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Sokolovská čurda přichází se 
spoustou novinek ................................ 9 

Opustila nás žena, která měnila životy druhých. 
Milada Bučková by oslavila 88. narozeniny  .... 6

DEN									HORNÍKŮ
H O R N I C K Á  P O U Ť  2 0 1 7

9.	září	2017 10:00	–	23:00
po	celém	městě	Sokolov

HORNICKÝ	
PRŮVOD	
MĚSTEM
9:30		-	11:45		/	
HLAVNÍ	PÓDIUM,	
NÁMĚSTÍ	BUDOVATELŮ		

DEN
S	ARMÁDOU	
ČR
13:00	–	17:00	/	
LESOPARK	BOHEMIA	

STREETBALL
10:00	–	18:00	/
LESOPARK	BOHEMIA

SVĚTOVÝ	DEN	
SHYBU
10:00	–	18:00	/
LESOPARK	BOHEMIA

STRONGMAN
12:00	–	15:00	/	
PARKOVIŠTĚ	U	FITNESS	URAL

UKÁZKY	
ČINNOSTI
POLICIE	ČR
A	HZS	ČR
14:00	–	17:00		/	
ULICE	PIONÝRŮ,	
PŘED	ZÁKLADNÍ	ŠKOLOU



ZELENÁ	PLOCHA	OKOLO	HORNICKÉHO	
DOMU
Prezentace neziskových organizací

ULICE	5.	KVĚTNA	
10:00	-	16:00	Prezentace činnos-
ti Městské	policie	Sokolov
Hry prevence kriminality

ULICE	ODBOJE,	OD	HORNICKÉHO	DOMU	
K	ULICI	PIONÝRŮ	
11:00	–	14:00 Koně s bryčkou – stanoviště na 
silnici u bočního vchodu do divadla

ULICE	PIONÝRŮ,	PŘED	ZÁKLADNÍ	ŠKOLOU
14:00	-	17:00 Policie	ČR	– prevence a prezen-
tace práce PČR, služební dopravní prostředky 
v barvách PČR - speciální mobilní technická labo-
ratoř a pomůcky pro práci kriminalistů, čtyřkolka, 
transportér pro výkon služby dopravních nehod, 
radarové vozidlo, motocykl
15:15	-	15:30	Dynamická	ukázka	činnosti	po-
řádkové	jednotky	PČR	Krajského	ředitelství		
Karlovarského	kraje – zákrok proti nebezpeč-
nému pachateli s užitím zásahových výbušek
14:00	-	17:00	 Hasičský	záchranný	sbor ČR 
ukázka hasičské techniky s výkladem  
15:30	-	15:45  Dynamická	ukázka	–	Hasičský	
záchranný	sbor	ČR

ZELENÝ	PÁS	U	HORNICKÉHO	DOMU												
10:00 - 17:00 Prodejní výstava kaktusů a sukulentů 
10:00 - 17:00 Výstava domácího zvířectva

STANOVIŠTĚ	PRVNÍ	POMOCI	NA	PLOŠE	
VEDLE	HORNICKÉHO	DOMU
Vodní záchranná služba Českého červeného kříže

VELKÝ	SÁL	HORNICKÉHO	DOMU
9:00	–	17:00	Mineralogická burza, výstava minerá-
lů a přednášky (pořádá spolek Permon)
																																																																																					    
FOLKOVÉ	PÓDIUM	V	NÁBŘEŽNÍ	ULICI		
12:00	–	12:50 Bylo nás 7 (Karlovarsko)
13:00	–	13:50	 Fíci (Habartov)
14:00	–	14:50	 Patriot (Karlovarsko)  
15:00	–	15:50	 Pepa Štross (Klášterec n/ Ohří)  
16:00	–	16:50 Bodlo (Chodov)
17:00	–	18:00	 Bernard Blues band (Chebsko)
 
V přestávkách škola salsy pro veřejnost: 
TŠ Marešovi

HISTORICKÉ	A	JARMAREČNÍ	PÓDIUM	NA	
STARÉM	NÁMĚSTÍ	
10:00	-	18:00 Středověká hudba Gothien, 
fl ašinetář a zpěvačka, historický šerm, kouzelník 
Pavel Langer, soutěže pro děti, moderování 
programu heroldem, historické tržiště, sokolník, 
medvědář																																						 	
DOPROVODNÝ	PROGRAM	NA	STARÉM	
NÁMĚSTÍ
10:00	-	16:00	Prezentační stánek 
Sokolov - Schwandorf
10:00	-	18:00 Historické tržiště
10:00	-	16:00 Přeshraniční burza propagačních 
materiálů Euregia Egrensis   																																						 	
DEN	NÁRODNOSTNÍCH	MENŠIN	
KARLOVARSKÉHO	KRAJE	NA	STARÉM	
NÁMĚSTÍ	
Hlavním organizátorem akce je Výbor pro 
národnostní menšiny Karlovarského kraje  																																						 	
9:00	–	9:45 Vystoupení slovenské skupiny 
Skejušan
10:00	–	11:00	Vystoupení mongolských skupin, 
prezentace maďarské hudby
11:00	–	11:45	Vystoupení romských tanečních 
skupin a romské kapely Khamoro
12:00	Pozdrav starosty města Sokolova, přivítání 
hostů a příznivců
12:15	–	13:00	Vystoupení souboru Kysučan – 
Slovensko
13:00	–	14:30 Vystoupení běloruských, ruských 
a ukrajinských skupin
14:30	–	15:00	Vystoupení dívčího vietnamského 
tanečního souboru																																						 	
UKÁZKY	NÁRODNOSTNÍCH	KUCHYNÍ
10:30	-	14:30 Běloruské, maďarské, romské, 
ruské, slovenské, německé, ukrajinské 
a vietnamské. Všichni návštěvníci jsou srdečně 
zváni k ochutnání všech gastronomických 
produktů  a specialit.                                        
LODĚNICE	ZA		KREJCAROVOU	LÁVKOU
10:00	-	16:00	Prezentace dětského sdružení 
Duha - Klub správných kluků a děvčat – nabízí 
projížďky na raftech a kanoích																																						 	
KLÁŠTERNÍ	KOSTEL	SV.	ANTONÍNA	
PADUÁNSKÉHO
Výstava výtvarného umění: Jiří Sozanský /Total
Zamyšlení nad problémem a projevy totality, 
připomínka Orwella a dalších komentátorů 
uspořádání lidské společnosti. Obrazy, akvarely, 
koláže, plastiky, objekty. Výstava potrvá do 28. září.
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HLAVNÍ	PÓDIUM,	NÁMĚSTÍ	BUDOVATELŮ,	
10:00	–	21:45
Moderuje Radim Jehlík Čro Plzeň.

HORNICKÝ	PRŮVOD	MĚSTEM
9:30 Sraz účastníků na parkovišti v areálu Sokolovské 
bytové u Klášterního kostela sv. Antonína Paduánského
10:00 Odchod hornického průvodu po trase: Sta-
ré náměstí, Rooseveltova ulice, kruhový objezd 
u městského úřadu, ulice Rokycanova, 
J. K. Tyla, Pionýrů, Jednoty a nám. Budovatelů 
10:45  Příchod k hlavnímu pódiu
10:45 - 11:45  Stužkování, uvítací řeč starosty, zahá-
jení Dne horníků, hornická dechová hudba Barbora
Zveme všechny občany, aby se do průvodu zapo-
jili, vítáni jsou zejména účastníci v uniformách	
PROGRAM	HLAVNÍHO	PÓDIA	NA	NÁMĚSTÍ	
BUDOVATELŮ
10:00	-	10:45 Dechový orchestr ZUŠ Sokolov 
a mažoretky
10:45	-	11:45	 Příchod průvodu, zahájení  Dne 
horníků představiteli města, slavnostní stužkování 
11:45	-	12:15		Hornická dechová hudba Barbora
12:15	-	13:30	 Vystoupení  tanečních skupin 
působících při MDK Sokolov  
13:30	-	14:20  Big Band MDK Sokolov  
14:25	-	15:00 Program v rámci Dne s Armádou ČR, 
ocenění válečných veteránů
14:44	Minuta ticha za oběti válečných konfl iktů 
14:45	a	14:47	Přelety gripenů 
15:15	-	16:00	 Pavel Dobeš
16:30	-	17:30	 DOGA 
18:30	-	19:30	 Barbora Poláková
20:30	-	21:30	 Janek Ledecký & Band

„PŘEKVAPENÍ	CHILLI	CHEERLEADERS“	
DOPROVODNÝ	PROGRAM	
TANEČNÍ	SKUPINY	PŘI	MDK	SOKOLOV
TS Glamour, TŠ Marešovi
TŠ Beat generation Romana Krátkého
Hobby Dance, Taneční škola Jana Ondera 
TS Mirákl, TS Anfas	
PARKOVIŠTĚ	U	FITNESS	URAL		
12:00	-	15:00	Strongman/Nejsilnější	horník	 
Více informací na 
info@strongmansokolov.cz / 
vystoupí Chilli Cheerleaders 	
FOYER	HORNICKÉHO	DOMU
13:30 Vernisáž výstavy 18. setkání přes hranici, 
společně vystavují fotoklub FOS Sokolov o.s., 
FAC Saalfeld/Rudolstadt. Fotogruppe elektron 
Lübbenau, Heidi Ströhlein, Roland Schneider
a Dietmar Feistel.

 LESOPARK	BOHEMIA	
10:00	-	18:00	Streetball	otevřený	turnaj	
– více informací na lukas.snobl@email.cz / 
vystoupí Chilli Cheerleaders 

13:00	-	17:00	Den	s	Armádou	ČR
Ukázky techniky KOT PANDUR II a ručních zbraní 
vojáků 4. brigády rychlého nasazení Žatec. Průlet 
letounů JAS-39 Gripen 21. základny taktického 
letectva Čáslav, dynamická ukázka vrtulníku Mi-
17 ( případně W-3A Sokol) 24. základny doprav-
ního letectva Praha – Kbely. 
13:30	-	13:45	Seskoky výsadkářů 
16:30	-	16:45	Seskoky výsadkářů 

10:00	-	18:00	Světový	den	shybu	na	
workoutovém	hřišti
Akce se uskuteční ve spolupráci s Czech 
Street Workout Association, Street 
Workout Sokolov a fi tness Ural. Město 
Sokolov je držitelem rekordu z roku 2016
v největším počtu shybů v ČR.

ROCKOVÉ	PÓDIUM	V	LESOPARKU	BOHEMIA	
16:00 -  Cell Fire – rock Schwandorf (DE)
17:30 -  Greyhound rock/beat Sokolov
18:45 -  Quiet – rock/pop České Budějovice
20:15 -  Aeons Apart  rock/alternative 
Auerbach/ Vogtland (Německo)
21:30	-  NEBE	–	POP/ROCK	OSTRAVA
22:00	-	OHŇOSTROJ
22:20	-	NEBE		

	
DOPROVODNÉ	AKCE	

MUZEUM	SOKOLOV	
Pohádková	říše	loutek	
1. patro sokolovského zámku
2.	světová	válka	
Výstavní prostory v přízemí sokolovského zámku
Výstavy potrvají do 15.10. 2017  

Otevírací doba: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00   
Vstupné: děti 15 Kč, dospělí 30 Kč, rodinné 
vstupné 60 Kč 

LETOŠNÍ

NOVINKA

44.554
SHYBŮ

LETOŠNÍ

NOVINKA
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Bc. Jan Picka, starosta města
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Dámy a pánové, vá-
žení čtenáři našeho 
měsíčníku, dovolte 
mi, abych Vás všech-
ny co nejsrdečněji 
pozdravil a přivítal 
v době skončených 
prázdnin a dovole-
ných. Věřím, že jste 
v letních měsících 
nabrali spoustu nové 
energie a nepochy-
buji také o tom, že 
jsou Vaše fotoalba 
plná nových a krás-

ných vzpomínek na cesty, které jste absolvovali 
a že Vám dlouho vydrží nová přátelství zpečetěná 
prázdninovým sluníčkem. Snad se moc nebudu mý-
lit, když vyjádřím přesvědčení o tom, že prázdniny 
a dovolená se vydařily také těm z Vás, kteří jste se 
rozhodli strávit je v našem městě a jeho krásném 
okolí. Ne vše ale bylo pouze prázdninové. Potěšilo 
mě, že se v červenci a srpnu podařilo z velké čás-
ti splnit investiční předsevzetí, o kterých jsem se 
v posledním čísle Patriotu zmiňoval, a tak v objek-
tech patřících městu, ale také v jeho ulicích, nastal 
čilý stavební ruch. Byť je nutno přiznat, že ne vše 
se podařilo stoprocentně zrealizovat dle plánů ve-
dení města.
Ve svém zářijovém příspěvku se nemohu, ostatně 
jako každý rok, vyhnout nejdůležitějšímu tématu, 
jakým je začátek nového školního roku. O pár dnů 
později (ale to jistě k velké radosti všech školou 
povinných) a to v pondělí 4. září, se opět zaplní 
školní lavice a nastane tak období, kdy se svědo-
mití učitelé budou snažit vštípit co možná nejvíce 
vědomostí těm, kteří budou sedět v lavicích před 
nimi. Rád bych jménem vedení města popřál všem 
školákům a studentům, aby byl pro ně vzdělávací 
proces co možná nejpříjemnější, aby se na jejich 
prospěchovém účtu hromadily pouze ty nejlepší 
známky a hodnocení. Všem učitelkám a učitelům 
bych chtěl v první řadě poděkovat za jejich dosa-
vadní práci a samozřejmě také jim přeji jen to dob-
ré a aby energie, kterou o dovolené nabrali, vydr-
žela co možná nejdéle. Přeji jim ty nejlepší třídy 
dětí a v neposlední řadě také aktivní a spolupracu-
jící rodiče. Hodně sil a touhy po vědomostech přeji 
pak zejména žákům a studentům, kteří vstoupili 
do posledních ročníků svých škol. A to s vědomím 
toho, že v jejich prvním školním dni symbolicky 

vběhli do pomyslné vědomostní cílové rovinky a je 
potřeba dát do posledních metrů doslova všechno. 
Vždyť cílová páska na konci června roku 2018 rozhod-
ne o jejich pracovní budoucnosti. 
Na závěr poprázdninového příspěvku mi, přátelé, do-
volte, abych Vás pozval na všechny společenské akce, 
které Vám opět naše město nabízí. Jsem si téměř jis-
tý tím, že si z velkého množství tipů, které následující 
řádky na stránkách Patriota inzerují, nějakou zajíma-
vou akci vyberete. Samozřejmě nesmí chybět, a také 
nebude, pozvánka na největší kulturní akci našeho 
města a tím je Den horníků. Připraveno je mnoho kul-
turních nabídek a tradičně neméně bohatý bude i do-
provodný program. Nedílnou součástí bude spousta 
návštěvníků v našem městě a já ani na okamžik ne-
pochybuji o tom, že se se ctí ujmeme role dobrých 
hostitelů. Jsem rád, že se Sokolov 9. září opět stane 
centrem kultury v Karlovarském kraji.
Za vedení města Vám všem přeji září plné pohody 
a dobré nálady, mnoho houbařských úspěchů v okol-
ních lesích a dalších příjemných zážitků v oblíbené 
době babího léta.   
  



