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obsahSlovo starosty

Bc. Jan Picka, starosta města

Dámy a pánové, milí 
čtenáři měsíčníku 
Patriot,
vítejte v novém roce 
2018. Dovolte mi, abych 
Vám všem jménem 
vedení města popřál 
co možná nejšťastnější 
vykročení do letošního 
roku. Přejeme Vám 
dlouhou životnost Va-
šich předsevzetí a plá-
nů. Přejeme také, a to 
vlastně nejvíc, hodně 
zdraví, štěstí, lásky, 
osobní pohody a spo-
kojenosti. Přejeme též 

štěstí na potkávání dobrých lidí, plných veselé nálady 
a pozitivních zpráv. Zkrátka do letopočtu s osmičkou na 
konci přejeme jen vše dobré.
Historicky každý lednový příspěvek starosty města do 
našeho měsíčníku byl, je a bude věnován tomu nejdůleži-
tějšímu - rozpočtu města. Směřování následujících řádků 
je tedy dáno. Vedení města na prosincovém jednání 
zastupitelstva Sokolova předložilo naposledy ve svém 
volebním období ke schválení rozpočet. Jsem velmi 
rád, že byl téměř jednoznačně zastupiteli podpořen 
a schválen. Dříve než Vám předložím některé konkrétní 
rozpočtové údaje, dovolte mi, abych poděkoval všem, 
kteří se na jeho tvorbě podíleli. Naše díky si zaslouží také 
zastupitelé, kteří o několik dnů dříve (téměř 3 hodiny) 
předložený návrh rozpočtu na svém pracovním jednání 
detailně diskutovali a věcnou debatou mu dali podobu, 
která byla na jednání zastupitelstva schválena. Nyní již 
ale k rozpočtu samotnému. Příjmy jsou rozpočtovány ve 
výši přes 600 milionů Kč, výdaje ve výši cca 880 milionů 
Kč (historicky jde o nejvyšší rozpočet Sokolova). Rozpo-
čet je tedy plánován jako schodkový a záporné saldo 
bude vyrovnáno zapojením vlastních finančních zdrojů 
z minulých let. Je nutno přiznat, že k nárůstu vlastních 
finančních prostředků došlo nejen dobrým hospodaře-
ním města a vyššími příjmy v rámci rozpočtového určení 
daní, ale také tím, že realizace některých investičních 
akcí se přesouvá z roku 2017. Také rád dodávám, že naše 
město v současné době není nijak zadluženo a navržený 
rozpočet úvěr nevyžaduje. Ba co víc, rozpočet na rok 
2018 má vytvořenu rezervu, a to více než 20 milionů 
korun. Je velmi pravděpodobné, že v průběhu první 
poloviny roku bude tato rezerva ještě navýšena. Roz-
počet je totiž, jak doložím v dalších řádcích, velmi pro-
investiční, a my budeme velmi bedlivě sledovat, jak se ta 
která investice vyvíjí, a to zejména v projektové realizaci. 
Navíc i po schválení rozpočtu pracujeme na úsporách 
v běžných výdajích a jsme přesvědčeni, že je nalezneme. 
Mohu tedy s jistotou slíbit, že po letošních podzimních 
komunálních volbách naši nástupci nepřijdou k tzv. 
vyjedenému krámu, ale naopak převezmou rozvíjející se 
město v dobré ekonomické kondici. Jsme rádi, že i v roce 
2018 půjde částka 25 mil. Kč do oprav a modernizace 

