekty postupně 
chátraly a po změně vlastnických poměrů v roce 
1989 areál pece propadl zkáze. V roce 2015 byl 
založen spolek, který si vzal za cíl „huť v Šindelo-
vé“ zachránit.  Vezmeme-li v úvahu, že odborné 
záchranné práce byly zahájeny v červnu 2016, tak 
za velmi krátkou dobu jsou již viditelné výsledky 
těchto prací.

Ing. Jiří Hrůza, 
předseda spolku na záchranu hutě v Šindelové

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 předurčuje 
jedinečný ráz krajiny, která je středem světově 
proslulého lázeňského trojúhelníku. Prostředí 
do značné míry ovlivnil rovněž těžební průmysl. 
Vytěžená dolová území se ale úspěšně daří po-
stupně rekultivovat. Oblast můžete procestovat 
pěšky, na kole, vlakem, autem, lodí a v zimě i sně-
hovou stopou. Tentokrát jsme pro Vás vybrali 
následující výlety.

HORNICKé MUZEUM KRáSNO

Hornické muzeum Krásno je pobočkou Krajského 
muzea Sokolov. Z větší části je umístěno v are-
álu historického cínového dolu Vilém, který byl 
činný až do 90. let 20. století. V areálu dolu se 
dochovala budova úpravny, objekt dílen, těžní 
věž a těžní budova, strojovna, vrátnice a stavba 
jedné z nejstarších trafostanic na našem území. 
Účelem hlavní budovy byla úprava cínových rud. 
Expozice hornického muzea byla otevřena 5. září 
1998 v souvislosti s 2. setkáním hornických měst 
a obcí České republiky, které se v Krásně konalo. 
Hlavním objektem hornického muzea v přírodě, 
které se rozkládá na ploše několika hektarů, je 
bývalá úpravna. Muzeum samotné je doplněno řa-
dou pozůstatků po těžbě a zpracování rud v okolí, 
v budoucnu by měly být zpřístupněny systémem 
naučných stezek a chodníků.  Jedním z hlavních 
atraktivních exponátů je těžní parní stroj z dolu 
Marie z roku 1897. Mimo to je veřejnosti zpřístup-

něna také těžní věž, šachetní budova, strojovna 
trafostanice a budova dílen dolu Vilém. 

NáRODNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE 
ROLAVSKá VRCHOVIŠTĚ

Tato přírodní rezervace vznikla v roce 2012 a na-
jdeme ji mezi osadami Rolava, Jelení a německým 
Carsfeldem.  V oblasti jsou místa s řadou jezírek, 
porosty borovice bažinné nebo podmáčené a ra-
šelinné horské smrčiny. Horská rašeliniště, zvaná 
vrchoviště, obsahují velmi málo dusíku, fosforu 
a dalších minerálů, proto se zde vyskytují i rostliny, 
které by jinde nepřežily. Díky nim tu zase přežívají 
určité druhy živočichů, dohromady tak vzniká 
unikátní ekosystém. 
Jedinečnou flóru v této oblasti zastupuje bohatá 
populace rosnatky anglické, kyhanky sivolisté, 
ostřice mokřadní a šichy černé. Z fauny je to např. 
tetřev hlušec, kterého jinde v ČR nenajdeme. 
Rezervace se rozkládá na osmdesáti hektarech 
a protínají ji tři základní stezky.

Adéla Richterová, Michaela Štrborá, 
Sokolovské infocentrum

VYSOKá PEC V ŠINDELOVé

Nemovitá kulturní památka je zapsána v rejstříku 
kulturních památek od roku 1963 a jde o část 

S námi víte, „Kam po Sokolovsku“

Foto: Jiří Hrůza, Spolek na záchranu hutě v Šindelové
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Kalendárium

MĚSTSKÝ DůM KULTURY SOKOLOV 

1. – 30. listopadu Ι vestibul MDK Sokolov
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ „10 LET TANEČNÍ 
ŠKOLY PETRA MACHáČKA“

1. listopadu – 10. prosince Ι Kino Alfa
Fotoklub FOS 
ADVENT & OSMDESáTNÍCI SDRUŽENÍ G7
Společně vystavují: Fotoklub FOS Sokolov, 
Roland Schneider, Hedi Ströhlein a Dietmar 
Feistel. Výstava bude přístupná v době pro-
mítání kina do 10. prosince 2017.

4. listopadu Ι 18:30 Ι velký sál
PRODLOUŽENá TANEČNÍCH KURZů PRO 
MLáDEŽ
(Pořádá Taneční škola Petra Macháčka)
Vstup do sálu pouze ve společenském oděvu, 
vstupenky jsou v předprodeji na pondělních 
tanečních kurzech. Hraje: Maracas Band
Vstupné:150 Kč, balkon 100 Kč

5. listopadu Ι 19:00 Ι Městské divadlo Soko-
lov
HITMUZIKáL 
(Pořádá Tomáš Grepl)
Představení sestavené z písniček nejslav-
nějších hitmuzikálů posledních let a příběhů 
před, za i pod oponou v podání hvězd muzi-
kálů Mamma Mia, Děti ráje a mnoha dalších 
- Jitky Asterové, Michaela Foreta, Bořka 
Slezáčka a Petry Peterové. Vstupné: 320 Kč

6. listopadu Ι 17:30 Ι klášterní kostel sv. 
Antonína Paduánského
ERNA MASAROVIČOVá A KATARINA 
KISSOCZY/ AKá MATKA, TAKá KATKA
Vernisáž výstavy sochařských děl a plastik 
nejslavnější slovenské sochařky šedesátých 
a sedmdesátých let Erny Masarovičové a její 
dcery, česko-americké tvůrkyně Katariny Kis-
soczy. Obrazy, sochy, plastiky, konstrukce, 
projekce. Výstava potrvá do 29. listopadu.

7. listopadu Ι 19:0 Ι Městské divadlo Sokolov
DIVY LáSKY A HUDBY
Trio operních pěvkyň OPERA DIVAS v jedi-
nečném programu složeném ze slavných 
árií světového klasického repertoáru. V pro-
gramu zazní árie G. Pucciniho, G. Verdiho, 
G. Bizeta, A. Dvořáka a dalších. Dále zazní 

slavné muzikálové songy L. Bernsteina, E. 
Moricconeho a L. Cohena.
Obsazení: 
Andrea Tögel Kalivodová - sólistka ND, 
absolventka AMU Praha
Pavlína Senič - Státní opera Praha a Divadlo 
J. K. Tyla v Plzni, absolventka AMU Praha 
Tereza Mátlová - muzikálová hvězda, absol-
ventka AMU Praha 
Vstupné: 250 Kč

9. listopadu Ι 17:00, Městské divadlo Sokolov
MOROVÝ ROK 1938
Křest knihy sokolovského autora, historika 
PhDr. Vladimíra Bružeňáka. Publikace autorů 
Vladimír Bružeňák - Josef Macke se zabývá 
událostmi roku 1938 na Sokolovsku a Karlo-
varsku. Křtít se bude 1. díl Sokolovsko.
Vstup volný