ZMĚNA TELEFONNÍCH ČÍSEL 
MĚSTSKÉHO ÚŘADU SOKOLOV

Z důvodu přechodu na novou telefonní 
ústřednu bude v letošním roce docházet 
k postupnému přečíslování pevných te-
lefonních linek jednotlivých pracovníků 
odborů Městského úřadu Sokolov. Stávající 
telefonní čísla 359 808 … budou nahrazena 
novými, a to 354 228 … s tím, že koncové 
trojčíslí jednotlivých stanic (klapky) zůstane 
nezměněno.
O jednotlivých změnách budou poskytovány 
veřejnosti aktuální informace. V současné 
době je již možné používat nová telefonní 
čísla při hovorech s pracovníky odboru sociál-
ních věcí Městského úřadu Sokolov. Žádáme 
veřejnost, aby používala nová telefonní čísla. 
Po nahrazení všech bude stávající ústředna 
odpojena a telefonní hovory na stará tele-
fonní čísla již nebude možné uskutečnit.

V SOKOLOVĚ ByL VyHLášEN
„STROM HRDiNA“

V celostátní anketě Strom roku 2017, 
pořádané Nadací partnerství pod záštitou 
Ministerstva životního prostředí, byl na 
území Sokolova udělen titul „Strom hrdina“. 
Titul získala lípa srdčitá o obvodu kmene 281 
cm, rostoucí u výjezdu ze Staré Ovčárny na 
dálnici D6 ve směru na Karlovy Vary. Lípu do 
soutěže nominoval RNDr. Jaroslav Michálek 
z přírodovědného oddělení Muzea Sokolov, 
který je zároveň členem poroty pro výběr 
finalistů ankety. To byl také důvod, proč byla 
lípa přihlášena mimo hlavní soutěž pouze 
jako „Strom hrdina“.
Jak v nominaci Jaroslav Michálek uvádí, tato 
krásná, nízká, ale přesto nápadná dominanta 
byla vysazena někdy kolem poloviny 19. 
století u křížku na vrcholu stoupání cesty, 
která spojovala osadu Ovčárnu s tehdejším 
Vítkovem. Je svědkem zániku obce Vítkov, 
která jako jedna z mnoha obcí na Sokolovsku 
ustoupila těžbě hnědého uhlí. Těžba na Mi-
chalu byla ukončena v roce 2000 a následně 
po částečném zavezení těžební jámy vzniklo 
oplocené rekreační jezero Michal. Mezitím 
byla lípa od osady Ovčárna oddělena nově 
dostavěnou dálnicí a nachází se v její bezpro-
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střední blízkosti. Cesta, po které kolem malé 
lipky chodily děti z Ovčárny do vítkovské 
školy, zanikla. Ze dvou stran lípu v současné 
době obkličuje vedení vysokého napětí. 
Jen zázrakem se lípě nic nestalo. Okolí však 
zpustlo a z křížku se nezachoval ani podsta-
vec. Zůstala pouze lípa - poslední živý, krásný 
a hrdý svědek rozmachu i zániku Vítkova.
Na základě této nominace se město Sokolov 
jakožto vlastník pozemku, na kterém lípa 
roste, rozhodlo umístit zde pamětní kámen 
a lavičku.

MĚSTSKý ÚŘAD SOKOLOV OSLOVUJE 
VLASTNÍKy NEMOViTOSTÍ 
V ZáPLAVOVýCH ÚZEMÍCH

Povodně jsou součástí přírodního koloběhu 
a představují pro Českou republiku nej-
větší přímé nebezpečí v oblasti přírodních 
katastrof. Mohou být příčinou závažných 
krizových situací, při nichž vznikají nejenom 
rozsáhlé materiální škody, ale rovněž ztráty 
na životech obyvatel v postižených územích 
a dochází k rozsáhlé devastaci kulturní kraji-
ny včetně ekologických škod.
Zvyšující se četnost povodňových situací 
je důkazem, že je třeba se ochranou před 
povodněmi systémově zabývat, a to i v oblas-
tech, které dosud nebyly zasaženy povodní 
většího rozsahu. 
V současné době probíhá zpracování nového 
digitálního povodňového plánu našeho města.  
V rámci zpracování vstupních dat byla prove-
dena základní analýza ohrožení Ohří a jejími 
přítoky.  Analýzou a následným ověřením dat, 
případně porovnáním s historickými mapami 
a fotografiemi, došlo k orientační sumarizaci 
nemovitostí ohrožených povodní. 

Vlastníci budov, jež byly identifikovány jako 
ohrožené, jsou v současné době oslovováni 
dopisem s výzvou k vyplnění formuláře, 
který bude sloužit jako základní podklad 
pro sumarizaci údajů za město a zpracování 
jednoduchých povodňových plánů těchto 
nemovitostí. Zpracování povodňových plánů 
pro stavby v záplavových územích je povin-
ností vlastníků těchto staveb vyplývající 
z platných právních předpisů. Data obsažená 
ve formuláři budou zpracována pouze pro 
potřebu povodňového orgánu města, zís-
kané kontakty budou zařazeny do systému 
vyrozumívání v případě nebezpečí povodně. 
Formulář je zveřejněný na internetových 
stránkách odboru životního prostředí a mo-
hou jej zaslat i vlastníci nemovitostí, u kte-
rých hrozí zasažení přívalovými (bleskovými) 
povodněmi pod svahy nebo nemovitostí 
ohrožených zpětným vzdutím do kanalizace. 
Vyplněný formulář je třeba odevzdat na 
Městský úřad Sokolov, odbor životního pro-
středí do 30. 9. 2017.  

PŘiHLASTE SE DO NOVýCH KURZŮ 
SEBEOBRANy

Městská policie Sokolov 
zve všechny ženy a seniory 
k účasti při konání podzim-
ního tříměsíčního kurzu 
sebeobrany. 
KDy: od 21. září 2017, každý 
čtvrtek, vždy od 18:00 hod. 
KDE: Fitness URAL v Sokolově 
KDO: kurzy vede instruktor a lektor  Meibu-
kan Karatedo Mgr. Jiří Matouš 
KURZy JSOU BEZPLATNÉ
Na kurz, jehož kapacita je omezena, je zapo-
třebí se telefonicky přihlásit na tel. č. 
777 025 622.

ČEšTÍ LÉKAŘi PŘiVEZLi FOTBALOVý 
HATTRiCK ZE SVĚTOVÉHO POHáRU

Národní fotbalový tým českých lékařů se 
na Mistrovství světa kvalifikoval popáté 
a potřetí přiváží zlatý pohár. Přitom už bě-
hem prvního šampionátu bojovali ve finále. 
Svědčí to o odhodlání a kvalitě mužstva, 
které nic neponechává náhodě a trénuje na 



do tamní věže. Po celý týden děti sportovaly, 
soutěžily v tanci a zpěvu, zúčastnily se be-
sedy se zástupkyní Městské policie Sokolov. 
Přestože nám počasí příliš nepřálo, děti 
si pobyt užily a odjížděly spokojené, plné 
nových zážitků a dojmů. 
Tímto děkujeme Městské policii Sokolov za 
spolupráci a vedení města Sokolov za podpo-
ru při realizování této akce. 

Pracovnice OSPOD, MěÚ Sokolov

SENiOR V DOPRAVĚ

Oddělení prevence kriminality Městské poli-
cie Sokolov připravuje opět po dvou letech 
třídenní preventivní projekt určený senio-
rům „SENIOR V DOPRAVĚ“. Projekt je určen 
lidem pokročilejšího věku - řidičům, kteří si 
chtějí prověřit své znalosti z bezpečného 
pohybu na pozemních komunikacích. 

„Kurz je určený těm, kteří aktivně nebo 
příležitostně řídí vůz, nebo jsou spolujezdci.  
Strážníci, dopravní policisté a úředníci odboru 
dopravy MěÚ Sokolov připomenou ve třech 
dnech, jak se správně a bezpečně chovat na 
silnicích, projdou a zopakují si společně testy 
k získání řidičského oprávnění a nakonec si 
vše ukáží v praxi,“ uvádí vedoucí oddělení 
prevence Hanka Procházková z městské po-
licie s tím, že účastníky poslední den čeká zá-
věrečná jízda na vyhrazeném parkovišti, kde 
budou trénovat a pilovat umění bezpečného 
ovládání vozidla, parkování nebo couvání. 

společných kempech minimálně pětkrát do 
roka, včetně individuálních tréninků během 
celého roku. Poněkolikáté byl součástí 
manšaftu také sokolovský gynekolog Josef 
Bolen. Lékařští fotbalisté na letošním turnaji 
v Rakousku zdolali týmy například z Litvy, 
Kolumbie, nebo Mexika a v běžné hrací době 
neinkasovali jediný gól, což ocenili i pořa-
datelé, když vyhodnotili Romana Čapka 
obráncem letošního turnaje. Vítězný pohár 
Češi vybojovali s Ukrajinou výsledkem 3:0. 
Mistrovství světa lékařských týmů se příští 
rok uskuteční v Praze. 

Pavla Sofilkaničová

VýCHOVNĚ-REKREAČNÍ TáBOR 
MĚSTSKÉHO ÚŘADU SOKOLOV

Stalo se již tradicí, že Městský úřad Sokolov 
– orgán sociálně-právní ochrany dětí pořádá 
každoročně pro děti ze sociálně slabších 
rodin týdenní výchovně-rekreační tábor, 
kterého se zúčastnilo 26 dětí ze Sokolova. 
Doprovod zajistily samy sociální pracovnice. 
V měsíci červenci 2017 jsme se vydali do 
objektu Libá camp u Chebu. V průběhu 
týdne jsme s dětmi navštívili West park 
v Plzni, kde si děti samy vyrobily indiánské 
čelenky, vyzkoušely si střelbu z luku, hod to-
mahavkem, lasem, rýžování zlata, poznávaly 
stopy a kožešiny amerických zvířat, zatančily 
si indiánské tance a opékaly buřty. Dalším 
místem, které jsme navštívili, byly Mariánské 
Lázně. Prošli jsme se po kolonádě, poslechli 
si zpívající fontánu a lanovka nás vyvezla až 
k hotelu Krakonoš, kde jsme si prohlédli Park 
Boheminium. Poslední den pobytu jsme byli 
na zámku v Libé, kde děti zdolaly 144 schodů 
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Po třídenním absolvování účastníci obdrží 
samolepku SENIOR ŘIDIČ a další drobné 
dárky související s bezpečností silničního 
provozu. Akce se účastní i koordinátor BESIP 
pro Karlovarský kraj. 
Třídenní preventivní projekt se bude konat 
v Centru prevence Městské policie Sokolov, 
ul. Rokycanova 1929, ve dnech 18. – 20. září 
2017 vždy od 10 do 12 hodin.  
Kapacita projektu je určena pro 20 osob seni-
orského věku a je nutné se předem přihlásit.
Kontaktní osobou je Mgr. Bc. Hana Procház-
ková, Městská policie Sokolov  
Telefon: 777 025 622 
E-mail: hana.prochazkova@mp-sokolov.cz 

DEN HORNÍKŮ PŘiNESE 
UZAVÍRKy V CENTRU

Letošní Den horníků, který se v Sokolově 
koná v sobotu 9. září, se neobejde bez do-
pravních uzavírek. Některé začnou platit už 
v pátek. Částečné i úplné uzavírky se týkají 
nám. Budovatelů, ulic 5. května, Odboje, Ná-
břežní a Pionýrů. A to v těchto termínech:

Úplné uzavírky:
ul. Odboje - dne 8. 9. 2017 od 20:00 hod do 
01:00 hod dne 10. 9. 2017
ul. Nábřežní dne - dne 8. 9. 2017 od 06:00 hod 
do 22:00 hod dne 9. 9. 2017
ul. Pionýrů od křižovatky s ul. Jednoty k parko-
višti u I. ZŠ dne  - dne 9. 9. 2017 od 07:00 do 
19:00 hod dne 9. 9. 2017

Částečná uzavírka:
nám. Budovatelů, ul. 5. května  - dne 8. 9. 2017 
od 20:00 hod do 01:00 dne 10. 9. 2017

Zákaz zastavení:
Karla Havlíčka Borovského, parkoviště ob-
chodního domu URAL - dne 8. 9. 2017 od 
20:00 do 01:00 hod 10. 9. 2017

O dopravní situaci bude informovat svislé 
dopravní značení. V den akce bude doprava 
řízena policií. Omezení se netýká vozidel IZS 
a účinkujících. Děkujeme občanům za pocho-
pení a za respektování těchto opatření a záro-
veň se omlouváme za případné komplikace.

MDK Sokolov
    



Bližší informace Vám poskytne paní Roma-
na Černíková, odbor školství a kultury, 5. 
patro, kancelář č. 501, tel. č.: 359 808 188, 
e-mail: romana.cernikova@mu-sokolov.cz. 

nání. V tomto případě budou nové termíny 
včas zveřejněny. 

V případě zájmu, prosíme o vyplnění 
přihlášky, kterou najdete: 
• webové stránky města www.sokolov.cz
• Městský úřad Sokolov, Rokycanova 1929
• odbor školství a kul-
tury (5. patro, č. dveří 
501)  
• matrika (přízemí, č. 
dveří A.0.11b) 
Vyplněnou přihlášku 
můžete nejpozději 
20 dnů před stano-
veným termínem 
konání akce:
• osobně doručit na 
odbor školství a kul-
tury 
• osobně zanechat 
na matrice při přebí-
rání rodného listu 
• zaslat poštou na 
adresu: Městský 
úřad Sokolov, odbor 
školství a kultury, 
Rokycanova 1929, 
356 01 Sokolov 

Na slavnostní akt 
Vám bude s před-
stihem zaslána 
pozvánka na vámi 
uvedený kontakt.   
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Vítání občánků 
Členka zastupitelstva města Bc. Vlasta Kai-
serová přivítala v měsíci červnu v obřadní 
síni sokolovského zámku do života soko-
lovské občánky: Stelu Hrabákovou, Eriku 
Hüttl, Elenu Uhlíkovou, Elen Sladomelovou, 
Denisu Tišlovou, Kláru Bodlákovou, Miriam 
Oračkovou, Abigail Roedigovou, Barboru 
Srbovou, Samantu Dunkovou, Adama 
Karase, Dominiku Štěpánovou, Karolínu 
Barvínkovou, Antonii Hudcovou a Martina 
Slámu.
Přejeme jim pevné zdraví, štěstí a prožití 
bezstarostného dětství.

