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Prosinec

ČervenDůležité kontakty

Městský úřad Sokolov: 
359 808 111
MDK Sokolov: 
359 808 711
Sokolovské infocentrum: 
359 808 714 
Městská knihovna Sokolov: 
352 622 505
Dům dětí a mládeže Sokolov: 
359 808 411
Městská policie Sokolov: 
800 156 800
 
www.sokolov.cz
www.mdksokolov.cz
www.sokinfo.cz
www.kamposokolovsku.cz

Redakční rada Sokolovského Patriotu připravila pro vás, naše milé čtenáře, malý dárek – tím je plánovací kalendář, který 
jistě potěší nejenom velké, ale i naše malé čtenáře. Ten je možné si dle návodu vystřihnout.
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  které baví



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 - PrůVoD čErTů
 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

Advent 2016
Prožijte s námi magické období adventu a Vánoc nejenom na Starém náměstí v Sokolově. Během advent-
ních nedělí se můžete těšit na tradiční jarmarky v duchu staročeských Vánoc, koncerty, ale také na působivý 
Průvod čertů nebo atraktivní Coca-Cola kamion. Pojďte s námi strávit adventní a sváteční čas v Sokolově!



Advent
V klášteře  

Vánoční koncert
V klášteře  

1. prosince, čtvrtek ı 17:00

Vernisáž VýstaVy
Vánočních stromečků
Již po sedmé ozdobili žáci a učitelé sokolovských škol, 
školek, ZUŠ a DDM své stromečky pro vaše potěšení. 
Výstava potrvá do Štědrého dne, vernisáž bude 
doplněna  vystoupením  pěveckého sboru ZUŠ Sokolov 
Kolibříci a drobným občerstvením. 
Vstup volný

4. prosince, 2. neděle adventní ı 18:00

Poslán jest 
od Boha anděl…
Adventní instrumentální koncert. Zazní skladby G.F. 
Händela, J.S. Bacha, A. Michny z Otradovic, W.A. Mozarta, 
A. Piazzolly a dalších v netradičním obsazení. Jitka Baštová: 
akordeon, Jindřich Macek: loutna. 
Vstupné: 150 Kč 

11. prosince, 3. neděle adventní ı 18:00
musica dolce Vita: 

adVentní koncert
z děl českých mistrů
V programu tohoto skvělého komorního tria uslyšíme 
skladby A. Michny, F. Bendy, J.L. Dusíka a dalších. Obsazení: 
Daniela Demuthová: mezzosoprán, Žofie Vokálková: flétna, 
Zbyňka Šolcová: harfa.   
Vstupné: 150 Kč

18.prosince, 4. neděle adventní l 18:00

žalman &sPol.
Nestor folkové hudby, bývalý člen skupiny Minnesengři, 
autor mnoha písní a básní Pavel Žalman Lohonka a jeho 
skupina: Michaela Hálková: zpěv, flétny, perkuse, kytara
Pavel Malina: kytary, lap steel, foukací harmonika, zpěv
Petr Novotný: baskytary, klávesy, zpěv, kytara
Vstupné: 180 Kč 

25. prosince 2016 ı 17:00 ı Vstupné: 100 kč

slaVné muzikáloVé
a Vánoční Písně

natálie Grossová 
otto teuber
míša nosková



Dámy a pánové, 
vážení čtenáři na-
šeho sokolovského 
měsíčníku, 

dovolte mi, abych 
Vás všechny jmé-
nem svým i jménem 
svých kolegů z vede-
ní města pozdravil 
a naposledy Vám 
v roce 2016 předložil 
několik starostov-
ských řádků. 

Mnozí z nás ještě nestačili vstřebat povinnosti 
související s přechodem z prázdninového režimu 
na ten školní, nestačili jsme si ani zvyknout na 
říjnové mlhy, v dlaních ještě cítíme teplo dušičko-
vých svíček a už abychom urychleně dokupovali 
a s láskou balili dárky, které udělají radost pod 
vánočním stromkem. A to ani nemluvím o tom, 
že už jen hodiny nás dělí od okamžiku, kdy do 
našich domovů zamíří vzácná návštěva v podobě 
anděla, čerta a Mikuláše. Mimochodem, víte, 
že svatý Mikuláš je uctíván jako patron námoř-
níků, obchodníků, lukostřelců, dětí, lékárníků, 
právníků, studentů a vězňů? Úkol této trojice 
je jediný - prolistovat knihu hříchů a po zásluze 
odměnit děti, ale nejen je, kupou sladkostí nebo 
třeba také kousky uhlí a syrových brambor. Rád 
připomínám, že za několik málo dnů se budou 
tyto bytosti hemžit také v našem městě. Ba co 
víc, stejně jako v loňském roce, tak i v letošním 
prosinci se u nás budou doslova čerti ženit. Jak 
již víte z mnohých pozvánek, Sokolov bude opět 
patřit čertům a podle posledních informací jich 
3. adventní neděli přiletí kolem stovky. S tím 
samozřejmě ruku v ruce musí jít přípravné práce 
na tuto událost. A jsem přesvědčený o tom, že 
loňský komfort pro návštěvníky této akce se 
nám podaří opět zvýšit. To vše samozřejmě 
bude doprovázeno děním, které k poslednímu 
měsíci (a úmyslně nepíši, že nutně) patří. Mám na 
mysli předvánoční úklidy, frontová čekání,… ale 
samozřejmě také mnohem příjemnější součásti 
adventního období. Mezi ně určitě patří vůně 
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pečeného cukroví linoucí se z našich domovů, 
vánočně nazdobená okna (nezapomeňte na vy-
hlášenou soutěž o nejhezčí vánoční okno), mnoho 
předvánočních kulturních akcí a sportovních 
zápolení. V neposlední řadě by měl být adventní 
čas obdobím, kdy my lidé budeme mít k sobě blíž. 
Na to se moc těším a přeji si, abyste se i vy připojili 
a společně s námi si předvánoční čas užili. Ať je, milí 
přátelé, čekání na ježíška co nejpříjemnější, rychle 
nám uteče a můžeme opět prožívat nejkrásnější 
okamžiky Vánoc – sváteční rodinnou atmosféru 
a rozzářené oči těch nejmenších.

Vážení a milí čtenáři, na závěr mého příspěvku mi 
dovolte, abych Vám všem jménem svým a jménem 
svých kolegů popřál příjemné vánoční svátky. Ať 
pod rozsvíceným stromkem najdete klid a pohodu, 
velkým dárkem ať je životní optimismus a nejdelší 
dárková stuha nese název „zdraví“. To vše samo-
zřejmě ve společnosti Vaší rodiny, příbuzných, přá-
tel a známých. Do roku 2017 pak všichni společně 
vykročme tou správnou nohou!

Šťastné a veselé vánoční svátky a úspěšný rok 
2017 Vám z celého srdce přeje 
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Zprávy z města

Z JEDNÁNÍ sokolovskÉHo 
ZastUpitElstva

Ve čtvrtek 3. listopadu se sešli sokolovští 
zastupitelé na svém 15. veřejném zasedání. 
Politici se seznámili s novou starostkou Stu-
dentského zastupitelstva, schválili smlouvu 
o smlouvě budoucí na odkoupení pozemku 
od Sokolovské uhelné, a. s. pro vybudování 
průmyslové zóny a odsouhlasili nabytí 
dalších garáží u Jižního lomu. V úvodu dal 
slovo starosta Jan Picka nedávno zvolené 
starostce Studentského zastupitelstva (SZ) 
Elišce Macháčkové. Jako nejvyšší předsta-
vitelka tohoto uskupení měla takovou mož-
nost v jeho historii vůbec poprvé. Přítomné 
seznámila s jejich činností a nejbližšími cíli. 
Studenti chtějí pokračovat ve stávajících 
aktivitách. Například budou dále pomáhat 
s organizací Dne Země, Ježíškovy cesty ve 
spolupráci s MDK Sokolov, plánují různá se-
tkávání s dětmi nebo seniory, jednou za dva 
roky budou dále pořádat soutěž Sokolov má 
talent. Představitelé SZ se budou nadále 
pravidelně účastnit veřejných zasedání za-
stupitelů Sokolova. Zastupitelé projednávali 
a odsouhlasili přijetí darem dopravní termi-
nál, který město získalo od Karlovarského 
kraje, a bude jej od nového roku provozovat 
městská společnost Sokolovská bytová, s. 
r. o. Politici pak odsouhlasili bezúplatné 
nabytí dalších pěti garáží u Jižního lomu. 
Město jich teď vlastní celkem dvaadvacet. 
Zastupitelé se zabývali i smlouvou o smlou-
vě budoucí kupní se Sokolovskou uhelnou, 
a. s., která vlastní strategický pozemek 
u Starého Sedla, kde by měla vzniknout 
nová průmyslová zóna. Tu vláda nedávno 
vyškrtla z takzvaných podporovaných zón 
kvůli tomu, že plocha není ve vlastnictví 
obce nebo kraje, ale vlastní ji soukromý 
subjekt. Prodeji je nakloněna i společnost, 
a tak je větší šance, že se lokalita na seznam 
státem podporovaných projektů dostane. 
Po krátké diskusi nakonec politici podpis 
budoucí smlouvy schválili.  Zastupitelé se na 
příštím 16. veřejném zasedání sejdou 8. pro-
since 2016 v 15.00 hodin ve velké zasedací 
místnosti v 1. patře budovy A Městského 
úřadu Sokolov v Rokycanově ulici.

kaMENNÁ NoClEHÁrNa pro liDi 
Z ULICE UŽ OD PROSINCE

Vedení města spolu s městskou i státní 
policií, zdravotníky a pracovníky odboru 
sociálních věcí se v listopadu vypravili časně 
ráno do ulic, kde se zdržují lidé bez domova. 
Cílem bylo zjistit počet takových osob a také 
v jakém zdravotním i psychickém stavu se na-
cházejí. Skupina navštívila lokality u nádraží, 
Jižní lom a lesík u dálnice D6 v horní části 
města. „Ta situace je obdobná jako v minulém 
roce. Budili jsme je v 5 hodin ráno, abychom 
je zastihli pohromadě. Většinou se zdržují 
v kolektivu s podobným zlozvykem, ať už 
jde o alkohol nebo drogy. Bohužel drogově 
závislých přibývá,“ komentovala dojmy mís-
tostarostka Renata Oulehlová s tím, že život 
na ulici se podepisuje i na jejich zdravotní 
i duševní kondici. Mají různé virózy, problémy 
s pohybem a u některých odborník konstato-
val psychické obtíže. Žádné infekční choroby 
ale aktuálně město neeviduje. „Máme dva 
terénní pracovníky z odboru sociálních věcí, 
kteří s těmito lidmi dlouhodobě pracují. 
Pomáhají nám i neziskové organizace, které 
mají tuto problematiku podchycenou,“ dodá-
vá místostarostka. Lidem z ulice k přečkání 
zimních nocí v minulosti sloužil vojenský 
stan pro 16 nocležníků. Už loni se ukázalo, 
že kapacita nestačí. Město proto koupilo 
u nádraží opuštěný dům, kde ubytuje až 28 
klientů a navíc zde otevře denní centrum. 
Sociální službu bude provozovat nezisková 
organizace Pomoc v nouzi, o. p. s. „Jsem rád, 
že ti lidé budou na jednom místě, stan byl 
pouhým provizoriem. Takto je budeme mít 
pod kontrolou, stáhneme je z ulice i z uza-
vřených míst, kam se schovávali,“ řekl velitel 
sokolovské městské policie Petr Kubis. Do-
dal, že situace je rok od roku horší. Od roku 
2009, kdy evidují statistiky, vzrostl počet lidí 
bez domova z devíti na přibližně padesát. 
Číslo může být prý ve skutečnosti ještě vyšší. 
„Tento jev zhoršuje i fakt, že Sokolov má čer-
ného Petra v podobě protialkoholní záchytné 
stanici, která je jedinou v Karlovarském kraji.  
V regionu pak zoufale chybí detoxikační lůž-
ka a to náš kraj tíží nejvíc,“ pokračoval Petr 
Kubis. Změnit to má pracovní skupina, která 
se problematikou zabývá. 

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ NA VÍTĚZNÉ 
RUŽ PŘÍŠTÍ LÉTO

Sídliště Vítězná je druhé největší v Sokolově. 
Žije tu hodně mladých rodin s dětmi a po 
zrušení dvou malých hřišť tu pro obyvatele 
lokality není jiná hrací plocha. Radnice proto 
připravila studii, ve které předkládá stavbu 
nového areálu. „Vybírali jsme z několika 
variant, abychom zpříjemnili život zde žijícím 
lidem a pojali jsme to trochu velkoryseji. Kro-
mě zmiňovaného hřiště dokončujeme opravu 
páteřní ulice Vítězná a příští rok přistoupíme 
k ulici Spartakiádní,“ vyjádřil se starosta Jan 
Picka. Hřiště bude rozdělené na dvě části, pro 
malé a větší děti. Pro ty nejmenší tu budou 
houpačky, skluzavky nebo pískoviště. Pro ty 
starší například kolotoč, skákací trampolíny 
nebo hrazda. Nebudou chybět odpočinkové 
prvky v podobě laviček a přebalovacích 
pultů. Rada města na poslední chvíli ještě 
předkládá několik změn. „Na základě připo-
mínek občanů jsme do plánu zařadili pítko 
a malý vodotrysk pro zpříjemnění letních 
horkých dnů,“ doplnil starosta. Hřiště bude 
oplocené, uzamykatelné a pod kamerovým 
systémem. Město na stavbu uvolní kolem 
4,5 milionu korun. Výsledná cena vzejde 
z výběrového řízení na zhotovitele stavby. 
Vedení města doufá, že by nový areál mohl 
sloužit veřejnosti už v květnu 2017, nejdéle 
však v létě.