našich školských zařízení a jistě je potěší i fakt, že dílčí 
normativy neinvestičních výdajů budou opět valorizovány 
o 1,6%. To vše s vědomím, že deklarovaná podpora všem 
pedagogům musí být podpořena moderním zázemím pro 
vzdělávání našich dětí. Důležitá pro každé město je také 
možnost sportovního vyžití. A zde Sokolov opět neusíná 
na vavřínech. Jsme přesvědčeni, že i v loňském roce jsme 
do sportování investovali nemalou finanční částku, a to 
nejen do grantů sportovním oddílům ve výši téměř 12 mil. 
Kč. Svědčí o tom mimo jiné i 18 mil. Kč, které investujeme 
do celkové rekonstrukce hygienicky nevyhovujících šaten 
na zimním stadionu, 8 mil. Kč na výstavbu nového zázemí 
pro tenisový oddíl a v neposlední řadě také o několik 
milionů korun navýšený příspěvek společnosti SOTES, a to 
s konkrétní adresou - Správa sportovního zařízení. Nyní se 
dostávám k tzv. prioritním akcím, to jest akcím, které jsou 
pro současné vedení města, samozřejmě za podpory rad-
ních a zastupitelů, jakousi vlajkovou lodí. Těchto priorit je 
několik (celkový předpokládaný objem je více než 130 mil. 
Kč a dodávám, že jde o částku proinvestovanou pouze letos) 
a věříme, že se je v roce 2018 podaří realizovat, nebo jejich 
realizace přinejmenším významně započne. Mezi pro nás 
nejdůležitější investice patří: pobytové zařízení pro seniory 
(50 mil. Kč), parkoviště ve městě (25 mil. Kč), dokončení 
rekonstrukce ul. Spartakiádní (9 mil. Kč), úpravy na sídlišti 
Vítězná (4 mil. Kč), městská knihovna na Starém náměstí 
(10 mil. Kč) a vybudování malometrážních bytů v objektu 
chráněných dílen (25 mil. Kč). Pro upřesnění ještě dodám, 
že u některých akcí jde opravdu o částku rozpočtovanou 
pro rok 2018, a to s tím, že investice bude dokončena v roce 
2019.  Byť mezi „prioritami“ nejsou zařazeny, ale přikládáme 
jim stejnou důležitost, jsou investice do rekonstrukcí někte-
rých ulic našeho města. Jako příklad mohu uvést Nábřeží 
Petra Bezruče (12 mil. Kč) nebo opravy ulic Slovenská či 
Třebízského, kde hovoříme opět o milionech korun. Rozpo-
čet má také položku počítající s tím, že určité úmysly máme 
s domy nad kinem Alfa a platí to, co jsme Sokolovákům 
slibovali. Nekoupení objektů od majitele p. Kendíka vůbec 
neznamenalo, že jsme tuto problematiku opustili. Naopak, 
vždy jsme se snažili, abychom budoucnost této lokality 
měli zčásti i ve svých rukách. Těší nás mimo jiné, že podzim 
letošního roku bude ve znamení dokončené rekonstrukce 
vlakového nádraží, a bude tak završeno enormní úsilí našich 
předchůdců a současného vedení radnice.
Dámy a pánové, v rámci textových kapacit Patriota jsem 
se snažil přiblížit, dle mého pohledu, to nejpodstatnější ze 
schváleného rozpočtu. Jsme samozřejmě společně s jednot-
livými odbory připraveni odpovědět na každý dotaz, který 
vznesete. Na úplný závěr mi dovolte, abych Vám za sebe 
i své kolegy ještě jednou popřál co možná nejúspěšnější 
rok 2018, ve kterém se stejně jako doposud budeme s Vámi 
všemi rádi potkávat. 
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12. a 13. ledna 2018, případně v době konání 
druhého kola volby ve dnech 26. a 27. ledna 
2018, ve volebním okrsku v místě svého 
trvalého pobytu, může hlasovat na voličský 
průkaz, a to v jakémkoliv stálém volebním 
okrsku na území České republiky nebo ve 
zvláštním volebním okrsku v zahraničí. 
Žádost o voličský průkaz lze podat osobně 
po prokázání totožnosti až do uzavření 
stálého seznamu voličů do 11. ledna 2017 
do 16.00 hodin na Městském úřadu Sokolov, 
odboru správních agend, číslo dveří  A.0.12, 
nebo podáním doručeným na Městský úřad 
Sokolov nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, 
tj. do 5. ledna 2018 buď v listinné podobě 
opatřené úředně ověřeným podpisem 
voliče, nebo v elektronické podobě zaslané 
prostřednictvím datové schránky voliče. 
Městský úřad Sokolov předá voličský průkaz 
osobně voliči nebo osobě, která se prokáže 
plnou mocí s ověřeným podpisem voliče (pl-
nou moc lze použít pouze k převzetí, nikoli 
k podání žádosti o voličský průkaz), anebo 
jej voliči zašle na jím uvedenou adresu, a to 
i do zahraničí. V případě, že volič výslovně 
nepožádá pouze o voličský průkaz na ně-
které kolo volby, bude voliči vydán voličský 
průkaz pro obě kola volby (jeden pro první 
a druhý pro druhé kolo). O vydání voličského 
průkazu lze za stejných podmínek požádat 
také v době mezi prvním a druhým kolem 
volby. Voličský průkaz pak bude vydán 
městským úřadem nejpozději do 24. ledna 
2018 do 16.00 hodin.

