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Prosinec 2017měsíčník sokolovské radnice

Jan Rund vydal Temný Sokolov ........ 9 

Třetí adventní neděle ve znamení 
dobra a vzájemné pomoci ..............7





 Kč

ROZMěR v 
MILIMETRECH

ZÁKLADNÍ 
CENA/MěsÍC

Zadní vnější obálka 1/2 210x110 5 175 Kč

Zadní vnitřní obálka 1/2 210x110 4 295 Kč

Zadní vnitřní obálka 1/4 110x110 2 330 Kč

vnitřní část 1/2 200x97 3 278 Kč

vnitřní část 1/4 97x97 2 012 Kč

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

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

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

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

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU ı VYSTOUPENÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL

POLÉVKA Z RUKOU PŘEDSTAVITELŮ MĚSTA ı VÁNOČNÍ TRHY

Hraje: Lucrezia Borgia

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

14:00  ADVENTNÍ BĚH 
Start i cíl na Starém náměstí

VÁNOČNÍ TRHY
Hraje: Dikobraz

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

ATRAKTIVNÍ PROGRAM, ZEJMÉNA PRO TY NEJMENŠÍ

 Součástí je dobročinný prodej produktů ve prospěch místní neziskové organizace. 

Podrobnosti připravujeme.

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

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

VÁNOČNÍ TRHY
Hraje: Alison

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

VÁNOČNÍ TRHY
Hraje: Ivan Audes Trio

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

27. 11. WABI DANĚK

  4. 12. PÁN ANDĚLA SESLAL - loutna/akordeon

11. 12. MUSICA DOLCE VITA

18. 12. ŽALMAN & SPOL. 

25. 12. VÁNOČNÍ KONCERT S MUZIKÁLOVÝMI MELODIEMI 

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

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

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

pROČ INZEROvAT U NÁs? 
Nabízíme moderní, cenově dostupnou inzerci v elektronické 
i tištěné podobě. Díky tomu můžete snadno oslovit svoji 
vybranou cílovou skupinu. Poradíme vám při plánování, 
navrhneme vizualizaci, garantujeme individuální přístup. 
Zavolejte nám, přesvědčíme vás.

ČETNOsT CENA

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

BUĎTE s NÁMI vIDěT,
      DEJTE O SOBĚ VĚDĚT 

pOČET pROJEKCÍ spOTU CENA

20 2 587 Kč

sOKOLOvsKÝ pATRIOT
Tištěná reklama v ofi ciálním barevném 
měsíčníku radnice. 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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sokolovský patriot
periodický tisk územního 
samosprávného celku
Číslo 12/2017

Vydavatel:  Městský dům kultury, 
 příspěvková organizace, 
 356 01 Sokolov
 tel.: 359 808 711 
 fax: 359 808 716
 IČ: 00377678
E-mail: patriot@mdksokolov.cz
Http: www.mdksokolov.cz
Vychází:  11x ročně (mimo srpen)
Náklad: 10.000 výtisků
Specifikace: obálka 130g/m2, listy 80g/m2

Sazba, tisk:  Azus Březová s.r.o.,
 U Přádelny 88, 357 03 Svatava

Nevyžádané rukopisy, fotografie a jiné 
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redakce se nemusí vždy shodovat 
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jejich autoři. Redakce nezodpovídá za 
obsah inzerce. 

Šéfredaktorka: Pavla Sofilkaničová
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Redakční rada: Bc. Jan Picka, 
Renata Oulehlová, Ing. Michael Rund, 
PhDr. Jana Fefferová, Ing. Dagmar 
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Mgr. Daniela Drobečková, Iva Ondrejková
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8. 12. 2017. 
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MK ČR E 12610
© MDK Sokolov
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obsahSlovo starosty

Bc. Jan Picka, starosta města

DÁMY a pÁNovÉ, 
dobrý den a příjemné 
listování v prosinco-
vém Patriotu. Hned 
v úvodu musím vysvět-
lit, že tučně vytištěné 
oslovení není tiskařský 
šotek, ale je to má 
reakce na rodící se svě-
tový trend. Nedávno 
jsem se totiž dočetl, 
že tomuto oslovení 
zvoní umíráček, a to ve 
jménu genderové ko-
rektnosti. Zatím toto 

oslovení mizí v metru v Londýně a nově také v New 
Yorku, ale obávám se, že za nějakou dobu bude mít 
nakročeno i do srdce Evropy a rozhodně s tím nesou-
hlasím. Žijeme v době, kdy se bohužel mezi lidmi začíná 
vytrácet porozumění, opravdové přátelství a jakási 
lidská sounáležitost. Žijeme v době, kdy média dávají 
přednost událostem negativním před těmi pozitivními 
a sociální sítě se doslova hemží nadávkami, osobními 
útoky a netolerancí ke všemu. Nejsem opravdu pře-
svědčený o tom, že výměnou oslovení dámy a pánové 
(v rámci rádoby korektnosti) za cestující, kolemjdoucí, 
poslouchající apod., bude svět kolem nás lepší. Nerad 
bych se dožil doby, kdy se budeme oslovovat třeba 
rodnými čísly nebo čísly občanských průkazů. Vždyť 
těmi opravdu nikoho neurazíme… 
A nyní tedy navzdory nastupujícímu trendu a s vírou, 
že se nikoho nedotknu: Dámy a pánové, milí přátelé, 
jménem vedení města Vám přeji úspěšný vstup do 
posledního měsíce roku 2017. Do měsíce, který je kaž-
doročně ve znamení čertů a Mikulášů, vonícího cukroví, 
šustícího balicího papíru a v neposlední řadě vánočních 
pohádek. Tak trochu mě mrzí, že není v silách vedení 
města zaručit, že letošní vánoční čas bude i ve znamení 
sněhových vloček, jak tomu bývalo alespoň za mých 
dětských let. Ale kdo ví, třeba letos… Kromě věcí tra-
dičních a příjemných patří ke dnům předvánočním také 
rituály, které o klidu a pohodě příliš neslyšely. Mám 
nyní na mysli zejména nákupní a úklidovou horečku. 
A stejně jako v předchozích letech bych hospodyňky 
rád ubezpečil o tom, že jejich byt či dům je jako klícka, 
a že Ježíšek při rozdělování dárků rád přehlédne ně-
jaké smítko a nenápadnou šmouhu na okně. Opravdu 
to o Vánocích není to nejdůležitější. Stejně tak bych 
rád požádal Vás všechny, kteří se stanete součástí 
frontového hada v sokolovských obchodech, abyste 
se vyzbrojili potřebnou dávkou pochopení, tolerance 
a nezapomeňte na předvánoční úsměv, a to za jaké-

koliv situace. Slibuji, že půjdu příkladem. Vždyť všichni ti 
kolem Vás, nedělají vlastní nic jiného než Vy sami. Rád bych 
Vás všechny také požádal o to, abyste se na nákupy, kromě 
již zmíněného, vybavili i zvýšenou opatrností. Více než kdy 
jindy totiž bude platit to, že auto není trezor a peněženka 
má své místo na dně zavřené tašky. Nepochybuji o tom, že 
státní policisté, městští strážníci a ochranky obchodních 
domů budou v nejvyšší pohotovosti. Přesto však prosím 
nezapomeňte, co se říká a co platí: příležitost dělá zloděje. 
Již tři prosincové měsíce jsem spolu s kolegy z vedení 
našeho města využil k tomu, abych poděkoval všem, 
kteří se na jeho životě svojí každodenní prací podílí a tvoří 
jej. Také letos před vánočními svátky zasedneme ke 
společnému obědu s našimi předchůdci ve vedení města. 
Těšíme se na setkání s ředitelkami a řediteli mateřských, 
základních a středních škol, příjemné předsváteční chvíle 
strávíme i s vedoucími příspěvkových organizací města 
a městských společností. Drobné dárky zaneseme jako 
tradičně do sídel našich největších zaměstnavatelů a ruku 
s díky i přáním podáme všem zaměstnancům našeho úřa-
du. Bohužel není v našich silách potkat se s každým, komu 
není Sokolov lhostejný a společně s námi pracuje na tom, 
aby se nám tu všem žilo lépe, a aby se naše město stále 
posouvalo. Dovolte nám tedy, vážení naši spolupracovníci, 
abychom Vám na konci roku 2017 poděkovali a doslova 
černé na bílém napsali, že si velice vážíme toho, že jste 
s námi na jedné lodi. 
Na závěr mého prosincového příspěvku mi dovolte, 
přátelé, to nejpodstatnější. Dovolte mi, abych Vám 
všem jménem svým i jménem kolegů z vedení města a 
ze sokolovské radnice popřál příjemné prožití vánočních 
svátků. U štědrovečerního stolu ať se sejdete s těmi, se 
kterými je Vám dobře, a ať si do duše uložíte opět krásné 
chvíle. Přejeme Vám také z celého srdce, ať pod vánočním 
stromkem najdete to, co Vám udělá opravdovou radost 
a lhostejno, jestli to naleznete v jediném dárku, nebo se 
budete prokousávat celou horou dárků. A co popřát do 
roku 2018? Samozřejmě především hodně zdraví, lásky, 
optimismu a správných rozhodnutí. Rád bych ale také, s 
Vaším laskavým svolením, vyslovil přání společná. Přeji 
nám, abychom se naučili věci vnímat více pozitivně. Přeji 
nám, aby se slova díků a uznání stala věcí všední. Přeji 
nám, abychom došli k poznání, že ten, kdo má jiný názor, 
není nutně můj nepřítel, ale pouze ten, kdo chce dojít ke 
stejnému cíli, byť po jiné cestě. Vážení čtenáři, do měsíců 
příštích přeji jen vše dobré.   
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HLEDÁME NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁNOČNÍ 
DEkoraCi

Občané Sokolova se mohou do 3. prosince 
hlásit do soutěže o nejlépe vyzdobené „Vá-
noční okno“. Ta se koná letos již podruhé, 
oproti tradičnímu jarnímu „Rozkvetlému 
oknu“. Minulý rok se o nejlepší sváteční 
výzdobu ucházelo dvacet soutěžících. Do 
soutěže se mohou přihlašovat vánoční 
okna, balkony, nebo předzahrádky domů, 
které mají adresu ve městě Sokolov.
Přihlášky do soutěže „Vánoční okno“ v roce 
2017 lze podávat v termínu od 1. 11. 2017 

zemský trh klienty zapojenými v systému 
EKO-KOM. V barevných kontejnerech, 
sběrných dvorech nebo výkupnách totiž 
cesta vytříděného odpadu nekončí, ale 
naopak začíná. 