Pavla Sofilkaničová

Benefiční koncert Hudby 
Hradní stráže a Policie 

ČR & DASHA j. h.
7. prosince Ι 19:00 

Městské divadlo Sokolov

V programu dále vystoupí pěvecké sbory 
Harmonie kraslice 

a Coro piccolo Horní slavkov, 
sbormistr Iveta Poslední.

Vstupné: 120 Kč
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Vítání občánků 
INfORmACE K „VÍTáNÍ OBČáNKů“

Vážení rodiče, 
město Sokolov bude i nadále vítat nově 
narozené děti mezi občany města, změnilo 
však způsob organizace „Vítání občánků“. 
Tento slavnostní akt se vztahuje na děti ve 
věku od 6 týdnů od narození do věku 1 roku 
s trvalým pobytem na území města Sokolov 
v době podání přihlášky.

Termín konání:

14. 12. 2016 pro děti narozené 
od 01. 09. 2016 do 30. 09. 2016
25. 01. 2017 pro děti narozené
 od 01. 10. 2016 do 31. 10. 2016
22. 03. 2017 pro děti narozené 
od 01. 11. 2016 do 31. 12. 2016 
 
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://www.soko-
lov.cz/ - Odbor školství a kultury - Formuláře
• 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 kultu-
ry 
• osobně zanechat na matrice při přebírání 
rodného listu 
• zaslat poštou na adresu: Městský úřad 
Sokolov, odbor školství a kultury, Rokycano-
va 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. 

VÍTáNÍ OBČáNKů 

Členka zastupitelstva města Bc. Vlasta Kai-
serová přivítala v měsíci říjnu v obřadní síni 
sokolovského zámku do života sokolovské 
občánky: Valérii Marii Schmiedovou, Terezu 
Hlochovou, Karla Schmieda, Julii Skalickou, 
Lukáše Veláta, Tinu Johannu Metzger, Emmu 
Štěpánovou, Julii Kadlecovou a Kateřinu 
Malou.  
Přejeme jim pevné zdraví, štěstí a prožití 
bezstarostného dětství.

Romana Černíková
měÚ Sokolov, odbor školství a kultury
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Obrazově v Sokolově

 Hvězdy, jak je neznáte s Jakubem Kohákem, matějem Ruppertem a Václavem 
Kosíkem  2.11. v městském divadle

 Školní akademie a Ples absolventů Gymso 70 let 4. a 5. 11., Hornický dům

Angels show TS Glamour a fK Baník Sokolov, Hornický dům 10. 11.
Příběhy berušky milušky - akce organizace Prima Vizus, o. p. s. v městské 
knihovně Sokolov 10. 11.



5555

Den válečných veteránů 11. 11.
Workshop pro seniory a zdravotně znevýhodněné 12. 11. v městské knihovně 
Sokolov. Akce byla realizována s finanční podporou ministerstva kultury ČR.

mIA LEAUGE Cheb konané v sobotu 5. 11., kde zvítězil tým DDm Sokolov

Příběhy berušky milušky - akce organizace Prima Vizus, o. p. s. v městské 
knihovně Sokolov 10. 11. Děti z mŠ marie majerové ochutnaly švédské menu šéfkuchaře Jiřího Křivohlavého

70 let ZUŠ v městském divadle 11. 11.



6

Chtěl jsem být geologem a chemikem 

Život v Sokolově

Pane Jakobče, začně-
me prosím otázkou 
rozvoje města. Proč 
se v letošním roce 
tolik neinvestovalo 
do rozvoje infrastruk-
tury?
To má tři  hlavní 
důvody.  Za prvé jsme 
čekali na rozhodnutí, 
jak dopadnou případ-

né korekce ohledně rekonstrukce zimního 
stadionu. Za druhé - díky tomu poměrně 
dlouho trvalo, než Rada města rozhodla 
o prioritách pro toto volební období. 
A za třetí - prakticky všechny připravené 
projekty byly realizovány díky restartu re-
gionálního operačního programu, kde jsme 
uspěli ve všech žádostech, které jsme po-
dali. V podstatě to, co jsme měli v šuplíku, 
bylo zrealizováno a vytvářeli jsme projekty 
nové. V tuto chvíli se zpracovává celá řada 
projektů, jejichž realizace proběhne ještě 
v tomto volebním období. 

Naznačil byste mi obrys rozpočtu investic 
na následující rok? 
Pokud vše půjde dobře, tak bychom se v rám-
ci samotných realizací mohli dostat téměř ke 
100 milionům korun. Zde se jedná zejména 
o zahájení rekonstrukce silnice Spartakiádní, 
rekonstrukci fotbalového hřiště a některých 
parkovišť. To však závisí na tom, jak budou 
vydána stavební povolení. Na nákup pozem-
ků, depa a bytů máme vyčleněno cirka 54 
milionů korun.

Jste členem Rady města Sokolova, jaké má 
priority do konce tohoto volebního období?
Nejdůležitějšími akcemi, které do konce to-
hoto volebního období určitě budou, je vý-
stava domu pro seniory s 24 hodinovou péčí 
místo bývalé 4. ZŠ. Další byty pro naše seni-
ory vzniknou přestavbou části chráněných 
dílen a dále bude realizována rekonstrukce 
poloviny Antonínských mostů. Kromě již 
vyjmenovaných také samozřejmě nákup 
200 bytů v okolí kina Alfa a v ulici U Divadla, 
nákup a likvidace bývalého železničního 
depa, rozvoj parkování ve všech částech 
města. Za předpokladu dotace budeme 
realizovat také cyklostezky Sokolov-Dolní 
Rychnov, lesopark Bohemia-Michal-Areál 
zdraví a zahájíme výstavbu napojení Hruš-
kové na vodovod a kanalizaci. Rekonstrukce 
ulice Spartakiádní je rozdělena na dvě etapy, 
první bude v roce následujícím, druhá v roce 
2018. Ohledně rozvoje se jedná o pomoc při 
výstavbě průmyslové zóny Sokolov-Staré 
Sedlo. Přechod na napájení teplem místo 
páry nestihneme, ale určité kroky k tomu, 
aby to bylo připravené, vést budeme. 

V krajských volbách jste byl úspěšný 
a získal post radního Karlovarského kraje, 
gratuluji. Od čeho odcházíte nerad? Je něco, 
co jste nestihl dokončit?
Já odcházím obecně nerad, protože tu práci 
pro město, ve kterém celý život žiji, mám rád. 
Myslím si, že se v podstatě nemám za co sty-
dět. Sokolov za tu dobu prošel velmi výraz-
nými změnami, ale určitě bych některé věci 
udělal jinak, protože teprve po bitvě je každý 
generálem. Je mnoho věcí, které by mohly 
vypadat lépe, ale myslím si, že to obrovské 
množství projektů a staveb, které se za těch 
22 let ve městě uskutečnilo, prakticky nemá 
srovnání v žádném městě podobné velikosti. 
Mrzí mě zejména řešení toho tepla, které 
je poměrně drahé a parovodní trubky hyzdí 
naše město. To, co je ve městech nejkrásněj-
ší, jsou korza kolem řek a my je vlastně máme 
velmi výrazně zkažená těmi trubkami. Vzhle-
dem k tomu, že bohužel nejsme vlastníky, 
tak realizace ještě neproběhla. Co se týče 

sportovišť, tak jsou všechna udělána tak, jak 
jsem si přál. Určitě mě mrzí také parkování, 
na které jsme s výjimkou Mánesovky dotace 
čerpat nemohli. 

Co pro vás těch dvaadvacet let ve vedení 
města Sokolova znamenalo?
Hodně práce, ale tak rozmanité práce, že mě 
jednoznačně bavila. 

Co hodnotíte jako svůj největší úspěch? 
Nejvíc mě těší, že se v Sokolově povedla 
vyřešit doprava. To, že ho lze objet, zpra-
va, zleva i ze severu. V podstatě veškerá 
tranzitní doprava teď vede mimo Sokolov. 
Dále pak fakt, že jsou prakticky všechny 
objekty v majetku města zrekonstruované, 
domy a školy zateplené. Nestavěli jsme 
zbytečně objekty nové, ale spíše jsme po-
stupně opravovali všechno, co městu patří 
a patřit bude tak, abychom snížili náklady 
na údržbu. 

V Krajském zastupitelstvu působíte již 
šestnáct let. V čem vnímáte rozvoj našeho 
kraje jako úspěšný? 
Řekl bych, že prvních osm let byl kraj 
nastartovaný velmi dobře, ať už s různými 
ambiciózními projekty nebo prováděním 
restrukturalizace. Ale těch posledních osm 
let to už víceméně stagnovalo a navazovalo 
na to, co bylo připravené, ale nové nápady 
trošku chyběly. 

Pokud jde o politické složení, dochází 
v čele kraje po dlouhých letech k poměrně 
zásadní obrodě. Jak se na to dá navázat, 
když se mohou programové priority stran 
lišit?  
Velký rozdíl v nich nevidím. Všichni chtějí 
dálnici, dobré zdravotnictví, školství. 
V podstatě devadesát procent programu 
se prolíná napříč politickým spektrem. Na 
kraji je to jako na radnici. Všichni chtějí pro 
své město totéž, bez ohledu na to, jaké 
jsou politické příslušnosti. Ale samozřejmě 
jsou také věci, na kterých se ne vždy shod-
neme. 

Ing. Karel Jakobec – sokolovský rodák, 
absolvent našeho gymnázia, zastupitel 
Karlovarského kraje, manžel, otec a hlavně 
mnohaletý starosta a místostarosta Soko-
lova. Seděli jsme spolu na konci listopadu, 
a jako vždy s úsměvem a vtipem jemu 
vlastním, jsme si povídali nejenom o politi-
ce a dalších plánech, ale také o jeho dětství 
nebo Vánocích. 



7

Vánoční anketa 

Čím jste chtěl být, když jste byl malý?
Nejdříve jsem chtěl být chemikem. Měl jsem 
ve sklepě dokonce vlastní chemickou labo-
ratoř, ale pak jsem přešel na kameny a chtěl 
jsem být geologem. A jelikož mě nevzali na 
Karlovu univerzitu, tak jsem šel na Vysokou 
školu báňskou, která mi byla nejbližší, a pro-
to jsem pak šel dělat lomařinu. 

Dříve jste pracoval jako vedoucí výroby 
v divizi Družba. Kdy a jak nastal ten zlom, 
že se stanete politikem?  
Já jsem politikem nikdy být nechtěl. Byl 
jsem na Družbě velmi spokojený. Když jsme 
tenkrát vyhráli volby, tak se díky několika 
aspektům stalo, že mi byla nabídnuta pozice 
místostarosty a nastala situace, kdy se neda-
lo říci ne. Ale určitě toho dnes nelituji. 

Vánoce jsou pomalu za dveřmi. Co byste 
popřál našim čtenářům? 
Určitě pohodu, klid a příjemné prožití svátků 
dle jejich představ. 
Děkuji Vám za rozhovor a přeji mnoho 
dalších úspěchů. 