Ing. Alena Loudová, vedoucí odboru správních agend

Město Sokolov zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zá-
kona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  
ve znění pozdějších předpisů, záměr prodat:

poZEMkY pro výstavBU

Jedná se o blok pozemků o celkové výměře 
5 471 m2 v ulici Vítězná složený z pozemku 
p. č. 4084/5 o  výměře 2 768 m2, pozemku p. 
č. 4084/7 o výměře 46 m2 a části pozemku p. 
č. 4086/3 o výměře 967 m2, části pozemku 
p. č. 4087 o výměře 351 m2 a části pozemku 
p. č. 4088/1 o výměře 1 339 m2, vše v k. ú. 
Sokolov (viz grafická příloha). Minimální 
výše kupní ceny byla určena znaleckým po-
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Zprávy z města

ZastUpitElÉ JEDNali

Ve čtvrtek 14. prosince se na svém řádném 
24. zasedání sešli zastupitelé Sokolova. 
Projednali přes třicet bodů, včetně nejdůle-
žitějšího dokumentu pro příští rok. Rozpočet 
s investicemi přes dvě stě milionů korun 
schválili v samotném závěru. 
Zasedání zahájil představitel Studentského 
zastupitelstva, který přítomné seznámil 
s nejbližšími aktivitami studentů. Například 
o vánoční sbírce pro Azylový dům na Šenver-
tu, plánovaných přednáškách o drogách pro 
školy, nebo chystané Školympiádě. Politici 
pak projednávali například obecně závaznou 
vyhlášku, která podle předloženého návrhu 
měla zakázat kouření tabákových a elek-
tronických cigaret v blízkosti Integrované 
střední školy technické a ekonomické. Naří-
zení požadoval její ředitel a zastupitel Pavel 
Janus. „Nechceme suplovat rodinu, vadí nám 
ale nárůst kuřáků studentů. Zákaz by platil 
jen do 15 hodin,“ argumentoval. „Mně se 
nápad líbí, ale není domyšlený. Hranice se 
přesune k budově lékařů, k faře, k obytným 
domům, čili myslím, že to problém neřeší, jen 
přesune,“ oponoval člen rady města Michael 
Rund. Po krátké diskusi byl návrh zamítnut. 
Diskuse, do které se zapojila i veřejnost, 
se rozvinula rovněž kolem otázky přímých 
přenosů a pořizování audio a video záznamů 
z veřejných zasedání zastupitelů. Občané 
přinesli petici se sto padesáti podpisy. 
„Nejsme proti tomu, pokud si to veřejnost 
žádá. Jen říkáme, že s ohledem na vstupní 
investici a související pravidla na ochranu 
osobních údajů dle norem EU, které budou 
platit od května, by situaci měli řešit noví 
zastupitelé,“ komentoval starosta Jan Picka, 
zastupitelé posléze vzali petici na vědomí. 
V závěru zasedání se projednával rozpočet 
na rok 2018. 
Zastupitelé se na příštím 25. veřejném zase-
dání sejdou 16. února 2018 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

InfORmAce OBčAnům měStA SOkOLOv 
k vOLBě PReZIdentA RePuBLIky

Vážení občané, první kolo volby prezidenta 
republiky se uskuteční v pátek dne 12. ledna 
2018 od 14.00 hodin do 22 hodin a v sobotu 
dne 13. ledna 2017 od 8.00 hodin do 14.00 
hodin. Případné druhé kolo se uskuteční 
v pátek dne 26. ledna 2018 od 14.00 hodin 
do 22 hodin a v sobotu dne 27. ledna 2017 
od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 
Místem konání volby prezidenta republiky 
budou stejné volební místnosti jako při pod-
zimních volbách do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR v roce 2017. Upozorňujeme 
proto ty voliče, kteří nevolili při posledních 
volbách do Poslanecké sněmovny v místě 
svého trvalého pobytu, aby věnovali zvýše-
nou pozornost svému zařazení do volebního 
okrsku a příslušné volební místnosti, neboť 
před volbami do Poslanecké sněmovny byly 
provedeny úpravy ve vymezení volebních 
okrsků. Úpravy se týkaly lokality sídliště 
Michal a blízkého okolí, kde byly zrušeny 
původní volební okrsky číslo čtrnáct a šest-
náct, domy z volebního okrsku číslo čtrnáct 
byly přiřazeny k volebnímu okrsku číslo 
patnáct (volební místnost Základní škola 
Švabinského 1702) a devatenáct (volební 
místnost Základní škola Křižíkova 1916) 
a domy z volebního okrsku číslo šestnáct 
byly přiřazeny k volebnímu okrsku číslo 
dvanáct (volební místnost Mateřská škola 
Alšova 1746) a třináct (volební místnost 
Základní škola Švabinského 1702). Dále byla 
provedena drobná úprava volebního okrsku 
devatenáct, kdy několik domů bylo přiřazeno 
do volebního okrsku číslo jedenáct (volební 
místnost Mateřská škola Marie Majerové 
1650). Volební místnosti zůstaly v obvyklých 
budovách pro daný okrsek.  V lokalitě sídliště 
Vítězná došlo pouze k přečíslování volebních 
okrsků, a to okrsku číslo dvacet na okrsek 
číslo čtrnáct a okrsku číslo dvacet jedna na 
okrsek číslo šestnáct, což znamená, že se 
pro voliče z této lokality nic jiného neměnilo. 
Mapa volebních okrsků a zařazení domů 
do jednotlivých okrsků jsou zveřejněny na 
webových stránkách města Sokolova. 
Volič, který se nebude zdržovat v době volby 
prezidenta České republiky konané ve dnech 