Z barevných kontejnerů vytříděný odpad 
odváží svozové firmy na dotřiďovací linky, 
kde se dotřiďují a upravují na druhotnou 
surovinu pro další zpracování. Pomocí do-
pravníků se odpad dopraví do třídící kabiny. 
Tady obsluha linky odpady dál dotřídí na růz-
né druhy podle materiálového složení, nebo 
podle požadavků konečných zpracovatelů. 
Z projíždějícího pásu lidé vybírají správné 
druhy odpadů a shazují je do velké klece, 
která je umístěna pod kabinou. Roztříděné 
odpady se pak lisují do balíků a putují ke ko-
nečným zpracovatelům – buď jako druhotná 
surovina, anebo přímo k recyklaci. Z odpadů 
upravených na druhotnou surovinu se pak 
pomocí recyklace vyrábí buď úplně nové 
výrobky, většinou se ale přidávají k dalším 
surovinám pro výrobu nových předmětů. To 
je třeba případ papíren nebo skláren, kde 
se sběrový papír a skleněné střepy přidávají 
k primárním surovinám. Vytříděné odpady se 
k nám tedy díky materiálovému využití vrací 
v podobě nových výrobků. 

Vytříděné odpady, které nelze zpracovat, 
projedou na dotřiďovací lince až na konec 
dopravního pásu a vyřazují se do oddělené-
ho kontejneru – jde o tzv. výmět. Ten buď 
putuje na skládku, nebo do spalovny, kde se 
využívá k výrobě tepla a elektrické energie.  
Podrobnější informace o třídění a recyklaci 
odpadů naleznete i na www.jaktridit.cz.

V Sokolově máme 425 kontejnerů na třídění 
odpadu ve 111 kontejnerových hnízdech. 
Třídit můžeme papír, plast a nápojové kar-
tony, sklo, textil, použitý olej z domácností 
a drobné elektrospotřebiče. Od nového 
roku přibude dalších 30 kontejnerů na 
tříděný odpad v 10 hnízdech. 12krát ročně 
přistavujeme velkokapacitní kontejner na 
objemný odpad. V Chebské ulici je k dispo-
zici také sběrný dvůr, kam můžete odvézt 
rozměrnější odpady a odpady, které nepatří 
do kontejnerů, jako např. elektrozařízení, 

HRADNÍ BIG BAND ZAHRÁL PRO 
DĚTSKOU NEMOCNICI

Letošní benefiční koncert Hudby hradní 
stráže Policie České republiky se uskutečnil 
v Městském divadle v úterý 28. listopadu. 
Speciálním hostem byla zpěvačka Petra Janů. 
Výtěžek z letošní benefice bude věnovaný 
dětskému oddělení Nemocnice Sokolov. Na 
veřejném zasedání, ve čtvrtek 2. listopadu, 
příspěvek schválili sokolovští zastupitelé. 
Zastupitel Luboš Vaněk, vedoucí dětského 
lůžkového oddělení, se hlasování nezúčast-
nil. Ještě před ním ale předeslal, že peníze 
budou využity pravděpodobně na nákup ko-
jeneckých postýlek, které již dosluhují. Politi-
ci dále projednávali příspěvek pro Autobusy 
Karlovy Vary, a. s., provozovatele městské 
hromadné dopravy v Sokolově. Firma žádala 
další dorovnání mzdových nákladů. Město 
již na začátku roku schválilo kompenzaci ve 
výši 400 tisíc korun, které měly pokrýt platy 
řidičů. Podnik je přesto za první dva kvartály 
v mírné ztrátě. Zastupitelé nakonec poža-
dovaný doplatek ve výši 456 tisíc korun na 
doporučení rady města neschválili. 
Zastupitelé se na příštím 23. veřejném zase-
dání sejdou 14. prosince 2017 v 15.00 hodin 
ve velké zasedací místnosti v 1. patře budovy 
A Městského úřadu Sokolov v Rokycanově 
ulici. Programy a výstupy zasedání jsou 
postupně zveřejňovány v sekci Samospráva 
- zastupitelstvo (rada) města - programy 
a usnesení. 

Pavla Sofilkaničová, oddělení komunikace s veřejností

JAK fUNGUJE V ČR SySTéM TřÍDĚNÍ 
A RECyKLACE ODPADU?

Češi mohou třídit odpad už do více než 307 
tisíc barevných kontejnerů. S naprostou 
samozřejmostí to dělají už bezmála ¾ 
obyvatel v ČR. Díky jejich odpovědnosti se 
tak ročně vytřídí více než půl milionu tun 
odpadu. V roce 2016 lidé v obcích a měs-
tech vytřídili přes 793 tisíc tun papíru, 
skla, plastů, nápojových kartonů a kovů. 
Zdánlivě nepotřebným odpadům tak díky 
třídění dali druhou šanci. Zrecyklováno 
bylo 77% všech obalů uvedených na tu-
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Zprávy z města

biologicky rozložitelný odpad, pneumatiky, 
nebezpečný odpad, kovy, stavební odpad 
a další. Od dubna zavedla společnost SOTES 
Sokolov novou službu pro obyvatele Sokolo-
va - TAXI ODPAD. Její podstatou je možnost 
odvozu objemného odpadu z domácnosti 
do sběrného dvora pro ty, kteří nemají jak 
tento odpad odvézt sami. Služba je určena 
výhradně obyvatelům města Sokolov a týká 
se pouze odpadu z domácnosti - např. stará 
skříň, gauč, křesla, lednice, koberec apod. 
Služba je zpoplatněna paušální částkou 
100 Kč, množství odpadu je limitováno 100 
kilogramy.

UPOZORNĚNÍ
Mateřské školy zřízené městem Sokolov budou 

v době vánočních prázdnin v termínu 
od 27. 12. do 29. 12. 2017 uzavřeny.



je možné dodat fotografii za 
světla a za tmy. Nahlášená 
okna budou pracovnicí odbo-
ru správy majetku vyfotogra-
fována, a to v období od 4. 
12. 2017 - 10. 12. 2017. Pokud 
bude na okně instalované vá-
noční osvětlení, musí svítit již 
od 17 hodin v tomto období.
Fotografie přihlášených oken 
budou předloženy radě města 
a vyvěšeny na uvedeném 
webovém portále, poté 
dojde k vyhodnocení soutěže 
a výběru výherců. Slavnostní 
předání proběhne 18. 12. 
2017 v 15.00 hod v zasedací 
místnosti v přízemí městské-
ho úřadu, kde výherci obdrží 
poukázky.

Veronika Krbová, DiS., 
odbor správy majetku MěÚ Sokolov
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Vítání občánků 

do 3. 12. 2017 těmito způso-
by:
• na e-mailové adrese: veroni-
ka.krbova@mu-sokolov.cz,
• na telefonu: 359 808 268, 
725 008 997,
• osobně na č. dveří A.0.24 
v přízemí budovy Městského 
úřadu Sokolov,
• či na portále:  rozkvetlemes-
to.sokolov.cz.
KATEGORIE
• PANELOVÉ A BYTOVÉ DOMY
• RODINNÉ DOMY
• PŘEDZAHRÁDKY U PANEL. 
DOMŮ
• +1 CENA HLASUJÍCÍ VEŘEJ-
NOSTI ZA VŠECHNY KATEGO-
RIE
K přihlášení je třeba nahlásit 
jméno a příjmení majitele 
vánočního okna, adresu, patro 
a bližší identifikaci, popřípadě 

Členka zastupitelstva města Bc. Vlasta Kai-
serová přivítala v měsíci říjnu v obřadní síni 
sokolovského zámku do života sokolovské 
občánky: Vojtěcha Pajtaše, Martina Třísku, 
Pavla Konečného, Karla Vojtka, Isabelu Sou-
kupovou, Jiřího Zykána, Kristýnu Kopetovou, 
Šimona Matúška, Adama Berkyho, Kryštofa 

Kuchariče, Julii Jandovou, Anežku Svobodo-
vou, Eleonoru Novotnou, Adrianu Šmídovou, 
Terezu Ulmanovou, Elen Kolenčíkovou, Jiřího 
Rudovského, Daniela Erberta, Stellu Anežku 
Mosesovou, Nellu Klempárovou, Ellen Gazsi, 
Terezu Marečkovou, Filipa Guzaniče, Terezu 
Kucínovou, Ondřeje Tyrpáka, Vojtěcha Tyrpá-

ka, Melanii Veinlichovou, Miroslava Myslivce 
a Tobiáše Krále. 
Přejeme jim pevné zdraví, štěstí a prožití 
bezstarostného dětství.

Romana Černíková
MěÚ Sokolov, odbor školství a kultury

Agentura osobní asistence
a sociálního poradenství, o.p.s.

děkuje všem klientům i jejich rodinám, přátelům i známým za 
psychickou i materiální pomoc v péči o osoby v nepříznivém 
zdravotním stavu.

Projekt „Osobní asistence“ je realizován za podpory Ministerstva 
práce a sociálních věcí, Krajského úřadu Karlovarského kraje 
a měst a obcí.

Zachovejte nám, prosím, přízeň i v roce nastávajícím.

Dana Janurová
statutární zástupce

a ředitelka organizace
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Obrazově v Sokolově

Vedení města položilo květiny 
u válečných památníků ke Dni 
válečných veteránů

Ples Městského domu kultury, 11. 11.

Křest knihy Morový rok, Vladimír Bružeňák, Josef Macke - Městské divadlo, 9. 11. Křest knihy Morový rok, Vladimír Bružeňák, Josef Macke - Městské divadlo, 9. 11.

Ples Městského domu kultury, 11. 11. Ples Městského domu kultury, 11. 11.
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Módní show flashdance TS Glamour a fK Baník, MDK Sokolov, 14. 11. Módní show flashdance TS Glamour a fK Baník, MDK Sokolov, 14. 11.

Book con, Městská knihovna Sokolov, 11. 11. Nekonečná moc touhy s Hanou Maciuchovou, Městská knihovna Sokolov, 17. 10.

Podzimní prázdniny v pohybu v DDM, 26. - 27. 10. Halloweenský prázdninový den v DDM, 27. 10. 



nás je radost to realizovat,“ řekl ředitel pořá-
dajícího MDK Ladislav Sedláček. Rej vyrazí od 
Hornického domu kolem nám. Budovatelů, 
městského úřadu směrem na Staré náměstí 
v 17 hodin. Program ale startuje už v 15:30. 
Návštěvníci se mohou těšit na vánoční trhy, 
adventní zvyky i koncerty hudebních skupin. 
Zahrají End of Scream, nebo Beat Club 68. 
Ze Starého náměstí se průvod vrací kolem 
17:30 Rooseveltovou ulicí přes Nábřežní 
ulici, kolem kruhového objezdu u městského 
úřadu a na Nábřeží Petra Bezruče, kde se 
kříží s ulicí 5. května, končí. MHD během akce 
posílí zvláštní autobusová linka ve směru 
ulice Závodu míru – Terminál. 
Předem žádáme, zejména řidiče, o shovíva-
vost při dočasném dopravním omezení. Jde 

nám především o bezpečnost všech zúčast-
něných. Děkujeme za pochopení. Opatření se 
samozřejmě netýkají vozidel integrovaného 
záchranného systému. 