Romana Černíková
MěÚ Sokolov, odbor školství a kultury

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: 

25. 09. 2017 pro děti narozené od 01. 04. 
2017 do 31. 05. 2017
11. 10. 2017 pro děti narozené od 01. 06. 
2017 do 31. 07. 2017
 
Z důvodu kapacity obřadní síně sokolovské-
ho zámku může dojít ke změně termínu ko-

Zprávy z města
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Sokolovské kulturní léto – každý čtvrtek na Starém náměstí

Letní příměstské tábory DDM -  Hasiči, parkour, modeláři Letní příměstské tábory DDM - Horolezci, paintball

Sokolovské kulturní léto – každý čtvrtek na Starém náměstí

Obrazově v Sokolově
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Život v Sokolově

Opustila nás žena, která měnila životy druhých. 
Milada Bučková by oslavila 88. narozeniny
Obětavá, skromná, odhodlaná, energická 
a mnoho dalších pochvalných přívlastků zní 
z úst nejen pozůstalé rodiny, ale také blíz-
kých, kteří s Miladou Bučkovou pracovali, 
nebo se přátelili. Odešla koncem letošního 
června. Její nedožité 88. narozeniny připa-
dají na 5. září. Dovolíme si proto krátkou 
vzpomínkou vzdát čest ženě, jež mnoho 
vykonala na pomoc druhým a hluboko se 
vepsala do srdcí i mysli těch, kdo ji znali.

„Miládka byla dlouhá léta součástí mého 
života. Rozuměli jsme si v mnoha oblastech. 
Chodil jsem si k ní dobíjet baterie. Její ener-
gie byla nakažlivá. Velmi jsem si jí vážil za 
to, kolik sil věnovala druhým, místo sebe. 
Čišelo z ní člověčenství, v tomto ohledu byla 
obdivuhodná.“ - MUDr. Rudolf Macháček, 
primář oddělení soudního lékařství Nemoc-
nice Sokolov

„Babička se starala o mne a bratra, abychom 
mohli navštěvovat školu v Sokolově a ne-
museli dojíždět. Vždycky hodně pracovala, 
ale lásku a péči jsme nikdy nepostrádali,“ 
vzpomíná na vyrůstání vnuk Tomáš Buček. 
Bylo mu deset let, když jeho babička 
v roce 1989 stála u zrodu Občanského fóra 

v Sokolově, podílela se na obnově zdejšího 
skautského oddílu, založila Nadaci bratrství 
a služba, která pomáhala osm let, byla činná 
v evangelickém sboru. Pravděpodobně už při 
vší této bohaté činnosti spřádala plány, jak 
odbourat tabuizované životní podmínky lidí 
s mentálním postižením. Mnozí ji považují za 
průkopnici v  péči o pacienty s tímto handica-
pem, když spoluzakládala občanské sdružení 
Sokolík, které dnes provozuje Karlovarský 
kraj a nedlouho poté otevřela, stále fun-
gující, Chráněné bydlení Sokolov. „Sháněla 
peníze, angažovala lidi, kontaktovala vlivné 
politiky. Nebála se nikoho a ničeho a svým 
entusiasmem dokázala ovlivnit ostatní. 
A povedlo se jí to. Obě organizace fungují 
dodnes. Jejími branami prošly desítky, mož-
ná už i stovky klientů,“ neskrývá pýchu vnuk, 
který v Chráněném bydlení v devadesátých 
letech vykonal i civilní službu. 
„Všechny převyšovala. Pochopila, že víra 
v Boha se projevuje předně službou po-
třebným. Měla ryzí povahu, hluboký lidský 
charakter. Byla mi vzácnou přítelkyní a ani 
třicetiletý věkový rozdíl nepředstavoval 
žádnou překážku.“ - ThMgr. Pavel Knorek, 
farář, Českobratrská církev evangelická
„Vzpomínám, jak jsme spolu jely pražským me-
trem, a do našeho vagonu přistoupil tehdejší 
eurokomisař Vladimír Špidla. Paní Bučková 
z kabelky pohotově vytáhla vizitku, výroční 
zprávu Chráněného bydlení a šla za ním jen se 
slovy ‚přijeďte‘ a pokračovali jsme každý svou 
cestou,“ vzpomíná s úsměvem na svou mentor-
ku místostarostka Renata Oulehlová. Poprvé 
se s ní setkala v roce 2001, když ji šla požádat 
o pomoc se založením neziskové organizace 
Střípky, která pečuje o nemocné a opuštěné 
seniory. „Jsem jí za mnohé vděčná. Ona mě 
zasvětila do neziskového sektoru, seznámila 
s důležitými lidmi a ke zřízení Střípků tak vý-
razně pomohla,“ dodává.  „Bylo to v ní odmala. 
Vždycky působila v nějakém spolku, chodila do 
Sokola a stále něco podnikala pro druhé. Třeba 
výlety, a přitom nikdy nechtěla být vidět, nebo 
slyšet,“ navazuje Tomáš Buček. 

„Takového člověka málokdy poznáte. Ke 
všem ostatním i k sobě byla náročná, ale 
vždy čestná a spravedlivá. Byly jsme dobré 
přítelkyně a já jsem vděčná, že jsem s ní 
mohla pracovat i přátelit se.“ - Alena Wei-
thová, dlouholetá pracovnice Chráněného 
bydlení
Přínos a zásluhy Milady Bučkové dlouhodobě 
oceňují nejen přátelé a rodina. Tato vzácná 
žena byla také několikrát vyznamenána 
ve veřejných anketách. Je držitelkou dvou 
Křesadel a město Sokolov jí za její práci 
poděkovalo udělením ceny Osobnost města. 
Onemocněla v říjnu loňského roku. V Chrá-
něném bydlení ve vedoucí funkci působila do 
svých 86 let. I po té ale zůstávala aktivní silou 
a inspirací pro ostatní. „Obdivoval jsem na ní, 
jak ve svém věku dokázala žít na plný plyn. 
Mobilní telefon, notebook a jiné moderní 
technologie pro ni nepředstavovaly žádný 
problém. Dokázala se dokonale přizpůsobit, 
posílala e-maily, držela krok,“ pokračuje ve 
vzpomínkách vnuk Tomáš. 

 „Miládka byla jednou z prvních, kdo v So-
kolově začal pomáhat druhým hned po 
revoluci. Ve své dobrotě, která ji provázela 
celý život, usilovala o to, aby se těm, kdo 
neměli v životě tolik štěstí, žilo lépe. Nauči-
la nás věřit v člověka a zůstalo po ní mnoho 
lásky.“ - místostarostka Renata Oulehlová

Milada Bučková - předávání cen Křesadlo v roce 2013 
(první řada, první zleva)

Milada Bučková



Představujeme Vám rubriku „Sokolov 
v proměnách času“. V jednotlivých vy-
dáních Vám až do konce letošního roku 
nabídneme fotografický pohled na his-
torickou a současnou podobu vybraných 
lokalit Sokolova. Autorem komentářů je 
radní a ředitel Muzea Sokolov Michael 
Rund. Aktuální fotografie jsou dílem Vlas-
timila Kováče. Historické obrázky pochází 
z archivu Městského úřadu Sokolov. Napiš-
te nám, které změny Vás v našem městě 
zasáhly. Vybrané příspěvky uveřejníme.

Prudký rozvoj průmyslu v tehdejším Falkno-
vě, dnešním Sokolově, koncem 19. století 
umožnil zprovoznění tzv. Buštěhradské 
dráhy v roce 1870. V roce 1876 byla uvedena 
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Milada Bučková se narodila a vyrůstala v Chocni ve Východních Čechách. Rodina byla vždy 
silně sociálně a spolkově založená. Otec, kterého ztratila již před 2. světovou válkou, například 
působil v tzv. chudinské komisi, Milada jako dívka pomáhala v Červeném kříži, chodila do Sokola, 
do evangelické mládeže i do Skauta. Ve své rodné Chocni také vystudovala Obchodní akademii 
a poté odchází za sestrou do Kadaně. Zde poznává svého manžela a po narození syna spolu 
odcházejí do Karlových Varů, začátkem šedesátých let do Sokolova. Tady mimo jiné působí ve 
zdejším evangelickém sboru jako kurátorka. Po sametové revoluci okamžitě vidí nové možnosti. 
Spoluzakládá Občanské fórum a nakonec ve dni se symbolickým datem 9. 9. 1999 slavnostně 
otevírá Chráněné bydlení Sokolov. Úsměvy a naplněné životy zdejších klientů, a nakonec i pra-
covníků, budiž jejím odkazem, který bychom měli přijmout, uchovat a předat.

Sláva a čest naší Miládce,
sláva její památce. 
Neobešlo se to bez vzlyku,
každý oděn v černém obleku.
Byla naše světice,
každý drží z růží kytice. 
Byla jako naše máma, 
škoda, že není již mezi náma.

Napsala a věnovala Renata Uhrová, 
klientka Chráněného bydlení Sokolov

Sokolov v proměnách času 
- sokolovské vlakové nádraží

do provozu i trať do Kraslic. 
Budova nádraží je dvoukřídlá a směrem ke 
kolejím se nachází krytý perón podepřený li-
tinovými sloupy. Původní nádraží bylo menší 
a postavené podle typového projektu Josefa 
Chvály. V devadesátých letech devatenácté-
ho století byla po stranách postavena příčná 
třípodlažní křídla.  Nádraží bylo koncem války 
při náletu poničeno, ale brzy po válce bylo 
opraveno. Dokonce existoval v padesátých 
letech minulého století projekt na stavbu 
nového vlakového nádraží, který však nebyl 
realizován.  

V roce 2009 se podařilo vybudovat nový 
peron a podchod od nádraží na nástupiště, 
směrem ke čtvrti Šenvert. Částečně zrekon-
struované bylo jedno křídlo budovy, kde se 
nachází zázemí moderního autobusového 
terminálu, který se nachází vedle vlakového 
nádraží. Samotná budova nádraží na rekon-
strukci stále čeká.   
V levé části pohlednice vidíme Chemické 
závody. Před nimi jde vidět povrchový důl 
Bohemia, kde se v současnosti nachází park 
a plocha pro různé městské akce.

„Říká se, že každá osoba je nahraditelná. My však můžeme říci, že v případě Milady to jde jen těžko. 
Vždy budeme chráněným bydlením paní Bučkové a za vše, co udělala nejen pro nás, ale pro celou 
společnost, jí nepřestaneme být vděční.“ - Pavlína Taran, Chráněné bydlení Sokolov, předseda

Pavla Sofilkaničová
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Život v Sokolově

Je to jako když jdete do kina na film, akorát tady 
ten film prožíváte
První úniková hra v Sokolově 
vzniká doslova pod rukama mla-
dých lidí ze Sokolova. Fenomén 
místností, z nichž se dostáváte 
společnou spoluprací a hledáním 
indicií, popisuje nositelka nápadu 
Andrea Moulisová…

Jak byste našim čtenářům pojem 
úniková hra popsala?
Úniková hra je forma zábavy pro 
celou rodinu, vhodná je pro každé-
ho - děti, dospělé i starší zájemce. 
Princip spočívá v luštění různých 
rébusů a hádanek, hledají se klíče 
a kódy, díky nimž jste vedeni celým 
příběhem až k cíli. Návštěvníci jsou 
uzavřeni do prostoru, který vůbec 
neznají a za společné spolupráce 
se musí (většinou do hodiny) do-
stat z místnosti ven.
Jak vás napadlo si vlastní únikov-
ku vybudovat?
S přítelem jsme se pro tento druh 
zábavy doslova nadchli. Během 
měsíce jsme schopni objet klidně 
pět až šest her v okolí, za některý-
mi jsme ochotni dojet i přes celou 
republiku. Během toho jsme zjis-
tili, že některé z nich jsou udělané opravdu 
skvěle, ať už se to týká samotného příběhu, 
zpracování a efektů, a naopak jsme narazili 
na hry, u kterých jsme měli pocit, že nejsou 
dostatečně propracované a dalo by se z nich 
zkrátka vyždímat mnohem víc. Zhruba před 
půl rokem jsem si řekla: „Co bych asi dělala já, 
kdybych si chtěla vytvořit vlastní únikovku?“ 
Prvně jsem se zaměřila na vhodný příběh. 
Nechala jsem se inspirovat filmem, který ve 
mně před třemi lety zanechal silné dojmy. 
Byl natočený dle skutečné události a mám 
pocit, že je schopný pohltit i mé budoucí 
návštěvníky. A vzhledem k tomu, že máme 
k dispozici poměrně rozlehlé prostory, roz-
hodli jsme se s přítelem tento trochu šílený 
nápad zrealizovat. 

Mohla byste nám prozradit téma hry?
Příběh jako takový si chci určitě nechat pro 
sebe a pro ty, kdo si hru přijdou zahrát. Kaž-
dopádně mohu prozradit, že jde o historii 
ztracené desetileté dívky. Hráči půjdou po 
stopách této holčičky, a pokud se jim podaří 
dojít pomocí vyluštěných rébusů a klíčů až 
na konec, mohou ji zachránit. Téma jsem 
se snažila opravdu důkladně nastudovat, 
sledovala jsem spoustu dokumentů, videa, 
pročítala články. Už díky tomu jsem přesvěd-
čená, že nadchne širokou veřejnost a i ty, 
kdo o něm uslyší poprvé, vtáhne maximálně 
do děje.
Jak místnosti vybavujete, kde berete inspi-
raci?
Vzhledem k tomu, že se s pomocí této úni-
kové hry nesnažím vydělat, většinu rekvizit 

a všech potřebných kusů vybavení 
se snažím vyrábět sama nebo s po-
mocí přátel. Příkladem může být 
umělý strom, který bych si mohla 
koupit za horentní částku kdekoliv 
v obchodě, ale raději se ho už 
měsíc v kuse snažím realizovat 
z různých drátků a větviček. Často 
si vymyslím i technicky náročnější 
záležitosti, s jejich zhotovením mi 
pomáhá především přítel a rodina. 
Čím se vaše úniková hra odlišuje 
od ostatních?
Myslím si, že veřejnost dokáže 
velmi zaujmout už fakt, že jde 
o skutečnou událost. Lépe se do 
role vysvoboditelů vžijí. Stejně 
tak prostory budou uzpůsobeny 
tak, aby maximálně odpovídaly 
realitě, součástí budou rovněž 
různé audiovizuální efekty. 
Běžně máte na hru omezený čas, 
po kterém vás nekompromisně 
z místnosti vyhodí, aniž byste 
měli šanci zjistit, jak vůbec příběh 
dopadl. Mou snahou je, aby si to 
každý návštěvník užil a dokázal 
ocenit propracovanost hry. Proto 
nechám s největší pravděpodob-

ností skupiny vyřešit záhadu i mimo časový 
limit.
Nesnižuje se tím motivace účinkujících?
Nesnižuje, už proto, že každý měsíc bude 
vyhodnocována skupina s nejlepším časem. 
Té budou uděleny opravdu zajímavé a hod-
notné ceny. Jejich konkrétní podobu bych 
opět nerada předem prozrazovala.
Jak je zajištěna bezpečnost, budete hráče 
nějak kontrolovat?
V každé místnosti jsou kamery, díky nimž 
mám možnost veškeré dění sledovat. Zvuk je 
přizpůsoben tak, abych mohla hráčům občas 
i poradit, když bude potřeba. Navíc celou hru 
nejprve otestují zkušební skupiny, abychom 
vychytali veškeré mouchy a doladili prostory 
k absolutní dokonalosti.
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Jako každý poslední víkend v září, i tento 
zve do Sokolova umělce z celé republiky. 
Divadlo bez zákulisí, z. s. Sokolov společně 
s Městským domem kultury pořádá již 15. 
ročník nesoutěžní divadelní přehlídky Soko-
lovská čurda ve dnech od 22. do 24. září. Co 
je nového? Tentokrát se na sokolovské scéně 
představí převážně soubory, které zde ještě 
neúčinkovaly. Seskupení z Velkých Opatovic 
se dokonce pokusí zaujmout diváky netra-
dičním, čistě pohybovým představením. 
Poslední novotu ocení především starší 
umělecké duše, pro které byla zlevněna 
cena vstupenky na 20 Kč. 
Přehlídka malých divadelních rolí, jak by 
se Sokolovská čurda dala doslovně popsat, 
zároveň zachovává osvědčené prvky pro-
gramu, na které jsou příznivci zvyklí. V pá-
tek odstartuje celovíkendový happening 