Šárka Vesselová 

Bez čeho se o Vánocích neobejdete a co by 
vám naopak vůbec nechybělo?
Neobejdu se bez Andělského zvonění, které 
mi připomíná dětství. Dostal jsem dokonce 
stejné zvonění, které jsme měli doma, když 
jsem byl malý. To cinkání dodává těmto 
dnům tu správnou atmosféru. Co mi na 
Vánocích vadí asi nejvíce, je shon, fronty a že 
se Vánoce proměňují na hromadu dárků na 
místo klidné vánoční atmosféry. – Petr Kubis 

Neobejdu se bez vánoční pohody a svých 
holek kolem sebe. Naopak by mi vůbec 
nechyběly plískanice a bláto, které poslední 
dobou Vánoce často doprovází. – Jan Picka

Mnoho let chodím na Štědrý den dopoled-
ne do nemocnice a Domova pro seniory. 
S dobrovolníky jdeme popřát krásné Vá-
noce, předáme drobný dárek, a třeba jen 
pohladíme ruku. Na Vánoce nemá být nikdo 
sám. Vánoce jsou o radosti, lásce a obyčejné 
lidské blízkosti. – Renata Oulehlová 

Neobejdu se bez štědrovečerní pohody 
s manželkou a dětmi, včetně večeře a rozdá-
vání dárků. Naopak bych se obešel bez po-
vinných návštěv příbuzných na první a druhý 
svátek vánoční. – Michael Rund 

K Vánocům patří pohoda, setkání s rodinou, 
přáteli, dobré jídlo a pití. Ze svého pohledu 
bych určitě rád vypustil předvánoční shon 
a občasné přejídání. – Tomáš Provazník 

Určitě je to rodina, stromeček, dárky a vá-
noční kapr. Ten musí být. – Vladimír Zima 

Bez sněhu se neobejdu a bláto by mi nechy-
bělo. Ale není to v mých rukách. 
– Pavel Rybář 

Co jste si vždy pod stromeček přál/a, ale 
nikdy nedostal/a?
Přál jsem si vojenské hračky, ale naši nebyli 
jejich zastánci, takže jsem je nikdy nedostal. 
Ale měl jsem radost ze všeho, co jsem kdy 
dostal, ať to byly lyže nebo věci na kolo 
a podobně. Vždy jsem byl spokojený. – Karel 
Jakobec 

Během let se mi splnilo snad úplně vše, co 
jsem si kdy přál. – Vladimír Vlček 

Jako kluk jsem si přál koně, srub a psa. Sru-
bovou chatu mám, psa mám, tak už jenom 
toho koně. Věřím, že přijde čas a bude i ten 
koník. – Vladimír Zima

Vždycky jsem si přál vidět Ježíška a zlaté 
prasátko. Ostatní přání se mi vždy splnila. – 
Pavel Rybář 

Pokud byste mohl/a mít jedno přání, které 
by mělo přínos pro celé naše město, co by 
to bylo?
Přál bych si, aby naše město dávalo jeho 

občanům radost ze života, bezpečí, jistotu 
a jasnou budoucnost. Abychom zde rádi žili 
a nikdo nechtěl ze svého města odejít proto, 
že by mu tu chybělo něco z toho, co jsem 
napsal. – Petr Kubis 

Přání je jediné. Aby se nám všem společně 
podařilo naplnit naše motto: „Sokolov – 
město příjemné pro život“. – Jan Picka 

Přála bych si, abychom všichni žili naplno, 
mysleli na druhé, měli v sobě pokoru a žili 
tak, abychom si každý den mohli říci, že ten 
den za to stál. – Renata Oulehlová 

Napadá mě přesun protialkoholní záchytné 
stanice do jiného velkého města, protože 
stávající stav není pro naše město dobrý. 
– Michael Rund 

Přál bych městu pravidelný přebytkový 
rozpočet, abychom mohli město neustále 
rozvíjet, a to vyrovnaně ve všech oblastech. 
Rozvoj znamená motivaci pro mladé lidi, 
kteří nebudou hledat pracovní příležitosti 
v jiných městech a s tím spojený odliv mladé 
inteligence. – Tomáš Provazník 

Určitě průmyslovou zónu s high-tech tech-
nologií. – Karel Jakobec 

Aby se všem lidem v Sokolově dobře žilo 
a každý návštěvník se do Sokolova rád vra-
cel. – Vladimír Vlček 

Děkuji za Váš čas strávený nad otázkami. 
Šárka Vesselová 

V souvislosti s blížícími se vánočními svátky 
jsem se ptala členů Rady města Sokolova 
na pár tematických otázek. Přečtěte si, co 
by našemu městu přáli, nebo co si v dětství 
přáli právě oni. 
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Život v Sokolově

Šťastný života běh se Škorpilovými
Nadšenci pohybu a mentoři zdravého 
životního stylu, manželé Škorpilovi žijí 
v Sokolově rok. Zatímco Dana se vracela do 
rodného města, miloš se sem stěhoval coby 
pražský rodák. Často cestují po republice, ať 
už za prací nebo přáteli. Jejich život jakoby 
kontinuálně přecházel do stále nových vý-
zev. Svou rodinu whippetů nedávno rozmno-
žili o novou psí slečnu a v den, kdy jsme se 
setkali, ještě vstřebávali dojmy z nedávno 
proběhlého 8. ročníku františkolázeňské 
24hodinovky, benefičního běhu ve prospěch 
Hospice Sv. Jiří v Chebu. A nikoli k mému 
překvapení, mi také poodhalili nový projekt, 
který chtějí v novém roce spustit. Není těžké 
uhodnout, čemu se v něm budou věnovat. 

Co máte na Sokolovu rádi?
MŠ: Všechno je tady k životu úžasný. Pro mě 
obzvlášť. Vyběhnu za vrata a jsem u vody, 
můžu běžet do Lokte, nahoru do Slavkovského 
lesa. Zdejší atletický stadion i jeho dráha jsou 
komfortní. Po sportovní stránce nám tady nic 
nechybí, máme tady velké plány. Líbí se mi i to, 
co se ve městě dělá pro lidi. Rádi chodíme na 
sokolovské akce. 

Váš život je hodně aktivní, společně šíříte 
osvětu zdravého životního stylu. Jak to 
probíhá?
DŠ: Naše workshopy dělíme na motivační 
teoretickou a praktickou část. V té teoretické 
si Miloš s účastníky povídá o běhání, já o jídle. 
Mluvíme o tom, jak rozeznat kvalitní potraviny, 
na které složky se zaměřit. Většinu našich 
posluchačů překvapím, když jim řeknu, že snad 
vše, na co se dělají televizní reklamy, je s ohle-
dem na nutriční hodnoty špatně, zvlášť pro 
děti. Snažíme se lidi naučit, aby se zajímali o to, 
co jí, ale aby zároveň nesklouzli k úzkostlivému 
zkoumání. Měli bychom jíst hlavně průmyslově 
nezpracované potraviny. Dbát při sestavo-
vání jídelníčku na to, abychom v něm měli 
zastoupeny bílkoviny, sacharidy i zdravé tuky 
a doplňovat to zdravým pohybem, což je tedy 
Milošova úloha v praktické části workshopu, 
kdy se jde s účastníky proběhnout a zacvičit. 
MŠ: Vybíhám s nimi ven, učím je správný běžec-

ký styl, běžeckou abecedu, protahování a věci 
s tím spojené, aby se nezranili a pochopili, že 
běhání není nic vysilujícího. Často si lidé myslí, 
že dokud nepadají na ústa, tak nejde o běh. 
Jsou to předsudky, které si často vytvářejí sle-
dováním špičkových sportovců a tendencí srov-
návat se s nimi. Snažím se je naučit, že zdravý 
pohyb není o výkonu, ale o radosti. A nemusí 
jít jen o běh. V dnešní přetechnizované době 
bohužel neumíme využít čas, který nám šetří 
moderní technologie v podobě domácích ro-
botů a jiných pomocníků. Přitom aktivní pohyb 
půl hodinky denně už na nás má pozitivní vliv. 
Stačí procházka na čerstvém vzduchu.
 
Co nejhůře překonávají?
DŠ: Bohužel jsou to lenost a nedostatek vlastní 
motivace. Lidé k nám přicházejí inspirováni tím, 
jak ve svém věku vypadáme a že běháme i cvi-
číme spolu. My je můžeme motivovat, ale jim 
chybí vnitřní motivace, odhodlání a vytrvalost. 
Někdy je také těžké najít rovnováhu, takovou 
tu zlatou střední cestu. Pracujeme s lidmi, kteří 
tloustnou a jsou z toho nešťastní, a na straně 
druhé míváme klienty, kteří si neumí stanovit 
hranici. Jsou přetrénovaní, až příliš se hlídají 
s jídlem. Vedeme je také k sebevzdělávání. 

Sami máme doma spousty knížek o jídle i po-
hybu. Teď například řešíme zastoupení masa 
v jídelníčku. Vadí nám kvalita masa a zacházení 
se zvířaty ve velkochovech. I složení masa je pak 
úplně jiné, než u zvířat, která se mohou volně 
pást. Oba máme fanoušky na sociálních sítích, 
kam jsem už loni během své soutěžní proměny 
dávala recepty, fotografie jídla i cvičení. Zjistili 
jsme, že i to, co jíme a jak trénujeme i žijeme, 
lidi zajímá, a tak plánujeme dvě nové knihy – 
jednu společnou a jednu moji, která by měla 
být převážně o tom, jak i ženy po padesátce 
mohou změnit svou postavu a užívat si života. 

Už jsem se několikrát dočetla, že Češi mají 
nepříjemnou nálepku nedbalosti, nízkého 
sebevědomí, což se nejspíš odráží také v pří-
stupu k životu a zdraví. Ztotožňujete se s tím, 
a proč jsme podle vás takoví?
MŠ: Částečně ztotožňujeme. Určitě to sahá 
hluboko do historie. Jako národ jsme přečkali 
hrozné devastace. Spousty lidí mají za to, 
a podle mě na tom může být něco pravdy, že to 
začalo Bílou horou. Ohlédněme se ale blíže do 
první poloviny minulého století - uzavření vy-
sokých škol v roce 1939, 2. světová válka, soci-
alismus. Teď jsem například fascinován knihou 

miloš Škorpil je držitelem celé řady běžeckých rekordů. Založil Běžeckou školu a společně se svou ženou bude 
své zkušenosti předávat i účastníkům Sokolovského čtvrtmaratonu, který pořádá mKD Sokolov. V pravidelných 
rubrikách budou zájemce připravovat na v pořadí už čtvrtý závod.
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o životě Emila Zátopka Rickyho Broadbenta, 
v níž autenticky popisuje dobu, kterou jsme 
ještě nedávno prožívali. To všechno muselo 
mít nedozírné následky. Nepochybně se to 
odrazilo i v tom, jak dnes žijeme a utváříme 
společnost. Bojím se, že nám chybí skuteční 
intelektuálové. A když se objeví a mají lidem co 
říct, tak je ty masy většinou okamžitě smetou. 
My ale takové osobnosti, které dokáží národ 
pozvednout a vést, potřebujeme. 
DŠ: Myslím, že první republika byla zlatým 
obdobím tohoto státu. Já třeba velmi kladně 
hodnotím Elegantní Česko. To je projekt, který 
si bere za cíl zkultivovat českou společnost. 
Pořádají různé kurzy a akce, kde se věnují 
například rétorice, psaní nebo českému jazyku, 
ale třeba také oblékání, líčení a účesům. Jako 
nový člen tady dostanete ručně psaný členský 
list na ručně vyráběném papíře. Začínají se 
vytahovat takové ty hodnoty, které dříve byly 
běžné a dneska o nich ví asi jen málokdo. S tím-
to se ztotožňuje celá naše rodina. Nechceme 
upadnout do konzumního života. Nechceme to 
mít jednoduché. Hodně doma diskutujeme na 
různá aktuální témata, citujeme z knížek nebo 
na ně odkazujeme, vzájemně se inspirujeme. 
Občas se nám stane, že nás případná návštěva 
nestačí sledovat, jen naslouchá, nezapojí se. 
A jsme zpátky na začátku vaší otázky. Dneska 
řada lidí jen klouže po povrchu, nechtějí jít do 
hloubky. Protože to je pracné, nepohodlné 
a někdy to také bolí. Všechno souvisí se vším. 
 
Čím je vám běhání?
MŠ: Jednou jsem začal běhat a už jsem se 
nezastavil. Odmalička mám potřebu se hýbat.  
Jako dítě jsem byl pořád venku, běhali jsme 
s kluky po lese nebo hráli fotbal, sportovali. Vě-
noval jsem se atletice, chodil jsem do Sokola, 
půl roku jsem dělal sportovní gymnastiku. Ale 
dělat půl hodiny kotrmelce, to nebylo nic pro 
mě. Jak jsem rostl, cítil jsem potřebu odbor-
nějšího vedení. Nikoho takového jsme neměli, 
a tak jsem se toho chopil sám. Vymýšlel jsem 
tréninky pro své vrstevníky. Tehdy nebylo tolik 
informací k dispozici. V časopise Atletika občas 
vycházely metodické listy, čerpal jsem z růz-
ných článků v novinách nebo jsem si kupoval 
slovenské knížky. Slováci byli v tomto ohledu 
trochu progresivnější. Vycházely tam spousty 
dobrých knížek o sportu, běhání i výživě. A pak 

se to nějak seběhlo a založil jsem Běžeckou 
školu. 
DŠ: Běh nás dal dohromady. Vždycky jsem byla 
fyzicky aktivní, ale jeden rok jsem běhala víc 
a řekla jsem si, že by bylo dobré, kdyby to ně-
kdo, kdo tomu rozumí, viděl a posoudil. Jestli to 
dělám dobře, co by se dalo vylepšit a abych si 
neublížila. V té době jsem už četla několik člán-
ků od nějakého Miloše Škorpila. Tenkrát jsem 
si koupila časopis RUN, kde velmi eufemisticky 
popisoval, jak je snadné uběhnout maraton. Já 
se na základě toho článku rozhodla, že ho tedy 
dám. Ten člověk tam psal, jaká to je absolutní 
pohoda. Tak jsem ho zkontaktovala a on mi 
při prvním setkání řekl, že se zamiloval. Takže 
takhle to začalo a běhu tak vlastně vděčíme za 
to, že jsme dneska spolu. 