DOPRAVNÍ OMEZENÍ:
Zákaz zastavení
ul. Odboje, nám. Budovatelů, 
5. května 9-20 h
Nábřežní, Rooseveltova 9-20 h
Zákaz vjezdu
ul. Odboje, nám. Budovatelů 12-20 h
K. H. Borovského od okresního soudu smě-
rem k MěÚ, Rokycanova od OD Perla směrem 
k poliklinice 15-20 h
Omezení výjezdu
z parkovišť vnitrobloků OD Ural, Rokycanova, 
K. H. Borovského 15-20 h
Program a mapu najdete na str. 12

Pavla Sofilkaničová
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Sokolovem projdou alpští čerti
V neděli 10. prosince se do Sokolova chys-
tá na 200 účastníků čertovského průvodu. 
Trasa bude letos prodloužená. Na posilu 
pro občany Sokolova opět vyjede „Čertov-
ský autobus“. Lidé by se měli připravit na 
nutná dopravní omezení. 

Čím by bylo dobro bez zla? Ani v pohádkách 
se jedno neobejde bez druhého. A nejen 
v českých zemích je čert tradičním průvod-
cem Mikuláše. Co myslíte, měly by děti rády 
Mikuláše bez čerta? Už v dávné mytologii 
vystupuje čert jako symbol hájení dobra 
a vyhánění zimy. Hlasité projevy čertovských 
družin, zejména jejich zvonů, pak měly strašit 
a odhánět zlé lidi. Jedná se o stále oblíbeněj-
ší atrakci, která se nejčastěji objevuje během 
adventu. Novodobá podoba této tradice sahá 
do rakouského folkloru, která se alpskými 
zeměmi šíří od počátku 19. století. 
V Sokolově se průvod koná potřetí. První rok 
se zapojilo 40 herců, letos se do alpských 
masek převlékne téměř 200 lidí. Poprvé při-
jedou skupiny čertů i z rakouského Salzburgu 
a bavorského Regensburgu. Přímo na trase 
je doprovodí orchestry Bohemian Marching 
Band a Drum Band. „Zájem každý rok roste, 
jak ze strany návštěvníků, tak účinkujících. 
Jsem rád, že místostarostka Renata Oulehlo-
vá měla tento nápad. Za to jí tímto děkuji, pro 

foto: Tomáš Gruber, Průvod čertů 2016

Zprávy z města
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Třetí adventní neděle ve znamení dobra a vzájemné pomoci

Život v Sokolově

Letošní vánoční období se ponese kromě jiného 
i v duchu dobrých skutků. 17. prosince proběhne 
na velkém sále Hornického domu vánoční charita-
tivní jarmark. Prodávat se zde budou ruční výrob-
ky z celé České republiky. Jarmark nabízí možnost 
zakoupení produktů od profesionálů i od lidí, kteří 
zkrátka vyrábějí s láskou. Půjde o pohodové ad-
ventní odpoledne s vánoční atmosférou, kdy bude 
možnost zazpívat si koledy s Ájou Shirmanovou, 
dát si čaj a nějaké dobroty dělané doma s láskou, 
s dětmi si ozdobit vánoční perníček nebo vlastní 
cupcake, anebo třeba napsat přání onkologicky 
nemocným dětem. Pro ně je totiž celá tato akce 
určena. Celý výtěžek z jarmarku poputuje na účet 
Nadačního fondu Šance onkoláčkům. Celá akce 
bude symbolicky zakončena na náměstí Budova-
telů. Každý návštěvník, který přispěje do celkové 
částky, se podepíše na lampion štěstí, který bude 
vyslán do nebe jako poděkování všem, kterým 
není osud ostatních lhostejný. 
Dobročinný počin má ve spolupráci s Městským 
domem kultury na svědomí v charitativních akcích 
zběhlá Petra Šetele. V rámci jarmarku oslovila 
s pomocí sociálních sítí na stovky lidí z celé repub-

Sokolov v proměnách času - Sokolovská nemocnice
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.

Již v roce 1660 je v Sokolově doložena špitální 
péče (vrchnostenský špitál a chudobinec). 
Významnou osobností v 19. století se stal 
sokolovský rodák Karl Josef Heidler. Až do 
roku 1945 byla Heidlerovým  jménem poctěna 
dnes již neexistující sokolovská ulice (po válce 
Mírová). Nacházela se poblíž kláštera – zde 
Heidler zakoupil dům č. p. 106, který poté roku 
1862 daroval městu s podmínkou, že zde bude 
umístěn špitál pro chudé a těžce nemocné. Tak 

se také v roce 1864 stalo. Budova sloužila až 
do roku 1904.
Na stavbu současné nemocnice v roce 1911, 
tedy 45 let po Heidlerově smrti,  bylo mimo jiné 
použito i zbytku kapitálu jeho nadace (Stadt 
Falkenauer Heidlerische Krankenhaus-Stif-
tung). Založením špitálu v předminulém století 
a posmrtným přispěním penězi z Heidlerovy na-
dace na stavbu současné nemocnice se Heidler 
stal zakladatelem nemocniční péče v Sokolově 
v tom dnešním (moderním) slova smyslu, a to 

město Sokolov považovalo za nutné zdůraznit 
na pamětní desce i umístěním pamětní desky 
v současném areálu nemocnice. 
Nemocnice Sokolov patří Karlovarskému kraji 
a v současné době ji má pronajatou společnost 
Nemos Sokolov, s. r. o.  V nemocnici jsou tato 
oddělení: Anesteziologie a intenzivní medi-
cína, Gynekologie a porodnictví, Ortopedie, 
Vnitřní lékařství, Dětské lékařství, Oddělení 
soudního lékařství, Chirurgie, Oční oddělení, 
Radiologie.  

liky. Společně s kamarádkami a manželem se navíc 
rozhodli pomáhat oficiálně a od ledna zakládají 
nadační fond Štěpánka. Chtějí dávat tam, kde je 
to nejvíce potřeba – do srdcí nemocných dětí. Jak 
sama zakladatelka říká, sbírek na léky a přístroje 
pro nemocné je spousta, málokdo se ale stará 
o to, aby byl jejich život naplněný radostí, láskou 
a zábavou. Proto mají v plánu vybírat peníze z cha-
ritativních akcí například na dovolenou pro celou 
rodinu, setkání se známou oblíbenou osobností, 
koncerty, adrenalinové zážitky a mnoho dalšího. 
„Lidí, kteří potřebují pomoci je velká spousta 
a naštěstí je i hojně zastoupena ta druhá strana, 
která chce pomáhat. Akce mají vzestupnou ten-
denci, každá další sbírka je hodnotnější, a my tak 
můžeme rozdávat čím dál větší radost,“ zmiňuje 
nadšeně zakladatelka nadace Petra. 
My paní Šetele velice děkujeme nejen za poskyt-
nutí informací, ale především za její energii a vůli 
pomáhat druhým. Každému tak ušlechtilému 
počinu fandíme a doufáme, že ohlas všech násle-
dujících dobročinných akcí bude jen sílit. 

Andrea Pfeifferová
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Nejste na to sami… Ani o Vánocích

Život v Sokolově

Vánoce jsou nejkrásnější svátky roku. 
Nesou se ve znamení lásky, klidu a sou-
náležitosti. Během svátků se uchylujeme 
do rodinných kruhů, bilancujeme nad pro-
běhlým rokem a připravujeme se na vítání 
nových dní toho příštího. Mezi námi je ale 
řada osamělých lidí, kteří tyto okamžiky 
nemají s kým sdílet. Letošní Vánoce však 
mohou být i díky Vám jiné. 

Výlet do rodného města, návštěva u koní 
nebo divadla, taková jsou přání opuště-
ných seniorů. „Stáří není zlé, ale samota 
ano. Rozhodli jsme se, přiznávám, po vzoru 
Českého rozhlasu vytvořit projekt na po-
moc osamoceným starším lidem. Chceme 
udělat radost těm, kteří z jakéhokoli důvo-
du nemají někoho blízkého,“ komentovala 
nový dobročinný počin místostarostka Re-
nata Oulehlová. „O Vánocích by neměl být 
nikdo sám. Společný čas je obohacením pro 
všechny. Již patnáct let docházíme s dob-
rovolníky Střípků na Štědrý den dopoledne 
do nemocnice a víme, jak může být tento 
den pro někoho smutný,“ říká místostarost-
ka. Společně s odbory sociálních věcí, škol-
ství a kultury, Městskou policií, Městským 
domem kultury a dobrovolnickým centrem 
Střípky nyní přináší vánoční strom plný přá-
ní a hledá ty, kteří je pomohou uskutečnit. 
S výběrem pomáhaly pracovnice pečovatel-
ských domů, nebo Senior expresu, protože 
právě ony jsou s klienty v dennodenním 
kontaktu a vědí, jak žijí a co jim schází. Za-
pojit se mohou jednotlivci i celé skupiny, 
případně firmy. Dárci se s klienty mohou 
spojit přes odbor sociálních věcí městské-
ho úřadu. Veřejné představení projektu 
proběhne v rámci Rozsvěcení vánočního 
stromu 3. prosince na Starém náměstí. 
„Děkuji všem, kteří nám pomohou plnit sny 
druhým,“ dodala Renata Oulehlová. 