Sokolovská čurda přichází se spoustou novinek

Pohádka pro děti. Dohromady předstoupí 
před publikum sedm souborů z České re-
publiky a občerstvení po celou dobu zajistí 
kavárna Štístko.

andrea pfeifferová

16:30 O šÍPKOVÉ RŮŽENCE 
ANEB KOUZELNÉ DiVADLO 

(Divadelní soubor při MKZ 
Horšovský Týn)

19:30 GENERáLKA CÍSAŘE 
NAPOLEONA 

(DS Vltavan, Týn nad Vltavou)

10:00 DEBiLOVÉ (exLudvíci Plzeň)
13:30 JEDNOSMĚRNÍ LiDÉ 

(Bez hranic, Velké Opatovice)
16:00 KRáL A LAZEBNiCE 

(DS Trosky Kraslice)
19:45 DVA, JiM CARTwRiGHT

(Amadis Brno) 

10:30 ZNáTE COCO CHANEL? 
(Divadelní spolek Jiří, Poděbrady)
Vstupenky k zakoupení v Sokolovském infocentru

více informací na www.mdksokolov.cz

Čurda - foto Divadlo bez zákulisí

Existují nějaká omezení pro ty, kdo chtějí 
na hru přijít?
Výrazná omezení nikoliv. Co bych měla zmí-
nit, je fakt, že hra je v češtině, proto nebude 
vhodná pro někoho, kdo česky neumí. Věk 
zde roli nehraje, vzhledem k charakteru 
příběhu však osobně doporučuji návštěvu 
po dovršení 12. roku. Pokud nebude hráč 
plnoletý, vyžaduji doprovod jedné plnoleté 
osoby. Upozornění vyvstává taktéž pro lidi 
trpící klaustrofobií. Prostory nejsou sice nijak 
zvlášť stísněné, hráči jsou ale mezi několika 
stěnami uzavřeni delší čas.  Návštěvu by měli 
zvážit i osoby s chorobami srdce a těhotné 
ženy.
Kdy se mohou naši čtenáři těšit na otevření 
Escape Sokolov?
Plánujeme otevřít 1. října. Na sociálních 
sítích již proběhla první soutěž o volné vstu-
py, na programu je v tomto ohledu určitá 
pravidelnost. Zároveň bude od října spuštěn 
na webu www.escapesokolov.cz rezervační 
systém a není už nic jednoduššího, než si 
svůj čas pro zábavu zamluvit. 

andrea pfeifferová



tě pod Chlumskou horou vybudována v roce 
1890 briketárna druhá (nová briketárna, 
závod II). 

Důl Marie pomocná s briketárnou a koksov-
nou v Čižebné u Nového Kostela v severním 
cípu Oldřichovsko-Pochlovické části pánve
Začátky těžby hnědého uhlí jsou zazname-
nány v polovině 19. století spolu se starou 
voskárnou. Nejsou však doklady. V roce 
1916 zahájil přípravné práce na těžbu zdej-
šího uhlí Vilém Teuch, spolu s geologickým 
průzkumem, s celkem 19 vrty a v roce 1920 

byla vždy 50 m od druhé. Teplota v porubech 
dosahovala 18-20°C. První lávka měla výšku 4 
m, druhá 3-4 m, třetí 2-3 m a čtvrtá 2 m. 
V první lávce se nakládalo uhlí do vozíků 
s bočním výsypem a odbíhači je dopravo-
vali do sýpek na vzdálenost 50 až 100 m. 
Ze sýpek bylo k řetězové dráze 10 m. Ve 
druhé, třetí, případně čtvrté lávce se vozíky 
dopravovaly přímo k řetězové dráze na nej-
větší vzdálenost 100 m. K těžbě se používala 
sbíjecí vzduchová kladiva Korfmann. V roce 
1944 disponoval důl 227 vozíky. Signalizace 
byla řešena zvonkem takto: 1x stůj, 2x máme 
dost vozů, 3x jízda, 4x máme málo vozů, 5x 
nehoda při těžbě, vykolejený vůz, přetržený 
řetěz a podobně. Bylo to vlastně jakési volání 
o pomoc. Výbuchy důlních plynů zaznamená-
ny nebyly. V roce 1944 se použilo na trhací 
práce celkem 3 879 kg donaritu a 1 600 
rozbušek. Horníci si v dole svítili karbidkami.

Ještě jednou připomenu obě velice úspěšné 
briketárny. Již v roce 1880 po rozborech uhlí 
a briketovacích zkouškách byla nedaleko dolu 
Boží Požehnání vybudována první briketárna 
(stará briketárna, závod I), která využívala 
uhlí z hlubinného dolu. Jednalo se o druhý 
závod v Rakousko-Uhersku. První briketárna 
byla v provozu v Křemýži na Bílinsku, ale brzy 
provoz ukončila kvůli nekvalitním výliskům. 
Avšak briketárna v Kynšperku se velice 
osvědčila. Závod stál přímo proti dnešnímu 
železničnímu nádraží v Kynšperku, na druhé 
straně kolejí. Pro velký úspěch byla již v mís-
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Vážení čtenáři, letos 9. září v Sokolově 
oslavíme Den horníků. Stejně jako minulý 
rok Vám při té příležitosti přinášíme 
třídílný seriál, kde se budeme tentokrát 
věnovat historii těžby uhlí v oblasti 
Chebska, včetně obrazové dokumentace. 
Za zpracování děkujeme ing. Jaroslavu 
Jiskrovi, Ph.D.

V letním vydání Sokolovského Patriotu jste 
se dočetli o vývoji v první polovině minulého 
století. V závěrečné části povídání doktora 
inženýra Jaroslava Jiskry už padesátý rok 
nepřekročíme.  K ukončení lomové těžby 
uhlí došlo v roce 1941 z hlediska vytěžení 
uhelných zásob. S postupem fronty na západ 
krátce předtím odtěžil lom I areál hlubinné-
ho dolu Boží Požehnání, ale hlubinná těžba 
probíhala nadále. Přístup do dolu zajišťovaly 
štoly vedené z lomu Boží Požehnání I. Je 
zajímavé, že důl Boží Požehnání měl hlavní 
těžní jámu se srubovou výztuží, k vyzdění 
jámy došlo až v roce 1927.
Fárací štola z lomu Boží Požehnání I byla 
zároveň štolou vtažnou o průřezu 2,2 x 2,0 
m, na kótě 374,8 m n. m. Druhá štola těžní, 
na kótě 379,2 m n. m. měla průřez 3,5 x 2,0 
m. Sloužila jako výdušná a dopravním od-
dělením bylo vytěžené uhlí vytahováno do 
lomu a odtud do briketárny I. Důl disponoval 
ještě jámou vtažnou s průřezem 2,2 x 1,85 
m, jejíž ohlubeň ležela na kótě 422,7 m n. m. 
Větrací oddělení mělo průřez 1,20 x 1,85 m 
a oddělení lezné se dvěma kabely a potrubím 
průměru 300 mm mělo průřez 1,00 x 1,85 m. 
Žebříky měly sklon 80° a přesahovaly povaly 
o 60 cm. Vstup do štol v lomu byl možný pou-
ze přes stanici řetězové dráhy, větrná jáma 
byla v uzamčené budově. 
V horní části sloje jako ochranný strop bývala 
ponechávána cca 5 m mocná vrstva nekvalit-
ního vysokopopelnatého uhlí, kterému říkali 
lignit. 
Těžba probíhala ve třech, místy i čtyřech 
lávkách, metodou pilířování na řízený zával. 
Uhelné pilíře 28x28 m byly chodbami rozdě-
leny na pilíře 14x7 m, jeden porub měl plo-
chu 7x7 m. Porubní fronta jednotlivých lávek 

Z historie těžby uhlí v Chebské pánvi

Důl Boží Požehnání (Segen Gottes)

Kynšperské svazkované brikety s ochrannou známkou

Ochranná známka kynšperských briket



km vzdálené nádraží byly uhlí, koks i brikety 
dováženy v povozech. Celkem bylo z tohoto 
dolu vytěženo 102 811 tun uhlí. 
Po roce 1950 už v Chebské hnědouhelné pánvi 
žádná těžba hnědého uhlí neprobíhala, kromě 
malého výchozového lomu těsně za státní 
hranicí v Bavorsku. Stejně, jako na Teplicku 
a Sokolovsku, i tady bylo stanoveno ochranné 
pásmo lázeňských pramenů. Za celou dobu 
těžby bylo z Chebské hnědouhelné pánve vy-
těženo celkem jen 9 693 881 tun uhlí (z toho 
391 000 tun jsou kvalifikované odhady).

V sobotu 9. září se v Sokolově koná obnove-
ný hornický průvod v rámci Dne horníků. Sr-
dečně zvu všechny ty, kteří mají ještě havíři-
nu uloženou v srdci, aby se do slavnostního 
pochodu zapojili. Průvod vyráží v 10 hodin 
od areálu Sokolovské bytové, s. r. o. přes 
Staré náměstí směrem k nám. Budovatelů. 
Tady pak proběhne stužkování, přípitek 
slavnostním ležákem Horňák z místního 
pivovaru Permon a další program. 

Zdař Bůh všem „srdcařům“! 
ing. Jaroslav Jiskra, Ph.D. 

již začala pravidelná těžba uhlí. Byla reali-
zována 410 metrů dlouhou úpadní štolou, 
vedenou od východu na západ. V roce 1920 
byla poblíž ústí štoly vybudována třídírna, 
v roce 1922-23 koksovna pro nízkotepelnou 
karbonizaci hnědého uhlí s 24 roleovými 
pecemi a v roce 1925 briketárna, vyrábějící 
briketky z hnědouhelného koksu s využitím 
dehtu jako pojiva. V roce 1929 byl celý závod 
pro nerentabilitu uzavřen. Nebyl totiž napo-
jen na železnici vlečkou, ani lanovkou, na 8 
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Zpracovatelský komplex v Čižebné u Nového Kostela 
u dolu Marie Pomocná (třídírna, briketárna a koksovna 
s 24 Roleovými pecemi).



ROAD SHOW 2017 – MY A NAŠE BEZPE NOST 
5. BEZPE NOSTNÍ DISKUSNÍ FÓRUM ZABÝVAJÍCÍ SE SOU ASNOSTÍ A BUDOUCNOSTÍ OBRANY 

A BEZPE NOSTI V KARLOVARSKÉM KRAJI 

MGR. ADOLF KOP IVA, ředitel Národního institutu pro obranu a bezpečnost
„Za projektem RSW 2017 se skrývá 14 odborných diskusí s veřejností na téma zajištění obrany 
a bezpečnosti ČR. Očekáváme zejména podněty vedoucí k posílení regionální a celorepublikové 
efektivní spolupráce všech zainteresovaných subjektů v oblasti obrany a bezpečnosti a tím zajištění 
větší bezpečnosti země jako takové.“

ING. BOHUSLAV CHALUPA, poslanec, místopředseda Výboru pro obranu PSP ČR, předseda Podvýboru 
pro akvizice MO, obchod s vojenským materiálem a inovace AČR

„Jsem rád, že se ukazuje, že nápad založit Institut pro obranu a bezpečnost měl smysl, projekt 
bude pokračovat, budeme zjišťovat stav v regionech, vyhodnocovat a hledat řešení. 
Těším se na další setkání s občany a bezpečnostní komunitou v dalších krajích ČR, čeká nás mno-
ho potřebné a užitečné práce.“

RADEK ZACHOVAL, vedoucí technického odděleni, Security & Comfort, Siemens s.r.o.

„Z našeho pohledu je RSW 2017 ideálním prostorem pro diskusi o aktuálních bezpečnostních 
otázkách. Svým pojetím může významně pomoci v šíření informovanosti o možnostech, v našem 
pojetí především technologických,  a způsobu zajišťování bezpečnosti státu a jeho občanů mezi 
odbornou i laickou veřejnost.“

ING. RADEK HAUERLAND, víceprezident pro vnější komunikaci, Česká zbrojovka, a.s.

„Klíčové je umět společné problémy v oblasti bezpečnosti identi�kovat, popsat a najít nejopti-
málnější řešení. Formát debat RSW 2017 vnímáme jako nástroj, který zde chyběl, a který by svým 
dovedným spojením široké škály diskutérů mohl v hledání řešení problémů pomoct.“

MARTIN LANK, poslanec, člen Výboru pro bezpečnost PSP ČR

„… takováto fóra mají velký smysl, vnímám je jako velkou příležitost dozvědět se něco nového 
a posunout se dál a třeba i nasbírat inspiraci, čemu se věnovat a na co se v budoucnu zaměřit. 
Je to ale hlavně unikátní možnost získat zpětnou vazbu a poznatky z praxe. Být na pódiu spolu 
s odborníky a představiteli státních institucí a samospráv je pro mě čest.“

www.institutobrany.cz

EKLI O NÁS 
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Dne 26. 9. 2017 od 17:00 hod. proběhne v pro-
storách Městského domu kultury v Sokolově na 
adrese: 5. května 655,  356 01 Sokolov, v pořa-
dí již pátá odborná debata s laickou veřejností 
v rámci projektu ROAD SHOW 2017 – My a naše 
bezpečnost (RSW 2017) na téma zajištění obrany 
a bezpečnosti kraje i celé ČR. Organizací akce se 
ujal Národní institut pro obranu a bezpečnost, z.(NIPOAB) ve spolupráci s vedením Karlo-
varského kraje. více než 300 lidí. Široká a pestrá skladba účastníků zahrnuje nejen vedení 
našeho kraje, města Sokolova, ale i zástupce státní správy, představitele Poslanecké sně-
movny Parlamentu České republiky, ostatních samospráv, jednotek IZS, bezpečnostních 
a obranných organizací, průmyslu, vědy, výzkumu a vzdělávání.
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Agentura osobní asistence a sociálního poradenství
Vás zve na

Den otevrených dverí,
který se bude konat  pri príležitosti

15. výrocí naší agentury.

Ve ctvrtek  14.9. 2017
od 10 do 15 hodin

v prostorách sídla organizace
Hornická 1595, Sokolov.

ˇ ˇ
ˇ ˇ

ˇ

ˇ

Více o projektu Road Show 2017 - My a naše bezpečnost na: www.institutobrany.cz

Bližší informace naleznete na internetových stránkách www.institutobrany.cz, kde se můžete velmi snadno přihlásit na: 
https://www.institutobrany.cz/karlovarsky-kraj. Vstup je volný. 