Takže poetický název vaší poslední knihy 
Šťastný života běh můžeme symbolicky 
spojovat i s vaším společným životem, pane 
Škorpile?
MŠ: Ano. Co chci touto knihou sdělit je ale také 
to, že běh svým způsobem člověka opravdu 
udělá šťastným. Je to i duchovní záležitost, dá 
se říci psychologická. Když začnete běhat ne 
pro výkony, ale pro ten vlastní pohyb, najdete 
sám sebe, vyčistíte hlavu. Máte čas oprostit 
se od všech problémů, které vás nějakým 
způsobem v životě tíží, položit si otázky, na 
které jinak těžko hledáte odpověď. Zásadně 
to posouvá naši mysl, abychom mohli jít dál. 
A věřím, že když se naučíme správně a kvalitně 
pečovat o sebe, svého ducha, odrazí se to 
i v prostředí a společnosti kolem nás.  
DŠ: Bohužel, ten špatný přístup k životnímu 
prostředí, co Miloš naznačuje, vidíme prakticky 
každý den. Chodíme i s dcerou se psy na areál 
Bohemia, k řece. Povídáme si a cestou sbíráme 
odpadky, někdy celé pytle, protože se na to 
prostě nemůžeme dívat. Přesto, že tam vídáme 
pravidelnou údržbu, lidé okamžitě stačí udělat 
nepořádek, často se odpadky válí u samotných 
odpadkových košů. Je to něco neuvěřitelného, 
nepochopitelného. 
To je chvályhodné, děkujeme za to. Ještě mě 
zajímá váš nový projekt, který společně připra-
vujete. Poodhalíte nám, o co jde?
MŠ: Společně s naší trenérkou Janou Stöcke-
lovou připravujeme výzvu pro ty, kteří chtějí 
změnit svou postavu a svůj život. Připravíme 

jim tříměsíční tréninkový program a metodická 
videa, pomůžeme jim se změnou stravování. 
Setkáme se s nimi na začátku a na konci pro-
gramu, pak zhodnotíme jejich proměny. Ještě 
připravujeme detaily.

Bohužel se blížíme ke konci, a protože se to 
nabízí, zeptám se, jak Škorpilovi tráví Vánoce, 
kde najdete ten vánoční klid?
DŠ: Pro nás jsou Vánoce doma, nikam nepo-
jedeme. Nadělili jsme si trošku předčasně 
k ježíšku nová krbová kamna, a tak si je chceme 
užít. Trénovat s klienty budeme tak do polovi-
ny prosince. Miloše pak už nebudu pouštět do 
Prahy, maximálně pojedeme za přáteli. Klid 
najdeme v knížkách a chodíme hodně ven se 
psy. Po procházce si rádi občas uděláme grog 
nebo svařák.

Dáte pohov i svým svěřencům?
DŠ: Vždycky jim říkáme - užívejte si to, choďte 
ven, přečtěte si pěknou knížku, buďte s rodi-
nou, přáteli. Pro nás jsou Vánoce tohle. 
Děkuji Vám oběma za rozhovor. Přeji požehna-
né svátky a mnoho dobrého v příštím roce. 

Pavla Sofilkaničová

Dana Škorpilová loni vyhrála soutěž Do formy časo-
pisu mUSCLE&fITNESS v kategorii O největší změnu 
postavy za tři měsíce. 



Je sportovec, rád tráví volný čas v posilovně 
i obecně u sportu. Má dospívající dceru Míšu, 
které se věnuje a tráví s ní svůj volný čas. 
Má rád práci pro MP. Baví ho komunikovat 
s lidmi, nemá problém ani s těmi, se kterými 
je právě komunikace na ulici obtížná. Petr 
Krágl byl oceněn v roce 2014 medailí za 
přínos městu v oblasti bezpečnosti, a to 
konkrétně za záchranu života. V roce 2015 
se stal strážníkem roku.  Je profesionál a je 
jedním z nejzkušenějších strážníků v součas-
ném kolektivu MP.
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Okénko městské policie 

městská policie Sokolov byla zřízena vy-
hláškou v roce 2003. Na veřejný pořádek 
dnes v devíti okrscích a několika okolních 
obcích dohlíží 17 strážníků. A to 24 hodin 
denně i o víkendech. Nejenom, že jednotli-
vé policisty můžete od konce dubna potkat 
při debatách s občany v mobilních služeb-
nách, ale můžete se s nimi seznámit i na 
stránkách Sokolovského Patriotu. K tomu 
pro vás budeme pravidelně připravovat 
aktuality a krátké zajímavosti ze služby.

JSEm VáŠ STRáŽNÍK 

Petr Krágl – Okrsek B2. 

44letý Petr Krágl si 
v současné době při za-
městnání zvyšuje svou 
odbornost studiem na 
vysoké škole. Od roku 
1995 pracoval u Policie 
ČR jako policista, pozdě-
ji jako kriminalista. Nyní 

pracuje 6 let pro Městskou policii Sokolov. 

Strážník dohlíží na ulice: Jednoty, Pionýrů, 
Karla Hynka Máchy, Třebízského, Jiráskova, 
náměstí Budovatelů, 5. května, Odboje, Pe-
tra Bezruče, Maxima Gorkého, Josefa Ka-
jetána Tyla, Karla Čapka čp. 691, 711, 722, 
733, 142, 745, 1000, 1274, 1304-1306, Karla 
Havlíčka Borovského čp. 345-347, 521, 575, 
1257, 1212-1213, 1421-1422,1267

mĚSTSKá POLICIE ROZŠIŘUJE ZáZEmÍ
Oddělení prevence kriminality městské po-
licie se přesunulo do vlastních velkorysých 
prostor. V přízemí městského úřadu vzniklo 
zázemí s výukovými programy pro děti, stu-
dentské zastupitele i asistenty prevence 
kriminality. „Máme tady interaktivní tabuli, 
dopravní koutek, maketu telefonní budky, 
jednací síň i kancelář a další pomůcky. To 
všechno nám poslouží pro preventivní 
kurzy a naši další činnost. Spolupracovat 
budeme se Světem záchranářů nebo BESI-
Pem,“naznačuje rozvoj oddělení jeho šéfka 
Hana Procházková.

Ve školním roce 2017/2018 nabízíme obory:
79-41-K/81 Gymnázium pro žáky z 5. tříd
16-02-M/01 Průmyslová ekologie ‒ nově od roku 2015/2016

 ZDARMA

ve čtvrtek 1. 12. 2016 a v úterý 24. 1. 2017 (14 ‒ 18 h)
Dny otevřených dveří:

kontakt: 733 626 364, 739 322 447 e-mail: sekretariat@gasos.cz
www.gasos.cz | Ředitelka školy: Ing. Eva Temňáková
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Kultura v Sokolově

Advent v Sokolově
Letošní adventní program se v Sokolově 
nese v duchu tradic i nového směru. Staré 
náměstí po všechny neděle ožije vánočními 
trhy i koncerty, kulturní program je připra-
vený také v klášterním kostele sv. Antoní-
na Paduánského. Nechte se s námi unést 
kouzlem Vánoc. Zvou Vás místostarostka 
města Renata Oulehlová a ředitel měst-
ského domu kultury Ladislav Sedláček. 

Na co se letos mohou návštěvníci těšit 
během adventních nedělí? Co je původní, co 
je nové?
ro: Letos se vracíme k tradici v podobě 
vánočních trhů na Starém náměstí. Začali 
jsme slavnostním rozsvícením vánočního 
stromu a program budeme mít na každou 
další adventní neděli až do prvního svátku 
vánočního. Na trzích představíme zvyky 
i tradiční výrobky. Nebudou chybět vystou-
pení našich dětí a další doprovodné akce. 
Děti bych určitě ráda pozvala na Ježíškovu 
poštu, která opět obsadí Hornický dům. Do 
Sokolova se vrací i Průvod čertů, který byl 
loni poprvé. Byli jsme příjemně překvapeni, 
že se lidem velmi líbil. Masky jsou výsledkem 
náročné ruční práce, jsou to umělecká díla 
a představují nám alpskou tradici, která je 
u nás stále oblíbenější.

Vánoční kamion i Průvod čertů budí na 
sociálních sítích jisté kontroverze. Co tomu 
říkáte?
ro: Samozřejmě bychom rádi vyhověli všem, 
ale to není jednoduše možné. Jsem si jistá, 
že si obě atrakce najdou své příznivce a ty 
tam rádi uvidíme. Zároveň respektujeme 
pohled těch, kterým se tento druh zábavy 
nezamlouvá. 

Přesto převládají pozitivní ohlasy, zejména 
na průvod čertů. Loni byl enormní, nečeka-
ný zájem. Jak je na to letos pořádající MDK 
připravený?
ls: Loni nás to všechny příjemně překvapilo. 
Improvizovaně jsme se tehdy s paní místosta-
rostkou ujali i moderování, abychom ten 
zástup náležitě přivítali a provedli. Reakce 

na to, že letos akci opakujeme, jsou převáž-
ně opravdu pozitivní a z toho máme velikou 
radost. Pekelnou atmosféru navodíme už 
u Hornického domu, který bude bohatě 
nasvícený. Přijede se ukázat asi stovka čertů, 
průvod bude delší, ozvučený a přenášet jej 
budou tři velkoplošné obrazovky. Kromě 
koncertů připravujeme i ohňovou show.  Sa-
mozřejmě s tím souvisí nejen bezpečnostní 
opatření, ale také určitá dopravní omezení. 
Tímto se omlouváme za případné potíže 
s parkováním nebo objížďkou a zároveň 
děkujeme za pochopení. Je to bohužel ne-
zbytné pro bezpečnost všech zúčastněných. 

Pozvěte nás na sérii adventních koncertů 
a Vánoční koncert do kláštera. 
ls: Letošní nabídka je opět půvabná. Na 
Starém náměstí budou vystupovat děti 
z mateřských škol, představí se samozřejmě 
naše kroužky a připravené jsou i koncerty, 
například Dikobraz nebo Alison. V klášteře 
budou každou neděli znít komorní melodie 
v podání slibných těles, jako jsou Musica 
Dolce Vita nebo Žalman & spol. Koncertní 
nadílku uzavře Vánoční koncert 25. prosince, 
kde se můžeme těšit na muzikálové melodie 

v podání Míši Noskové, Otty Teubera a Natá-
lie Grossové.
 
Co byste popřáli čtenářům Sokolovského 
Patriotu?
ro: Předně bych ráda poděkovala všem, 
kteří mě během roku utvrdili v tom, že 
nejsou lhostejní k druhým. I mě to inspiruje 
a posouvá dál. Potkala jsem spousty lidí, 
kteří pomáhali a přinášeli nové myšlenky. 
Čeká nás ještě hodně práce, aby naše město 
i země byly zase o kousek lepší. Přeji všem 
krásné svátky, mnoho zdraví, lásky, štěstí 
a splnění snů (hlavně těch tajných). 

ls: Rád bych všem co nejsrdečněji popřál 
krásné prožití vánočních svátků a jen to 
nejlepší v novém roce. Dovolím si přitom po-
odhalit malý dárek. Od pondělí 19. prosince 
měníme nové plátno a promítací systém v na-
šem 3D Kině Alfa. Přecházíme z technologie 
2K na zbrusu novou 4K, která přinese lepší 
rozlišení, ostrost a hlavně kvalitnější filmový 
prožitek. Dále bych chtěl při této příležitosti 
upřímně poděkovat spolupracovníkům 
a partnerům MDK a všem, co se podíleli na 
akcích v letošním roce. Především pak za 
trpělivost, kterou se mnou museli dost často 
mít. Rád bych vyzdvihl a ocenil také práci 
a přístup všech mých kolegů zastupitelů, 
vedení města, úředníků a v neposlední řadě 
za spoustu nápadů tady paní místostarostce. 
V roce 2016 totiž došlo k uskutečnění celé 
řady příjemných kulturních, sportovních 
a volnočasových akcí v nebývalém rozsahu. 
Většina těchto akcí přinesla do života našich 
občanů nejen zpestření, ale i obrovskou 
naději. Naději, že v našem městě žijí lidé, 
kterým na něm velmi záleží a jsou připraveni 
městu věnovat i svůj volný čas. Ještě jednou 
vše nejlepší, především hodně zdraví, životní 
spokojenosti a pracovních úspěchů v příštím 
roce 2017.
Děkuji oběma za pozvánku na letošní 
Advent a další související program. Krásné 
a pohodové svátky i Vám. 

Pavla Sofilkaničová

Program Adventu v Sokolově a další podrobnosti na-
jdete v aktuálním vydání Sokolovského Patriotu a také 
na www.mdksokolov.cz. Sledovat můžete také náš 
profil na facebooku – městský dům kultury Sokolov / 
Sokolovské infocentrum, kde jsou další aktuální infor-
mace a pozvánky. 
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Vánoční
      kamion

přijíždí…

a  www.coca-cola.cz
Více informací na:

Město:

Místo:

Datum 
a čas:

Logo Coca-Cola, tvar láhve Coca-Cola a Coca-Cola dynamická vlna jsou registrované ochranné známky společnosti The Coca-Cola Company.
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Vánoční
      kamion

přijíždí…

a  www.coca-cola.cz
Více informací na:

Město:

Místo:

Datum 
a čas:

Logo Coca-Cola, tvar láhve Coca-Cola a Coca-Cola dynamická vlna jsou registrované ochranné známky společnosti The Coca-Cola Company.
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11.12. ı 16:30 hod.
nám. Budovatelů 

Průvod čertů městem, 
s ozvučenou trasou až na 

Staré náměstí, 
přenos na velkoplošné 

obrazovky.