Pavla Sofilkaničová
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Kultura v Sokolově

„Vzpomínám si, jak stojíme na nádraží a rodiče 
pláčou. Nerozuměla jsem tomu, vždyť jsme 
jeli jen k babičce do Brzánek u Roudnice nad 
Labem,“ líčí jednu z pamětí v knize Jana Runda 
Libuše Nosková (na fotografii uprostřed s au-
torem Janem Rundem), když v září roku 1938, 
ve svých pěti letech, opouští Sokolov před 
nastupujícími Němci. S rodiči tady zůstane až 
do roku 1945, kdy se opět vrací do města. Au-
tor v knize Temný Sokolov, kterou slavnostně 
pokřtil ve středu 1. listopadu v sokolovském 
zámku, přibližuje nejen paměti Sokolováků. 
Zabývá se zde stěžejními událostmi z let 1907 
až 2017, které měly vliv na následující život 
zdejších lidí, jako jsou požáry, povodně, roky 
1938 nebo 1968.
„Mnoho mladých lidí neví, co ty roky zna-
menaly, co se událo a touto knihou bych je 
chtěl připomenout a varovat, aby se tyto činy 
neopakovaly,“ řekl autor. „Několikrát jsem 
navštívil archivy bezpečnostních složek, vychá-
zel jsem rovněž z dobového tisku, tedy z dob 
první republiky, socialismu i nejnovějších novin 

Jan Rund vydal „TEMNÝ SOKOLOV“

a časopisů z poslední doby,“ pokračuje Jan 
Rund s tím, že jde o literaturu faktu. „Některé 
příběhy, třeba z 50. let, byly do dnešního dne 
zahalené tajemstvím, různě se interpretovaly 
mezi obyvateli našeho města a já získal řadu 
materiálů, které vysvětlují, jak k těm činům 
došlo. A musím se přiznat, když jsem to psal, 
běhal mi mráz po zádech. Ti lidé dostali třeba 
třináct, patnáct let, nebo i vyšší tresty za žádné 
skutečné provinění,“ pověděl dále k obsahu 
Temného Sokolova Jan Rund.
Slavnostní křest se odehrál v zimní zahradě 

sokolovského zámku za hojné účasti přátel 
a veřejnosti. Jan Rund si jako kmotry pozval 
místostarostku Sokolova Renatu Oulehlovou, 
zmíněnou Libuši Noskovou, vydavatele Ivana 
Trčku a bývalého kriminalistu Jana Šímu 
(fotografie vpravo). O kulturní program se po-
starali žáci ZUŠ Sokolov. Kniha vyšla v nákladu 
tisíc kusů a k zakoupení bude v sokolovském 
muzeu. Má 170 stran a bohatou obrazovou 
dokumentaci.

Pavla Sofilkaničová

 

 

 

    TyfloCentrum Karlovy Vary, o. p. s.         
         středisko Sokolov 
         pod záštitou  
         starosty města Bc. Jana Picky  
         pořádá 9. ročník 

      ADVENTNÍ KONCERT   
        ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH             
                          15. prosince 2017 
                             od 16:30 hodin  
 
            v klášterním kostele sv. Antonína Paduánského v Sokolově 

               Vystoupí: 

 RNDr. Petr Rojík - varhany 

 DUO K - STRINGS - Kristýna Jelínková                           
a Kateřina Schejbalová - zpěv, kytara 

 Raven - Vladimír Kučera (zpěv, klávesy, kytara) 
Michal Turek (zpěv, violoncello)                      
Damián Kučera (bicí, kytara)  

 

                         Vstupné zdarma 

       Akce je realizována s finanční podporou města Sokolov. 
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Stejně jako rok 2015 a 2016, tak i ten letošní 
byl pro sokolovský fotoklub velice úspěšný, 
protože fotoklub fOS Sokolov již po tři roky 
za sebou vyhrál celostátní soutěž fotoklubů 
„MO Nekázanka“. V loňském roce se soko-
lovský fotoklub poprvé zúčastnil další celo-
státní soutěže fotoklubů „Blatenská Růže“ 
a tuto soutěž rovněž sokolovští fotografové 
vyhráli. 

Fotoklub vyhodnotil anketu diváků o nejhez-
čí fotografii na výstavě „Fascinace fotografií“, 
která proběhla od 8. dubna do 8. května 2017 
ve foyer kina Alfa v Sokolově. Jednalo se 
o soutěžní, putovní výstavu česko-německé-
ho sdružení fotoklubů „G 7“, kde návštěvníci 
výstavy svým hlasováním rozhodli o nejlep-
ších fotografiích této výstavy. Hlasování v an-
ketě o nejlepší fotografii diváka se v letošním 
roce zúčastnilo 77 návštěvníků výstavy a vý-
sledek jejich hodnocení je uveden níže. 
Zároveň byl vylosován jeden účastník anke-
ty, který obdrží dárek od sdružení fotoklubů 
„G 7“. Je jím pan Martin Nový z Ostrova.
Podle hlasování diváků v Sokolově obsadil 
opětovně 1. místo fotoklub fOS Sokolov, 
který obdržel celkem 119 hlasů.  Na dalších 
místech se umístily: Fotoclub Filderstadt (47 
hlasů), Fotoclub Vogtland Plauen (47 hlasů), 
FAC Mainleus/Kulmbach (47 hlasů), FAC Saal-
feld/Rudolstadt (46 hlasů), Fotoclub Merse-
burg (44 hlasů) a Fotogruppe elektron Lüb-
benau/Spreewald (35 hlasů)

V pořadí jednotlivců obsadili sokolovští foto-
grafové první tři místa:
1. Ludvík Erdmann Vrcholový kříž 
FOS Sokolov 26 hlasů
2. Ludvík Erdmann Knižní budka
FOS Sokolov 24 hlasů
3. Josef Šimeček Boží muka
FOS Sokolov 23hlasů
4. Gabi Daming Měsíční děti
Fotoklub Merseburg 16 hlasů
5. Wolfgang Erben Kostel sv. Anny
FAC Saalfeld/Rudolstadt 15 hlasů
6. Reiner Enkelmann Podzimní nálada 
Fotoklub Filderstadt 15 hlasů

 23. září 2017 se v Saalfeldu/Rudolstadtu 
sešli zástupci všech sedmi fotoklubů čes-
ko-německého sdružení fotoklubů „G 7“, 
aby společně připravili soutěžní, putovní 
výstavu nazvanou „Fascinace fotografií 
2017“ na rok 2018. Z předložených 140 
fotografií vybrala odborná porota celkem 
49 fotografií na společnou výstavu, která 
bude v Sokolově k viděním od 7. do 29. 
dubna 2018 ve výstavní síni v prvním po-
schodí Sokolovského zámku. Odborná po-
rota vyhodnotila rovněž pořadí nejlepších 
autorů. Ze sokolovského fotoklubu obsadi-
li společně 2. místo Josef Šimeček a Lud-
vík Erdmann.

Sokolovský fotoklub FOS Sokolov uspořá-
dal v roce 2017 celkem osm výstav. Dvě 
v Městském domě kultury Sokolov, tři 
v kině Alfa Sokolov, jednu v klášterním kos-

tele sv. Antonína Paduánského v Sokolově 
a po jedné výstavě v Chebu a v Karlových 
Varech.
Fotoklub má ve vitríně na náměstí Budo-
vatelů malou galerii, kam se vejde deset 
fotografií, a od srpna loňského roku jsme 
získali další stálý výstavní prostor pro 
osmnáct fotografií v kině Alfa. Fotografie 
v těchto prostorách se vyměňují  přibližně 
ve dvouměsíčních intervalech. 

Fotoklub se schází podle předem stanove-
ného plánu dvakrát za měsíc v učebně č. 
405 Městského domu kultury Sokolov, kte-
rý je uveden na stránkách fotoklubu: www.
fos-sokolov.cz

fotoklub fOS Sokolov přijme nové zá-
jemce o fotografii a aktivní činnost ve 
fotoklubu. Nabízíme možnost společně 
vystavovat v České republice a v Německu, 
jakož i účast na různých fotografických sou-
těžích. Případní zájemci o členství ve foto-
klubu se mohou přihlásit na e-mail: info@
fos-sokolov.cz, na telefonu 353 563 074, 
nebo přijít rovnou na schůzku fotoklubu. 

Městskému úřadu Sokolov, Městskému 
domu kultury Sokolov a Muzeu Sokolov, p. 
o. Karlovarského kraje chceme touto ces-
tou poděkovat za jejich všestrannou po-
moc při aktivitách našeho fotoklubu.

Za fotoklub fOS Sokolov Ludvík Erdmann

Šimeček - zátiší

Ludvík Erdmann - Vrcholový kříž

Z činnosti fotoklubu fOS Sokolov v roce 2017

Kultura v Sokolově
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HUBERŮV PEŇ

Těžba cínu v této oblasti začíná pravděpodob-
ně ve 12. století rýžováním z náplavů v povodí 
Slavkovského potoka mezi Krásnem a Loktem 
a později pak v povodí Ohře. S různě dlouhými 
přestávkami se pak cín v oblasti těžil až do 
roku 1991, kdy byl uzavřen důl Stannum. Těž-
ba probíhala hlavně na čtyřech intruzivních 
tělesech - pních - Schnödově, Vysokém ka-
meni, Klingeru a Huberově. Pozůstatky zava-
lených středověkých dolů ve formě propadu 
na Huberově pni lze vidět na cestě z Horního 
Slavkova směrem na Bečov. Jedná se o tzv. 
Huberův peň. Bylo zde determinováno 245 
minerálů, některé byly v mineralogii popsány 
vůbec poprvé. Hlavním rudním minerálem je 
kasiterit, jehož těžba začala ručním rýžováním 
už ve 12. století. Začátek podpovrchové těžby 
se váže k roku 1355. Rozvoj těžby proběhl již 
v 16. století, kdy štoly měřily až 5,5 km. Těžba 
v této oblasti ustala celkem třikrát, a to během 
30 leté války v 17. století, po první světové 
válce a v 2. polovině 20. století. V roce 1950 
byl znovu otevřen, ale v roce 1991 byly doly 
uzavřeny definitivně. 

Adéla Richterová, 
Michaela Štrbová Sokolovské infocentrum

Poznejte tajemství Sokolovska. Vydejte se po 
stopách bohaté historie cestou ryzí přírody 
a jejich krás. Region je součástí Krušných hor 
a Slavkovského lesa. Jeho poloha tak 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.

TřI PRAMENy

V Chráněné krajinné oblasti Horní Slavkov 
na západním okraji Horního Slavkova 
v nadmořské výšce 755 m pramení Stříbrný 
potok. Potok protéká územím postiženým 
činností geologického průzkumu na uran, 
jež zde probíhal zejména koncem 40. let 
20. století.  Ve střední části potoka v místech 
pod koupalištěm se potok ztrácí, voda mizí 
v podzemí a po většinu roku je koryto potoka 
bez vody. V této oblasti se dříve netěžil jen 
uran, ale dobývalo se zde i stříbro. Voda tedy 
nejspíš mizí do starých důlních děl, protéká 
neznámým podzemním bludištěm a na po-
vrch se vrací v místě zvaném Tři prameny, což 
jsou mimořádně silné vývěry ve velmi těsné 
blízkosti. To místo bylo upraveno spolkem 

horníků Barbora a tradičně se zde konají 
vánoční setkání bývalých horníků.

SMOLNICKÝ KřÍŽ

Jen několik kilometrů severně od Chodova 
stávala stovky let vesnice Smolnice. Němec-
ké jméno vesnice Pechgrün je spojováno 
se sběrem a zpracováním smůly (německy 
Pech).
V místech bývalé Smolnice je dnes rozlehlá 
Smolnická výsypka, která vesnici pohřbila 
hluboko pod sebou. Smolnici spojovala
s Chodovem stará cesta, ze které se do dneš-
ních dnů zachovala dubová alej u hráze Bílé 
vody. Po této cestě chodily desítky generací 
obyvatel Smolnice do Chodova - za prací
i za zábavou. Také ale na nedělní mše.
Proto byl u této cesty někdy před rokem 
1841 vystavěn kříž v místě, odkud smolničtí 
při cestě do Chodova poprvé mohli spatřit 
věž svatého Vavřince.
Po roce 1945 přestal být udržován, chátral 
a byl poničen. Během svatovavřinecké pouti 
16. 8. 2015 byl kříž slavnostně obnoven jako 
připomínka zaniklé vesnice Smolnice a všech 
jejích obyvatel.