3

sudkem o ceně obvyklé v místě a čase, a to: 
1 100 Kč/m2 bez DPH u pozemku p. č. 4087  
a 1 500 Kč/m2 bez DPH u pozemků ostat-
ních.
Dle platného územního plánu se pozemky 
nachází v ploše SO, konkrétně SO5 – smíšené 
obytné území, kde je hlavním využitím bydle-
ní. V ploše SO5 je možná výstavba bytových 
domů v kombinaci s obchodním partnerem, 
čistě obytných bytových domů, rodinných 
domů, objektů pro obchod, služby, nerušící 
výrobu. 

Kompletní nabídka je zveřejněna na stránkách 
města – úřední deska. Bližší informace podá  
Bc. Renata Paceltová, Městský úřad Sokolov, 
odbor správy majetku, tel.: 354 228 279, 
e-mail: renata.paceltova@sokolov.cz
Tento záměr byl schválen Radou města 
Sokolov dne 28. 11. 2017, usnesením č. 
740/24RM/2017.

dOtAční tItuL ddm

Dům dětí a mládeže Sokolov obdržel dotaci 
ve výši 189 750 Kč z rozpočtu Karlovarského 
kraje na podporu obnovy stávajících a vznik 
nových dopravních hřišť pro rok 2017.
Moderní elektro kola a elektro koloběžky 
budou využívány zejména pro výuku dopravní 
výchovy středních škol.

Advent v čeSkO-německém 
PříhRAnIčí

Městský dům kultury dlouhodobě a úspěšně 
spolupracuje se sdružením Euregio Egrensis. 

Jedním z posledních projektů byl advent 
v česko-německém příhraničí. Díky podpoře 
sdružení bylo možné uskutečnit hned dvě 
akce s účastí příhraničních přátel. Slavnostní 
rozsvěcení vánočního stromu během první 
adventní neděle 3. prosince Sokolov poctili 
návštěvou hosté z bavorského Schwadorfu. 
Vystoupil orchestr VHS Jugendblaskapelle 
Schwandorf s vedoucím panem Bernhardem 
Müllerem a tanečníky Heimat und Trachten-
verein „Stamm“ v čele s vedoucím panem 
Georgem Spandlem. Během Průvodu čertů 
v Sokolově dne 10. prosince pak díky laskavé 
podpoře sdružení mohl vystoupit čertovský 
spolek z Regensburgu a také z nedalekého 
Lokte, nebo města Tábor.

Pavla Sofilkaničová

vánOční JARmARk POmáhAL

V neděli 17. prosince proběhl v Městském 
domě kultury charitativní jarmark pod 
taktovkou Petry Šetele ve spolupráci 
s MDK Sokolov. Společně připravili báječné 
odpoledne, během něhož se prodávaly ručně 
dělané výrobky z koutů celé České republiky, 
probíhaly tu dílničky od zdobení perníčků 
a dortíků po výrobu vánočních ozdob či 
přání. Dorazivší si zde mohli zakoupit něco 
dobrého na zub a vyzkoušet své dovednosti 
v českých tradicích. Adventním odpolednem 
nám provedl ředitel MDK Ladislav Sedláček. 
Vánoční atmosféru dokreslila umělkyně 
Alena Shirmanová se svým pěveckým 
a dívky z taneční skupiny Anfas s tanečním 
vystoupením. 
Kompletně celý výtěžek z akce, který činí 

krásných 120 000 Kč, poputuje na účet 
nadačního fondu Šance onkoláčkům. 
Dobročinný happening byl zakončen 
pouštěním lampionů štěstí z balkonu 
Hornického domu. Letěly s podpisy všech 
dobrých duší, které přispěly do nadačního 
fondu jakoukoliv částkou, za zpěvu koled 
a magického sněžení.
Charitativní jarmark byl vyvrcholením 
předchozích dvou počinů organizátorky 
Petry Šetele. Prvním bylo zasazení Stromu 
mateřství, který symbolizuje neutuchající 
mateřskou lásku a zároveň to, že matky 
jsou zkrátka andělé bez křídel. Druhým byla 
sbírka pro maminku Pavlínu a poukazoval 
na vzájemnou pomoc pro někoho, kdo jí 
potřebuje. A konečně charitativní jarmark, 
kdy se ukázalo, že teprve s pomocí druhým 
dává vše smysl.