Pruvod 
  Certu
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Kultura v Sokolově

Vánoční stromečky budou opět zdobit klášter 
Každoroční výstava vánočních stromků se v le-
tošním roce koná již po sedmé. Nápad na tuto 
akci vzešel z Městského domu kultury, který 
ji pořádá. „Přemýšlela jsem, čím oživit před 
Vánoci klášterní kostel a napadly mne ozdo-
bené vánoční stromečky. Podobné výstavy se 
dělávají obvykle na zámcích, ale náš klášter je, 
podle mého názoru, přesně ten správný prostor 
na tento typ výstavy. Pak už jen zbývalo domys-
let, jakým způsobem to uděláme,“ vzpomíná 
dramaturgyně MDK Sokolov Jana Fefferová, 
která poté začala s oslovováním škol, školek, 
Domu dětí a mládeže, Základní umělecké školy 
a klubu dětí při Člověku v tísni. Organizace byly 
z tohoto nápadu nadšeny a začaly se zdobením, 
na které jim MDK Sokolov přispívá částkou 
500 Kč na stromeček. Výstava s dvaadvaceti 
stromky bude zahájena 1. prosince a potrvá až 
do Štědrého dne. Tak si ji určitě nenechte ujít!

Šárka Vesselová 

 PROGRAM:  

* 17:00 – 18:00: Vystoupení Mateřídoušky  

* 18:00 – 18:30: Možnost zakoupení zajímavých cen 

* od 18:30:        Bohatý raut  od klien   Tréninkového pracovišt  Oáza  

   v Sokolov  

* B m celého ve prodej p m t  na mikulášskou a váno í                                                     

    výzdobu                                                                                                                                    

                                             TĚŠÍME SE NA VÁS                     

                      

              Karlovarský kraj                                   

 

 

 
 
 
 
 

 
        Chráněné bydlení Sokolov, z. s. 

          si Vás dovoluje pozvat na 
       21. ADVENTNÍ VEČER 

       v pátek dne 02. 12. 2016 od 17:00 hodin 
 
               V prostorách klášterního kostela sv. Antonína Paduánského  

       v Sokolově 
         vystoupí  

      
        klienti sociálně terapeutických dílen 

         Mateřídouška  
 

                                                          VSTUPNÉ                 
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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 – Píše-
te nám. Uzávěrka pro příspěvky do prosinco-

vého vydání je 9. prosince 2016. 

V letošním školním roce naše škola Gymná-
zium Sokolov slaví 70. výročí svého založení. 
Součástí oslav je velké množství akcí, ale dvě 
nejdůležitější, akademie a Ples absolventů, 
by se nemohly konat bez vstřícného postoje 
městského domu kultury, se kterým jsme na 
jejich pořádání spolupracovali celý půlrok. 

Velké pracovní nasazení pracovníků, ochota 
a vstřícnost leckdy přesahovaly obecně 
zažitou představu o spolupráci. Osobní dík 
patří řediteli mgr. Ladislavu Sedláčkovi, jeho 
nekonečný elán a optimismus nám dával jis-
totu, že vše dopadne podle našich představ 
a na výbornou. 

Lenka Chvalová, zástupkyně ředitele

ADVENTNÍ BĚH 
4. 12. 2016 od 14h. 

Start a cíl na Starém náměstí v Sokolově 
(u zlatnictví Barbora). 

registrace na www.zivesokolovsko.cz. 
Platba předem 100Kč na místě 150Kč.

Kategorie:   běh muži/ženy
 pěší muži/ženy

Připraveno bude občerstvení, vytápěné 
šatny, perníkové adventní medaile, diplom, 

upomínková drobnost a další drobnosti. 

 

16:00

: 
: 

: 

 = 
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Vánoční předplatné MDK Sokolov
Nevíte, čím letos překvapit své blízké pod stromečkem ?  Pokud chcete neotřelý dárek, ze kterého se budou vaši blízcí radovat nejen o vánočních svátcích, ale až do jara, je naše předplatné tou správnou volbou. Nabízíme vám 
kombinaci tří titulů : vánočního „muzikálového“ koncertu hned na Boží hod vánoční  a posléze dvou divadelních představení pražských divadel: v únoru a květnu příštího roku. To vše za jednotnou cenu 800,-Kč. Neváhejte, 
počet Vánočních předplatných je omezen a jejich prodej končí 23. prosince 2016. 

Váš MDK Sokolov

25.prosince ı neděle ı 17:00  ı Klášterní kostel sv. Antonína Paduánského 

VÁNOČNÍ KONCERT
Slavné muzikálové melodie a vánoční písně z celého světa v podání Otto Teubera, Míši Noskové a Natálie Kocábové.

13.února ı pondělí ı 19:00 ı Městské divadlo Sokolov ı Divadlo Radka Brzobohatého

JOHN GODBER, TANE THORTON: BARMANKY 
Současná anglická komedie o ženách pro ženy, o mužích pro muže, ale i o mužích pro žerny a o ženách pro muže v prostředí koktejl baru. 
Čtyři barmanky jsou si nejen kolegyněmi a přítelkyněmi, ale také tvrdými glosátorkami a kritičkami, 
sršící energií a někdy až chlapsky drsným humorem. (Anti) feministickou smršť v podání zpívajících hereček 
dokresluje hudba Ondřeje Brzobohatého. Režie: Hana Gregorová

18.května ı úterý ı 19:00 ı Městské divadlo Sokolov ı VM ART Production

BLÁZNIVÝ PETŘÍČEK
Divadelní hra, inspirovaná � lmem, aneb gangsterská pohádka podle stejnojmenného � lmu
s J.P. Belmondem o mladém, znuděném muži a krásné teroristce, kteří na útěku před policií 
a  vlastními rodinami nacházejí nejvražednější cit: lásku. Hrají: Vojtěch Dyk  a Tatiana Wilhelmová. 
Režie: Serge Butko

 

 
 

akc  podpo e stem Sokolov 
 

Á É Í  
 3. 12. 2016 

 10.00, 14.30, 16.00  17.30 . 
 

v Do tí a mláde e v Sokolo  

 
 

Zábav ad „Peke a“,  

í ertovských kých úkol   

a hla M kuláš s adílkou. 
 

 
 

 

É   50 č  
 

 

 

 

D t  dosta ou od M kuláše balí ek, 

  prosíme proto rod e, aby své í e o l  s sebou.           

Vstupe ky v p edpr  v recepc  DDM od 7. 11. 2016. Pořadatel:  
Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje o.p.s.   
 
Kontakt: 
Tel. pobočka K. Vary:  353 234 666, 602 340 549, Tel. pobočka Sokolov:  352 628 788, 602 340 482, Tel. pobočka Cheb: 354 433 024, 602 340 483 
www.sluzbypostizenym.cz,  www.facebook.com/CZPKK/ 

Zájezdy jsou určeny pro širokou veřejnost. 
Ceny nezahrnují: úrazové a zdravotní pojištění (doporučujeme si připojistit léčebné výlohy). 

 

  
8. prosince 2016 (čtvrtek) 

Doprava:  autobusem 

Odjezd:  7:30 Cheb, 7:50 Sokolov, 8:15 K. Vary 
(nástupní místa budou upřesněna) 

Návrat: ve večerních hodinách 

Cena:  330 Kč / 1 dospělá osoba 
  230 Kč / dítě (do 18 let)  

Program: v dopoledních hodinách návštěva nákupního centra, v odpoledních 
hodinách adventní trhy v centru Drážďan. V centru se nachází také spousta 
obchodů…i velmi oblíbený Primark.    
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hodiny 
v aquaparku 

doprava + 3 
hodiny 
v aquaparku 

doprava 

Nástup: Dospělí 
 

Dítě do 18ti 
let 

Dítě do 6ti let 
 

Bez bazénu 
 

Karlovy Vary 360 Kč 260 Kč 210 Kč 210 Kč 
Sokolov 330 Kč 230 Kč 180 Kč 180 Kč 
Cheb 300 Kč 200 Kč 150 Kč 150 Kč 
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mĚSTSKý Dům KULTURy SOKOLOV

1. prosince Ι 17:00 Ι klášterní kostel sv. Anto-
nína Paduánského
VERNISáŽ VýSTAVy VáNOČNÍCH STRO-
mEČKů Z TVORBy SOKOLOVSKýCH ŠKOL 
a ŠkolEk, DDM 
a ZUŠ. V programu vystoupí pěvecký sbor 
kolibříci ZUŠ Sokolov.
Výstava potrvá do 24. prosince. Vstup volný

4. prosince Ι 18:00 Ι klášterní kostel sv. Anto-
nína Paduánského
ADVENT V KLáŠTEŘE
2. ADVENTNÍ KONCERT: POSLáN JEST OD 
BOHA ANDĚL… 
Adventní instrumentální koncert. Zazní skladby 
G. F. Händela, J. S. Bacha, A. Michny z Otrado-
vic, W. A. Mozarta, A. Piazzolly a dalších v ne-
tradičním obsazení: Jitka Batšová: akordeon; 
Jindřich Macek: loutna. Vstupné: 150 Kč

Advent na Starém náměstí 14:00-18:00
Předvánoční trhy, vánoční zvyky, program
Hraje: skupina Dikobraz
14:00 Adventní běh Sokolov
Start závodu u zlatnictví Barbora na Starém 
náměstí. Povolen start se psy jak v běžecké, 
tak i v pěší kategorii. Více na: www.zivesoko-
lovsko.cz. Startovné: 150 Kč na místě

6. prosince Ι 10:00 a 17:00 Ι Městské divadlo 
Sokolov
Divadlo Slunečnice Brno
PŘEDVáNOČNÍ ČAS
Pro děti od 3 do 9 let. Vstupné: 75 Kč (17:00). 
Dopolední představení pro kolektivy pou-
ze po předchozím objednání

7. prosince Ι 19:00 Ι Městské divadlo Sokolov
BENEfIČNÍ KONCERT HUDBy HRADNÍ 
STRáŽE A POLICIE ČR & DASHA J. H.
V programu dále vystoupí pěvecké sbory 
Harmonie kraslice a Coro piccolo Horní 
slavkov, sbormistr Iveta Poslední.
Vstupné: 120 Kč

9. prosince Ι 16:00 Ι náměstí Budovatelů
kaMioN CoCa Cola
16:00-16:30 Program pro děti
Příjezd kamionu v 16:30, odjezd v 18:00

9. prosince Ι 17:00 Ι Městské divadlo Sokolov
TANEČNÍ WORKSHOP BEAT GENERATION
Taneční workshop a seminář, který připravil 
tanečník a choreograf v jednom Roman 
Krátký s jednou z nejvýraznějších tanečních 
osobností, nejen u nás v České republice, J. 
K. Sanchezem.

10. prosince Ι 17:00 Ι kavárna Štístko
VERŠE S VůNÍ KáVy 
(A DVĚ KOSTKy K TOmU)
Už je tu zas - adventní čas. Předvánoční poe-
tické zastavení pořádá Divadlo bez zákulisí.
Účinkují: Andrea Plachá, Petr Burian, Dana 
Nováková (klavír). Vstupné: 40 Kč

11. prosince Ι 16:30 Ι náměstí Budovatelů
ČERTOVSKý REJ A PRůVOD
V 17 hodin odchází z náměstí Budovatelů 
čertovský průvod originálních alpských 
masek, které mají v adventním období 
odhánět zlé duchy od lidských obydlí.
Ojedinělá atrakce!