10. listopadu Ι 17:00 a 19:00 Ι Městské diva-
dlo Sokolov
FILMOVá PŘEHLÍDKA ADAPTACE 
17:00 Staré pověsti české, Film ČR 1952, 
režie Jiří Trnka, 91 minut
19:00 Tovaryšstvo Ježíšovo, Chorvatsko 
2004, režie: Silvu Petrovič, 91 min.
Vstupné: 60 Kč

11. listopadu Ι 20:00 Ι společenské prostory 
MDK Sokolov
PLES MDK SOKOLOV
Ještě před plesovou sezónou nabízíme ma-
lou ochutnávku…
Hraje skupina Koala, moderuje a zazpívá 
Daniela Šinkorová, vystoupí zájmová umě-
lecká sdružení při MDK Sokolov: Bohemian 
Marching Band, Hobby Dance, Taneční škola 
Jana, Ondera, Taneční škola Petra Macháčka, 
TS Mirákl, TS Beat Generation, TS Glamour, 
TS Anfas. Vstupné: 200 Kč
 
13. listopadu Ι 19:00 Ι Městské divadlo Sokolov
viZita
(Pořádá Šárka Benešová)
Improvizační divadelní představení. 
Účinkují: Jaroslav Dušek, Pjér la Šé´z, Zde-
něk Konopásek. Pokaždé jinak a pokaždé 
absolutní improvizace a veletoče svobodné 
imaginace. Již bylo odehráno více jak čtyři 
sta představení a žádné z nich nebylo stejné. 
„Vizita“ je synonymem pro improvizační diva-

dlo, jehož je Jaroslav Dušek mistrem.
Vstupné: 360 Kč (prodej vstupenek: e-mail:-
sarka.benesova8@seznam.cz, telefon 603 
296 670)

14. listopadu Ι 10:00 a 17:00 Ι Městské diva-
dlo Sokolov
Divadlo Láryfáry
STRAKATé BAJKY
Pro děti od 3 do 9 let. Vstupné: 75 Kč (17:00) 
Dopolední představení pro kolektivy pou-
ze po předchozím objednání. 

14. listopadu Ι 18:00 Ι velký sál MDK Sokolov
MODNÍ SHOw TS GLAMOUR A FK BANÍK 
sokolov
Vstupné: 100 Kč

15. listopadu Ι 19:00 Ι Městské divadlo 
Sokolov 
OZZCORP CZECH s. r. o.
PáNSKá ŠATNA ANEB MUŠKETÝŘI 
v MExiku
Kolektivní improvizace herců, písničky, 
řeči, atrakce, nápady. Jedinečná příležitost 
nahlédnout do pánské šatny herců. Zažijete 
spontánní atmosféru propojení herců a di-
váků s trochou kolegiální škodolibosti. Hrají: 
Martin Dejdar, Jiří Lábus, Pavel Nový, Jan Ji-
ráň, Martin Janouš, Petr Hojer. Režie: Martin 
Dejdar. Divadelní předplatné (vyprodáno)

17. listopadu Ι 19:30 Ι hudební klub Alfa
Hrajeme o státních svátcích
NADEN
Koncert folkové skupiny. Vstup volný.  

17. listopadu Ι 19:00 Ι Městské divadlo 
Sokolov
TALKSHOw: KDYŽ HVĚZDY NETANČÍ
(Pořádá Jan Onder)
Beseda o taneční soutěži Stardance. Moderu-
je Petr Čimpera. Účinkují: Jan Onder, Radek 
Banga, Dana Batulková, Veronika Lálová, Jan 
Tománek. Hraje Big band MDK Sokolov.
Vstupné: 180 Kč

18. listopadu Ι 9:00 Ι velký sál MDK Sokolov
O ŠTÍT MĚSTA SOKOLOV A MISTROVSTVÍ 
KARLOVARSKéHO KRAJE
(Pořádá Taneční škola Jana Ondera)
Celorepubliková soutěž ve společenském 
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tanci. Finálová kola budou probíhat od 14:00 
hod. Vstupné: 100 Kč, senioři a děti 50 Kč

23. listopadu Ι 19:00 Ι Městské divadlo 
Sokolov
HOP TROP
Skupina Hop trop je stálicí na scéně trampské 
hudby už plných 38 let. Od svého vzniku hraje 
stále v původním složení: Ladislav Huberťák 
Kučera, Jaroslav Samson Lenk a Jaromír 
Šroub vondra. V představení sestaveném 
převážně z tvorby Ladislava Kučery a jeho 
přátel zazní známé hity jako je Amazonka, 
Tři kříže, Jonatán a další. Dále také vodácké 
písničky, které vznikly spoluprací souboru se 
známým spisovatelem Zdeňkem Šmídem.
Vstupné: 350 Kč 

24. listopadu Ι 19:00 Ι Městské divadlo 
Sokolov
ROBERT VANO: FOTKA NEMUSÍ BÝT 
ostrÁ
Povídání o životě se světoznámým fotogra-
fem. Vano vypráví o svém dětství, emigraci, 
tvorbě, vaření, orientaci… Součástí večera je 
prezentace více než tisíce fotografií a bude 
možné zakoupit i stejnojmennou knihu a dal-
ší knihu Memories. Vstupné: 150 Kč

24. listopadu Ι velký sál MDK Sokolov
plEs isŠtE sokolov

25. listopadu Ι velký sál MDK Sokolov
TANEČNÍ VEČER PRO DOSPĚLé
(Pořádá Taneční škola Petra Macháčka)
Nejen pro účastníky kurzu, ale i pro širokou 
veřejnost. Nejkrásnější taneční melodie 
bude hrát reprodukovaná hudba.
Vstupné: 150 Kč (pro veřejnost)

28. listopadu Ι 19:00 Ι Městské divadlo 
Sokolov
BENEFIČNÍ KONCERT HUDBY HRADNÍ 
STRáŽE A POLICIE ČR 
Vystoupí big band Hudby Hradní stráže 
a Policie ČR se svými sólisty a pěvecký sbor 
Harmonie z Kraslic. 
Speciální host: Petra Janů
Vstupné: 150 Kč

Změna programu vyhrazena

Připravujeme: 

1.12. Vernisáž výstavy vánočních stromečků
Advent v Sokolově:
3.12. Rozsvěcení vánočního stromu
10.12. Průvod čertů 

Adventní koncerty v klášterním kostele: 
 3. 12. Roháči & Štěpán Rak
10.12. Irena Budweisserová
17.12. Nezmaři

4K 3D KINO ALFA

STŘEDA 1. listopadu
17:30 3D THOR: RAGNAROK  USA, akční/
fantasy/sci-fi, 125 min, dabing. Přístupný od 
12 let. Vstupné: 150/130 Kč
20:00 JIGSAw USA, horor/thriller, 91 min, 
titulky. Přístupný od 15 let. Vstupné: 110 Kč

ČTVRTEK 2. listopadu
17:30 PREMIÉRA MILADA ČR, životopisný/
drama/historický, 133 min, česky. Přístupný 
od 12 let. Vstupné: 120 Kč
20:00 PREMIÉRA  VŠECHNO NEJHORŠÍ  
USA, thriller, titulky. Přístupný od 12 let. 
Vstupné: 110 Kč