S námi víte, „Kam po Sokolovsku“
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Kalendárium

MĚSTSKÝ DŮM KULTURy SOKOLOV

1. prosince Ι 17:00 Ι klášterní kostel sv. Anto-
nína Paduánského
VERNISÁŽ VÝSTAVy VÁNOČNÍCH 
STROMEČKŮ
Z tvorby sokolovských škol, školek, DDM 
a ZUŠ. V programu vystoupí sbor Kolibříci 
ZUŠ v Sokolově. Výstava potrvá do 24. pro-
since.Vstup volný

2. prosince Ι 20:00 Ι společenské prostory 
MDK Sokolov
ZDRAVOTNÍK ROKU (uzavřená společnost)

3. prosince Ι 18:00 Ι klášterní kostel sv. Anto-
nína Paduánského
ADVENT V KLÁŠTEřE
1. ADVENTNÍ KONCERT: 
ROHÁČI & ŠTĚPÁN RAK – KyTARA
Kytarový virtuos, první profesor hry na 
kytaru a světoznámý hudebník Štěpán Rak – 
tentokrát jako host loketské skupiny Roháči. 
Zajímavé propojení trampských písniček, 
klasického repertoáru a předvánoční atmo-
sféry…Vstupné: 180 Kč

ADVENT NA STARéM NÁMĚSTÍ
/14:00-18:00/
ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Městská akce k slavnostnímu zahájení ad-
ventu a s polévkou od městských radních.
Program: 
14:00 – Programový blok sestavený z vystou-
pení dětí sokolovských mateřských škol
14:15 – Start adventního běhu
14:55 – Vyhlášení vítězů běhu
15:00 – VHS Jugendbalskapelle „Vánoční 
melodie“, tanečníci Schwandorf „Tradiční 
hvězdný tanec“
16:30 – Rozsvícení vánočního stromu s pře-
kvapením
17:00 – Amanitas Fire Theatre – ohňová 
show, akrobacie, divadlo 

6. prosince Ι 17:00 Ι Městské divadlo Sokolov
VEČER PRO SENIORy (pořádá Městská 
policie)
Poděkování seniorům za jejich celoroční 
práci. Trocha prevence a více zábavy.
Vstup volný

7. prosince Ι 19:00 Ι  Městské divadlo Sokolov
Divadelní spolek Vltavan
JIřÍ HUBAČ: GENERÁLKA CÍSAřE NAPO-
lEoNa 
Titul známého českého dramatika Jiřího Hu-
bače, oceněný na letošní Sokolovské čurdě. 
Vstupné: 85 Kč

9. prosince Ι 17:00 Ι Kavárna Štístko
Verše s vůní kávy (a jedna kostka navíc) 
„… PRO ŽIVOT TEN SPRÁVNÝ HLAD…“
Večer věnovaný tvorbě Josefa Kainara, jehož 
100. výročí narození si letos připomínáme.
V pořadu uslyšíme zejména básně z Kainaro-
va pozdního období, básně ovlivněné jazzo-
vou i rockovou hudbou i oblíbené rozhlásky.  
Účinkují: Andrea Plachá, Petr Burian, Iveta 
Strýčková a Jan Štěpánek - kytara a zpěv
Vstupné  40 Kč

10. prosince Ι 14:00-18:00 Ι Staré náměstí, 
náměstí Budovatelů a přilehlé ulice 
PřEDVÁNOČNÍ TRHy S OBČERSTVENÍM
15:00-16:30 Hudební vystoupení skupiny 
BEAT CLUB 68
PRŮVOD ČERTŮ JIŽ PO TřETÍ V SOKOLOVĚ
V 17 hodin odchází z náměstí Budovatelů 
čertovský průvod. Unikátní alpské masky 
čertů, které měly v předvánočním období 
vymýtit zlé duchy. Ojedinělá atrakce!
17:30 REJ ČERTOVSKÝCH MASEK na sta-
rém náměstí, ohňová show

10. prosince Ι 18:00 Ι klášterní kostel sv. 
Antonína Paduánského
ADVENT V KLÁŠTEřE
2. ADVENTNÍ KONCERT: 
IRENA BUDWEISEROVÁ
Osobitá zpěvačka, kterou proslavilo mnoha-
leté účinkování se skupinou Spirituál kvintet, 
ale která se již řadu let věnuje úspěšné sólové 
dráze. Vstupné: 180 Kč

12. prosince Ι 10:00 a 17:00 Ι Městské diva-
dlo Sokolov
Divadlo Rozmanitostí Most
VÁNOČNÍ PřÁNÍ
Pro děti od 3 do 9 let
Vstupné: 75 Kč (17:00)
Dopolední představení pro kolektivy pou-
ze po předchozím objednání

13. prosince Ι 19:00 Ι Městské divadlo Sokolov
JOHN GRAHAM: HExENŠUS
Ani nemusí být pátek 13., všechny černé 
kočky mohou ležet za kamny a přece zafun-
guje zákon schválnosti. Klasický manželský 
trojúhelník ve skvělé frašce s excelentními 
výkony známých herců.Režie: Petr Kracik
Divadelní předplatné, vstupné 350 Kč (vy-
prodáno)

16. prosince Ι 19:00 Ι klášterní kostel sv. 
Antonína Paduánského
J. J. RyBA: ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ (pořádá 
ZUŠ Sokolov)

17. prosince Ι loutková scéna MDK
Divadlo bez zákulisí
MÍČEK fLÍČEK
Loutková pohádka pro nejmenší
Vstupné: 25 Kč 

17. prosince Ι 14:00-18:00 Ι Velký sál MDK
ADVENTNÍ JARMARK 
Charitativní vánoční jarmark s ručně vy-
robenými dárky od lidí z celé republiky. 
Doprovodný program pro rodiče s dětmi. 
Výtěžek akce bude použit na fond pro děti 
s onkologickým onemocněním. 
Vstup volný  

17. prosince Ι 18:00 Ι klášterní kostel sv. 
Antonína Paduánského
ADVENT V KLÁŠTEřE
3. ADVENTNÍ KONCERT: NEZMAřI 
Folková klasika z Českých Budějovic 
Vstupné: 180 Kč   

ADVENT NA STARéM NÁMĚSTÍ
/14:00-18:00/
Třetí a letos poslední adventní trh s dárko-
vými maličkostmi a občerstvením.
15:00-16:30 Hudební vystoupení skupiny 
Spektrum Vstup volný

25. prosince Ι 17:00 Ι klášterní kostel sv. 
Antonína Paduánského
VÁNOČNÍ KONCERT MUZIKÁLOVÝCH 
MELODIÍ
Účinkují: Marie Křížová, Ondřej Bábor, Micha-
ela Bábor Nosková, Otto Teuber
Vstupné: 100 Kč
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Připravujeme:

Divadelní studio Verze: Jméno /představe-
ní mimo předplatné/
Beseda s Jiřím Troškou
Ples města Sokolova - již 3. února 2018 

4K 3D KINO ALfA

pÁtEk 1. prosince
15:00  PREMIÉRA PADDINGTON 2 VB/Fran-
cie, komedie/rodinný/animovaný, 103 min, 
dabing. Vstupné: 110 Kč
17:00 kvartEto ČR, komedie, 93 min, čes-
ky. Přístupný od 12 let. Vstupné: 120 Kč
19:00 LIGA SPRAVEDLNOSTI USA, akční/
dobrodružný/fantasy/sci-fi, 95 min, dabing. 
Přístupné od 12 let. Vstupné: 110 Kč
21:00 7 ŽIVOTŮ VB/Francie/Belgie, sci-fi/
thriller, 123 min, titulky. Přístupný od 12 let. 
Vstupné: 110 Kč

soBota 2. prosince
11:00 3D PřÍŠERÁKOVI Německo/VB, ani-
movaný/rodinný, 96 min, dabing. Vstupné: 
120 Kč
13:00 PADDINGTON 2 VB/Francie, komedie/
rodinný/animovaný, 103 min, dabing. Vstup-
né: 110 Kč
15:00 MAxINOŽKA Francie/Belgie, animo-
vaný, 91 min, dabing. Vstupné: 110 Kč
17:00 7 ŽIVOTŮ VB/Francie/Belgie, sci-fi/
thriller, 123 min, titulky. Přístupný od 12 let. 
Vstupné: 110 Kč
19:00 PREMIÉRA NÁDECH PRO LÁSKU VB/
Francie, romantický/životopisný, 117 min, 
titulky. Přístupný od 12 let. Vstupné: 110 Kč
21:00 HRÁČI SE SMRTÍ USA, horor/drama/
thriller/sci-fi,108 min, titulky. Přístupný od 
12 let. Vstupné: 120 Kč

NEDĚLE 3. prosince
11:00 PADDINGTON 2 VB/Francie, komedie/
rodinný/animovaný, 103 min, dabing. Vstup-
né: 110 Kč
13:00 PřÍŠERÁKOVI Německo/VB, animo-
vaný/rodinný, 96 min, dabing. Vstupné: 100 
Kč
15:00 3D LIGA SPRAVEDLNOSTI USA, akční/
dobrodružný/fantasy/sci-fi, 95 min, dabing. 
Přístupné od 12 let. Vstupné: 130 Kč

17:30 RyCHLE A ZBĚSILE 5 USA, akční, 125 min, 
dabing. Přístupný od 12 let. Vstupné: 50 Kč
20:00 kvartEto ČR, komedie, 93 min, čes-
ky. Přístupný od 12 let. Vstupné: 120 Kč

PONDĚLÍ 4. prosince
17:30 FILMOVÝ KLUB RAffAELLO: LORD 
UMĚNÍ Itálie, 2017, dokumentární/životo-
pisný, 90 min, titulky. Vstupné: 80/120 Kč
19:30 FILMOVÝ KLUB roCk‘N roll Francie, 
2017, komedie/hudební, 123 min, titulky. 
Vstupné: 70/120 Kč

ÚTERÝ 5. prosince
10:00 NEJEN PRO SENIORY MilaDa ČR, ži-
votopisný/drama/historický, 133 min, česky. 
Přístupný od 12 let. Vstupné: 60 Kč
17:30 NÁDECH PRO LÁSKU VB/Francie, 
romantický/životopisný, 117 min, titulky. 
Přístupný od 12 let. Vstupné: 110 Kč
20:00 7 ŽIVOTŮ VB/Francie/Belgie, sci-fi/
thriller, 123 min, titulky. Přístupný od 12 let. 
Vstupné: 110 Kč