Andrea Pfeifferová

tAneční SkuPInA ImPuLS ZvítěZILA 
nA meZInáROdním feStIvALu

Taneční skupina IMPULS ze Základní umělec-
ké školy Sokolov získala 1. místo na IX. Mezi-
národním festivalu dětských a mládežnických 
hudebních a tanečních souborů „WORLD OF 
YOUTH“, který se konal na výletní lodi MSC 
MERAVIGLIA v termínu od 26. listopadu do 3. 
prosince 2017. Kromě soutěžního vystoupení 
a vystoupení pro hosty měly členky souboru 
možnost prohlédnout si místa, kterými loď 
s 5 000 pasažéry proplouvala (Janov, Řím, Pa-
lermo, Malta, Madrid, Marseille). Poděkování 
a blahopřání patří především paní učitelce 
Zoře Čillíkové a všem, kteří se na úspěchu 
taneční skupiny IMPULS podíleli.

Roman Švancar, ředitel školy 
Základní umělecká škola Sokolov



Zákonnými předpoklady pro obě funkce jsou 
bezúhonnost, české občanství a věk 18 let. 
Městský strážník získá náborový příspěvek 
ve výši 50 000 Kč a jiné zaměstnanecké be-
nefity. Další zákonné náležitosti pro výkon 
funkcí a pravidla přijímacího řízení obdržíte 
na telefonních číslech 725 714 701, 359 808 
322 nebo e-mailové adrese      pavla.tesaro-
va@mp-sokolov.cz. 
Pozice asistentů prevence kriminality jsou 
od 01. 01. 2018 spolufinancovány z projektu 
„Zapojování osob ze sociálně vyloučených 
lokalit do práce bezpečnostních složek 
v Sokolově”, reg. č. projektu: CZ.03.2.60/0.0
/0.0/16_052/0007579.

Pavla Sofilkaničová
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Zprávy z města

Filip korYta MistrEM slaM poEtrY

V sobotu 2. 12. se v pražské MeetFactory 
uskutečnilo finále Mistrovství České re-

Požadované údaje o navrhovaném
 

Jméno a příjmení, příp. titul: ................................................................................................................................................................

 

Adresa bydliště nebo jiný kontakt: ................................................................................................................................................................

 

Důvod nominace: ................................................................................................................................................................

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

 

 Kontakt na navrhovatele: ................................................................................................................................................................

✁

Osobnost města Sokolova 2017

Možnosti jak hlasovat: na webových stránkách města: www.sokolov.cz, formulářem v Patriotu,
nebo e-mailem zaslaným na odbor školství a kultury MěÚ Sokolov (jarmila.pychova@mu-sokolov.cz)

Všechny zasílané návrhy označte heslem Osobnost města Sokolova 2017.

Uzávěrka návrhů je 15. února 2018! Patriot

publiky ve slam poetry. O titul se ucházelo 
celkem třináct performerů. Ti postoupili 
z deseti kvalifikačních kol, která se během 
října a listopadu konala v deseti českých 
a moravských městech. Mezi adepty byli 
zastoupeni i dva původem sokolovští umělci. 
Filip Koryta a Robert Netuka, vystupující pod 
pseudonymy Dr. Filipitch a Tukan, absolventi 
sokolovského gymnázia a shodou okolností 
švagři. Oběma se nakonec podařilo uspět: 
Koryta se stal mistrem, Netuka vicemistrem. 
V říjnu zároveň zvítězili na Mistrovství České 
republiky v duo slamu (slam ve dvojici), které 
se konalo v Olomouci a kompletně tak v roce 
2017 ovládli českou slamovou scénu.

náBOROvÝ PříSPěvek PRO 
nOvéhO StRáŽníkA

Velitel Městské policie Sokolov vyhlašuje 
nová výběrová řízení na pozici strážník 
a asistent prevence kriminality. Přihlášky 
mohou uchazeči podávat do 31. ledna 2018. 