PáTEK 3. listopadu
15:00  3D PREMIÉRA PŘÍŠERáKOVI  Němec-
ko/VB, animovaný/rodinný, 96 min, dabing. 
Vstupné: 150 Kč
17:30 MILADA  ČR, životopisný/drama/
historický, 133 min, česky. Přístupný od 12 
let. Vstupné: 120 Kč
20:15 to  USA, horor/drama/thriller, 135 
min, titulky. Přístupný od 15 let. Vstupné: 
110 Kč

SOBOTA 4. listopadu
11:00  PŘÍŠERáKOVI  Německo/VB, animo-
vaný/rodinný, 96 min, dabing. Vstupné: 120 Kč
13:00 MY LITTLE PONY FILM USA/Kanada, 
animovaný/dobrodružný, 99 min, dabing. 
Vstupné: 110 Kč
15:00 PREMIéRA Lajka  ČR, loutkový/animo-
vaný/sci-fi/muzikál, 85 min, česky. Vstupné: 
120 Kč
17:30 BAJKEŘI  ČR, komedie, 95 min, česky. 
Vstupné: 110 Kč

20:00 VŠECHNO NEJHORŠÍ  USA, thriller, 
titulky. Přístupný od 12 let. Vstupné: 110 Kč

NEDĚLE 5. listopadu
11:00  EMOJI VE FILMU  USA, animovaný/
dobrodružný/komedie, 97 min, dabing. 
Vstupné: 90 Kč
13:00  3D  PŘÍŠERáKOVI  Německo/VB, ani-
movaný/rodinný, 96 min, dabing. Vstupné: 
150 Kč
15:00 LEGO® NINJAGO® film  USA, ani-
movaný/komedie/akční, 97 min, dabing. 
Vstupné: 100 Kč
17:30 MILADA ČR, životopisný/drama/his-
torický, 133 min, česky. Přístupný od 12 let. 
Vstupné: 120 Kč
20:00 GEOSTORM: GLOBáLNÍ NEBEZPEČÍ  
USA, akční/sci-fi/thriller, 109 min, titulky. 
Přístupný od 12 let. Vstupné: 110 Kč

PONDĚLÍ 6. listopadu
17:30 LISTOPADOVé ADAPTACE VE FIL-
MOVéM KLUBU Ta, která odešla  Filipíny, 
drama, 226 min, titulky. Vstupné: 120/70 Kč

ÚTERÝ 7. listopadu
10:00 NEJEN PRO SENIORY ALIBI NA KLÍČ  
Francie, komedie, 90 min, titulky. Přístupný 
od 12 let. Vstupné: 60 Kč
17:30 THOR: RAGNAROK  USA, akční/fan-
tasy/sci-fi, 125 min, dabing. Přístupný od 12 
let. Vstupné: 130/110 Kč
20:00  VŠECHNO NEJHORŠÍ  USA, thriller, 
titulky. Přístupný od 12 let. Vstupné: 110 Kč

STŘEDA 8. listopadu
17:30 MILADA  ČR, životopisný/drama/
historický, 133 min, česky. Přístupný od 12 
let. Vstupné: 120 Kč
20:00 ČáRA  ČR/SR/Ukrajina, krimi/thriller/
drama, 108 min, titulky. Přístupný od 12 let. 
Vstupné: 110 Kč

ČTVRTEK 9. listopadu
17:30 PREMIÉRA ABSENCE BLÍZKOSTI  ČR, 
drama, 65 min, česky. Vstupné: 100 Kč
20:00 PREMIÉRA SUBURBICON: TEMNé 
PŘEDMĚSTÍ  USA, krimi/komedie/mysteri-
ózní, 104 min, titulky. Přístupný od 15 let. 
Vstupné: 120 Kč
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PáTEK 10. listopadu
15:00 PREMIÉRA MAxINOŽKA  Francie/Belgie, 
animovaný, 91 min, dabing. Vstupné: 110 Kč
17:30 SUBURBICON: TEMNé PŘEDMĚSTÍ  
USA, krimi/komedie/mysteriózní, 104 min, 
titulky. Přístupný od 15 let. Vstupné: 120 Kč
20:00 BLADE RUNNER 2049  USA/Kanada/
VB, sci-fi/thriller, 163 min, titulky. Přístupný 
od 12 let. Vstupné: 100 Kč

SOBOTA 11. listopadu 
LISTOPADOVé ADAPTACE VE FILMOVéM 
kluBu

vElký sÁl
10:00 TRAMVAJ DO STANICE TOUHA  USA, 
drama,122 min, titulky. Přístupný od 12 let. 
Vstupné: 60 Kč
12:30 LADY MACBETH  VB, drama, 89 min, 
titulky. Přístupný od 15 let. Vstupné: 60 Kč
14:30 Z PAŘÍŽE DO PAŘÍŽE  Francie/Kana-
da, dobrodružný/rodinný, 100 min, dabing. 
Vstupné: 60 Kč
16:30 PREMIÉRA VRAŽDA V ORIENT Ex-
prEsu  USA/Malta, drama/krimi, 100 min, 
titulky. Vstupné: 60 Kč
19:30 SEN NOCI SVATOJáNSKé. Vstupné: 
100 Kč

MUSIC CLUB ALFA 
10:00 ADELHEID  Československo, drama/
psychologický/válečný, 99 min. Přístupný od 
12 let. Vstupné: 50 Kč
13:00 HEIDI, DĚVČáTKO Z HOR  Německo/
Švýcarsko, rodinný/dobrodružný, 105 min, 
dabing. Vstupné: 50 Kč
15:00 DĚVČE ZE SIRKáRNY  Finsko/Švédsko, 
drama/komedie, 68 min, titulky. Vstupné: 50 Kč
17:00 MalÁ Z rYBÁrNY  Česko, drama/ani-
movaný/loutkový, 71 min, titulky. Přístupný 
od 12 let. Vstupné: 50 Kč
19:00 SKRYTá ČÍSLA  USA, životopisný/
histrotický, 127 min, titulky. Vstupné: 50 Kč
SOBOTNÍ CELODENNÍ VSTUPENKA do obou 
sálů kina činí 160 Kč.