Advent na Starém náměstí 14:00-18:00 
15:00-16:30 Skupina Alison, ohňová show
Od 17:30 REJ čertů

11. prosince Ι 18:00 Ι klášterní koncert sv. 
Antonína Paduánského
ADVENT V KLáŠTEŘE
3. adventní koncert
mUSICA DOLCE VITA: 
DÍLA ČESKýCH mISTRů
V programu tohoto skvělého komorního tria 
uslyšíme skladby A. Michny, F. Bendy, J. L. 
Dusíka a dalších. Vstupné: 150 Kč

12. prosince Ι 17:00 Ι Městské divadlo Sokolov
VEČER PRO SENIORy S mĚSTSKOU POLICIÍ 
sokolov
V programu na téma „Bezpečnost“ vystoupí 
Marcel Zmožek a Mára.
Vstupenky: na Městské policii Sokolov

13. prosince Ι 19:00 Ι Městské divadlo Sokolov
Divadlo kalich praha
mARC BECKER: UŽ NIKDy Sám!
Samotáři nového věku. Hra o obyčejných 
lidech, kteří se perou se svojí samotou a umí 
si z ní udělat legraci, protože optimismem se 

nejlépe překoná pocit strachu… Hrají: Zuzana 
Bydžovská, Pavel Liška, Josef Polášek. Režie: 
Petr Novotný. mImO divadelní předplatné! 
Vstupné: 399 Kč

14. prosince Ι 19:00 Ι Městské divadlo Sokolov
Agentura Nordproduction
TáňA NáLEPKOVá: 
EDITH PIAf – mILOVAT K SmRTI
Životní příběh Edith Piaf od dětství, zpívání 
v pařížských uličkách až po fantastické úspě-
chy v největších evropských divadlech a USA. 
Režie: Jakub Maceček
Divadelní předplatné – vyprodáno

18. prosince Ι 14:00 Ι všechny prostory MDK 
Sokolov
JEŽÍŠKOVA SOKOLOVSKá POŠTA
Zábavné odpoledne pro děti s pohádkami, 
soutěžemi a psaním dopisů Ježíškovi.
14:15 Krakonošův klobouk (Divadlo bez 
zákulisí v Městském divadle)
15:15 O líné Žofce (Divadlo Konvalinky 
v Městském divadle)
16:00 Kašpárek a Baba Jaga (Divadlo bez 
zákulisí – loutková scéna). Vstup volný

18. prosince Ι 18:00 Ι klášterní kostel sv. 
Antonína Paduánského
ADVENT V KLáŠTEŘE
4. ADVENTNÍ KONCERT: ŽALmAN & SPOL.
Nestor folkové hudby, bývalý člen skupiny 
Minnesengři, autor mnoha písní a básní Pavel 
Žalman Lohonka a jeho skupina - Michaela 
Hálková: zpěv, flétny, perkuse, kytara; Pavel 
Malina: kytary, lap steel, foukací harmonika, 
zpěv; Petr Novotný: baskytary, klávesy, zpěv, 
kytara Vstupné: 180 Kč

Advent na Starém náměstí 14:00-18:00
Poslední advent se stylovými stánky a vá-
nočními zvyky
15:00 Moderní jazzové úpravy koled a vánoč-
ních písní v podání Tria Ivana Audese 

25. prosince Ι 17:00 Ι klášterní kostel sv. 
Antonína Paduánského
VáNOČNÍ KONCERT: SLAVNÉ mUZIKáLO-
VÉ A VáNOČNÍ PÍSNĚ
Účinkují: Otto Teuber, Natálie Grossová, Míša 
Nosková. Vstupné: 100 Kč
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Kalendárium

3D KINO ALfA

1. 12. 2016 ČTVRTEK
17:30 ANDĚL PáNĚ 2 – ČR, 90 min., pohád-
ka/komedie. Vstupné: 130 Kč/děti 110 Kč 
PREMIÉRA 
20:00 SANTA JE POŘáD ÚCHyL – USA, 
92 min., komedie, titulky. Vstupné: 110 Kč 
PREMIÉRA

2. 12. 2016 pÁtEk
15:00 ANDĚL PáNĚ 2 – ČR, 90 min., pohád-
ka/komedie. Vstupné: 130 Kč/děti 110 Kč
17:30 KAmENy BOLESTI – Francie, drama, 
116 min., titulky. Přístupný od 15 let. Vstup-
né: 100 Kč PREMIÉRA
20:00 NOČNÍ ZVÍŘATA – USA, drama/
thriller, 115 min., titulky. Přístupný od 15 let. 
Vstupné: 110 Kč 

3. 12. 2016 SOBOTA
11:00 TAJNý ŽIVOT mAZLÍČKů – USA, 
animovaný, 90 min., dabing. Vstupné: 110 
Kč/děti 90 Kč
13:00 ANDĚL PáNĚ 2 – ČR, 90 min., pohád-
ka/komedie. Vstupné: 130 Kč/děti 110 Kč
15:00 ODVáŽNá VAIANA: LEGENDA 
O KONCI SVĚTA 3D – USA, animovaný, 107 
min., dabing. 
Vstupné: 150 Kč/děti 130 Kč
17:30 SANTA JE POŘáD ÚCHyL – USA, 92 
min., komedie, titulky. Vstupné: 110 Kč 
20:00 KAmENy BOLESTI – Francie, drama, 
116 min., titulky. Přístupný od 15 let. Vstup-
né: 100 Kč

4. 12. 2016 NEDĚLE
11:00 LICHOŽROUTI – ČR, animovaný, 83 
min. Vstupné: 100 Kč 
13:00 trollovÉ 3D – USA, animovaný, 92 
min., dabing. Vstupné: 140 Kč/děti 120 Kč
15:00 ANDĚL PáNĚ 2 – ČR, 90 min., pohád-
ka/komedie. Vstupné: 130 Kč/děti 110 Kč
17:30 RyCHLÍ A ZBĚSILÍ – USA, akční, 102 
min. Vstupné: 60 Kč 
20:00 SANTA JE POŘáD ÚCHyL – USA, 92 
min., komedie, titulky. Vstupné: 110 Kč

5. 12. 2016 PONDĚLÍ
17:30 NorMÁlNÍ aUtistiCký filM – ČR, 
dokument, 90 min. Vstupné: 120 Kč/FK 70 Kč 

FILMOVÝ KLUB
19:00 siEraNEvaDa – Rumunsko/Francie, 
drama/komedie, 173 min., titulky. Vstupné: 
120 Kč/FK 70 Kč FILMOVÝ KLUB

6. 12. 2016 ÚTERý
10:00 tENkrÁt v rÁJi – ČR/Slovensko, 
drama, 99 min. Vstupné: 60 Kč 
17:30 POHáDKy PRO EmU – ČR, romantic-
ký, 102 min. Vstupné: 100 Kč
20:00 NOČNÍ ZVÍŘATA – USA, drama/
thriller, 115 min., titulky. Přístupný od 15 let. 
Vstupné: 110 Kč

7. 12. 2016 STŘEDA
17:30 DOCTOR STRANGE – USA, akční, 
dobrodružný, 115 min., titulky. Přístupný od 
12 let. Vstupné: 100 Kč 
20:00 PŘÍCHOZÍ – USA, drama/sci-fi, 117 
min., titulky. Přístupný od 12 let. Vstupné: 
100 Kč 

8. 12. 2016 ČTVRTEK
17:30 PAŘBA O VáNOCÍCH – USA, komedie, 
98 min., titulky. Přístupný od 15 let. Vstupné: 
110 Kč PREMIÉRA
20:00 UNDERWORLD: KRVAVÉ VáLKy 3D 
– USA, akční/horor, 91 min., titulky. Přístupný 
od 12 let.  Vstupné: 140 Kč PREMIÉRA 

9. 12. 2016 pÁtEk
15:00 trollovÉ – USA, animovaný, 92 min., 
dabing. Vstupné: 120Kč/děti 100 Kč 
17:30 PAŘBA O VáNOCÍCH – USA, komedie, 
98 min., titulky. Přístupný od 15 let. Vstupné: 
110 Kč 
20:00 UNDERWORLD: KRVAVÉ VáLKy – 
USA, akční/horor, 91 min., titulky. Přístupný 
od 12 let. Vstupné: 120 Kč 

10. 12. 2016 soBota
11:00 TAJNý ŽIVOT mAZLÍČKů – USA, 
animovaný, 90 min., dabing. Vstupné: 110 
Kč/děti 90 Kč
13:00 ANDĚL PáNĚ 2 – ČR, 90 min., pohád-
ka/komedie. Vstupné: 130 Kč/děti 110 Kč
15:00 LICHOŽROUTI – ČR, animovaný, 83 
min. Vstupné: 100 Kč 
17:30 UNDERWORLD: KRVAVÉ VáLKy 3D 
– USA, akční/horor, 91 min., titulky. Přístupný 
od 12 let.  Vstupné: 140 Kč

20:00 PAŘBA O VáNOCÍCH – USA, komedie, 98 
min., titulky. Přístupný od 15 let. Vstupné: 110 Kč
11. 12. 2016 NEDĚLE
11:00 trollovÉ 3D – USA, animovaný, 92 
min., dabing. Vstupné: 140 Kč/děti 120 Kč
13:00 ODVáŽNá VAIANA: LEGENDA 
O KONCI SVĚTA – USA, animovaný, 107 min., 
dabing.  Vstupné: 120 Kč/děti 100 Kč
15:00 SIROTČINEC SLEČNy PEREGRINOVÉ 
PRO PODIVNÉ DĚTI – USA, fantasy, 128 
min., dabing. Vstupné: 100 Kč
17:30 SANTA JE POŘáD ÚCHyL – USA, 92 
min., komedie, titulky. Vstupné: 110 Kč 
20:00 POHáDKy PRO EmU – ČR, romantic-
ký, 102 min. Vstupné: 100 Kč 

12. 12. 2016 PONDĚLÍ
17:30 UNDERWORLD: KRVAVÉ VáLKy – 
USA, akční/horor, 91 min., titulky. Přístupný 
od 12 let. Vstupné: 120 Kč
19:30 TŘI GENERACE – USA, komedie/
drama, 92 min., titulky. Přístupný od 12 let. 
Vstupné: 120 Kč/FK 60 Kč FILMOVÝ KLUB

13. 12. 2016 ÚTERý
10:00 JÁ, koCoUr – USA, komedie/rodinný, 
87 min., dabing. Vstupné: 60 Kč 
17:30 PŘÍCHOZÍ – USA, drama/sci-fi, 117 min., 
titulky. Přístupný od 12 let. Vstupné: 100 Kč 
20:00 MlHa v srpNU – Německo, drama/
hist., 126 min., titulky. Přístupný od 12 let. 
Vstupné: 100 Kč PREMIÉRA

14. 12. 2016 STŘEDA
17:30 HACKSAW RIDGE: ZROZENÍ HRDINy 
– USA/AUS, drama, 131 min., titulky. Přístup-
ný od 12 let. Vstupné: 100 Kč 
20:00 NOČNÍ ZVÍŘATA – USA, drama/
thriller, 115 min., titulky. Přístupný od 15 let. 
Vstupné: 110 Kč 

15. 12. 2016 ČTVRTEK
17:30 ROGUE ONE: STAR WARS STORy 3D 
– USA, akční/sci-fi, 133 min., dabing. Vstupné: 
150 Kč PREMIÉRA
20:00 iNkarNaCE – USA, horor, 86 min., 
titulky. Přístupný od 15 let. Vstupné: 110 Kč 
PREMIÉRA 

16. 12. 2016 pÁtEk
15:00 ANDĚL PáNĚ 2 – ČR, 90 min., pohád-
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ka/komedie. Vstupné: 130 Kč/děti 110 Kč 
17:30 PAŘBA O VáNOCÍCH – USA, komedie, 
98 min., titulky. Přístupný od 15 let. Vstupné: 
110 Kč 
20:00 ROGUE ONE: STAR WARS STORy – 
USA, akční/sci-fi, 133 min., dabing. Vstupné: 
130 Kč 

17. 12. 2016 soBota
11:00 LICHOŽROUTI – ČR, animovaný, 83 
min. Vstupné: 100 Kč 
13:00 ODVáŽNá VAIANA: LEGENDA 
O KONCI SVĚTA 3D – USA, animovaný, 107 
min., dabing. 
Vstupné: 150 Kč/děti 130 Kč 
15:00 ANDĚL PáNĚ 2 – ČR, 90 min., pohád-
ka/komedie. Vstupné: 130 Kč/děti 110 Kč 
17:30 ROGUE ONE: STAR WARS STORy 
3D – USA, akční/sci-fi, 133 min., dabing. 
Vstupné: 150 Kč 
20:00 iNkarNaCE – USA, horor, 86 min., 
titulky. Přístupný od 15 let. Vstupné: 110 Kč 

18. 12. 2016 NEDĚLE
11:00 ODVáŽNá VAIANA: LEGENDA 
O KONCI SVĚTA – USA, animovaný, 107 
min., dabing. 
Vstupné: 120 Kč/děti 100 Kč 
13:00 trollovÉ – USA, animovaný, 92 min., 
dabing. Vstupné: 120 Kč/děti 100 Kč 
15:00 fANTASTICKá ZVÍŘATA A KDE JE 
NaJÍt 3D – VB/USA, rodinný, 133 min., 
dabing. Vstupné: 150 Kč/děti 130 Kč
17:30 MlHa v srpNU – Německo, drama/
hist., 126 min., titulky. Přístupný od 12 let. 
Vstupné: 100 Kč 
20:00 UNDERWORLD: KRVAVÉ VáLKy – 
USA, akční/horor, 91 min., titulky. Přístupný 
od 12 let. Vstupné: 120 Kč

19. 12. 2016 PONDĚLÍ
ZAVŘENO

20. 12. 2016 ÚTERý
10:00 SIROTČINEC SLEČNy PEREGRINOVÉ 
PRO PODIVNÉ DĚTI – USA, fantasy, 128 
min., dabing. Vstupné: 60 Kč 
17:30 POHáDKy PRO EmU – ČR, romantic-
ký, 102 min. Vstupné: 100 Kč 
20:00 iNkarNaCE – USA, horor, 86 min., 
titulky. Přístupný od 15 let. Vstupné: 110 Kč 