 

sobota 20. ledna 2018  
od 15.00 hodin v sále DDM 

 p    

 p

  DDM 4 8  

Vstupné na osobu 70  
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Obrazově v Sokolově

koncert hudby hradní stráže a Policie čR, 28. 11. 2017 městské divadlo koncert hudby hradní stráže a Policie čR, 28. 11. 2017 městské divadlo

Studentské zastupitelstvo předalo sbírku oblečení pro Azylový dům, 20. 12. 2017 Studentské zastupitelstvo předalo sbírku oblečení pro Azylový dům, 20. 12. 2017

děti sokolovských škol ozdobily vánoční stromky, vernisáž 1. 12. 2017,
klášterní kostel sv. Antonína Paduánského

děti sokolovských škol ozdobily vánoční stromky, vernisáž 1. 12. 2017,
klášterní kostel sv. Antonína Paduánského



svěřil se jubilant s dalším darem, tentokrát 
od syna. Zaznělo i několik zajímavostí ze 
života Josefa Kábrta. Například o činnosti 
v Sokole, studiu tělocviku, nebo založení 
Souboru lidových písní a tanců v Sokolově 
v roce 1954. „Nejraději vzpomínám na léta, 
kdy jsem začínal s taneční školou, tehdy jsem 
to měl ještě jako takzvaný vedlejšák při práci 
na Vřesové. Nebylo to ale jen tak, musel jsem 

získat povolení řady stranických výborů, při-
dělili mi i důvěrníka. Takto jsem působil až do 
roku 1989. Pak jsem otevřel kurzy soukromě 
a aktivně je vedl do roku 2008,“ vzpomínal 
Josef Kábrt. Dodnes rekreačně tančí. Se 
svou partnerkou málokdy chybí na tanečních 
zábavách a aktivně navštěvují celou řadu 
kulturních a vzdělávacích akcí.
Mistr se během svého života zasadil o profe-
sionální rozvoj a osvětu tanečního umění na 
poli lidových tanců, moderny, nebo country. 
Dlouhá léta rovněž publikoval a účastnil se 
řady tuzemských i mezinárodních turnajů. 
Taneční školou Josefa Kábrta, kterou po 
odchodu zakladatele nadále úspěšně vede 
bývalý žák Petr Macháček, prošlo několik 
generací nejenom ze Sokolova. Sokolov 
dlouhodobě a především díky přičinění, píli 
a odhodlání Josefa Kábrta, drží pomyslný 
trumf na poli tanečního umění nejenom v re-
gionu. Město mistrovu práci ocenilo minulý 
rok, když mu udělilo cenu Osobnost města 
Sokolova. Cenou za celoživotní přínos v ob-
lasti společenského tance jej vyznamenalo 
i Ministerstvo kultury ČR v loňském létě.

Pavla Sofilkaničová
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taneční mistr oslavil životní jubileum

Život v Sokolově

dlouholetý občan Sokolova a mentor spo-
lečenských tanců a výchovy Josef kábrt se 
dožívá významného životního jubilea. 11. 
prosince 2017 oslavil své 90. narozeniny. 
Při té příležitosti mu v budově městského 
úřadu gratulovali starosta Jan Picka s mís-
tostarosty Renatou Oulehlovou a karlem 
Jakobcem.

Josef Kábrt přijal pozvání i s partnerkou 
Anetou Královou. Tanečnímu mistrovi věno-
vali kytici zdobenou uzeninami a zeleninou, 
pamětní list, lahev sektu a pozvali hosty na 
drobné občerstvení.

muŽ, kteRÝ ROZtAnčIL SOkOLOv

„Za vedení města vám přeji nejenom hodně 
zdraví a optimismu, ale také vše nejlepší do 
dalších let. Především vám ale jménem měs-
ta děkuji za váš dosavadní život a pensum 
práce, které jste pro město odvedl,“ gratu-
loval starosta Jan Picka. „Mně se velmi líbila 
slova vašeho syna Tomáše, který o vás mimo 
jiné řekl, že jste muž, který roztančil Sokolov. 
Ráda to připomínám, děkuji a blahopřeji,“ do-
plnila starostu Renata Oulehlová. Na to bez 
váhání s úsměvem reagoval Karel Jakobec: 
„Dokonce i já se něco naučil a samozřejmě 
rovněž gratuluji k úctyhodnému věku.“ Další 
povídání se neslo v přátelském duchu nejen 
o současném životě ve městě. Josef Kábrt 
například pochválil město za služby, které 
poskytuje starším občanům a za bohatou 
kulturní nabídku nejen pro seniory. Místosta-
rostka Renata Oulehlová při té příležitosti 
informovala o tom, že od nového roku bude 
město pořádat v kinokavárně Alfa každý 
měsíc taneční čaje. 
Oslavenec se nadále svěřil s darem od 
hejtmanky Karlovarského kraje Jany Vildu-
metzové. Ta mu věnovala čestné vstupenky 
do Karlovarského městského divadla na 
monodrama s Hanou Maciuchovou Žena vlčí 
mák. „Velmi působivý a přesvědčivý výkon 
této dámy, představení se nám velmi líbilo. 
Rovněž se těšíme na vánoční koncert Pavla 
Šporcla 22. prosince do Grandhotelu Pupp,“ 
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perfektně, byli moc milí a přátelští. Mimo 
program jsme byli také navštívit děti 
v místní nemocnici.