I Váš názor je důležitý, přijďte se o něj podělit!

Dne 26. 9. 2017 od 17:00 hod. proběhne v prostorách Městského domu kultury 
v Sokolově na adrese: 5. května 655,  356 01 Sokolov, v pořadí již pátá odborná 
debata s laickou veřejností v rámci projektu ROAD SHOW 2017 – My a naše 
bezpečnost (RSW 2017) na téma zajištění obrany a bezpečnosti kraje i celé 
ČR. Organizací akce se ujal Národní institut pro obranu a bezpečnost, z. ú. 
(NIPOAB) ve spolupráci s vedením Karlovarského kraje. Debaty se zúčastní 
více než 300 lidí. Široká a pestrá skladba účastníků zahrnuje nejen vedení našeho 
kraje, města Sokolova, ale i zástupce státní správy, představitele Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky, ostatních samospráv, jednotek IZS, 
bezpečnostních a obranných organizací, průmyslu, vědy, výzkumu a vzdělávání.
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Dne 26. 9. 2017 od 17:00 hod. proběhne v prostorách Městského domu kultury 
v Sokolově na adrese: 5. května 655,  356 01 Sokolov, v pořadí již pátá odborná 
debata s laickou veřejností v rámci projektu ROAD SHOW 2017 – My a naše 
bezpečnost (RSW 2017) na téma zajištění obrany a bezpečnosti kraje i celé 
ČR. Organizací akce se ujal Národní institut pro obranu a bezpečnost, z. ú. 
(NIPOAB) ve spolupráci s vedením Karlovarského kraje. Debaty se zúčastní 
více než 300 lidí. Široká a pestrá skladba účastníků zahrnuje nejen vedení našeho 
kraje, města Sokolova, ale i zástupce státní správy, představitele Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky, ostatních samospráv, jednotek IZS, 
bezpečnostních a obranných organizací, průmyslu, vědy, výzkumu a vzdělávání.
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Bližší informace naleznete na internetových stránkách www.institutobrany.cz, 
kde se můžete velmi snadno přihlásit na:

https://www.institutobrany.cz/karlovarsky-kraj. Vstup je volný.
I Váš názor je důležitý, přijďte se o něj podělit!

OBCHOD S CHUDOBOU A POCIT BEZPEČÍ OBČANŮ, SVĚT ZÁCHRANÁŘŮ - CENTRUM 
ZDRAVÍ A BEZPEČÍ (SOUČÁST VZDĚLÁVACÍHO PROCESU OBYVATELSTVA), BEZPEČNÁ 
ŠKOLA, INFORMAČNÍ CENTRUM HROMADA (INFORMOVÁNÍ OBYVATEL O MIMOŘÁDNÝCH 
UDÁLOSTECH VELKÉHO ROZSAHU), ARMÁDA JAKO NEZBYTNÁ SOUČÁST SPOLEČNOSTI, 
ROLE PRŮMYSLU, VĚDY A VÝZKUMU JAKO SOUČÁST BEZPEČNOSTI REGIONU JSOU 
HLAVNÍMI TÉMATY ODBORNÉ DEBATY V KARLOVARSKÉM KRAJI,
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TANENÍ ŠKOLA
PETRA MACHÁKA SOKOLOV A  

          NABÍZÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 

Každé pondlí od 18.9.2017 v 18:00 hodin 

Každé pondlí od 11.9.2017 v 16 a 17 hodin 
a tvrtek od 14.9.2017 rovnž v 16 a 17 hodin 

Každé pondlí od 18.9.2017 ve 20:00 hodin 

Každé úterý od 19.9.2017 v 18:30 hodin 

Každé úterý od 19.9.2017 ve 20:10 hodin 

INFORMACE A PIHLÁŠENÍ :
E-MAIL: pm.dance@volny.cz,   WEB: tanecniskola.wgz.cz 

TEL.:    352 621 072,    728 838 096,    723 940 803 

PIHLÁŠKY PROSTEDNICTVÍM WEBU
TANENÍ ŠKOLY PETRA MACHÁKA

HROMADNÉ ZÁPISY : 
6. A 7.9. 2017 OD 15 DO 17 HODIN V MDK SOKOLOV -  KLUB M 


 V POLIKLINICE  
SOKOLOV

CENA MENU / OBĚD 
85,- / 69,- KČ

( menu: polévka, jídlo a nápoj 0,2 l ) 

SNÍDANĚ 
7:30 - 9:30 

OBĚDY   
10:30 - 14:30  

PŘIPOJENÍ K WIFI 

PRONÁJEM PROSTOR 

ZAJIŠTĚNÍ CATERINGU 

STRAVOVÁNÍ PRO FIREMNÍ 
ZÁKAZNÍKY S MOŽNOSTÍ 

SMLOUVY 

NABÍZÍME : 

KDE SE DOBŘE 
 NAJÍST ?

V případě nepříznivého počasí proběhne akce ve vnitřních prostorách DDM.

finančně podpořeno městem Sokolov

v sobotu 23. září 2017 
 •  v areálu Domu dětí a mládeže v době 15.00-17.30 hod.
 •  od 15.00 hod. na Vás čeká zábavný program divadla Skazka 

a živé nafukovací loutky
 •  soutěže s pohádkovými bytostmi o ceny

 •  vstupné zdarma
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www.klaster-sokolov.blogspot.cz

Výstavy jsou pořádány za podpory a porozumění

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

Sokolov

04/09 – 27/09/2017 

Zahájení v pondělí 4. září 2017 v 17:30 hodin

www.klaster-sokolov.blogspot.cz

Výstavy jsou pořádány za podpory a porozumění

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

Sokolov

04/09 – 27/09/2017 

Zahájení v pondělí 4. září 2017 v 17:30 hodin
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Vertigo Motors Czech

WWW.TRIALGP.COM

#WEARETRIALGP

FIM TRIAL WORLD CHAMPIONSCHIP

TRIALGP CZECH.R
09-10. 09. 2017

SOKOLOV
KOUPALIŠTĚ

MICHAL

KVALIFIKACE
SOBOTA - 1500HOD.

TRIAL
NEDĚLE - 0900HOD.



1717



1818

K
O

M
E

R
Č

N
Í P

Ř
ÍS

P
Ě

V
E

K



19
 K

O
M

E
R

Č
N

Í P
Ř

ÍS
P

Ě
V

E
K



20
20

oplocena. V současnosti je vstup přímo na 
lokalitu zakázán. Po okraji je však vybudována 
ohrazená pěšina pro turisty.

KAMENy ZMiZELýCH

Ve Staroměstské ulici v Chodově byly 16. 
srpna 2015 slavnostně odhaleny památníky 
chodovské židovské rodiny Kronbergerů, která 
byla pronásledována během války. Konce 
války se dožily pouze děti, které zachránily tzv. 
Wintonovy vlaky. Památník má formu stolper-
steinů, což jsou dlažební kostky s mosazným 
povrchem vsazené do chodníku. Každý kámen 
připomíná jednotlivou osobu. Jednalo se 
o první památku tohoto druhu v Karlovarském 
kraji. O rok později zde bylo položeno dalších 5 
kamenů – tři kameny před obřadní síní radnice 
uctívají památku Bedřicha Kettnera, jeho ženy 
a syna, kteří tragicky zemřeli během války. Zby-
lé 2 byly přidány k 4 dalším kamenům rodiny 
Kronbergerů a jsou na místě od loňska. Položil 
je německý sochař Gunter Demnig, který má 
od roku 1995 na svém kontě již více než 60 000 
stolpersteinů v téměř 20 evropských zemích.

adéla richterová, Michaela Štrbová 
Sokolovské infocetrum

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

VyHLÍDKOVá STEZKA PO ZáMECKÉM 
VRCHU V KRASLiCÍCH

V Kraslicích vznikla za podpory Městských lesů 
a Spolku přátel města Kraslice stezka, která je 
v délce 4 km. Začíná v ulici Nerudova naproti 
kostelu Božího těla, kde najdete informační ta-
buli s významnými místy celé stezky. Na cestě 
je celkem 12 zastavení. Evangelickým kostelem 
počínaje a Pramenem horníků konče.  Mimo to 
na cestě naleznete například Preisův pomník – 
upomínka na zasloužilého kraslického učitele, 
Vedralův altán – pojmenovaný po známém 
kraslickém malíři Karlu Vedralovi a několik dal-
ších pramenů. Cesta vede lesem a je značena 
červenou a zelenou turistickou značkou.

TŘi KŘÍŽKy

Nedaleko obce Prameny se na kamenné vyvý-
šenině v nadmořské výšce 817 m tyčí tři kříže, 

po kterých byla lokalita pojmenována. V roce 
1962 byly vyhlášeny národní přírodní památ-
kou, především díky výskytu ojedinělých druhů 
rostlin, které jsou vázány na hadec.
Ke vzniku místa se váže několik legend. Nej-
známější pověsti tvrdí, že kříže nechali postavit 
tři místní nemocní bratři jako poděkování za 
své uzdravení. Legenda však není potvrzená 
a pamětníci ji odmítají. Důvod výstavby křížů 
byl mnohem prostší.  Obyvatelé Pramenů byli 
velmi zbožní a zároveň bohatí, často nechávali 
ve městě či okolí budovat kapličky nebo kříže, 
což je případ Tří křížků. Zhotoveny byly společ-
nými silami občanů v roce 1849.
V blízkosti Tří křížků se rozprostírá známá upo-
línová louka. Najdete ji po pravé straně silnice 
mezi obcemi Prameny a Nová Ves. Díky výskytu 
endemitů, tedy rostlin vyskytujících se pouze 
na jednom místě vázaných na hadec, byla zařa-
zena mezi významné evropské lokality. Pokud 
byste ji chtěli vidět rozkvetlou upolíny, ideální 
čas k navštívení je v polovině května s ohledem 
na aktuální klimatické podmínky.
Od roku 1979 byla na Křížcích vybudována na-
učná stezka přístupná lidem. Místo bylo hojně 
turisticky navštěvováno, což přineslo značné 
poškozování, a proto byla stezka v roce 2001 
zrušena a oblast národní přírodní památky 

S námi víte, „Kam po Sokolovsku“
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Kalendárium

MĚSTSKý DŮM KULTURy SOKOLOV

4. září Ι 17:30 Ι klášterní kostel sv. Antonína 
Paduánského
JiŘÍ SOZANSKý: TOTAL
Vernisáž výstavy
Zamyšlení nad problémem a projevy totality, 
připomínka Orwella a dalších komentátorů 
tohoto uspořádání lidské společnosti. Obra-
zy, oleje, akvarely, koláže, plastiky, objekty.
Výstava potrvá do 27. září.

6. září Ι 14:30-17:00 Ι kavárna Štístko v MDK 
Sokolov
Taneční škola Jana Ondera
PODZiMNÍ TANEČNÍ KURZy 2017 – zápis 
do tanečních kurzů. Taneční a společenská 
výchova pro mládež a taneční pro dospělé 
(začátečníci). 

6. a 7. září Ι 15:00-17:00 Ι Hudební klub „M“
ZáPiSy DO Tš PETRA MACHáČKA 
A TK šANCE

9. září Ι 10:00 Ι po celém městě Sokolov 
DEN HORNÍKŮ / HORNiCKá POUť 2017
Hornický průvod městem
Program hlavního pódia: Pavel Dobeš, Doga, 
Barbora Poláková, Janek Ledecký &band 
Doprovodné akce:  Den s armádou, Strong-
man, Světový den shybu, Streetball 
Staré náměstí: pódium národnostních men-
šin a historické pódium; ul. Nábřežní: folkové 
pódium; areál Bohemia: rockové pódium

9. září Ι 13:30 Ι vestibul MDK Sokolov
Vernisáž 18. ročníku výstavy 
„SETKáNÍ PŘES HRANiCi“ V RáMCi DNE 
HORNÍKŮ
Pořádá fotoklub FOS Sokolov

12. září Ι 10:00 a 17:00 Ι Městské divadlo Soko-
lov
Divadlo za2 Praha
O STATEČNÉM MiKEšOVi
Pro děti od 3 do 9 let
Vstupné: 40 Kč (10:00); 75 Kč (17:00)
Dopolední představení pro kolektivy pou-
ze po předchozím objednání

12. září Ι 15:30-16:30 Ι Hudební klub „M“
ZáPiS DO Tš MAREšOVýCH

Přihlášky jsou také na www.tsmaresovi.
cz nebo info@tsmaresovi.cz.

12. září Ι 17:00 Ι zkušebna č. 99
Nábor do taneční skupiny Beat Generation

18. září Ι 19:00 Ι Městské divadlo Sokolov
Divadlo Radka Brzobohatého
MARC CAMOLETTi: TŘi LETUšKy 
V PAŘÍŽi
Francouzská situační komedie, kde lásky 
přilétají a odlétají. Alexander je úspěšný 
pařížský architekt, kterému monogamie nic 
neříká. Svůj milostný život koordinuje leto-
vým řádem, který se zdá být dokonalý…
Hrají: Ernesto Čekan, Petr Vágner/ Zdeněk 
Hrabě, Pavlína Mourková, Kateřina Peřinová- 
Velebová, Charlotte Doubravová, Vladimíra 
Benoni / Irena Máchová.
Režie: Hana Gregorová 
Zahájení divadelního předplatného 

22. září Ι 14:00 Ι Staré náměstí Sokolov
EVROPSKý DEN BEZ AUT 
V rámci Mezinárodního týdne mobility. 
Nechte dnes auto doma! Poučný i zábavný 
program, který doprovodí cyklojízda po 
městských cyklostezkách. Na akci se podílejí 
Městský dům kultury, Sotes a Městská poli-
cie Sokolov. 

22. - 24. září Ι Městské divadlo Sokolov
SOKOLOVSKá ČURDA
15. ročník celostátní nesoutěžní přehlídky 
divadelních amatérských souborů
Pořádá Divadlo bez zákulisí, z. s. ve spoluprá-
ci s MDK Sokolov.

26. září Ι 17:00 Ι Městské divadlo a ostatní 
prostory MDK Sokolov
ROAD SHOw 2017 – My A NAšE BEZPEČ-
NOST
5. bezpečnostní diskusní fórum zabývající se 
současností a budoucností obrany a bezpeč-
nosti v Karlovarském kraji.

28. září Ι 15:00 Ι Staré náměstí 
Hrajeme o státních svátcích
KDO Má ČAS - sokolovská folková formace
Vstup volný

Změna programu vyhrazena

Připravujeme na říjen: 

2. října Ι 17:30 Ι klášterní kostel sv. Antonína 
Paduánského
RADEK MACKE: PREZENTACE DOBRA
Vernisáž výstavy

2. října Ι 19:00 Ι Městské divadlo Sokolov
HVĚZDy, JAK JE NEZNáTE: 
 JAN KRAUS & DAViD KRAUS
Zábavný pořad

4. října Ι 19:00 Ι Městské divadlo Sokolov
JAZZFEST Karlovy Vary – Sokolov 2017, 
Mezinárodní jazzový festival 
MARTiN KRATOCHVÍL & JAZZ Q
Jazzrocková kapela, která se stala legendou. 