NEDĚLE 12. listopadu
11:00  3D PŘÍŠERáKOVI  Německo/VB, ani-
movaný/rodinný, 96 min, dabing. Vstupné: 
150 Kč
13:00 MAxINOŽKA  Francie/Belgie, animo-

vaný, 91 min, dabing. Vstupné: 110 Kč
15:00 MY LITTLE PONY FILM USA/Kanada, 
animovaný/dobrodružný, 99 min, dabing. 
Vstupné: 110 Kč
17:30 SUBURBICON: TEMNé PŘEDMĚSTÍ  
USA, krimi/komedie/mysteriózní, 104 min, 
titulky. Přístupný od 15 let. Vstupné: 120 Kč
20:00 VRAŽDA V ORIENT ExPRESU USA, 
krimi, 109 min, titulky. Vstupné: 120 Kč

PONDĚLÍ 13. listopadu
17:30 MILADA  ČR, životopisný/drama/
historický, 133 min, česky. Přístupný od 12 
let. Vstupné: 120 Kč
19:30 LISTOPADOVÉ ADAPTACE VE FILMO-
VÉM KLUBU
krotkÁ Francie/Německo/Lotyšsko/Rus-
ko/Ukrajina, drama/mysteriózní, 143 min. 
Vstupné: 120/70 Kč

ÚTERÝ 14. listopadu
10:00 NEJEN PRO SENIORY 8 HLAV ŠÍLEN-
STVÍ ČR/SR, životopisný, 107 min, česky. 
Vstupné: 60 Kč
17:30  ABSENCE BLÍZKOSTI  ČR, drama, 65 
min, česky. Vstupné: 100 Kč
20:00 JIGSAw USA, horor/thriller, 91 min, 
titulky. Přístupný od 15 let. Vstupné: 110 Kč

STŘEDA 15. listopadu
17:30 BAJKEŘI  ČR, komedie, 95 min, česky. 
Vstupné: 110 Kč
20:00 AMITYVILLE: PROBUZENÍ  USA, ho-
ror/thriller, 85 min, titulky. Přístupný od 15 
let. Vstupné: 100 Kč

ČTVRTEK 16. listopadu
17:30  3D PREMIÉRA LIGA SPRAVEDLNOSTI  
USA, akční/dobrodružný/fantasy/sci-fi, 95 min, 
dabing. Přístupný od 12 let. Vstupné: 130 Kč
20:00 PREMIÉRA ZAHRADNICTVÍ: NáPAD-
NÍK  ČR/SR, drama, 115 min, česky. Přístupné 
od 15 let. Vstupné: 120 Kč

PáTEK 17. listopadu 
PRÁZDNINOVÁ PROMÍTÁNÍ
11:00 PŘÍŠERáKOVI  Německo/VB, animo-
vaný/rodinný, 96 min, dabing. Vstupné: 120 
Kč
13:00 MAxINOŽKA  Francie/Belgie, animo-
vaný, 91 min, dabing. Vstupné: 110 Kč

15:00 LIGA SPRAVEDLNOSTI USA, akční/
dobrodružný/fantasy/sci-fi, 95 min, dabing. 
Přístupný od 12 let. Vstupné: 110 Kč
17:30 VRAŽDA V ORIENT ExPRESU  USA, 
krimi, 109 min, titulky. Vstupné: 120 Kč
20:00 ZAHRADNICTVÍ: NáPADNÍK  ČR/SR, 
drama, 115 min, česky. Přístupný od 15 let. 
Vstupné: 120 Kč

SOBOTA 18. listopadu
11:00  laJka  ČR, loutkový/animovaný/sci-
fi/muzikál, 85 min, česky. Vstupné: 120 Kč
13:00 MAxINOŽKA  Francie/Belgie, animo-
vaný, 91 min, dabing. Vstupné: 110 Kč
15:00  3D LIGA SPRAVEDLNOSTI  USA, 
akční/dobrodružný/fantasy/sci-fi, 95 min, 
dabing. Přístupný od 12 let. Vstupné: 130 Kč
17:30  3D THOR: RAGNAROK  USA, akční/
fantasy/sci-fi, dabing. Přístupný od 12 let. 
Vstupné: 150/130 Kč
20:00 ZAHRADNICTVÍ: NáPADNÍK  ČR/SR, 
drama, 115 min, česky. Přístupný od 15 let. 
Vstupné: 120 Kč

NEDĚLE 19. listopadu
11:00 LEGO® NINJAGO® film  USA, ani-
movaný/komedie/akční, 97 min, dabing. 
Vstupné: 100 Kč
13:00 PŘÍŠERáKOVI  Německo/VB, animova-
ný/rodinný, 96 min, dabing. Vstupné: 120 Kč
15:00 Esa Z pralEsa Francie, animovaný, 
97 min, dabing. Vstupné: 100 Kč
17:30 ZAHRADNICTVÍ: NáPADNÍK  ČR/SR, 
drama, 115 min, česky. Přístupný od 15 let. 
Vstupné: 120 Kč
20:00  VŠECHNO NEJHORŠÍ  USA, thriller, 
titulky. Přístupný od 12 let. Vstupné: 110 Kč

PONDĚLÍ 20. listopadu
17:30 VRAŽDA V ORIENT ExPRESU  USA, 
krimi, 109 min, titulky. Vstupné: 120 Kč
19:30 LISTOPADOVÉ ADAPTACE VE FILMO-
VÉM KLUBU
LOď KOMEDIANTů - záznam muzikálu, San 
Francisco Opera, 144 min, titulky. Vstupné: 
150/90 Kč

ÚTERÝ 21. listopadu
10:00 NEJEN PRO SENIORY BAJKEŘI  ČR, 
komedie, 95 min, česky. Vstupné: 60 Kč
17:30 3D LIGA SPRAVEDLNOSTI  USA, 



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.filmklubsokolov.cz

DDM SOKOLOV 

11. 11. Ι 9.00-14.00 Ι DDM
SOUTĚŽ „AEROBIK A ROZTLESKáVAČKY“
Pro přihlášené

25. 11. Ι 13.00-17.00 Ι DDM
PODZIMNÍ SOUTĚŽ V BIATLONU
Děti si ověří své získané dovednosti od začát-
ku roku a zasoutěží si.

25. 11. Ι 9.00-14.00 Ι DDM
VÝSTAVA ŽELEZNIČNÍCH MODELáŘů
Pro veřejnost

29. 11. Ι 8.00 Ι DDM
„MINUTA V ŽIVOTĚ“
Bezpečnostně vzdělávací akce pro zvané SŠ

24. 11. Ι 15.30-18.30 Ι DDM
wORKSHOP DĚTI RODIČůM
Oddělení výtvarných, rukodělných a jazyko-
vých aktivit

27. 11. - 1. 12. Ι 8.00 Ι DDM
VÝSTAVA: SOUTĚŽ KERAMIKY
Pro veřejnost

8.00-12.00 Ι DDM
DOPRAVNÍ VÝCHOVA ZŠ
Dle plánovaných termínů

2. 12. Ι 10.00, 14.30, 16.00 a 17.30 
MIKULáŠSKé BESÍDKY
Akce finančně podpořena městem Sokolov.
Vstupenky v předprodeji na recepci DDM So-
kolov od 6. 11. 2017, vstupné na osobu 70 Kč

3. 2. 2018 Ι 7.00-17.00 Ι DDM
POLOLETNÍ PRáZDNINY – CESTOU DO 
VESMÍRU
O pololetních prázdninách mohou školáci 
prožít příjemný den v DDM. Přihlášky jsou 

fi/muzikál, 85 min, česky. Vstupné: 120 Kč
15:00 Esa Z pralEsa  Francie, animovaný, 
97 min, dabing. Vstupné: 100 Kč
17:30 PREMIÉRA DOMA JE TADY  ČR/
Rakousko, drama, 75 min, česky/titulky. 
Vstupné: 100 Kč
20:00 HRáČI SE SMRTÍ USA, horor/drama/
thriller/sci-fi,108 min, titulky. Přístupný od 
12 let. Vstupné: 120 Kč