STřEDA 6. prosince
17:30 ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK  ČR/SR, 
drama, 130 min, česky. Vstupné: 110 Kč
20:00 LIGA SPRAVEDLNOSTI USA, akční/
dobrodružný/fantasy/sci-fi, 95 min, titulky. 
Přístupný od 12 let. Vstupné: 110 Kč

ČTVRTEK 7. prosince
17:30 PREMIÉRA NA SHLEDANOU TAM 
NAHOřE Francie, komedie/drama, 117 min, 
titulky. Přístupný od 12 let. Vstupné: 110 Kč

20:00 PREMIÉRA MATKy NA TAHU O VÁ-
NOCÍCH USA, komedie, 116 min, titulky. 
Přístupný od 12 let. Vstupné: 110 Kč

PÁTEK 8. prosince
15:00 PREMIÉRA PřÁNÍ K MÁNÍ ČR, rodin-
ný, 107 min, česky. Vstupné: 110 Kč
17:00 kvartEto ČR, komedie, 93 min, čes-
ky. Přístupný od 12 let. Vstupné: 120 Kč
19:00 MATKy NA TAHU O VÁNOCÍCH USA, 
komedie, 116 min, titulky. Přístupný od 12 
let. Vstupné: 110 Kč
21:00 HRÁČI SE SMRTÍ USA, horor/drama/
thriller/sci-fi,108 min, titulky. Přístupný od 
12 let. Vstupné: 120 Kč

SOBOTA 9. prosince
11:00 MAxINOŽKA Francie/Belgie, animo-
vaný, 91 min, dabing. Vstupné: 110 Kč
13:00 PřÁNÍ K MÁNÍ ČR, rodinný, 107 min, 
česky. Vstupné: 110 Kč
15:00 PREMIÉRA MŮJ ŽIVOT CUKETKy 
Švýcarsko/Francie, rodinný, 66 min, dabing. 
Vstupné: 100/120 Kč
17:00 MATKy NA TAHU O VÁNOCÍCH USA, 
komedie, 116 min, titulky. Přístupný od 12 
let. Vstupné: 110 Kč
19:00 Táta je doma 2 USA, komedie, titulky. 
Přístupný od 12 let. Vstupné: 120 Kč
21:00 ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK ČR/SR, 
drama, 130 min, česky. 
Vstupné: 110 Kč

NEDĚLE 10. prosince
11:00 PřÁNÍ K MÁNÍ ČR, rodinný, 107 min, 
česky. Vstupné: 110 Kč
13:00 PřÍŠERÁKOVI Německo/VB, animova-
ný/rodinný, 96 min, dabing. Vstupné: 100 Kč
15:00 LEGO® NINJAGO® fILM USA, 
animovaný/komedie/akční, 97 min, dabing. 
Vstupné: 100 Kč
17:30 SUBURBICON: TEMNé PřEDMĚSTÍ 
USA, krimi/komedie/mysteriózní, 104 min, 
titulky. Přístupný od 15 let. 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 11. prosince
17:30 NÁDECH PRO LÁSKU VB/Francie, 
romantický/životopisný, 117 min, titulky. 
Přístupný od 12 let. Vstupné: 110 Kč
19:30 FILMOVÝ KLUB NA SHLEDANOU TAM 
NAHOřE Francie, komedie/drama, 117 min, 
titulky. Přístupný od 12 let. 
Vstupné: 70/120 Kč

ÚTERÝ 12. prosince
10:00 NEJEN PRO SENIORY tÁta jE DoMa 
2 USA, komedie, titulky. Přístupný od 12 let. 
Vstupné: 60 Kč
17:30 MilaDa ČR, životopisný/drama/his-
torický, 133 min, česky. Přístupný od 12 let. 
Vstupné: 110 Kč
20:00 kvartEto ČR, komedie, 93 min, čes-
ky. Přístupný od 12 let. Vstupné: 120 Kč
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STřEDA 13. prosince
17:30 LIGA SPRAVEDLNOSTI USA, akční/
dobrodružný/fantasy/sci-fi, 95 min, dabing. 
Přístupný od 12 let. Vstupné: 110 Kč
20:00 MATKy NA TAHU O VÁNOCÍCH USA, 
komedie, 116 min, titulky. Přístupný od 12 
let. Vstupné: 110 Kč

ČTVRTEK 14. prosince
15:00 prEMiÉra STAR WARS: POSLEDNÍ 
Z JEDIŮ USA, sci-fi, 150 min, dabing. Vstup-
né: 110/130 Kč
18:00 3D STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ 
USA, sci-fi, 150 min, dabing. Vstupné: 
130/150 Kč
21:00 Star Wars: Poslední z Jediů USA, sci-
fi, 150 min, dabing. Vstupné: 110/130 Kč

pÁtEk 15. prosince
15:00 VELKÁ OřÍŠKOVÁ LOUPEŽ 2 USA/
Kanada/Jižní Korea, animovaný/komedie/
rodinný, 92 min, dabing. Vstupné: 90 Kč
17:00 STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ USA, 
sci-fi, 150 min, dabing. Vstupné: 110/130 Kč
20:00 3D STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ 
USA, sci-fi, 150 min, dabing. Vstupné: 
130/150 Kč

soBota 16. prosince
11:00 PřÍŠERÁKOVI Německo/VB, animova-
ný/rodinný, 96 min, dabing. Vstupné: 100 Kč
13:00 PADDINGTON 2 VB/Francie, komedie/
rodinný/animovaný, 103 min, dabing. Vstup-
né: 110 Kč
15:00 MAxINOŽKA Francie/Belgie, animo-
vaný, 91 min, dabing. Vstupné: 110 Kč
17:00 PREMIÉRA MANŽELKA A MANŽEL 
Itálie, komedie/drama, 100 min, titulky. 
Přístupný od 12 let. Vstupné: 110 Kč
19:00 STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ USA, 
sci-fi, 150 min, titulky. Vstupné: 110/130 Kč

NEDĚLE 17. prosince
11:00 MŮJ ŽIVOT CUKETKy  Švýcarsko/
Francie, rodinný, 66 min, dabing. Vstupné: 
100/120 Kč
13:00 PřÁNÍ K MÁNÍ ČR, rodinný, 107 min, 
česky. Vstupné: 110 Kč
15:00 STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ USA, 
sci-fi, 150 min, dabing. Vstupné: 110/130 Kč

18:00 kvartEto ČR, komedie, 93 min, čes-
ky. Přístupný od 12 let. Vstupné: 120 Kč
20:00 3D Star Wars: Poslední z Jediů USA, 
sci-fi, 150 min, titulky. Vstupné: 130/150 Kč

PONDĚLÍ 18. prosince
17:30 MANŽELKA A MANŽEL Itálie, kome-
die/drama, 100 min, titulky. Přístupný od 12 
let. Vstupné: 110 Kč
19:30 FILMOVÝ KLUB DOKUD NÁS SVATBA 
NEROZDĚLÍ Francie, 2017, komedie, 115 
min, titulky. Vstupné: 70/120 Kč

ÚTERÝ 19. prosince
10:00 NEJEN PRO SENIORY ZAHRADNIC-
TVÍ: NÁPADNÍK ČR/SR, drama, 130 min, 
česky. Vstupné: 60 Kč
17:30 NÁDECH PRO LÁSKU VB/Francie, 
romantický/životopisný, 117 min, titulky. 
Přístupný od 12 let. Vstupné: 110 Kč
20:00 7 ŽIVOTŮ VB/Francie/Belgie, sci-fi/
thriller, 123 min, titulky. Přístupný od 12 let. 
Vstupné: 110 Kč

STřEDA 20. prosince
17:30 THOR: RAGNAROK USA, akční/fan-
tasy/sci-fi, 125 min, dabing. Přístupný od 12 
let. Vstupné: 100 Kč 
20:00 STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ USA, 
sci-fi, 150 min, dabing. Vstupné: 110/130 Kč

ČTVRTEK 21. prosince
17:30 3D PREMIÉRA JUMANJI: VÍTEJTE 
V DŽUNGLI! USA, dobrodružný, 111 min, 
dabing. Vstupné: 150/130 Kč
20:00 PREMIÉRA ŠpiNDl ČR, komedie, 98 
min, česky. Vstupné: 120 Kč

pÁtEk 22. prosince
15:00 PREMIÉRA FErDiNaND USA, ani-
movaný/rodinný, 99 min, dabing. Vstupné: 
110/130 Kč
17:00 JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI! USA, 
dobrodružný, 111 min, dabing. Vstupné: 
110/130 Kč
19:00 ŠpiNDl ČR, komedie, 98 min, česky. 
Vstupné: 120 Kč
21:00 PREMIÉRA LADÍME 3 USA, komedie, 
titulky. Přístupné od 12 let. Vstupné: 120 Kč

SOBOTA 23. prosince
11:00 PřÁNÍ K MÁNÍ ČR, rodinný, 107 min, 
česky. Vstupné: 110 Kč
13:00 3D FErDiNaND USA, animovaný/ro-
dinný, 99 min, dabing. Vstupné: 130/150 Kč
15:00 PADDINGTON 2 VB/Francie, komedie/
rodinný/animovaný, 103 min, dabing. Vstup-
né: 110 Kč
17:00 MATKy NA TAHU O VÁNOCÍCH USA, 
komedie, 116 min, titulky. Přístupný od 12 
let. Vstupné: 110 Kč
19:00 JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI! USA, 
dobrodružný, 111 min, dabing. Vstupné: 
110/130 Kč
21:00 LADÍME 3 USA, komedie, titulky. 
Vstupné: 120 Kč

NEDĚLE 24. prosince 
ZAVŘENO / Boží hod vánoční

PONDĚLÍ 25. prosince
15:00 FErDiNaND USA, animovaný/rodinný, 
99 min, dabing. Vstupné: 110/130 Kč
17:00 PřÁNÍ K MÁNÍ ČR, rodinný, 107 min, 
česky. Vstupné: 110 Kč
19:00 ŠpiNDl ČR, komedie, 98 min, česky. 
Vstupné: 120 Kč
21:00 kvartEto ČR, komedie, 93 min, čes-
ky. Přístupný od 12 let. Vstupné: 120 Kč