3D 4K KiNO ALFA

PáTEK 1. září
15:00 3D HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZE-
UM  ČR, animovaný/komedie, 85 min, česky. 
Vstupné: 150/130 Kč
17:30 TULiPáNOVá HOREČKA VB, drama/
romantický, 107 min, titulky. Přístupný od 15 
let. Vstupné: 120 Kč
20:00 PREMIÉRA LOGANOVi PARťáCi  USA, 
komedie, 119 min, titulky. Přístupný od 12 
let. Vstupné: 110 Kč

SOBOTA 2. září
11:00 HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM 
ČR, animovaný/komedie, 85 min, česky. 
Vstupné: 130/110 Kč
13:00 AUTA 3 USA, komedie/animovaný/
rodinný, 109 min, dabing. Vstupné: 100 Kč
15:00 VELKá OŘÍšKOVá LOUPEŽ 2  USA/
Kanada/Jižní Korea, animovaný/komedie/
rodinný, 92 min, dabing. Vstupné: 110 Kč
17:30 LOGANOVi PARťáCi  USA, komedie, 
119 min, titulky. Přístupný od 12 let. Vstup-
né: 110 Kč
20:00 TEMNá VĚŽ USA, akční/fantasy/sci-fi, 
91 min, titulky. Přístupný od 12 let. Vstupné: 
120 Kč

NEDĚLE 3. září
11:00  3D EMOJi VE FiLMU  USA, animova-
ný/dobrodružný/komedie/, 97 min, dabing. 
Vstupné: 130 Kč
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13:00 Já, PADOUCH 3  USA, animovaný/
akční/komedie/rodinný, 90 min, dabing. 
Vstupné: 110/90 Kč
15:00 HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM  
ČR, animovaný/komedie, 85 min, česky. 
Vstupné: 130/110 Kč
17:30 TULiPáNOVá HOREČKA  VB, drama/
romantický, 107 min, titulky. Přístupný od 15 
let. Vstupné: 120 Kč
20:00 ZABiJáK & BODyGUARD  USA, akční/
komedie, 118 min,  titulky. Přístupný od 15 
let. Vstupné: 110 Kč

PONDĚLÍ 4. září  
17:30 FESTIVALOVÉ OZVĚNY VE FILMOVÉM 
KLUBU
PáTá LOď  ČR/SR, drama/rodinný, 85 min, 
česky. Vstupné: 120/70 Kč 
19:30  FESTIVALOVÉ OZVĚNY VE FILMOVÉM 
KLUBU
DRUHá STRANA NADĚJE Finsko/Německo, 
drama/komedie, 98 min, titulky. Vstupné: 
120/70 Kč

ÚTERý 5. září
10:00  NEJEN PRO SENIORY SRDEČNĚ VáS 
VÍTáME Francie/Belgie, komedie, 92 min, 
titulky. Přístupný od 12 let. Vstupné: 60 Kč
17:30 BARRy SEAL: NEBESKý GAUNER  
USA, krimi/thriller, 114 min, titulky. Přístup-
ný od 12 let. Vstupné: 120 Kč
20:00 ANNABELLE 2: ZROZENÍ ZLA  USA, 
horor/mysteriózní/thriller, 109 min, titulky. 
Přístupný od 12 let. Vstupné: 110 Kč

STŘEDA 6. září
17:30 LOGANOVi PARťáCi  USA, komedie, 
119 min, titulky. Přístupný od 12 let. Vstup-
né: 110 Kč
20:00 PO STRNišTi BOS  ČR, drama/válečný/
komedie/historický, 111 min, česky. Vstupné: 
120 Kč

ČTVRTEK 7. září
17:30  3D PREMIÉRA TERMiNáTOR 2: Den 
zúčtování  USA/Francie, akční/thriller/sci-fi, 
130 min, titulky. Přístupný od 12 let. Vstup-
né: 140 Kč
20:00 PREMIÉRA to  USA, horor/drama/
thriller, 135 min, titulky. Přístupný od 15 let. 
Vstupné: 110 Kč

PáTEK 8. září
15:00 EMOJi VE FiLMU  USA, animovaný/
dobrodružný/komedie/, 97 min, dabing. 
Vstupné: 100 Kč
17:30  TEMNá VĚŽ  USA, akční/fantasy/
sci-fi, 91 min, titulky. Přístupný od 12 let. 
Vstupné: 120 Kč
20:00 to  USA, horor/drama/thriller, 135 
min, titulky. Přístupný od 15 let. Vstupné: 
110 Kč

SOBOTA 9. září
11:00 EMOJi VE FiLMU  USA, animovaný/
dobrodružný/komedie/, 97 min, dabing. 
Vstupné: 100 Kč
13:00 LETÍME  Luc./Norsko/Něm., animova-
ný, 84 min, dabing. Vstupné: 100 Kč
15:00 HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM 
ČR, animovaný/komedie, 85 min, česky. 
Vstupné: 130/110 Kč
17:30  3D TERMiNáTOR 2: DEN ZÚČTOVá-
NÍ  USA/Francie, akční/thriller/sci-fi, 130 min, 
titulky. Přístupný od 12 let. Vstupné: 140 Kč
20:00 LOGANOVi PARťáCi  USA, komedie, 
119 min, titulky. Přístupný od 12 let. Vstup-
né: 110 Kč

NEDĚLE 10. září
11:00 Já, PADOUCH 3  USA, animovaný/
akční/komedie/rodinný, 90 min, dabing. 
Vstupné: 110/90 Kč
13:00  3D HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZE-
UM  ČR, animovaný/komedie, 85 min, česky. 
Vstupné: 150/130 Kč
15:00 VELKá OŘÍšKOVá LOUPEŽ 2  USA/
Kanada/Jižní Korea, animovaný/komedie/
rodinný, 92 min, dabing. Vstupné: 110 Kč
17:30 ZABiJáK & BODyGUARD  USA, akční/
komedie, 118 min,  titulky. Přístupný od 15 
let. Vstupné: 110 Kč
20:00 to USA, horor/drama/thriller, 135 min, 
titulky. Přístupný od 15 let. Vstupné: 110 Kč

PONDĚLÍ 11. září
17:30 TULiPáNOVá HOREČKA VB, drama/
romantický, 107 min, titulky. Přístupný od 15 
let. Vstupné: 120 Kč
19:30  FESTIVALOVÉ OZVĚNY VE FILMOVÉM 
KLUBU
VáŽENý OBČAN Argentina/Španělsko, 
drama/komedie, 117 min, titulky. Vstupné: 
120/70 Kč

ÚTERý 12. září
10:00  NEJEN PRO SENIORY KŘiŽáČEK  ČR, 
drama/historický/road movie, 90 min, česky. 
Vstupné: 60 Kč
17:30 BARRy SEAL: NEBESKý GAUNER  
USA, krimi/thriller, 114 min, titulky. Přístup-
ný od 12 let. Vstupné: 120 Kč
20:00 to USA, horor/drama/thriller, 135 min, 
titulky. Přístupný od 15 let. Vstupné: 110 Kč

STŘEDA 13. září
17:30 LOGANOVi PARťáCi  USA, komedie, 
119 min, titulky. Přístupný od 12 let. Vstup-
né: 110 Kč
20:00 ANNABELLE 2: ZROZENÍ ZLA  USA, 
horo/mysteriózní/thriller, 109 min, titulky. 
Přístupný od 12 let. Vstupné: 110 Kč

ČTVRTEK 14. září
17:30  PREMIÉRA KTERý JE TEN PRAVý?  
USA, drama/komedie/romantický, titulky. 
Vstupné: 110 Kč
20:00  PREMIÉRA AMERiCKý ZABiJáK USA, 
akční/thriller, 112 min,  titulky. Přístupný od 
15 let. Vstupné: 110 Kč

PáTEK 15. září
15:00  PREMIÉRA NEJSLEDOVANĚJšÍ  ČR, 
dokumentární, 97 min, česky. Vstupné: 110 Kč
17:30  PREMIÉRA VÍNO NáS SPOJUJE  
Francie, drama, 113 min, titulky. Přístupný 
od 12 let. Vstupné: 110 Kč
20:00 AMERiCKý ZABiJáK  USA, akční/
thriller, 112 min,  titulky. Přístupný od 15 let. 
Vstupné: 110 Kč

SOBOTA 16. září
11:00  3D EMOJi VE FiLMU  USA, animova-
ný/dobrodružný/komedie/, 97 min, dabing. 
Vstupné: 130 Kč
13:00 VELKá OŘÍšKOVá LOUPEŽ 2  USA/
Kanada/Jižní Korea, animovaný/komedie/
rodinný, 92 min, dabing. Vstupné: 110 Kč
15:00 NEJSLEDOVANĚJšÍ  ČR, dokumen-
tární, 97 min, česky. Vstupné: 110 Kč
17:30 ZABiJáK & BODyGUARD  USA, akční/
komedie, 118 min,  titulky. Přístupný od 15 
let. Vstupné: 110 Kč
20:00 KTERý JE TEN PRAVý?  USA, drama/
komedie/romantický, titulky. Vstupné: 110 
Kč
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NEDĚLE 17. září
11:00 Já, PADOUCH 3  USA, animovaný/
akční/komedie/rodinný, 96 min, dabing. 
Vstupné: 110/90 Kč
13:00  3D HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZE-
UM  ČR, animovaný/komedie, 85 min, česky. 
Vstupné: 150/130 Kč
15:00 EMOJi VE FiLMU  USA, animovaný/
dobrodružný/komedie/, 97 min, dabing. 
Vstupné: 100 Kč
17:30 VÍNO NáS SPOJUJE  Francie, drama, 
113 min, titulky. Přístupný od 12 let. Vstup-
né: 110 Kč
20:00 AMERiCKý ZABiJáK  USA, akční/
thriller, 112 min,  titulky. Přístupný od 15 let. 
Vstupné: 110 Kč

PONDĚLÍ 18. ZáŘÍ
17:30  KTERý JE TEN PRAVý?  USA, drama/
komedie/romantický, titulky. Vstupné: 110 Kč
19:30  FESTIVALOVÉ OZVĚNY VE FILMOVÉM 
KLUBU
PĚKNĚ BLBĚ USA, komedie/drama, 119 min, 
titulky. Vstupné: 120/70 Kč

ÚTERý 19. září
10:00 NEJEN PRO SENIORY šPANĚLSKá 
KRáLOVNA Španělsko, drama/komedie, 
128 min, titulky. Přístupný od 12 let. Vstup-
né: 60 Kč
17:30 DUNKERK VB/Niz./Francie, akční/
válečný, 107 min, titulky. Přístupný od 12 let. 
Vstupné: 110 Kč
20:00 to USA, horor/drama/thriller, 135 min, 
titulky. Přístupný od 15 let. Vstupné: 110 Kč

STŘEDA 20. září
17:30 BARRy SEAL: NEBESKý GAUNER  
USA, krimi/thriller, 114 min, titulky. Přístup-
ný od 12 let. Vstupné: 120 Kč
20:00 AMERiCKý ZABiJáK  USA, akční/
thriller, 112 min,  titulky. Přístupný od 15 let. 
Vstupné: 110 Kč

ČTVRTEK 21. září
17:30 KTERý JE TEN PRAVý?  USA, drama/
komedie/romantický, titulky. Vstupné: 110 
Kč
20:00 3D PREMIÉRA KiNGSMAN: ZLATý 
KRUH  USA, akční/komedie, 141 min, titulky. 
Přístupný od 15 let. Vstupné: 150 Kč

PáTEK 22. září
15:00 3D PREMIÉRA LEGO® NiNJAGO® 
film USA, animovaný/komedie/akční, 97 min, 
dabing. Vstupné: 130 Kč
17:30 PO STRNišTi BOS  ČR, drama/válečný/
komedie/historický, 111 min, česky. Vstupné: 
120 Kč
20:00 KiNGSMAN: ZLATý KRUH  USA, akč-
ní/komedie, 141 min, titulky. Přístupný od 15 
let. Vstupné: 130 Kč

SOBOTA 23. září
11:00 HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM  
ČR, animovaný/komedie, 85 min, česky. 
Vstupné: 130/110 Kč
13:00 LEGO® NiNJAGO® film  USA, ani-
movaný/komedie/akční, 97 min, dabing. 
Vstupné: 110 Kč
15:00 VELKá OŘÍšKOVá LOUPEŽ 2  USA/
Kanada/Jižní Korea, animovaný/komedie/
rodinný, 92 min, dabing. Vstupné: 110 Kč
17:30 VÍNO NáS SPOJUJE  Francie, drama, 
113 min, titulky. Přístupný od 12 let. Vstup-
né: 110 Kč
20:00 to USA, horor/drama/thriller, 135 min, 
titulky. Přístupný od 15 let. Vstupné: 110 Kč

NEDĚLE 24. září
11:00 EMOJi VE FiLMU USA, animovaný/
dobrodružný/komedie/, 97 min, dabing. 
Vstupné: 100 Kč
13:00 Já, PADOUCH 3  USA, animovaný/
akční/komedie/rodinný, 90 min, dabing. 
Vstupné: 110/90 Kč
15:00 LEGO® NiNJAGO® film  USA, ani-
movaný/komedie/akční, 97 min, dabing. 
Vstupné: 110 Kč
17:30 3D KiNGSMAN: ZLATý KRUH  USA, 
akční/komedie, 141 min, titulky. Přístupný 
od 15 let. Vstupné: 150 Kč
20:00 AMERiCKý ZABiJáK  USA, akční/
thriller, 112 min,  titulky. Přístupný od 15 let. 
Vstupné: 110 Kč

PONDĚLÍ 25. září
17:30 KiNGSMAN: ZLATý KRUH  USA, akč-
ní/komedie, 141 min, titulky. Přístupný od 15 
let. Vstupné: 130 Kč
19:30  FESTIVALOVÉ OZVĚNY VE FILMOVÉM 
KLUBU
DOBRý ČASy  USA, krimi/drama, 100 min, 
titulky. Vstupné: 120/70 Kč

ÚTERý 26. září
10:00 NEJEN PRO SENIORY PO STRNišTi 
bos  ČR, drama/válečný/komedie/historický, 
111 min, česky. Vstupné: 60 Kč
17:30 LOGANOVi PARťáCi  USA, komedie, 
119 min, titulky. Přístupný od 12 let. Vstup-
né: 110 Kč
20:00 3D TERMiNáTOR 2: DEN ZÚČTOVáNÍ  
USA/Francie, akční/thriller/sci-fi, 130 min, 
titulky. Přístupný od 12 let. Vstupné: 140 Kč

STŘEDA 27. září
17:30 AMERiCKý ZABiJáK USA, akční/
thriller, 112 min,  titulky. Přístupný od 15 let. 
Vstupné: 110 Kč
20:00 TEMNá VĚŽ  USA, akční/fantasy/sci-fi, 
91 min, titulky. Přístupný od 12 let. Vstupné: 
120 Kč

ČTVRTEK 28. září
17:30  PREMIÉRA ZAHRADNiCTVÍ: DEZER-
TÉR  ČR/SR, drama, 130 min, česky. Vstupné: 
120 Kč
20:00  PREMIÉRA AMiTyViLLE: PROBUZENÍ  
USA, horor/thriller, 85 min, titulky. Přístupný 
od 15 let. Vstupné: 110 Kč

PáTEK 29. září
15:00 3D LEGO® NiNJAGO® film  USA, 
animovaný/komedie/akční, 97 min, dabing. 
Vstupné: 130 Kč
17:30 Zahradnictví: Dezertér  ČR/SR, drama, 
130 min, česky. Vstupné: 120 Kč
20:00 AMiTyViLLE: PROBUZENÍ  USA, ho-
ror/thriller, 85 min, titulky. Přístupný od 15 
let. Vstupné: 110 Kč

SOBOTA 30. září
11:00 LEGO® NiNJAGO® film  USA, ani-
movaný/komedie/akční, 97 min, dabing. 
Vstupné: 110 Kč
13:00 HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM  
ČR, animovaný/komedie, 85 min, česky. 
Vstupné: 130/110 Kč
15:00 3D EMOJi VE FiLMU USA, animovaný/
dobrodružný/komedie/, 97 min, dabing. 
Vstupné: 130 Kč
17:30 KiNGSMAN: ZLATý KRUH USA, akční/
komedie, 141 min, titulky. Přístupný od 15 
let. Vstupné: 130 Kč
20:00 ZAHRADNiCTVÍ: DEZERTÉR  ČR/SR, 
drama, 130 min, česky. Vstupné: 120 Kč
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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 začát-
kem prvního představení. 