21. 12. 2016 STŘEDA
17:30 PAŘBA O VáNOCÍCH – USA, komedie, 
98 min., titulky. Přístupný od 15 let. Vstupné: 
110 Kč 
20:00 iNfErNo – USA, drama/akční, 122 
min., titulky. Přístupný od 12 let. Vstupné: 
100 Kč 

22. 12. 2016 ČTVRTEK
17:30 mANŽEL NA HODINU – ČR, komedie, 
105 min. Přístupný od 12 let. Vstupné: 120 
Kč PREMIÉRA 
20:00 COLLATERAL BEAUTy: DRUHá ŠAN-
CE – USA, drama, titulky. Přístupný od 12 let. 
Vstupné: 110 Kč PREMIÉRA

23. 12. 2016 PáTEK
15:00 ZpÍvEJ – USA, anim. komedie, 110 
min., dabing. Vstupné: 130 Kč/děti 110 Kč 
PREMIÉRA 
17:30 COLLATERAL BEAUTy: DRUHá ŠAN-
CE – USA, drama, titulky. Přístupný od 12 let. 
Vstupné: 110 Kč 
20:00 mANŽEL NA HODINU – ČR, komedie, 
105 min. Přístupný od 12 let. Vstupné: 120 Kč 

24. 12. 2016 SOBOTA
ZAVŘENO

25. 12. 2016 NEDĚLE
15:00 ZpÍvEJ 3D – USA, anim. komedie, 110 
min., dabing. Vstupné: 150 Kč/děti 130 Kč 
17:30 ANDĚL PáNĚ 2 – ČR, 90 min., pohád-
ka/komedie. Vstupné: 130 Kč/děti 110 Kč 
20:00 iNkarNaCE – USA, horor, 86 min., 
titulky. Přístupný od 15 let. Vstupné: 110 Kč

26. 12. 2016 PONDĚLÍ
15:00 fANTASTICKá ZVÍŘATA A KDE JE 
NaJÍt – VB/USA, rodinný, 133 min., dabing. 
Vstupné: 130 Kč/děti 110 Kč
17:30 mANŽEL NA HODINU – ČR, komedie, 
105 min. Přístupný od 12 let. Vstupné: 120 Kč 
20:00 ROGUE ONE: STAR WARS STORy – 
USA, akční/sci-fi, titulky. Vstupné: 130 Kč 

27. 12. 2016 ÚTERý
10:00 POHáDKy PRO EmU – ČR, romantic-
ký, 102 min. Vstupné: 60 Kč 
15:00 ZpÍvEJ – USA, anim. komedie, 110 
min., dabing. Vstupné: 130 Kč/děti 110 Kč 

17:30 COLLATERAL BEAUTy: DRUHá ŠAN-
CE – USA, drama, titulky. Přístupný od 12 let. 
Vstupné: 110 Kč 
20:00 ŠpiNavEJ kŠEft – Francie, krimi/
komedie, 100 min., titulky. Vstupné: 110 Kč

28. 12. 2016 STŘEDA
15:00 trollovÉ – USA, animovaný, 92 min., 
dabing. Vstupné: 120 Kč/děti 100 Kč 
17:30 DOCTOR STRANGE – USA, akční, 
dobrodružný, 115 min., dabing. Přístupný od 
12 let. Vstupné: 100 Kč
19:30 mANŽEL NA HODINU – ČR, komedie, 
105 min. Přístupný od 12 let. Vstupné: 120 Kč  

29. 12. 2016 ČTVRTEK
15:00 ZpÍvEJ 3D – USA, anim. komedie, 110 
min., dabing. Vstupné: 150 Kč/děti 130 Kč 
17:30 ŠpiNavEJ kŠEft – Francie, krimi/
komedie, 100 min., titulky. Vstupné: 110 Kč 
20:00 sHUt iN – USA/Kanada, horor/thriller, 
91 min., titulky. Vstupné: Přístupný od 15 let. 
Vstupné: 110 Kč PREMIÉRA

30. 12. 2016 PáTEK
15:00 LICHOŽROUTI – ČR, animovaný, 83 
min. Vstupné: 100 Kč 
17:30 assassiN’s CrEED – USA, akční, 102 
min., titulky. Přístupný od 12 let. Vstupné: 
120 Kč PREMIÉRA
20:00 sHUt iN – USA/Kanada, horor/thriller, 
91 min., titulky. Vstupné: Přístupný od 15 let. 
Vstupné: 110 Kč

31. 12. 2016 SOBOTA
ZAVŘENO 

1. 1. 2017 NEDĚLE
17:30 ANDĚL PáNĚ 2 – ČR, 90 min., pohád-
ka/komedie. Vstupné: 100 Kč 
20:00 mANŽEL NA HODINU – ČR, komedie, 
105 min. Přístupný od 12 let. Vstupné: 120 
Kč 

2. 1. 2017 PONDĚLÍ
17:30 assassiN’s CrEED 3D – USA, akční, 
102 min., titulky. Přístupný od 12 let. Vstup-
né: 150 Kč
19:30 ZAČÍT ZNOVU – Francie /Německo, 
drama, 100 min., titulky. Vstupné: 120 Kč/FK 
60 Kč FILMOVÝ KLUB
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KLUB DůCHODCů SLAmĚNKA SOKOLOV

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

2. 12. mikulášská taneční zábava 17:00-
22:00, velký sál MDK Sokolov. K tanci
a poslechu bude hrát taneční orchestr 
sokrat sokolov. Vstupné dobrovolné 
8. 12. „Advent v Chebu“ - procházka 
předvánočním městem 
Doprava: vlak – odjezd ze Sokolova v 13:03 
(rychlík). Sraz na nádraží kvůli zápisu 
účastníků a nákupu společné jízdenky 
nejpozději v 12:30 hod. Návrat do Sokolova 
bude individuální.
 13. 12. Turnaj v kuželkách a šipkách, 9:00, 
kuželna Akryl, startovné 10 Kč
 14. 12. Klub důchodců Slaměnka spolu 
s Římskokatolickou farností Sokolov pořádá 
od 15:00 h. v kostele sv. Jakuba Většího 
na Starém náměstí již tradiční „Vánoční 
koncert“. Účinkují: Rudolf Tlustý: varhany; 
Dana Nováková: varhany, flétna; Petra 
Dudášová: mezzosoprán 

Vážení senioři, 
i na poslední měsíc v roce jsme pro Vás 
připravili bohatý program. Nezůstávejte 
v předvánočním shonu sami doma, ale 
přijďte se společně se svými přáteli naladit 
na přicházející advent. Věříme, že si z naší 
nabídky akcí každý vybere tu, která mu bude 
vyhovovat. Přijďte mezi nás, budeme se na 
Vás těšit! Přejeme všem seniorům klidný 
a požehnaný čas vánoční prožitý se svými 
blízkými a šťastné vykročení do roku 
2017.
Bližší informace naleznete ve vývěsní skříňce 
„Slaměnky“ v ul. Jednoty a na webu města So-
kolova (www.sokolov.cz), sekce „Volný čas.“

Za výbor Klubu důchodců Slaměnka Sokolov
marie matějková

KLUB DůCHODCů HáJEČEK

Pranostika lidu: Jitřní jasné a obloha čistá, 
úroda hojná příští rok jistá.

5. 12. 10:00 Kynšperk nad Ohří – Pochlovic-
ká 57. Domovy pro seniory s dlouhodobým 

onemocněním. S pěveckým kroužkem 
uvedeme Mikulášskou a Vánoční besídku. 
6. 12. 10:00 Královské Poříčí - Toreal. 
Domov pro seniory s dlouhodobým 
onemocněním. S pěveckým kroužkem 
uvedeme Mikulášskou a Vánoční besídku. 
7. 12. 15:00 Dolní Rychnov – Bergmanova 
ul. 140. Domovy pro seniory s dlouhodo-
bým onemocněním. S pěveckým kroužkem 
uvedeme Mikulášskou a Vánoční besídku. 
8. 12. 15:00 Zimní zahrada sokolovského 
zámku. VáNOČNÍ ZPÍVáNKy – Sokolov 
zpívá koledy. Srdečně zveme nejen seniory, 
milovníky Adventu a vánočních koled. Přijďte 
se zapojit do sborového zpěvu nejkrásnějších 
skladeb Vánoc. Malý dárek s malým občer-
stvením Vám jistě přijde vhod. Vstup volný 
12. 12. 13:00 – 17:00 Posezení s debatou 
– Ráno pro tři proutky Barbory. Prastarý 
obyčej připomíná 4. prosince svatou Bar-
borou. Dívky s ostrým nožíkem vyrážely do 
sadu, aby uřízly ovocné větvičky. Víme proč 
a z jakých druhů stromů? A jakým způsobem 
o ně pečovaly až do Štědrého dne?
13. 12. 10:00 3D kino ALFA Sokolov 
– Pozvánka na filmové představe-
ní nejen pro seniory Sokolovska. 
13. 12. 14:00 Klub seniorů a Agentura 
osobní asistence. VáNOČNÍ BESÍDKA. Po-
zvánka pro seniory Sokolovska na posezení 
s harmonikou u vánočního stromu s malým 
pohoštěním.
14. 12. 13:00 – 17:00 posezení s de-
batou – MOJE VÝJIMEČNÉ VÁNOCE. 
Který nejkrásnější zážitek se vám 
vybaví při pomyšlení na Vánoce? 
15. 12. 14:00 – 18:00 Restaurace florenc 
– Sokolov. Srdečně zveme nejen seniory 
Sokolovska na čtvrteční společenské po-
sezení s hudbou a tancem. Vstup volný 
27. 12. 10:00 3D kino ALFA Sokolov – po-
zvánka na filmové představení nejen pro 
seniory sokolovska.
29. 12. 14:00 – 18:00 Restaurace flo-
renc – Sokolov. Srdečně zveme nejen 
seniory Sokolovska na předsilvestrovské 
posezení s hudbou a tancem. Vstup volný 

Milí senioři,
29. prosince uzavíráme činnost letošního 
roku. Ten, kdo vnímá naši klubovou činnost 

od počátku roku, mi dá za pravdu, že sami 
pro sebe, pro kvalitní bytí, dovedeme najít tu 
správnou páku pro smysluplný a líbivý chod 
klubu. Žijeme ve městě, které k nám senio-
rům je poměrně dost nakloněno. Máme se 
kde sdružovat, a to si myslím, je velký klad. 
Naší snahou je vyhovět a strefit se do noty 
všem, neboť každý jsme jiný a každý z nás žije 
pro něco jiného. Sdružování lidi sbližuje, a tak 
nikdo nemusí zůstávat úplně sám. S námi si 
každý ještě může splnit své sny. Rádi přijme-
me každou dobrou radu, která vám i nám 
ostatním může obohatit kvalitu našeho se-
niorského věku. My pro vás máme speciální 
nabídku na rok 2017 - relaxaci a odpočinek 
v příjemném 3*** hotelu obklopeným voňa-
vými lesy v obci Zadov na Šumavě. Pakliže 
ano, je to vaše nejlepší volba zúčastnit se 
skupinového pobytového zájezdu pro seni-
ory 55 plus v době od 10. - 15. září, tj. 6 dní 
a 5 nocí s polopenzí a s dopravou tam i zpět 
v ceně 3 490 Kč. Ubytování bude ve dvou 
a výjimečně trojlůžkových pokojích. Závazné 
přihlášky budeme zaznamenávat v Klubu 
seniorů Háječek. 
Rádi a se ctí děkujeme těm, kteří nám byli, 
a věřím, že i nadále budou, nakloněni. Přede-
vším Městskému úřadu Sokolov, sociálnímu 
odboru zdravotnictví a služeb s naší vedoucí 
paní Comovou, paní ředitelce Janurové 
z Agentury osobní asistence z Hornické ul. 
1595, paní Osičkové z pečovatelského domu 
Jiřího z Poděbrad, redakční radě Patriotu se 
šéfredaktorkou paní Sofilkaničovou, vedou-
címu restaurace Florenc v Sokolově Jiřímu 
Kolbenovi a Městské policii v Sokolově, která 
je s námi dost propojená, zvláště díky paní 
Procházkové, ta je mezi námi oblíbená a ví-
taná. Já Vám všem přeji v roce 2017 velkou 
kupu štěstí a stálé zdraví.

Váš správce Klubu seniorů Háječek v Sokolově 
Juraj Zubko

KLUB DůCHODCů V KOmENSKÉHO ULICI

  7.12. Těšíme se na adventní atmosféru - 
koncerty, procházky vyzdobeným městem.

14.12. Předvánoční vystoupení dětí z MŠ, 
Vrchlického ul. - sváteční posezení.
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21.12. V zajetí Vánoc - zvyky,  tradice, zpívání 
koled.