Jaké bylo tréninkové zázemí turnaje 
a samotné stadióny, na kterých se hrála 
soutěžní utkání?
Hráli jsme na krásném stadionu v San Juanu, 
který mi připadal ohromný, ani nedokážu 
odhadnout, jakou měl kapacitu. Přirovnal 
bych ho k Doosan aréně v Plzni. Trénovali 
jsme v různých podmínkách. Na hřišti v are-
álu stadionu i na hřišti pro malý fotbal ve 
městě. Tréninky ale byly zábavné a hodně 
herní. Ze začátku mi dělalo problém velké 
teplo, ale postupem času jsem si na něj 
zvykl.

Jaký máš pocit z výkonů jak naší U15 jako 
celku, tak i ze svých vlastních během tur-
naje? Výsledkově se příliš nedařilo, ovšem 

trenéři i pořadatelé vás většinou chválili. 
Jako tým jsme nabrali hodně zkušeností. 
I když jsme všechny zápasy prohráli, tak 
jsme proti o rok, až dva starším klukům (r. 
nar. 2001 a mladší) odvedli dobré výkony, 
a vždy jsme se na hřišti snažili odevzdat 
maximum. Já mám ze svých výkonů dobrý 
pocit. Myslím, že se mi celkem dařilo, snažil 
jsem se hodně pracovat pro tým. V porov-
nání se staršími soupeři ale vidím, že mám 
před sebou ještě hodně fotbalové práce. 
Překvapilo mě, že Jihoameričané nehráli 
tak technický fotbal, jak bych čekal. Až na 
Argentinu hrály všechny týmy jednoduše, 
rychle nahoru a přehrávaly nás svou fyzic-
kou vyspělostí a rychlostí.

S týmem jsi ale bohužel neabsolvoval 
všechny zápasy, z jakého důvodu?
Na turnaji se mi vrátila chronická bolest 
v koleni, takže jsem nemohl odehrát tolik 
minut, kolik bych si představoval. Před 
posledním zápasem jsem měl problém se 
zadním stehenním svalem.

Jak se ti v Argentině líblo? Přeci jenom je 
to pro běžného člověka velká exotika…
Byl jsem celkem překvapený. Do Jižní 
Ameriky bych se chtěl podívat znovu, ale 
asi na jiné místo. Nebyli jsme v žádném 
přímořském letovisku a podle toho to také 
vypadalo… Když jsem přiletěl domů, byl 
jsem překvapený, jak je tu oproti San Juanu 
na ulicích čisto a příjemný vzduch, toho 
jsem si nikdy předtím nevšímal. Asi největší 
mimofotbalový zážitek mám z aquaparku - 
tak velký jsem viděl poprvé v životě.

Nezbývá nám než ti popřát mnoho dalších 
úspěchů v dresu Baníku a reprezentace.
Děkuju, moc si vážím podpory všech 
fanoušků, kteří mi gratulovali, a budu se 
snažit, abych na to navázal i v budoucnu.

Redakce fk Baník Sokolov

mladý reprezentant fotbalové u15 na prestižním 
turnaji v Argentině
„Překvapilo mě, že až na Argentinu nehrá-
li soupeři tak technický fotbal, jak bych na 
Jihoameričany čekal,“ hodnotí Albi turnaj 
v Argentině…

Ještě před několika týdny by nevěřil, že 
se mu splní velký sen a bude reprezen-
tovat svou zemi v mezistátním utkání. 
A už vůbec si nedokázal představit, že to 
bude na půdě jedné z velmocí světového 
fotbalu, v Argentině. Sen se však stal 
skutečností a ROBeRt AuBRecht, útoč-
ník naší u15, si ho užil opravdu naplno. 

Albi, tušil jsi, že bys mohl dostat pozvánku 
na přípravu širšího kádru reprezentace ČR 
U15 v Táboře?
Byl jsem překvapený. Doufal jsem, že se mi 
to jednou podaří, ale netušil jsem, že tak 
brzy. Nominace na turnaj do Argentiny mne 
zaskočila ještě víc, byl jsem moc šťastný…, 
bylo to jako splněný sen!
Jak turnaj v Argentině probíhal, a jaký jsi 
měl z jeho průběhu pocit?
Začátek byl náročný, protože jsme absol-
vovali dlouhý let se dvěma přestupy. Poté 
jsme měli dva dny na aklimatizaci. Byli jsme 
se například podívat ve městě. Pak už jsme 
se připravovali na jednotlivá utkání. Trénin-
ky a zápasy doplňoval doprovodný program 
a regenerace.