FiLMOVý KLUB SOKOLOV
Průkazky do Filmového klubu pro rok 2017 
jsou k dispozici před každou projekcí FK.  
Cena průkazky je 110 Kč a platí od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.  
Více o Filmovém klubu na www.filmklubsokolov.cz

DDM  SOKOLOV

1. - 2. 9. Ι 8:00 Ι DDM 
ZáPiS DO ZáJMOVýCH ÚTVARŮ 
2017/2018
Zveme všechny děti i rodiče, kteří mají zájem 
podívat se do našich kluboven a dozvědět 
se něco o možnostech trávení volného času 
v Domě dětí a mládeže. 
V pátek 1. 9. bude zápis do zájmových útvarů 
v době 8.00-18.00 hod., v sobotu 2. 9. v době 
9.00-14.00 hod.

od 11. 9. Ι DDM
ZAHAJOVACÍ SCHŮZKy ZáJMOVýCH 
ÚTVARŮ
Bližší informace najdete v nabídce Domu 
dětí a mládeže.

23. 9. Ι 15:00 Ι DDM
„POHáDKOVÉ ODPOLEDNE“
Zábavná akce pro veřejnost bude opět v are-
álu DDM nabízet zajímavý program, návštěvu 
pohádkových bytostí a soutěže pro děti. 

Lucie Kottová, DDM Sokolov

MĚSTSKá KNiHOVNA SOKOLOV

Novinka v knihovně
Městská knihovna Sokolov začala používat 
nový knihovní systém KOHA, který byl pořízen 
s finanční podporou Ministerstva kultury. In-
formace související s jeho využíváním najdete 
na wwww.mksokolov.cz. 

Akce pro dospělé:
5. 9. Ι 18:00 Ι čítárna
SCÉNiCKÉ ČTENÍ DiVADLA D3: PATRiK 
GiRGLE – VERTiGO
Novela Vertigo se odehrává v devadesátých 
letech dvacátého století. Vstup zdarma

6. 9. Ι 18:00 Ι čítárna
NECHTE PSA DOMA: S BATOHEM PO JiHO-
VýCHODNÍ ASii – FOTOSHOw A VyPRá-
VĚNÍ VĚRy NOSKOVÉ NAD CESTOPiSEM
Jak se na své první výpravě do Asie vyhnout 
pastem na turisty, a jak vás taková cesta 
může změnit?  Vstupné 40 Kč

7. 9. Ι 17:00 Ι přednáškový sál
GAyBy BABy – FiLMOVá PROJEKCE
Grahama (12) tátové adoptovali, když mu 
bylo pět a vůbec neuměl mluvit. Teď mu dělá 
problémy čtení a má obavy, že se mu v nové 
škole budou spolužáci smát. Režie: Maya 
Newell / Austrálie / 2015 / 85 min.
Vstup zdarma

12. 9. Ι 18:00 Ι čítárna
CyKLUS REGiONáLNÍ AUTOŘi: VEČERNÍ 
DOBRODRUŽSTVÍ S FiLiPEM KORyTOU
Filip Koryta, tak řečený Dr. Filipitch (sla-
merské jméno, jehož původ rád vysvětlí), je 
původem sokolovský, nyní plzeňský básník, 
slamer, prozaik, moderátor, písňový textař, 
hudebník a možná též budoucí pedagog. 
Vstup zdarma

13. 9. Ι 18:00 Ι čítárna
ZDRAVOU STRAVOU K UDRŽENÍ ŽiVOTNÍ 
SÍLy, ViTALiTy A HARMONiE – PHDR. LA-
DiSLAV JAKUB 
V přednášce se zaměříme na význam stravy 
z hlediska energetického a epigenetického. 
Vstupné 40 Kč

14. 9. Ι 18:00 Ι zimní zahrada sokolovského 
zámku
NEJZAZšÍ HRANiCE: BESEDA S ČESKýM 
SPiSOVATELEM SCi-Fi JOSEFEM PECi-
NOVSKýM
Městská knihovna Sokolov za finanční 
podpory Ministerstva kultury ČR Vás zve 
na přednášku s besedou Michala Březiny na 
téma „Pomocník hrdiny“.  Vstup zdarma

18. 9. Ι 18:00 Ι přednáškový sál
CyKLUS REGiONáLNÍ AUTOŘi: BESEDA SE 
SPiSOVATELEM A REŽiSÉREM RUDOLFEM 
HAVLÍKEM
První celovečerní film Rudolfa Havlíka 
„Zejtra napořád“ měl slavnostní premiéru 
na karlovarském filmovém festivalu v roce 

2014 a poté se vydal na světové festivaly.  
Na festivalu Tiburon v San Franciscu za něj 
získal cenu za nejlepší scénář. Vstup zdarma

19. 9. Ι 18:00 Ι čítárna
AGATHA CHRiSTiE: PRVNÍ DáMA ZLOČi-
NU – PhDr. VĚRA KUBOVá
Agáta Christie je nejen autorkou 70 detekti-
vek, 3 divadelních her a bylo vydáno okolo 2 
miliard knih s jejím autorstvím. Vstupné 40 Kč

25. 9. Ι 18:00 Ι přednáškový sál
SETKáNÍ S FiLOSOFiÍ: 20. STOLETÍ – Mgr. 
PETR KAšPAR
Tématem je tentokrát Frankfurtská škola.
Vstup zdarma

26. 9. Ι 18:00 Ι čítárna
CyKLUS REGiONáLNÍ AUTOŘi: TEODOR 
KRAVáL, LOKETSKý BáSNÍK
Autor představí svou sbírku Pavilon Balast, 
kterou zhodnotil český básník, publicista, 
překladatel a pedagog Radek Fridrich takto: 
„Teodor Kravál jde v tradici pozorovatele, 
milovníka malých absurdit, nebojí se však 
i závažnějších témat, jako je odchod, rodina, 
smrt, zklamání či erotika. Ačkoliv v jeho tex-
tech často probleskne ironie a černý humor, 
jejich celkový účinek je vážný. Básník se svým 
subjektům nevysmívá. I když chce být trochu 
cool, je citlivý a křehký, přičemž jeho lexikál-
ní výrazivo, básnické střelivo je lakonické, 
prosté, nemetaforické, v tradici kolářovské 
a možná i kainarovské. Některé básně na mě 
působí vyloženě bluesově, smutně, modře 
a to je dobře.“ Vstup zdarma

27. 9. Ι 17:00 Ι přednáškový sál
CO CHyBÍ MÉMU šESTiSTĚNU ANEB JAK 
PEČOVAT O DUšEVNÍ ZDRAVÍ? – bc. LUD-
MiLA KŘiVANCOVá
Aby člověk nevyhořel a zůstal duševně 
zdráv, potřebuje budovat vztahy, mít 
dobrou práci, ale také smysl života.  
Vstup zdarma

17. 10. Ι 16:00 Ι zimní zahrada sokolovského 
zámku
LiTERáRNÍ POŘAD HANy MACiUCHOVÉ 
NEKONEČNá MOC TOUHy
Herečka v něm ukazuje protnutí poetického 
světa čínské básnířky Li Čching-čao, žijící na 
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přelomu 11. a 12. století, a americké spisova-
telky Ericy Jongové ze surové současnosti.
Vstupné 50 Kč. Předprodej od pondělí 4. září 
2017 v čítárně MK Sokolov.

Akce pro děti:

MáMA, TáTA A Já
Vyhlašujeme literárně-výtvarnou soutěž ve 
spolupráci s portálem Stridavka.cz.
Práce budou hodnoceny v kategoriích: *lite-
rární *výtvarná, a dále pak podle věku: *do 6 
let *7 – 9 let *10 – 12 let *13 – 15 let.
Každá práce musí být náležitě označena: 
jméno a příjmení autora, věk, kontakt (adre-
sa, e-mail nebo telefon).
Práce odevzdávejte v oddělení pro děti 
a mládež MK Sokolov, nebo zasílejte na 
reismullerova@mksokolov.cz nejpozději do 
konce 15. 11. 2017.
Ceny budou výhercům předány v prosinci na 
akci Den pro dětskou knihu.

BALÍM, BALÍM, OBALUJi – UČEBNiCE TÍM 
OCHRAňUJi
Obaleč Knihovnický vám zabalí vaše učebnice do 
druhé dne. Ceník: a5 3 Kč, a4 5 Kč a A3 10 Kč.

6. 9. Ι 15:30 Ι oddělení pro děti a mládež
ČTEME DĚTEM
Víte, že to není samo sebou, aby strašidla 
pouštěla hrůzu? Když takové strašidlo přijde 
na svět, neumí nahánět strach, musí se to 
naučit ve strašidelné škole. A to se týká 
i bubáčka Babuše, který by rád získal výuční 
list v oboru strašení. Při učení ho však čeká 
spousta nástrah. Jeho úsměvné i poučné pří-
hody si přijďte poslechnout na akci „Čteme 
dětem“. Vstup zdarma

20. 9. Ι 13:00-16:30 Ι oddělení pro děti a mlá-
dež
VyRáBĚNÍ PRO šiKULKy

Děti si vyrobí sovičku se záznamníkem.
Vstup zdarma

Akce pro všechny:

14. 9. Ι 10:00 Ι nádvoří a zimní zahrada soko-
lovského zámku
DEN S TyFLOCENTREM

TyfloCentrum Karlovy Vary, o. p. s., středisko 
Sokolov ve spolupráci s Městskou knihovnou 
Sokolov Vás zve na prezentaci služeb pro 
zrakově handicapované. Vstup zdarma

TEXT wARS
Městská knihovna Sokolov za finanční 
podpory Ministerstva kultury vyhlašuje 
první ročník literární soutěže TEXT 
WARS! Soutěž v rámci prvního sokolov-
ského knižního festivalu fantazie Book-
Con Sokolov 2017. V porotě zasednou 
autoři sci-fi a fantasy literatury Františka 
Vrbenská, Pavel Renčín a Michal Březina. 

Pravidla literární soutěže TEXT WARS 
01:
Soutěžící musí být ve věku od 12 let do 
112 let. Žena nebo muž. 

Soutěžící musí trvalým bydlištěm spadat 
do Karlovarského kraje na planetě Zemi.
Povídka musí být v žánru sci-fi/fantasy/
horor včetně příslušných subkategorií.
Text musí být pouze v českém jazyce. 
Slohové práce v sanskrtu nepřijímáme.
60 000 znaků včetně mezer je konečná 
hranice soutěžního textu. Ve Wordu 
lze snadno spočítat – je tam dole vlevo 
takové tlačítko. Kdo neví, nebo nenajde, 
nebo jinak nespočítá, ať se rovnou vzdá 
předem. Spodní rozsah nerozhoduje. 
I krátký text může vyhrát. I v povídce 
může totiž platit, že méně znamená 
více.
Zasláním povídky souhlasí autor s jejím 
následným použitím a propagací v rámci 
soutěže pořadatelem. 
Uzávěrka bude 20. 10. 2017, práce tedy 
musí být odeslány nejpozději do půlnoci 
tohoto dne. Přijímají se pouze textové 
dokumenty jako příloha na email reis-
mullerova@mksokolov.cz pod uvedeným 
předmětem: TEXT WARS 01.
Součástí emailu musí být prohlášení, že 
se jedná o vlastní autorské dílo, které 
dosud nikde žádnou soutěž nevyhrálo, či 
nebylo publikováno. Dále musí být uve-
deno jméno autora, adresa a telefonní 
kontakt. Anonymita soutěžících bude při 
posuzování porotci zaručena. 

Dbejte na stylistiku i pravopis. Nebude 
hodnocen jen váš originální nápad, ale 
i zpracování.
Soutěžit lze pouze s povídkou. 
Se všemi dalšími dotazy se obracejte na 
Emu Reismüllerovou, tel. 725 729 498, 
e-mail: reismullerova@mksokolov.cz
Díla, která se svým obsahem mohou 
protivit zákonům ČR, budou automaticky 
ze soutěže vyřazena.

Tamara Rybárová, Ema Reismüllerová

MUZEUM SOKOLOv

EXPOZiCE MUZEA (sokolovský zámek)

V 1. podlaží objektu sokolovského zámku je 
umístěna expozice muzea, ve které je pre-
zentována příroda, středověké a novověké 
dějiny regionu, archeologie, církevní umění 
17.-19. století, etnografie, období 2. světové 
války s připomínkou koncentračního tábora 
ve Svatavě a také hornictví a jednotlivé prů-
myslové obory – sklářství, chemický průmysl, 
výroba porcelánu apod.
OTEVŘENO:
Celoročně: středa-neděle: 9.00-12.00 
a 13.00-17.00 hod

KNiHOVNA MUZEA
 (objekt bývalé myslivny)

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

HORNiCKÉ MUZEUM KRáSNO

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

AREÁL CÍNOVÉHO DOLU VILÉM - expo-
zice důlní povrchové kolejové dopravy 
rozchodu 900 mm používané společností 
Sokolovská uhelná a. s. na povrchových 
lomech. Dále vozový park o rozchodu 450 
a 600 mm užívaný v rudných a uhelných 
dolech na Sokolovsku a ve slavkovském 
rudném revíru. Expozice s hornickou téma-
tikou jsou v budovách rozvodny, strojovny 
a v těžní budově. Důlní vláček v provozu od 
6. 5. do 30. 9. 2017.
OTEVŘENO:
Březen-listopad: středa-neděle: 9.00-12.00 
a 13.00-17.00 hod. 