ÚTERÝ 26. prosince
13:00 THOR: RAGNAROK USA, akční/fan-
tasy/sci-fi, 125 min, dabing. Přístupný od 12 
let. Vstupné: 100 Kč 
15:00 LIGA SPRAVEDLNOSTI USA, akční/
dobrodružný/fantasy/sci-fi, 95 min, dabing. 
Přístupné od 12 let. Vstupné: 110 Kč
17:00 JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI! USA, 
dobrodružný, 111 min, dabing. Vstupné: 
110/130 Kč
19:00 ŠpiNDl ČR, komedie, 98 min, česky. 
Vstupné: 120 Kč
21:00 JIGSAW USA, horor/thriller, 91 min, 
titulky. Přístupný od 15 let. Vstupné: 100 Kč 

STřEDA 27. prosince
13:00 MŮJ ŽIVOT CUKETKy Švýcarsko/
Francie, rodinný, 66 min, dabing. Vstupné: 
100/120 Kč
15:00 MY littlE poNY FilM USA/Kanada, 
animovaný/dobrodružný, 99 min, dabing. 
Vstupné: 100 Kč
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17:00 3D FErDiNaND USA, animovaný/
rodinný, 99 min, dabing. Vstupné: 130/150 
Kč
19:00 LADÍME 3 USA, komedie, titulky. 
Vstupné: 120 Kč
21:00 VŠECHNO NEJHORŠÍ USA, thriller, 
titulky. Přístupný od 12 let. Vstupné: 100 Kč

ČTVRTEK 28. prosinec
13:00 PřÁNÍ K MÁNÍ ČR, rodinný, 107 min, 
česky. Vstupné: 110 Kč
15:00 FErDiNaND USA, animovaný/rodin-
ný, 99 min, dabing. Vstupné: 110/130 Kč
17:00 MATKy NA TAHU O VÁNOCÍCH USA, 
komedie, 116 min, titulky. Přístupný od 12 
let. Vstupné: 110 Kč
19:00 PREMIÉRA NEJVĚTŠÍ SHOWMAN 
USA, muzikál, titulky. Vstupné: 130 Kč
21:00 PREMIÉRA ZTRACEN V DŽUNGLI 
Austrálie/Kolumbie, akční/dobrodružný, 115 
min, titulky. Přístupný od 12 let. Vstupné: 
110 Kč 

PÁTEK 29. prosince
13:00 EMOJI VE fILMU USA, animovaný/
dobrodružný/komedie, 97 min, dabing. 
Vstupné: 80 Kč
15:00  PADDINGTON 2 VB/Francie, kome-
die/rodinný/animovaný, 103 min, dabing. 
Vstupné: 110 Kč
17:00 3D JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI! 
USA, dobrodružný, 111 min, dabing. Vstup-
né: 150/130 Kč
19:00 STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ USA, 
sci-fi, 150 min, dabing. Vstupné: 110/130 Kč

SOBOTA 30. prosince 
11:00  PřÁNÍ K MÁNÍ ČR, rodinný, 107 min, 
česky. Vstupné: 110 Kč
13:00 FErDiNaND USA, animovaný/rodin-
ný, 99 min, dabing. Vstupné: 110/130 Kč
15:00 MY littlE poNY FilM USA/Kanada, 
animovaný/dobrodružný, 99 min, dabing. 
Vstupné: 100 Kč
17:00 BAJKEřI ČR, komedie, 95 min, česky. 
Vstupné: 100 Kč
19:00 ŠpiNDl ČR, komedie, 98 min, česky. 
Vstupné: 120 Kč
21:00 po strNiŠti Bos ČR, drama/vá-
lečný/komedie/historický, 111 min, česky. 
Vstupné: 100 Kč

NEDĚLE 31. prosince
ZAVŘENO / Silvestr

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

 FILMOVÝ KLUB SOKOLOV
Průkazky do filmového klubu na rok 2018, 
lze zakoupit před každou projekcí filmového 
klubu.
Cena průkazky je 120 Kč a platí na 
celý kalendářní rok 2018 ve všech 
filmových klubech v republice.   
Více o Filmovém klubu na www.filmklubso-
kolov.cz

DDM sokolov 

27. 11. - 1. 12. Ι 8:00 Ι DDM
VÝSTAVA – SOUTĚŽ KERAMIKy
Pro veřejnost

1. 12. Ι 18.00 Ι DDM
VyHODNOCENÍ SOUTĚŽE KERAMIKy, 
PřEDÁNÍ CEN
Pro veřejnost

3. 12. Ι 10:00, 14:30, 16:00 a 17:30 hod.
MIKULÁŠSKé BESÍDKy
Akce finančně podpořena městem Sokolov
Vstupenky v předprodeji na recepci DDM 
Sokolov od 6. 11. 2017, vstupné na osobu 70 
Kč

13. 12. Ι 8:00 Ι DDM
„MINUTA V ŽIVOTĚ“ 
Bezpečnostně vzdělávací akce pro zvané SŠ

15. 12. Ι 16:00-19:00 Ι DDM
VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISU
Členové ZÚ DDM

16. 12. Ι 9:00-13:00 Ι DDM
VÁNOČNÍ SPOLEČENSKé A PC HRy
Členové ZÚ DDM

16. 12. Ι 9:00-15:00 Ι DDM
VÁNOČNÍ LEZENÍ NA UMĚLé STĚNĚ
Pro veřejnost

8.00-12.00
DOPRAVNÍ VÝCHOVA ZŠ
Dle plánovaných termínů

Lucie Kottová, DDM Sokolov

MĚSTSKÁ KNIHOVNA SOKOLOV

Akce pro dospělé:

5. 12. Ι 18:00 Ι čítárna
CyKLUS DEBAT NAD ZAJÍMAVÝMI 
KNIHAMI: PATRIK HARTL – OKAMŽIKy 
ŠTĚSTÍ
Dvojromán Patrika Hartla je možné začít 
číst z kterékoli strany. Vyberte si! Příběh 
sourozenců Veroniky a Jáchyma budete pro-
žívat podle toho, který začátek zvolíte. Vstup 
zdarma

6. 12. Ι 18:00 Ι čítárna
KARPATSKé PASTORÁLE: SLOVENSKO – 
ing. PETR UHLÍK, Mgr. TÁŇA UHLÍKOVÁ
Karpaty – nejrozsáhlejší evropské pohoří 
zasahuje do sedmi států a vyplňuje značnou 
část území našich východních sousedů. 
Vstupné 30 Kč

7. 12. Ι 17:00 Ι přednáškový sál
ŽIVOT ZAČÍNÁ PO STOVCE – fILMOVÁ 
projEkCE
Švédka Dagny má svůj vlastní blog, kam 
denně přispívá. Píše o všedních věcech, do-
pisuje si se svými přáteli a sem tam projede 
seznamky. Režie: Asa Blanck / Švédsko / 
2015 / 58 min. Vstup zdarma

12. 12. Ι 15:00 Ι přednáškový sál
RADOST ZE ŽIVOTA 
– KAROLÍNA METZOVÁ
Radost ze života. Co to je a jak ji dosáhnout? 
Dočítáte se, že se máte obklopit jen lidmi, 
kteří vás podporují, ale co s bručouny a po-
chybovači, které už v životě máte? Zbavit 
se jich vždy nejde, takže jak na ně, aby se 
konečně obrátili? 
Vstup zdarma
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16. 12. Ι 13:00-17:00 Ι oddělení pro děti 
a mládež
VÝROBA VÁNOČNÍCH KOULÍ – WORKSHOP 
PRO SENIORy S DANOU KUBÁTOVOU
Výroba vánočních koulí patchworkovou 
technikou
Je nutné přihlásit se předem. Učinit tak mů-
žete v čítárně MK Sokolov (lze i e-mailem, či 
telefonicky) od 16. listopadu do 13. prosince 
2017. Vyrábění je určeno především seni-
orům a zdravotně handicapovaným, kteří 
se mohou hlásit přednostně do 9. prosince 
2017. Neobsazená místa poté nabídneme 
ostatním zájemcům, kteří se mohou hlásit 
do 13. prosince 2017. Workshop je kapacitně 
omezen. Vstup zdarma

18. 12. Ι 18:00 Ι přednáškový sál
SETKÁNÍ S fILOSOfIÍ: 20. STOLETÍ 
– Mgr. pEtr kaŠpar, toMÁŠ kÁBrt

Tentokrát se bude přednášet o křesťanském 
personalismu. Vstup zdarma

Akce pro děti:

BALÍM, BALÍM, OBALUJI 
– UČEBNICE TÍM OCHRAŇUJI
Obaleč Knihovnický vám zabalí vaše učebni-
ce do druhého dne. Ceník: A5 3 Kč, A4 5 Kč 
a A3 10 Kč.

2. 12. Ι 10:00-16:00 Ι oddělení pro děti a mládež
DEN PRO DĚTSKOU KNIHU
Program:
Vyrábění vánoční dekorace
Vyhodnocení literárně-výtvarné soutěže 
„Máma, táta a já“
Pohádka „Jak dobrák ke štěstí a vykuk do 
pekla přišel“ v podání Divadla centrálka, 2. 
ZŠ Sokolov.  Vstup zdarma

5. 12. Ι 12:00-17:00 Ι oddělení pro děti a mládež
MIKULÁŠSKé PřEKVAPENÍ
Kdo si v tento den přijde vypůjčit knihu – do-
stane malý dárek. Vstup zdarma

6. 12. Ι 16:00 Ι oddělení pro děti a mládež
ČTEME DĚTEM TENTOKRÁT TROCHU 
jiNak – Pavoučí čítárna s Klárkou a knihou 
Jak vyzrát na pavouky od C. Leblanc

Jsou pavouci jen ošklivé potvůrky, které 
nahánějí strach, jsou černé a chlupaté, mají 
spoustu nohou, a když je potkáš, nejraději 
bys utekl/a? Nebo to jsou šikovní malí umělci 
a akrobaté, kteří nechápou, proč je člověk 
nemá rád? V naší Pavoučí čítárně se dozvíte 
spoustu triků a nápadů, jak si s nimi poradit. 
Těšit se můžete i na hry a výtvarné tvoření. 
Pokud máte doma plyšové pavoučky a pa-
vouky – můžete je vzít s sebou do knihovny.
Na akci je třeba hlásit se předem v oddělení 
pro děti a mládež nebo na reismullerova@
mksokolov.cz. Vstup zdarma

13. 12. Ι 13:00-16:30 Ι oddělení pro děti 
a mládež
VyRÁBĚNÍ PRO ŠIKULKy
Děti budou vyrábět vánoční věnec do okna.
Vstup zdarma

PřIPRAVUJEME NA LEDEN:

Akce pro dospělé:
3. 1. Doupovské hory. Neznámý svět sopek – 
RNDr. Jan Matějů, Ph.D.
10. 1. Povánoční hubnutí s bylinkami – Aneta 
Benediktová
11. 1. Filmová projekce ve spolupráci s Člově-
kem v tísni, o. p. s.
13. 1. Bylinková kosmetika – workshop pro 
seniory s Monikou Horárovou
16. 1. Únava materiálu – Marek Šindelka 
(Magnesia Litera za prózu 2017). Beseda za 
účasti autora
17. 1. Jóga smíchu – Mgr. Vladimír Paleček

Akce pro děti:
10. 1. Čteme dětem
20. 1. Herní odpoledne
24. 1. 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. světové 
války s připomínkou koncentračního tábora 
ve Svatavě a také hornictví a jednotlivé prů-
myslové obory – sklářství, chemický průmysl, 
výroba porcelánu apod.
OTEVŘENO:
Z důvodu rekonstrukce je do 20. prosince 
ZAVřENO.