28.12. Jaký byl uplynulý rok? Dáváme si před-
sevzetí? Co očekáváme od roku nového?

DDM sokolov 

28. 11. - 2. 12. Ι 8:00, DDM
SOUTĚŽ KERAmIKy - VýSTAVA
Pro veřejnost

3. 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 7. 11. 2016, vstupné na osobu 50 Kč

10. 12. Ι 9:00-13:00, DDM
VáNOČNÍ KLUB mAGIC: DRAČÍ DOUPĚ
Pro veřejnost

10. 12. Ι 9:00-15:00, DDM
VáNOČNÍ LEZENÍ NA UmĚLÉ STĚNĚ
Pro veřejnost

14. 12. |8:00, DDM
„mINUTA V ŽIVOTĚ“ 
Bezpečnostně vzdělávací akce pro zvané SŠ

16. 12. Ι 16:00-19:00, DDM
VáNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍm TENISU
Pro členy ZÚ DDM

8.00-12.00
DopravNÍ výCHova ZŠ
Dle plánovaných termínů

Lucie Kottová, DDm Sokolov

AKCE mĚSTSKÉ KNIHOVNy SOKOLOV

Akce pro dospělé:

1. 12. Ι 17:00 Ι přednáškový sál
BĚLORUSKý SEN – fILmOVá PROJEKCE
„Nejkrásnějším obdobím v naší zemi v posled-
ních letech byl podzim 2010,“ říká anonymní 
průvodce filmem a jeho slova ilustrují záběry 
z volebních setkání nezávislých prezident-
ských kandidátů. Vypravěč společně s řadou 
dalších doufá, že první svobodné volby po 

šestnácti letech ukončí v Bělorusku autori-
tativní režim Alexandra Lukašenka. Veškeré 
naděje, posílené předvolebními průzkumy, 
však ukončí vyhlášení volebních výsledků. 
Lukašenko získává osmdesát procent hlasů, 
jeden z opozičních kandidátů je zbit a unesen. 
Následné protesty proti zmanipulovanému 
hlasování vyústí v zatýkání opozičních poli-
tiků, jejich manželek, kolegů z předvolební 
kampaně i obyčejných demonstrantů. Film 
nabízí jedinečný pohled zblízka na totalitní 
praktiky státního aparátu, který se neštítí 
mediální propagandy, zneužívání tajné 
policie, vyhrožování a vykonstruovaných 
procesů. Snímek je však především poctou 
všem Bělorusům, pro něž se svoboda stala 
hodnotou, za kterou se vyplatí bojovat.
Ekaterina Kibalchich / Rusko / 2011 / 55 min.  
Vstup zdarma

6. 12. Ι 19:00 Ι Městský dům kultury, velký sál
STUDIO DAmÚZA – mUTE : PŘEDSTAVENÍ 
O TOm, JAK KRáSNÉ JE (NE)SLyŠET
Představení MUTE přináší nevšední 
divadelní zážitek, smazává rozdíly mezi 
slyšícími a neslyšícími. Každý návštěvník se 
díky sluchátkům ponoří do světa znaků, do 
příběhu zbytečných slov a nezbytného ticha. 
MUTE vypráví o bariérách, předsudcích, ale 
také lásce a porozumění. Slyšící a neslyšící 
herci představení MUTE nečerpají inspiraci 
jen z pantomimy, ale z pohybového divadla 
v širším smyslu. Akcentují přitom znakový ja-
zyk jako svébytný projev neslyšících v České 
republice.
Smyslem inscenace MUTE není jen dokázat 
slyšící většině, že ztráta sluchu nerovná se 
mentální handicap a sociální vyloučení. Vy-
chází z životních zkušeností a nedorozumění 
každého z nás. MUTE artikuluje, třeba i beze 
slov, všem společnou potřebu být přijímán, 
chápán a milován.
Akce je realizována s finanční podporou 
Ministerstva kultury ČR.
Vstup zdarma, vstupenky lze vyzvednout 
předem v čítárně MK Sokolov.

7. 12. Ι 18:00 Ι čítárna
PAmáTKy UNESCO 1 – ing. PETR BOŘIL
Česká republika patří svou rozlohou na světě 
mezi malé země, ale svými 12 památkami 

UNESCO patří do dvacítky zemí s největším 
počtem zapsaných památek. V této 1. části 
navštívíme prvních šest – seřazených dle 
data zapsání. Český Krumlov, Praha, Telč, 
Zelená hora, Kutná Hora, Lednicko-valtický 
areál.  Vstupné 40 Kč

10. 12. Ι 13:00-17:00 Ι opřednáškový sál
VáNOČNÍ DEKORAČNÍ STROmEČEK 
Z PROVáZKů 
Workshop pro dospělé se Zdeňkou Hradskou. 
Je nutné přihlásit se předem a zaplatit po-
platek 100 Kč, učinit tak můžete v čítárně MK 
Sokolov. Workshop je kapacitně omezen.

12. 12. Ι 17.30 Ι přednáškový sál
KDO ZACHRáNÍ PIŽĎUCHA? POVÍDáNÍ 
s JaNEM oNDErEM a ZUZaNoU oNDE-
ROVOU O JEJICH NOVÉ KNÍŽCE
Spojeno s autogramiádou
Knížka „Kdo zachrání Pižďucha?“ je sbírkou 
lehce netradičních pohádek. Není určena 
pouze malým čtenářům, ale všem, kteří mají 
rádi laskavý humor a netradiční příběhy. Po-
hádky vyprávějí vesele i o vážných tématech 
– o přátelství, odvaze, vzájemné pomoci, ale 
také o lenosti, závisti, přetvářce.
Zuzana Onderová celý svůj profesní život 
pracuje s dětmi. Zájem o psychologii a dět-
skou duši uplatnila ve svém povolání škol-
ního psychologa. Jana Ondera, tanečníka 
a choreografa, znají čtenáři nejen z pořadu 
pro děti Taneční hrátky s Honzou Onderem, 
ale také z taneční soutěže Stardance. Vstup 
zdarma.

19. 12. Ι 18:00 Ι přednáškový sál
sEtkÁNÍ s filosofiÍ XX
 – Mgr. pEtr kaŠpar
Tentokrát s podtitulem „Když prosinec bys-
tří, po Vánocích jiskří.“ Filosofické zamyšlení 
nad duchovní bystrostí a čiperností. Vstup 
zdarma.

20. 12. Ι 18:00 Ι čítárna
CyKLUS DEBAT NAD ZAJÍmAVýmI KNI-
HAmI: KNIHy ROBERTA fULGHUmA
Debatovat a zamýšlet se budeme tentokrát 
nad dílem Roberta Fulghuma, jehož první 
kniha byla charakterizována podtitulem Ne-
obyčejné přemýšlení o obyčejných věcech 
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a vyšla v roce 1988 pod názvem Všechno, 
co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil 
v mateřské školce. Vřelého přijetí se do-
čkaly i další Fulghumovy knihy. Opakovaně 
se v nich projevuje jeho humorně realis-
tický pohled na svět, úspěšná snaha vidět 
každodenní dění z nového úhlu a nalézt 
podstatné ve zdánlivě marginálním. Vstup 
zdarma.

Akce pro děti:

5. 12. Ι 12:00-18:00 Ι oddělení pro děti a mládež
mIKULáŠSKÉ PŘEKVAPENÍ
Kdo s i v tento den přijde vypůjčit knihu, 
dostane malý dárek.

7. 12. Ι 15:30 Ι oddělení pro děti a mládež
ČTEmE DĚTEm
Prosincové čtení bude trochu netradiční. 
S loutkovým divadlem zahrajeme jednu či 
dvě pohádky, mezi pohádkami si budeme 
číst vánoční příběhy a společně si vytvo-
říme příjemnou předvánoční atmosféru 
a pohodu.
Vstup zdarma

14. 12. Ι 13:00-16:30 Ι oddělení pro děti 
a mládež
VyRáBĚNÍ PRO ŠIKULKy
Blíží se čas Vánoc a s ním i pečení a zdobení 
a také chystání vánoční výzdoby a dárečků. 
Na letošní vánoční šikulkovské vyrábění je 
opět připraveno zdobení perníčků a vyrábění 
vánoční dekorace. Vstup zdarma.

PŘIPRAVUJEmE NA LEDEN:

Akce pro dospělé:

3. 1. Cyklus debat nad zajímavými knihami
4. 1. Cestopis v české literatuře – PhDr. 
vladimír rozhon, ph.D.
5. 1. filmová projekce
11. 1. Povídání o životě a tvorbě – Igor 
Chaun
18. 1. Památky UNESCO II – Ing. Petr Bořil
24. 1. Beseda o marmeládách a o životě na 
cestách s Blankou milfaitovou
30. 1. Exkurse do dějin filosofie: filosofie 
Východu – mgr. Petr Kašpar a Karel Neč

Akce pro děti:

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

Tamara Rybárová 

MUZEUM sokolov

Internetová adresa: www.omks.cz 
EXpoZiCE MUZEa (sokolovský zámek)
V 1. podlaží objektu sokolovského zámku 
je umístěna expozice muzea, ve které je 
prezentována příroda, historie a hornictví 
Sokolovska. Středověké a novověké dějiny 
regionu, archeologie, církevní umění 17.-19. 
století, etnografie, počátky chemických vý-
rob – minerální závody, nejstarší porcelánka 
v Čechách, válečné přípravy v roce 1938 a pa-
mětní síň koncentračního tábora ve Svatavě. 
OTEVŘENO:
Celoročně: středa-neděle: 9.00-12.00 
a 13.00-17.00 hod.

kNiHovNa MUZEa
(objekt bývalé myslivny)

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

HorNiCkÉ MUZEUM krÁsNo
1. 12. 2016-3. 3. 2017 ZAVŘENO

DůL JERONým
16. 10. 2016-30. 4. 2017 ZAVŘENO

ŠTOLA Č. 1 JáCHymOV
1. 11. 2016-30. 4. 2017 ZAVŘENO

VýSTAVNÍ SÍň V PŘÍZEmÍ
sokolovskÉHo ZÁMkU  

8. říjen 2016 - 15. leden 2017
HRAČKy
Hračky ze sbírky paní Hruškové, H. Slavkov 
a dřevěné hračky ze sbírky Zdeňka Bálka, 

Přeštice. Vstupné dle ceníku
24. 12. a 31. 12. ZAVŘENO

VýSTAVNÍ SÍň V 1. PATŘE 
sokolovskÉHo ZÁMkU 

3. prosinec 2016 - 29. leden 2017
KRASLICKá DRáHA 1876 – 2016. 
VýSTAVA K 140. VýROČÍ DRáHy 
SOKOLOV – KRASLICE
Železniční spolek Klub M 131.1 a Muzeum 
Kraslické dráhy
Vstupné dle ceníku
24. 12. a 31. 12. ZAVŘENO

sokolovský aDvENt

5. 12. 2016 od 16:30 hod. 
MikUlÁŠskÁ NaDÍlka, cca od 18:00 
pohádka: Divadélko Ondřej „Mluvící pták“, 
vstup zdarma

spCCH  Zo sokolov

Vážení přátelé,
přeji Vám všem ze srdce 
kouzelné a krásné Vánoce. 
Rodině, přátelům a známým všem, 
přeji ten nejkrásnější Štědrý den.
Dívejte se na pohádky, 
rozbalujte si své dárky, 
radujte se z vnoučátek.
Do roku 2017 přeji
lásku, štěstí, zdraví, radost a něhu.

Za výbor SPCCH  ZO Sokolov marianna Šmídová
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prosinec 2016
Úterý 6. 12.

ROHáČI - VáNOČNÍ KONCERT
Začátek v 18:00 h Ι Vstup: 100 Kč

Pátek 9. 12.
VINyL SELEKTOR

LEDSHOW By BAR2SHEK
Začátek ve 20:00 h Ι Vstup: 50 Kč

Sobota 10. 12.
MooDsHakE

Začátek ve 20:00 h Ι Vstup: 80 Kč

Sobota 17. 12.
ElEktriCký oslÍk

Začátek ve 20:00 h Ι Vstup: 80 Kč

Pátek 23. 12.
DiCaprio, END of sCrEaM,

ZUZka vovsovÁ
a rUDolf tippaN

Začátek ve 20:00 h Ι Vstup: 70 Kč

Neděle 25. 12.
EtErNal firE

Začátek ve 20:00 h Ι Vstup: 80 Kč
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Soutěžní kupon 
- Sokolovský Patriot
- prosinec 2016

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. prosince 2016.

Městský dům kultury Sokolov 
v listopadu spustil nový projekt ve 
spolupráci s infocentry a dalšími 
veřejnoprávními i soukromými 
subjekty na území okresu Sokolov 
na podporu a rozvoj cestovního 
ruchu v oblasti. Tajenka odhalí 
název projektu. 

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 únorovém čísle Sokolovského 
Patriotu.

Tajenka z čísla 10/2016:
 „Erich Auerbach “

Výherce: marta Kovacsiková, 
sokolov. Vyhrává dvě volné vstu-
penky na libovolné promítání v 3D 
kině Alfa. Vstupenky si výherce 
může vyzvednout od  1. 12. do 
31. 12. 2017 v Sokolovském info-
centru.

Křížovka
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