PONDĚLÍ 27. listopadu
17:30 TáTA JE DOMA 2  USA, komedie, titul-
ky. Přístupný od 12 let. Vstupné: 120 Kč
20:00 LISTOPADOVÉ ADAPTACE VE FILMO-
VÉM KLUBU
Dvojitý milenec  Francie/Belgie, drama/thril-
ler, 107 min, titulky. Vstupné: 120/70 Kč

ÚTERÝ 28. listopadu
10:00 NEJEN PRO SENIORY ČáRA  ČR/SR/
Ukrajina, krimi/thriller/drama, 108 min, titul-
ky. Přístupný od 12 let. Vstupné: 60 Kč
17:30 ZAHRADNICTVÍ: NáPADNÍK  ČR/SR, 
drama, 115 min, česky. Přístupný od 15 let. 
Vstupné: 120 Kč
20:00 Doma je tady  ČR/Rakousko, drama, 75 
min, česky/titulky. Vstupné: 100 Kč

STŘEDA 29. listopadu
17:30 MILADA  ČR, životopisný/drama/
historický, 133 min, česky. Přístupný od 12 
let. Vstupné: 120 Kč
20:00 HRáČI SE SMRTÍ  USA, horor/drama/
thriller/sci-fi,108 min, titulky. Přístupný od 
12 let. Vstupné: 120 Kč

ČTVRTEK 30. listopadu 
17:30 PREMIÉRA kvartEto   ČR, komedie, 
93 min, česky. Přístupný od 12 let. Vstupné: 
120 Kč
20:00 PREMIÉRA 7 ŽIVOTů  VB/Francie/Bel-
gie, sci-fi/thriller, 123 min, titulky. Přístupný 
od 12 let. Vstupné: 110 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. 

akční/dobrodružný/fantasy/sci-fi, 95 min, 
dabing. Přístupný od 12 let. Vstupné: 130 Kč
20:00 JIGSAw  USA, horor/thriller, 91 min, 
titulky. Přístupný od 15 let. Vstupné: 110 Kč

STŘEDA 22. listopadu
17:30 ZAHRADNICTVÍ: NáPADNÍK  ČR/SR, 
drama, 115 min, česky. Přístupný od 15 let. 
Vstupné: 120 Kč
20:00 SUBURBICON: TEMNé PŘEDMĚSTÍ  
USA, krimi/komedie/mysteriózní, 104 min, 
titulky. Přístupný od 15 let. Vstupné: 120 Kč

ČTVRTEK 23. listopadu 
17:30 PREMIÉRA TáTA JE DOMA 2  USA, ko-
medie, titulky. Přístupný od 12 let. Vstupné: 
120 Kč
20:00 PREMIÉRA HRáČI SE SMRTÍ  USA, 
horor/drama/thriller/sci-fi,108 min, titulky. 
Přístupný od 12 let. Vstupné: 120 Kč

PáTEK 24. listopadu 
15:00 LIGA SPRAVEDLNOSTI USA, akční/
dobrodružný/fantasy/sci-fi, 95 min, dabing. 
Přístupný od 12 let. Vstupné: 110 Kč
17:30 TáTA JE DOMA 2  USA, komedie, titul-
ky. Přístupný od 12 let. Vstupné: 120 Kč
20:00 Matka!  USA, drama/thriller/horor, 
115 min, titulky. Přístupný od 15 let. Vstup-
né: 110 Kč

SOBOTA 25. listopadu
11:00  MAxINOŽKA  Francie/Belgie, animo-
vaný, 91 min, dabing. Vstupné: 110 Kč
13:00  3D PŘÍŠERáKOVI  Německo/VB, ani-
movaný/rodinný, 96 min, dabing. Vstupné: 
150 Kč
15:00 LEGO® NINJAGO® film  USA, ani-
movaný/komedie/akční, 97 min, dabing. 
Vstupné: 100 Kč
17:30  TáTA JE DOMA 2  USA, komedie, 
titulky. Přístupný od 12 let. Vstupné: 120 Kč
20:00 HRáČI SE SMRTÍ  USA, horor/drama/
thriller/sci-fi,108 min, titulky. Přístupný od 
12 let. Vstupné: 120 Kč

NEDĚLE 26. listopadu
11:00 MY LITTLE PONY FILM  USA/Kanada, 
animovaný/dobrodružný, 99 min, dabing. 
Vstupné: 110 Kč
13:00 laJka  ČR, loutkový/animovaný/sci-
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k dispozici na recepci DDM od 1. 11. 2017.

12. - 16. 2. 2018 Ι 7.00-17.00 Ι DDM
JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TáBOR 
MADAGASKAR
Přihlášky jsou k dispozici na recepci DDM od 
1. 11. 2017.

AKCE MĚSTSKé KNIHOVNY SOKOLOV

Akce pro dospělé:

1. 11. Ι 18:00 Ι čítárna
NOVOHRADSKé HORY: OD PRAMENů 
ŘEK K LIDEM – MILAN KOŽELUH
Masiv Novohradských hor je prameništěm 
mnoha významných řek a potoků. Přinejmen-
ším Malši a Lužnici asi bude znát každý. 
Přednáška je doprovázena více než dvěma 
sty fotografií. Vstupné 40 Kč

2. 11. Ι 17:00 Ι přednáškový sál
ZLATÝ ÚSVIT: JAK TO VIDÍM Já – FILMO-
vÁ proJEkCE
Vzestup řeckého politického uskupení Zlatý 
úsvit, které se netají svým neonacistickým 
směřováním, přiměl režisérku Angélique 
Kourounis překročit meze nezaujatého 
pozorovatele.  Režie: Angélique Kourounis / 
Řecko, Francie / 2016 / 90 min. Vstup zdar-
ma

6. 11. Ι 18:00 Ι přednáškový sál
CYKLUS REGIONáLNÍ AUTOŘI: BESEDA SE 
SPISOVATELEM A REŽISéREM RUDOLFEM 
HAVLÍKEM
První celovečerní film Rudolfa Havlíka „Zejtra 
napořád“ měl slavnostní premiéru na karlovar-
ském filmovém festivalu v roce 2014 a poté 
se vydal na světové festivaly. Připravuje také 
scénář ve spolupráci s Radkou Třeštíkovou. 
Vstup zdarma

7. 11. Ι 18:00 Ι přednáškový sál
CYKLUS DEBAT NAD ZAJÍMAVÝMI KNIHA-
MI: KHALED HOSSEINI – LOVEC DRAKů
Strhující drama ze současného Afghanistánu. 
Autor, kalifornský lékař, inspirován vlastními 
vzpomínkami, vypráví příběh osudových 
zvratů. Podle knihy byl natočen i úspěšný 
film.Vstup zdarma

8. 11. Ι 18:00 Ι čítárna
S BYLINKAMI NA PODZIMNÍ POSÍLENÍ 
ORGANISMU – ZDEňKA KREJČOVá
Zveme vás na posezení se Zdeňkou Krejčo-
vou o cestě ke zdraví s produkty z přírody. 
Přednáškou vás budou provázet ukázky 
produktů a úryvky z odborných knih.
Vstupné 40 Kč

10. 11. Ι 16:00 – 19:00 Ι oddělení pro děti 
a mládež
ŠIŠKOVá KOULE – wORKSHOP PRO DO-
SPĚLé SE ZDEňKOU HRADSKOU
Je nutné přihlásit se předem. Učinit tak 
můžete v čítárně MK Sokolov od 10. října do 
7. listopadu 2017, účastnický poplatek činí 
50 Kč. Workshop je kapacitně omezen.