DŮL JERONýM

Historický cínový důl Jeroným u Čisté, který 
byl prohlášen národní kulturní památkou. 
Důl pochází z poloviny 16. století je unikátní 
ukázkou hornické kultury a dovednosti na-
šich předchůdců. 
V podzemí jsou komory, odpočívadla, výstup-
ky a chodby s charakteristickými úspornými 
profily. V řadě komor jsou stěny a stropy 
zbarveny černě od sazí, které se usadily při 
sázení ohně. Stěny některých chodeb jsou 
zbrázděny rýhami po želízkách a špičácích 
tehdejších havířů. 
OTEVŘENO:
1. květen – 15. říjen: pondělí-neděle: 10.00, 
11.00, 13.00, 14.00, 15.00 a 16.00 hod.

šTOLA Č. 1 JáCHyMOV

Tato štola byla ražena v rámci rozsáhlých prů-
zkumných prací bývalými Jáchymovskými doly. 
Po zpřístupnění se mohou návštěvníci na 300 
metrech prohlídkové trasy seznámit s něko-
lika způsoby důlní výztuhy, používaným hor-
nickým nářadím (vrtačky, kladiva, čerpadla) 
včetně ukázek různých typů důlních vozíků.
OTEVŘENO:
1. květen – 31. říjen: pondělí-neděle: 10.00, 
11.00, 13.00, 14.00, 15.00 a 16.00 hod.

VýSTAVNÍ SÍň V PŘÍZEMÍ 
SOKOLOVSKÉHO ZáMKU  

26. červenec - 29. říjen 2017  
2. SVĚTOVá VáLKA
Autorská výstava Muzea Sokolov připravená 

ve spolupráci se Západočeským muzeem 
Plzeň, Oblastním muzeem v Chomutově, 
Oblastním muzeem v Mostě a Oblastním 
muzeem v Lounech. Vstupné dle ceníku.

VýSTAVNÍ SÍň V 1. PATŘE 
SOKOLOVSKÉHO ZáMKU 

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

PŘEDNášKA

7. září 
PhDr. VL. ROZHON, Ph.D.: SAMUEL FRiTZ 
- JEZUiTA Z ČECH V AMAZONii
Přednáška začíná v 17 hod. v zimní zahradě 
zámku, vstupné 20 Kč.
Tato akce je realizovaná za finanční podpory 
města Sokolova.

KLUB DŮCHODCŮ SLAMĚNKA SOKOLOV

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

4. 9.Přihlášky na týdenní turisticko-pozná-
vací pobyt „Berounsko“  
Ubytování v penzionu Selský dvůr - Biskoupky.
Přihlášky: 8:00 hod., Dům s pečovatelskou 
službou ul. Komenského 113, Sokolov 
Příspěvek účastníka: 2000 Kč, uhradí při 
přihlášení
Délky tras: zdatní turisté: 12-15 km, méně 
zdatní: 6-8 km denně
Termín konání pobytu: 10. - 15. 9. 2017 
5. 9.   Turnaj v kuželkách a šipkách: kuželna 
Akryl, 9:00 hod., startovné 10 Kč
10. 9. Odjezd seniorů na týdenní turisticko-
poznávací pobyt „Berounsko“ 
Účastní se přihlášení 4. 9. 2017. Termín koná-
ní: 10. – 15. 9. 2017
Odjezd autobusu: 8:00 hod. zastávka MHD 
Sokolov ISŠTE (naproti sportovní hale);   
8:05 hod. zastávka MHD Sokolov Těšovice.
21. 9.   Turistický výšlap „Merklín - Per-
nink“  

Doprava: vlak, odjezd ze Sokolova v 8:52 
hod., s přestupem v K. Varech. Sraz na nádra-
ží kvůli zápisu účastníků nejpozději v 8:30 
hod. 
Trasa: Merklín - Plešivec rozhledna - Aberta-
my - Pernink
Délka trasy cca 10 km.  Výšlap střední ob-
tížnosti, stoupání na rozhlednu na Plešivci. 
Dobré turistické boty a oblečení. Jídlo a pití 
do batůžku. V Abertamech a v Perninku 
možnost občerstvení. Návrat účastníků 
z Perninku bude individuální.
26. 9. Turnaj v pétanque: na hřišti vedle 
MDK Sokolov, 10:00 hod., vstup zdarma
Připravujeme: Na 4. října pro vás připravu-
jeme opět v Aule Sokolovského gymnázia 
besedu s novinářem a publicistou panem 
Stanislavem Motlem. Sledujte proto Patriot 
a nástěnku, kde se dozvíte přesný čas a téma 
besedy.   

Milí senioři,
prázdniny jsou za námi a těšíme se na babí 
léto. V tomto období nám začínají také schá-
zet vnoučata a rodina, kterými jsme se celé 
prázdniny obklopovali. Sejděme se proto se 
svými přáteli, které jsme přes léto nepotká-
vali. Věřím, že se na ně všichni těšíme. Na 
toto období jsme pro Vás připravili spoustu 
zajímavých akcí. Vyberte si proto některou, 
která Vám bude vyhovovat, a přijďte mezi 
nás. Budeme se na Vás těšit!

Bližší informace naleznete ve vývěsní skříňce 
„Slaměnky“ v ul. Jednoty a na webu města 
Sokolova (www.sokolov.cz), sekce „Volný 
čas.“

Za výbor Klubu důchodců Slaměnka Sokolov, 
Marie Matějková

KLUB DŮCHODCŮ HORNiCKá 
1595 - HáJEČEK

Pranostika lidu: Teplé září – dobře se ovoci 
i vínu daří.

4. 9. 13:00-17:00 Posezení s debatou: 
ŠKOLNÍ LÉTA. Poprázdninový měsíc září mě 
rok co rok uvádí do školních lavic. Vzpomínky 
na školu našich dětí a poté i vnoučat jsou ne-
smazatelné. Jakými žáky jste byli vy? Zajděte 



V KOLIK: sraz 13:00 (zastávka Závodu míru)
MÍSTO: Sokolov – Lipová – areál zdraví
DÉLKA TRASY: od 0,5 do 2 km

Doprovodný program: ukázky chůze s holemi 
nordic walking, měření TK, BMI
Vítáni jsou všichni – děti, dospělí, školáci, 
maminky s kočárky, senioři, rodiny s dětmi, 
sportovci… Pokud máte hole nordic walking, 
vezměte je s sebou. Pro ty, kdo nemají, bu-
dou na místě k zapůjčení.
Projekt je finančně podpořen Krajským úřa-
dem Karlovarského kraje. 

Generálním partnerem projektu jsou Lesy ČR, s. p.

Svaz postižených civilizačními chorobami 
v ČR, z. s. okresní organizace Sokolov,
za finanční podpory města Sokolov,
pořádá v době od 2. 9. do 9. 9. REKONDiČNÍ 
POByT PRO DOSPĚLÉ V RELAXAČNÍM 
AREáLU HNAČOV pro přihlášené účastníky 
s respiračním a kardiovaskulárním onemoc-
něním.
Odjezd autobusu je 2. 9. v 7:00 hodin od 
sportovní haly ISŠTE.

Další informace se týká rehabilitačního 
cvičení a plavání v bazénu na 6. Zš Soko-
lov.
Uvedená akce bude pokračovat začátkem 
září a zájemcům bude termín konání doda-
tečně upřesněn.

Za OO SPCCH Anna Sedláčková, předsedkyně
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na kafíčko a dáme řeč.
5. 9. 15:00-18:00 Zpívánky – pěvecký krou-
žek
6. 9. 13:00-17:00 Posezení s debatou: 
CVIČIT NEMUSÍME, ALE… Ze všech stran 
slyšíme, všude čteme a vidíme, jak je důle-
žité a prospěšné cvičení. Omyl – nemusíme 
cvičit, ale potřebujeme pohyb. Pohyb na 
čerstvém vzduchu nám rozproudí krev, 
plíce budou přijímat více vzduchu a roz-
pumpované srdce natlačí více kyslíku do 
mozku i konečků prstů. Tanec je báječnou 
energií pro pohyb. My vám nabízíme tanec 
na našich posezeních s hudbou a tancem. 
Jste srdečně zváni!
7. 9. 14:00-18:00 Restaurace Florenc, Soko-
lov. Pozvánka nejen pro seniory Sokolovska 
na Čtvrteční posezení s hudbou a tancem.
10. 9. – 15. 9. šUMAVA – ZADOV: Pobytový 
zájezd v Zadově – hotel ZADOV.
18. 9. 13:00-17:00 Posezení s debatou: 
VÍTE, JAK VONÍ DOMOV? Říká se, jako prá-
vě upečený chléb! Vrátíme se do minulosti 
našeho venkova, kde se rituál pečení chleba 
stal samozřejmostí. Pečete si doma chleba?
19. 9. 15:00-18:00 Zpívánky – pěvecký 
kroužek
20. 9. 13:00-17:00 Posezení s debatou: JAK 
POZNAT SOCIÁLNÍ FOBII? V posledních le-
tech kromě fobie z pavouků přibývá i sociál-
ních fobií, tj. strach z kontaktu s jinými lidmi, 
i když si třeba uvědomujeme, že náš strach 
je nesmyslný. Odborníci radí, že v krajním 
případě je nutné ho léčit.
21. 9. 14:00-18:00 Restaurace Florenc, 
Sokolov. Pozvánka nejen pro seniory So-
kolovska na Čtvrteční posezení s hudbou 
a tancem.
25. 9. 13:00-17:00 Posezení s debatou: 
JSTE DOBRÍ KUCHAŘI? Kdo vás učil vařit 
– maminka nebo život? A co byste si dali 
právě teď?
26. 9. 15:00-18:00 Zpívánky – pěvecký 
kroužek
27. 9. 13:00-17:00 Posezení s debatou: USPĚ-
CHANÍ ČEŠI nemají čas na příbuzné. (Zdroj: 
Český statický Úřad.) Rodina držela dříve po-
hromadě. Běžnou součástí života byly i čas-
té návštěvy. Cítí se někdo v Sokolově z řad 
seniorů osaměle? Dejte nám o sobě vědět. 

Milí senioři,
pokud se cítíte osamělí a kluby seniorů 
nepůsobí blahodárně na Vaši psychiku, dejte 
nám o sobě vědět. Určitě najdeme řešení, jak 
stereotyp osamělosti narušíme.
Všem Vám přeji příjemně strávené babí léto!

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

KLUBU SENiORŮ J. Z PODĚBRAD 

SRDEČNĚ VÁS ZVEME KAŽDOU STŘEDU 
/POZOR ZMĚNA/ OD 14 HODIN NA SPO-
LEČNÁ POSEZENÍ V KLUBU SENIORŮ J. 
Z PODĚBRAD /BÝVALÝ PEČOVATELSKÝ 
DŮM/. PO LETNÍ PRÁZDNINOVÉ PŘESTÁV-
CE SE OPĚT NA VÁS TĚŠÍME.
  6. 9. Povídání u kávy – zážitky z léta
13. 9. Podzimní zavařování – osvědčené, ale 
i nové recepty, výměna zkušeností i recep-
tů 
20. 9. Zájezd do Kutné Hory
27. 9. Paměťové a stolní hry, podzimní vý-
zdoba klubové místnosti

VZPOMÍNKA
Dovolte nám, abychom na tomto místě 
s úctou zavzpomínali na paní Miladu Buč-
kovou, která by se dne 5. září dožila 88 let. 
Paní Milada Bučková byla zakládající člen-
kou Občanského sdružení Chráněné bydlení 
v Sokolově a v jeho čele stála dlouhých 16 
let. Byla zároveň členkou našeho Klubu 
seniorů, kam vnášela vždy dobrou náladu, 
pohodu a cenné rady. I ve svém věku byla 
aktivní a vždy se zajímala o dění ve svém 
okolí. Nezištně pomáhala nejen klientům 
Chráněného bydlení, ale i dalším lidem, kte-
ří pomoc nebo radu potřebovali. Budeme 
na ni vždy rádi vzpomínat. 

Za Klub seniorů J. z Poděbrad, 
alena veithová

Z ČiNNOSTi OO SPCCH SOKOLOV

ROZCHODÍME CiViLKy 
V KARLOVARSKÉM KRAJi 2017 – 
sokolov
KDY:  středa 20. 9. 2017  
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Soutěžní kupon 
- Sokolovský Patriot
- září 2017

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

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

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

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

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

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

Kupon zašlete na adresu:
Městský dům kultury Sokolov, 
Sokolovský Patriot, 5. května 655, 
356 01 Sokolov, nebo odevzdejte 
osobně v Sokolovském 
infocentru. Uzávěrka pro 
doručení je 30. září 2017.

V prázdninové tajence se 
tentokrát skrývá jméno českého 
šlechtice, donátora, který mj. 
budoval některé sokolovské 
památky. 

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 listopadovém čísle Sokolovského 
Patriotu.

Tajenka z čísla 06/2017:
„JAKUB COUFAL “

Výherce: 
Helena Kotyzová, Sokolov 
vyhrává dvě volné vstupenky 
na libovolné promítání v 4K 3D 
kině Alfa. Vstupenky si výherce 
může vyzvednout od 1. 9. do 
30. 9. 2017 v Sokolovském 
infocentru.

ADAT, ALDA, AMÍK, AMONIAK, AREKA, ARESTANT, ARTISTI, ASÁK, ASTRA, ATOM, BAGR, BALLAS, BANKROTY, BARY, BIŽU, 
BRADA, ČERV, DÁRKYNĚ, DBÁT, DEREŠ, DIÁŘE, DIKTOVAT, DODATEK, DRÁB, DRNÍ, DYJE, EMISE, ENDOSKOP, ETANOL, FAKTURA, 
FIAT, FREE, HALA, HAVAJ, CHABR, CHATA, CHŮDA, IGNORANT, IONT, IŠKA, JAKUB, JEANS, KÁČE, KÁDR, KÁJA, KAKTUSY, KARAS, 
KARDIA, KASETA, KEUI, KLÁVESA, KONŠ, KOTRČ, KREP, KÚRA, LÁKY, LAOSAN, LESNÍK, LIBA, LISY, LOTR, LOUH, LUSK, LÝKO, 
MÚZY, NAHORU, NATĚ, OÁZY, OBOR, ODIV, ODPICH, ODVETA, OHOZ, OCHOZ, OKOV, OKYT, OPÁL, ORÁČI, ORBITA, OSIKA, OTKY, 
OVĚS, OZEV, PERUTĚ, PÍCE, PICHL, PLTĚ, POUK, PROJEKT, PRŠÍ, PŘÍBYTEK, RASA, REJNOK, REJSTŘÍK, RITO, RODY, ROUCHA, 
ŘÍKANKA, SENÁT, SLIZ, SOUSOŠÍ, SOVA, SRST, STUD, ŠIMI, ŠKLEB, ŠPECH, ŠTĚSTÍ, ŠTÍT, ŠŤOPKA, TARTAN, TĚLO, TCHÁN, TLACH, 
TRIBUT, TRÝLE, UČITEL, ÚJMA, ÚSTA, ÚTĚK, ÚVAZ, VČELA, VDECH, VÍNA, VJEM, VLACH, VLNA, VRÁTNÍ, VRUB, VÝVĚSKA, ZNOJ, 
ZRAK, ŽINČICE
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