KNIHOVNA MUZEA 
(objekt bývalé myslivny)

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

HORNICKé MUZEUM KRÁSNO

EXPOZICE MUZEA - v expozici je umístěn 
těžní parní stroj z dolu Marie v Královském 
Poříčí z roku 1897 a dokumentace k jeho 
transferu. Dále je zde prezentována historie 
hnědouhelného hornictví na Sokolovsku, 
ukázky mineralogické sbírky ze Slavkovské-
ho lesa a trojrozměrné sbírkové předměty 
týkající se těžebních aktivit v oblasti.
AREÁL CÍNOVÉHO DOLU VILÉM - expozice 
důlní povrchové kolejové dopravy rozchodu 
900 mm používané společností Sokolovská 
uhelná a. s. na povrchových lomech. Dále vo-
zový park o rozchodu 450 a 600 mm užívaný 
v rudných a uhelných dolech na Sokolovsku 
a ve slavkovském rudném revíru. Expozice 
s hornickou tématikou jsou v budovách 
rozvodny, strojovny a v těžní budově. Důlní 
vláček v provozu od 6. 5. do 30. 9. 2017.
OTEVŘENO:
1. prosince 2017 – 3. března 2018: ZAVřENO

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. 
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V podzemí jsou komory, odpočívadla, výstup-
ky a chodby s charakteristickými úspornými 
profily. V řadě komor jsou stěny a stropy 
zbarveny černě od sazí, které se usadily při 
sázení ohně. Stěny některých chodeb jsou 
zbrázděny rýhami po želízkách a špičácích 
tehdejších havířů.
OTEVŘENO:
16. října 2017 – 30. dubna 2018: 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 něko-
lika způsoby důlní výztuhy, používaným hor-
nickým nářadím (vrtačky, kladiva, čerpadla) 
včetně ukázek různých typů důlních vozíků.
OTEVŘENO:
1. listopadu 2017 – 30. dubna 2018: ZAVřENO
V prosinci pouze pro předem ohlášené sku-
piny 5 a více osob.

VÝSTAVNÍ SÍŇ V PřÍZEMÍ
SOKOLOVSKéHO ZÁMKU  

OTEVŘENO: 
středa-neděle: 9.00-12.00 a 13.00-17.00 
hod.

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

sokolovský aDvENt

5. prosince 2017 
Od 16.30 se koná tradiční mikulášská nadílka 
na nádvoří zámku a pohádka Divadélka Ond-
řej Cesta na sever.
Tato akce je realizovaná za finanční podpory 
města Sokolova.

PROGRAM KLUBU SENIORŮ 
J. Z PODĚBRAD 

6. 12. Předvánoční odpoledne s Mateřídouš-
kou, klienty sociálně terapeutických dílen

13. 12. Vánoční posezení u stromečku

V Klubu seniorů J. z Poděbrad proběhly bě-
hem roku každý měsíc za spolupráce mnoha 
ochotných a nezištných lidí zdařilé akce, za 
které jsme velmi rádi.

Tímto chceme poděkovat Romské taneční 
skupině, panu Filipovi, panu Večerkovi z Bře-
zové, paní Mgr. Hochové z Chodova, panu 
Ing. J. Rundovi, Ing. J. Urešovi, paní učitelce 
Noskové, MŠ Barevný klíček, Městské policii, 
ZUŠ Sokolov, paní Ing. Dvořákové, J. Vlasaté 
z Lokte, Mateřídoušce, panu Zubkovi, paní 
Volfové a v neposlední řadě vedení města 
a vedení MDK.
Přejeme všem do nového roku vše nejlepší 
a těšíme se opět na další příjemné a poučné 
chvilky s Vámi všemi.

Za Klub seniorů Alena Veithová

KLUB DŮCHODCŮ HORNICKÁ 1595 
- HÁJEČEK

Pranostika lidu: Po studeném prosinci bývá 
úrodný rok.

4. 12. 10:00 Kynšperk, Pochlovická ul., 
Domov pro seniory s dlouhodobým onemoc-
něním. Pěvecký kroužek seniorů „ZPÍVÁNKY“ 
v adventní době uvede kulturní program 
s tradicemi a nadílkou u příležitosti svátku 
svatého Mikuláše i s vánoční besídkou. 
5. 12. 10:00 Dolní Rychnov, Bergmanova ul., 
Domov pro seniory s dlouhodobým onemoc-
něním. Pěvecký kroužek seniorů „ZPÍVÁNKY“ 
v adventní době uvede kulturní program 
s tradicemi a nadílkou u příležitosti svátku 
svatého Mikuláše i s vánoční besídkou.
6. 12. 13:00-17:00 posezení s debatou: 
VÁNOČNÍ ATMOSFÉRAVÁNOČNÍHO SO-
KOLOVA. Neoddělitelnou součástí každých 
Vánoc jsou trhy, na nichž mohou návštěvníci 
nejenom sehnat různé vánoční ozdoby, ko-
ření a vonné frantíky, ale také nakupovat 

dárky, a hlavně si vychutnat vánoční atmo-
sféru připomínající svátky klidu a míru tak, 
jak je zažívali naši předci. Nechme se hýčkat 
vánoční atmosférou.
7. 12. 15:00 Zimní zahrada sokolovského 
zámku: VÁNOČNÍ ZPÍVÁNKY. Srdečně zveme 
širokou veřejnost Sokolovska k účasti spo-
lečného zpěvu vánočních koled. Doprovodný 
program povede pěvecký kroužek Zpívánky - 
Háječek. Generálním partnerem je CHARITA 
CÍRKVE ŘÍMSKOKATOLICKÉ. Vstup je volný + 
dárek a punč.
11. 12. 13:00-17:00 posezení s debatou: 
Štědrý večer nastal - ŠTĚDRÁ NADÍLKA. Zů-
stanete u tradičního štědrovečerního menu?
12. 12. 13:00-17:00 posezení s debatou 
spojenou s VÁNOČNÍ BESÍDKOU rozší-
řenou o veřejnost seniorů Sokolovska, 
kteří mají od nás srdečné pozvání. 
13. 12. 13:00-17:00 Posezení s debatou: VÁ-
NOCE KLEPOU NA DVEŘE. Už máte dárky? 
Tradičně k nim patří dárky pod stromečkem.
14. 12. 14:00-18:00 Restaurace florenc – So-
kolov. Pozvánka nejen pro seniory Sokolovska 
na Společenské posezení s hudbou a tancem. 
21. 12. 14:00-18:00 Restaurace florenc 
– Sokolov. Pozvánka nejen pro seniory Soko-
lovska na Společenské posezení s hudbou 
a tancem.
28. 12. 14:00-18:00 Restaurace flo-
renc – Sokolov. Pozvánka nejen pro 
seniory Sokolovska na Předsilves-
trovské veselí s hudbou a tancem. 

Milí senioři,
u nadělování dárků o Vánocích nezapomínej-
te sami na sebe. My pro Vás máme exkluzivní 
skupinový pobytový zájezdy do lázeňského 
města JESENÍK v době od 13. do 18. května za 
velmi přijatelnou cenu 4000 Kč s ubytováním 
ve čtyřhvězdičkovém hotelu, polopenzí a do-
pravou autobusem tam a zpět. Nejedeme 
za turistikou, ale za relaxem a odpočinkem. 
Další informace Vám poskytneme v klubu 
i na tel. č.: 774 366 095.

Všem Vám přeji radostné, šťastné a pohodo-
vé svátky vánoční.

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



Dne 28. 9. 1998 byla na budově jedné sokolovské školy slav-
nostně odhalena pamětní deska pilotu německé národnos-
ti, který bojoval za II. světové války v československé peruti 
v rámci RAF v Anglii. Tajenka ukrývá jeho jméno.

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

Tajenka z čísla 10/2017:
„JAN JEŽEK“
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Soutěžní kupon 
- Sokolovský Patriot 12/ 2017
Tajenka: ..................................................................................
.................................................................................................
Jméno a adresa: ....................................................................
.................................................................................................
Kupon zašlete na adresu:
Městský dům kultury Sokolov, Sokolovský Patriot,  
5. května 655, 356 01 Sokolov, nebo odevzdejte 
osobně v Sokolovském infocentru. 
Uzávěrka pro doručení je 31. 12. 2017.

Výherce: 
Šárka Přibýnová, Sokolov vyhrává dvě volné 
vstupenky na libovolné promítání v 3D kině Alfa. 
Vstupenky si výherce může vyzvednout od  1. 12. do 
31. 12. 2017 v Sokolovském infocentru.

AGFA, ARCHEOLOG, ÁRIETA, ASIE, ATOL, AZYL, BALVANY, BATMAN, BEAT, BLESK, BLIK, BODLA, BRAMBORA, BUFET, BUJÓN, BÝCI, CEJN, DIPLOMAT, DIVISION, 
DUDY, DUKLY, EXIT, EXOTI, FANT, FLÁKAČ, GENERACE, GRAM, GRYF, HLAD, CHAMTIVEC, CHROM, INTELEKT, IZOLOVAT, KANK, KARI, KLAS, KNIHA, KÓMA, 
KONCEPT, KUKUČ, KVIZ, LACLE, LAMA, LIPAN, LOOK, LOUŽ, LYRY, MASTIT, MLSÁK, MOŘE, NÁČELNÍK, NAIVITA, NEON, OBŘI, OHAŘ, OKYT, ONEN, ORIGINÁL, 
OTEP, OTOV, OVÁLY, PODUŠKA, POHLEDY, POLE, PORT, PRACH, PROCHÁZKA, PŘEČIN, PTÁK, RAŽBA, RÓBY, ROCO, RYBA, ŘEVY, SBÍT, SLZA, SOSÁK, STAR, STEH, 
STOIK, STOKA, STOLCE, STRIE, ŠIML, ŠKLEB, ŠODÓ, ŠPRT, ŠTIPOT, ŠVORC, TRUMF, TVAR, ÚČIN, ÚDĚS, UHEL, ÚHOŘ, UMYVADLA, VARNA, VATRA, VDÁLCE, VPIS, 
VTIP, VÝBOJ, VZMACH, ZLUČ
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