13. 11. Ι 18:00 Ι čítárna
CYKLUS REGIONáLNÍ AUTOŘI: VáCLAVA 
MolCarovÁ 
Léčí zvířata, zachraňuje toulavé kočky, 
jezdí na koni, renovuje starý dům, běhá, 
leze po skalách… – to je jen částečný výčet 
aktivit neuvěřitelně všestranné veterinářky 
Václavy Molcarové žijící a píšící v západních 
Čechách. Vstup zdarma

15. 11. Ι 18:00 Ι čítárna
Otomar Dvořák  a Josef Pepson Snětivý: 
VŘETENO OSUDU (ANEB TAJNá ZPOVĚď 
KARLA JAROMÍRA ERBENA)
Kdo by neznal tajemné, strašidelné balady 
z legendární sbírky Kytice! Co však víme 
o životě jejich autora Karla Jaromíra Erbe-
na?  Zmiňované i další knihy k zakoupení na 
místě.Vstupné 40 Kč

22. 11. Ι 18:00 Ι přednáškový sál
MALAJSIE – DAGMAR FRANKOVá
Dobrodružná, tajemná a okouzlující. Téměř 
měsíční expedice do daleké Asie vedla od cen-
trální části přes čajové plantáže, deštný prales 
a ostrovy v Jihočínském moři, dále po východ-
ním pobřeží až k pulsujícímu Singapuru. 

25. 11. Ι 13:00-17:00 Ι oddělení pro děti 
a mládež
ŠIŠKOVá KOULE – wORKSHOP PRO SE-
NIORY SE ZDEňKOU HRADSKOU
Je nutné přihlásit se předem. Učinit tak 

můžete v čítárně MK Sokolov (lze i e-mailem, 
či telefonicky) od 25. října do 22. listopadu 
2017. Vstup zdarma

27. 11. Ι 18:00 Ι přednáškový sál
SETKáNÍ S FILOSOFIÍ: 20. STOLETÍ 
– Mgr. pEtr kaŠpar
Ústředním tématem je tentokrát postmo-
derna. Vstup zdarma

Akce pro děti:

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.

1. 11. Ι 15:30 Ι oddělení pro děti a mládež
ČTEME DĚTEM
Tentokrát budeme číst z knihy Lenky Rož-
novské „Strašidýlko z aktovky“.
Alenku, pejska Trdlila a strašidýlko Kamilka 
znají děti z časopisu Sluníčko. My si o této 
povedené trojici budeme číst z knížky. Který 
žáček by nechtěl mít v aktovce své strašidýl-
ko? Alenka ho má a díky němu zažije kouzelný 
a veselý první školní rok. Vstup zdarma.

15. 11. Ι 13:00-16:30 Ι oddělení pro děti 
a mládež
VYRáBĚNÍ PRO ŠIKULKY
Připravujeme se na Vánoce – vyrábíme přá-
níčka. Vstup zdarma.

Akce pro všechny:

11. 11. Ι 13:00-17:00 Ι oddělení pro děti 
a mládež
BOOK CON – SETKáNÍ MILOVNÍKů 
ŽáNRU SCI-FI A FANTASY
Vyhodnocení soutěže TEXT WARS; beseda 
s tvůrci sci-fi a fantasy literatury.
Akce je realizována s finanční podporou 
Ministerstva kultury. Vstup zdarma.

Upozornění:
Z důvodu konání akce Book Con bude v sobo-
tu 11. 11. čítárna a dětské oddělení otevřeno 
pouze do 12:00 hod.
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PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC:

Akce pro dospělé:

5. 12. Cyklus debat nad zajímavými kniha-
mi: Patrik Hartl – Okamžiky štěstí
6. 12. Karpatské pastorále: Slovensko – Ing. 
Petr Uhlík, Mgr. Táňa Uhlíková
7. 12. Filmová projekce
12. 12. Radost ze života – Karolína Metzo-
vá
18. 12. Setkání s filosofií: 20. století – Křes-
ťanský personalismus – Mgr. Petr Kašpar, 
Tomáš Kábrt

Akce pro děti:

  2. 12. Den pro dětskou knihu
  5. 12. Mikulášské překvapení
  6. 12. Čteme dětem tentokrát trochu jinak 
– Pavoučí čítárna
13. 12. Vyrábění pro šikulky

Tamara Rybárová, Ema Reismüllerová

MuZEuM sokolov 

ExpoZiCE MuZEa 
(sokolovský zámek)

V 1. podlaží objektu sokolovského zámku je 
umístěna expozice muzea, ve které je pre-
zentována příroda, středověké a novověké 
dějiny regionu, archeologie, církevní umění 
17. - 19. století, etnografie, období 2. svě-
tové války s připomínkou koncentračního 
tábora ve Svatavě a také hornictví a jednot-
livé průmyslové obory – sklářství, chemický 
průmysl, výroba porcelánu apod. Z důvodu 
rekonstrukce je v listopadu ZAVŘENO.

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.
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 je v provozu od 6. 5. do 30. 9. 2017.
OTEVŘENO:
1.  - 12.  listopad, středa-neděle: 9.00-12.00 
a 13.00-17.00 hod.
13. - 30. listopad, sobota-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. 
16. října - 30. dubna: ZAVŘENO

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 několika způsoby důlní výztuhy, používaným 
hornickým nářadím (vrtačky, kladiva, čerpadla) 
včetně ukázek různých typů důlních vozíků.

OTEVŘENO:
V  listopadu  pouze  pro  předem  ohlášené 
skupiny 5 a více osob.

VÝSTAVNÍ SÍň V PŘÍZEMÍ
SOKOLOVSKéHO ZáMKU

  
15. listopad 2017 - 28. leden 2018
JAK SE RODÍ VEČERNÍČKY
Výstava Dětského muzea Moravského 
zemského muzea Brno přibližuje vznik oblí-
bených Večerníčků.
BETLéMY
Tradiční vánoční výstava betlémů ze sbírek 
Muzea Sokolov. Vstupné dle ceníku.
OTEVŘENO: 
Středa-neděle:  9.00-12.00  a  13.00-17.00 
hod.

PŘEDNáŠKA

9. listopadu
Ing. PETR UHLÍK - PROMĚNY ANTROPO-
GENNÍCH POUŠTÍ (POD)KRUŠNOHOŘÍ
Přednáška začíná v 17 hod. v zimní zahradě 
zámku, vstupné 20 Kč.
Tato akce je realizovaná za finanční podpory 
města Sokolova.

23. listopadu
Mgr. LUBOMÍR ZEMAN – BAROKO
Přednáška začíná v 17 hod. v zimní zahradě 
zámku, vstupné 20 Kč.
Tato akce je realizovaná za finanční podpory 
města Sokolova.

VÝTVARNá DÍLNA

30. listopadu
ZIMNÍ VÝTVARNá DÍLNA 
Ve spolupráci s učiteli výtvarného oboru ZUŠ 
Sokolov, začátek v 15 hod., zimní zahrada, 
vstup zdarma. Tato akce je realizovaná za 
finanční podpory města Sokolova.
  
KLUB DůCHODCů SLAMĚNKA SOKOLOV

Pořádané akce a činnost klubu jsou realizo-
vány za finanční podpory města Sokolova.
7. 11. Turnaj v kuželkách a šipkách, 9:00 
hod., kuželna Akryl, startovné 10 Kč
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Kalendárium

6. 11. Přihlášky na autobusový zájezd na 
muzikál „Cats - Kočky“
Přihlášky: 8:00 hod., Dům s pečovatelskou 
službou ul. Komenského 113, Sokolov
Příspěvek: 300 Kč, účastník uhradí při přihlá-
šení.
Den konání zájezdu: pátek 17. 11. 2017. 
Představení se koná na Nové scéně Plzeň-
ského divadla.
9. 11. Turistický výšlap „Okolím Sokolova“
Sraz účastníků v 9:00 hod., u pošty č. 5.
Trasa: ul. Mičurincova - CHZ Sokolov - K. 
Poříčí - cyklostezka směr Loket - St. Sedlo -
jezero Michal - Sokolov
Trasu je možné ukončit ve Starém Sedle a jet 
domů autobusem.
Délka trasy cca 6 a 12 km.  Trasa je rovina-
tá, mírné stoupání k jezeru Michal. Dobré 
turistické boty a oblečení. Jídlo a pití do 
batůžku.
17. 11. Autobusový zájezd na muzikál 
„Cats - Kočky “.
Účastní se přihlášení 6. 11. 2017.
Odjezd autobusu: 16:00 hod. zastávka MHD 
Sokolov ISŠTE (naproti sportovní hale),
16:05 hod. zastávka MHD Sokolov, Těšovice
23. 11. Taneční odpoledne 16:30-19:00 hod., 
Music Club Alfa
K tanci a poslechu hraje Duo Jitka a Láďa, 
vstupné je dobrovolné.

Připravujeme tradiční Mikulášskou zábavu 
– dne 1. 12. 2017

Vážení senioři, 
i na listopad jsme pro Vás připravili bohatý 
program. Každý má možnost volby, a tak 
zveme Vás, všechny ještě aktivní seniory. 
Nezůstávejte doma, ale vyhledejte si aktivity, 
které Vás baví. Všichni potřebujeme společ-
nost, a tak věříme, že si z naší bohaté nabídky 
akcí každý vybere tu, která mu bude vyhovo-
vat a navíc ještě přinese radost a potěšení. 
Přijďte mezi nás, budeme se na Vás těšit!

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

PROGRAM KLUBU SENIORů 
J. Z PODĚBRAD

SRDEČNĚ VÁS ZVEME KAŽDOU STŘEDU 
OD 14 HODIN DO KLUBU SENIORŮ.

1. 11. Tvořivé odpoledne: výrobky pro 
důchodce v Pochlovicích
8. 11.Představení pohádky divadelního 
kroužku Lupínek z Březové: O Sněhurce
(možná změna termínu)
15. 11. Beseda s Renátou Černou z Měst-
ské policie Sokolov na téma „Bezpečnost 
chodců v zimě“
22. 11. Trénování paměti, procvičování 
motoriky rukou - mandaly
 29. 11. Malování vánočních perníčků 
s paní Jiřinou Vlasatou

Za klub seniorů Alena Veithová

KLUB DůCHODCů HORNICKá 
1595 - HáJEČEK

Pranostika lidu: Prší-li na den Dušiček, 
říká se, že duše zemřelých oplakávají své 
hříchy.

1. 11. 13:00-17:00 posezení s debatou: 
DEN DUŠIČEK. Svátek Památka zesnulých 
nás bude provázet ještě celým měsícem. 
Jak ho vnímáte vy?
6. 11. 13:00-17:00 posezení s debatou: 
ŽIVOT VEGETARIÁNA. Umíte si představit, 
že byste ze dne na den začali žít jako vege-
tariáni a už byste nikdy v životě neochutnali 
nic živočišného původu?
7. 11. 15:00-18:00 Zpívánky – pěvecký 
kroužek
8. 11. 13:00-17:00 posezení s debatou: 
ZDRAVÁ VÝŽIVA.  Co si představujete pod 
tímto pojmem?
9. 11. 14:00-18:00 Restaurace Florenc, 
Sokolov. Pozvánka nejen pro seniory So-
kolovska na Čtvrteční posezení s hudbou 
a tancem.
13. 11. 13:00-17:00 posezení s debatou: 
LISTOPADOVÉ UDÁLOSTI (17. 11. 1989). 
Jak byste dnes vyhodnotili listopadové 
události? Našli jste v sobě vytouženou 
svobodu?

14. 11. 15:00-18:00 Zpívánky – pěvecký 
kroužek
15. 11. 13:00-17:00 posezení s debatou: 
POLISTOPADOVÉ UDÁLOSTI. Co je pro vás 
v životě po polistopadových událostech 
ještě tak důležité?
20. 11. 13:00-17:00 posezení s debatou: 
CO ZNAMENÁ POSILOVAT? Jen díky posí-
lené obranyschopnosti dokážeme udržet 
své tělo fit i při nejnevlídnějším počasí, radí 
odborníci. Co vy na to?
21. 11. 15:00-18:00 Zpívánky – pěvecký 
kroužek
22. 11. 13:00-17:00 posezení s debatou: 
PSYCHICKÁ ZÁTĚŽ. Čím si čistíte hlavu 
u hodně psychické záležitosti? Je to 
pohybem, který vás uvede do rovnováhy? 
Tanec je příjemným pohybem i na našich 
posezeních s hudbou a tancem, na které 
jste srdečně zváni.
23. 11. 14:00-18:00 Restaurace Florenc, 
Sokolov. Pozvánka nejen pro seniory So-
kolovska na Čtvrteční posezení s hudbou 
a tancem.
27. 11. 13:00-17:00 posezení s debatou: 
KDY SI NA SVÉ RODIČE VZPOMENETE 
NEJČASTĚJI?
28. 11. 15:00-18:00 Zpívánky – pěvecký 
kroužek
29. 11. 13:00-17:00 posezení s debatou: 
MODERNÍ JE NEKOUŘIT! Je kouření 
závislost více psychická než fyzická? 

Milí senioři,
nastává čas plesů, čas báječného pohybu, 
který uspokojí Vaši duši i smysly. Zvlášť 
oblíbené byly v 19. století maškarní plesy. 
I u této formy zábavy někdy lidé podlehnou 
kouzlu okamžiku se šťastným koncem.
Z důvodu nejisté možnosti místa pro usku-
tečnění výstavních a prodejních trhů tuto 
akci neuskutečníme.
Všem Vám přeji ještě hezké prožití podzim-
ního období.

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



ROZCHODÍME CIVILKY 
V KARLOVARSKéM KRAJI 2017 – 

POCHOD SOKOLOV

Ve středu 20. 9. 2017 uspořádal Svaz po-
stižených civilizačními chorobami v ČR, z. s. 
v Sokolově akci s názvem Rozchodíme CIVILKY 
v Karlovarském kraji 2017.  V ulici Lipová před 
areálem zdraví proběhla prezentace a výuka 
správné techniky chůze s holemi nordic wal-
king pro lidi s civilizačním onemocněním a se-
niory. Účastníci si mohli zapůjčit hole a zapojit 
se do společného pochodu. Společně jsme 
s 46 účastníky ušli 1-3 kilometry, každý podle 
svých možností. Děkujeme Krajskému úřadu 
Karlovarského kraje za podporu projektu. 

Marie Říhová, Centrum služeb SPCCH 
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SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI 
CHOROBAMI – ZO SOKOLOV POŘáDá

Rehabilitační a relaxační cvičení v tělo-
cvičně bývalé 4. ZŠ, ul. Sokolovská

V úterý vždy od 9:00 hodin, začátek od 7. 11. 
až do 12. 12. 2017
Cvičitelka: paní Sedláčková

Ve čtvrtek vždy od 9:45 hodin, začátek od  
2. 11. až do 14. 12. 2017
Cvičitelka: paní Skaláková

Srdečně zveme všechny zájemce, kteří se 
rádi pohybují!

Za výbor Marianna Šmídová

MĚSTSKá POLICIE ZVE SENIORY 
DO DIVADLA

6. prosince 2017 pořádá 
Městská policie Sokolov, 
oddělení prevence krimina-
lity každoroční setkání se 
seniory v Městském divadle 
Sokolov. Akce je vyjádře-
ním poděkování za roční spolupráci mezi 
strážníky a seniory v našem městě. Vstu-
penky budou k dispozici u paní Mgr. Hany 
Procházkové v Centru prevence kriminality, 
Městské policie Sokolov od 20. listopadu 
2017 a opět se jedná o akci, která je pro 
seniory ZDARMA. Program bude zaměřen na 
prevenci kriminálně závadového chování na 
seniorech a hostem bude herečka - babička 
z filmu KOLJA, oceněného Oscarem i Zlatým 
globem, paní Liliana Malkina se svým dopro-
vodem. Začátek v 17:00.

Kontakt: Městská policie Sokolov, 
Mgr. Hana Procházková +420 777 025 622

CHRáNĚNé BYDLENÍ SOKOLOV, Z. S. 
POŘáDá JIŽ 22. ADVENTNÍ VEČER

Sokolovské Chráněné bydlení srdečně 
zve 8. prosince od 17 hodin na svůj již 22. 
adventní večer, který se bude tradičně 
konat v Klášteře sv. Antonína Paduán-
ského v Sokolově. Organizace je velmi 
potěšena, že Vám jako hudebního a di-
vadelního hosta může opět představit 
uživatele sociálně terapeutických dílen 
Mateřídouška, kteří si pro Vás připravili 
pěvecké, divadelní a taneční vystoupení. 
Návštěvníci se dále mohou těšit z výrob-
ků pro mikulášskou a vánoční výzdobu, 
na jejichž přípravě se podílejí uživatelé, 
pracovníci a členové chráněného bydlení. 
Namísto tradiční dražby budou připrave-
ny zajímavé ceny, jejichž zakoupením mo-
hou hosté přispět na činnost organizace. 
Chráněné bydlení velmi děkuje všem 
lidem, kteří svou účastí organizaci pod-
porují. Z výtěžku adventních večerů jsou 
hrazeny volnočasové aktivity uživatelů 
a vybavení do bytů. Výtěžek loňského 
adventního večera umožnil organizaci 
uspořádat společný výlet uživatelů do 
Techmanie v Plzni, centra, které své ná-
vštěvníky seznamuje se světem vědy 
a techniky.  Po hudebním a divadelním 
vystoupení bude pro návštěvníky připra-
ven bohatý raut, který opět nachystají 
klienti Tréninkového pracoviště Oáza 
v Sokolově, které provozuje Společnost 
Dolmen, z. ú. 

Pavlína Taran, ředitelka 



Tajenka tentokrát ukrývá jméno slavného spisovatele, 
který se několikrát zastavil v Sokolově. Má zde rovněž 
pamětní desku.

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 lednovém čísle Sokolovského 
Patriotu.

Tajenka z čísla 9/2017:
„JAN HARTVÍK Z NOSTIC“
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Soutěžní kupon 
- Sokolovský Patriot 11/ 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 30. 11. 2017.

Výherce: 
Božena Štěrborá, Jindřichovice vyhrává dvě volné 
vstupenky na libovolné promítání v 3D kině Alfa. 
Vstupenky si výherce může vyzvednout od  1. 11. do 
30. 11. 2017 v Sokolovském infocentru.

AKTA, ALFA, ANODA, AORTA, APAČ, AREÁL, ATOM, AUTOGYRA, BARD, BLANKYT, ČAJE, ČÁPI, ČLEN, ČRTA, DANIO, DLAB, DRELÁK, EKONOMIE, EMBRYA, ETAPA, 
ETEN, FANFÁRA, GRIL, HANÁ, HESLA, HLASY, HORY, IŠKA, KINO, KIOSEK, KLARIT, KLETR, KOPR, KRAJNÍK, KRÁMY, KRAVÍN, KŠEFT, KULIČI, LAUR, LESÁK, LOVEC, 
MĚKKÝŠ, MŮRA, MUTANT, NEON, OBEC, OFÉLIE, OLŠE, ORFEUS, ORNICE, OSPALEC, PADESÁT, PISTA, POET, POTVORA, POVODÍ, PRÁT, PROPAST, PRŮČELÍ, 
PRŮDECH, PRŮKAZY, RAPORTY, ROCO, RUBL, SÁGA, SCIFI, SKIPY, SLAD, SOBO, STATUT, STRÁŽ, SUPI, ŠPRT, ŠTIKY, ŠTYCH, TACHOV, TĚLA, TÍHA, TMEL, TRAMP, 
TRNY, TYLY, UČIVO, ÚHLOMĚRY, ÚHOŘ, UKAZATEL, ÚNOR, ÚSTA, UVÁDĚT, UZENÁČ, VOLI, VÝMYSL, ZDOBIT, ZERAV, ZJEV, ZNĚLKA, ŽLICE

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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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. Náklad 10 000 ks.

vElkoploŠNÁ oBraZovka
Elektronické plakáty a reklamní spoty

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

Kontakt: Andrea Pfeiff erová 
  inzertní poradce 775 617 583

Ceník vč. DPH, platný k 2. 10. 2017.

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