Jak ses o nominaci dověděl, a jak probíhal 
týden do odletu?
Od spolužáků a spoluhráčů z RFA. Všichni 
ve škole v Plzni i tady v Sokolově mi hodně 
gratulovali, byl to skvělý pocit. Všechno 
bylo hrozně rychlé. Týden po nominaci jsme 
už odlétali, nebyl čas na nervozitu. Bál jsem 
se jen letu, letěl jsem poprvé, ale nakonec 
to bylo v pohodě.

Kde jste byli v San Juanu ubytovaní, a jaký 
pro vás připravili pořadatelé program?
Bydleli jsme v hotelu Del Bono. Měli jsme 
skvělé zázemí a personál se k nám choval 
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filmový portál píše o Sokolově

Život v Sokolově

Takzvaná Česká filmová komise, která 
mapuje zajímavé lokality v České republice 
pro filmové tvůrce, si pro svou rubriku v pro-
sincovém vydání vybrala město Sokolov. 
Prezentace, která obsahuje i bohatou fo-
todokumentaci, tak následuje lokality jako 
například Zámek Jezeří, Pevnost Terezín, 
nebo Loucký klášter. Na přípravě podkladů 
pracovaly kanceláře Živého kraje, z.s., Muze-
um Sokolov a MDK Sokolov. „Sokolov může 
nabídnout velmi různorodou architekturu 
s řadou zajímavých staveb. Z těch historic-
kých stojí za zmínku sokolovský zámek se 
čtyřmi nárožními věžemi,” uvádí vedoucí 
Filmové kanceláře Karlovarského kraje Petr 
Židlický. „Pozoruhodné je i nádvoří zámku, 
na jehož východním křídle jsou arkády 

a uprostřed kašna s tritóny ze 17. století. 
Dále třeba bývalý kapucínský klášter se 
starobylou hrobkou Nosticů, Staré náměstí 
s renesanční radnicí a barokním kostelem sv. 
Jakuba nebo zachovalá novorenesanční ško-
la Centrálka z roku 1894,“ vypočítává další 
potenciální filmové lokace v článku Židlický. 
Česká filmová komise propaguje Českou 
republiku jako atraktivní filmovou destinaci 
a slouží nejen zahraničním filmařům jako 
komplexní zdroj informací o českém audi-
ovizuálním průmyslu. Byla založena v roce 
2004 a od 1. února 2017 je součástí Státního 
fondu kinematografie.

Pavla Sofilkaničová

vítání občánků 
Členka zastupitelstva města Bc. Vlasta Kai-
serová přivítala v měsíci listopadu a prosinci 
v obřadní síni sokolovského zámku do života 
sokolovské občánky: Tomáše Endrsta, Lucase 
Bandyho, Marii Vicianovou, Miu Tomanovou, 
Ellu Brdovou, Viktorii Achaladze, Jakuba Lacka, 
Klaudii Lucii Kopeckou, Alexandra Tětěruka, 
Jaroslava Šmukaře, Antonína Berku, Natálii 
Grechovou, Sofii Sienko a Kristýnu Strakovou.  
Přejeme jim pevné zdraví, štěstí a prožití 
bezstarostného dětství.

Romana černíková
měÚ Sokolov, odbor školství a kultury

InfORmAce k ,,vítání OBčánků“

Vítání občánků se vztahuje na děti ve věku 6 
týdnů od narození do věku 1 roku s trvalým 
pobytem na území města Sokolov v době 
podání přihlášky. V případě zájmu je možné 
vyplnit přihlášku, kterou naleznete na webo-
vých stránkách města Sokolov: www.sokolov.
cz (Informace k ,,Vítání občánků“), nebo si ji 
osobně můžete vyzvednout na matrice či od-
boru školství a kultury v budově Městského 
úřadu v Sokolově, nebo požádat o zaslání 
emailem – kontaktní adresa: romana.cer-

nikova@mu-sokolov.cz. Přihlášku můžete 
osobně doručit na odbor školství a kultury, 
nebo zaslat poštou na adresu: Městský úřad 
Sokolov, odbor školství a kultury, Rokycanova 
1929, 356 20 Sokolov, a to nejpozději 20 dnů 
před stanoveným termínem konání akce.  
Termín konání je následující:
24. 01. 2018 (pro děti narozené od 01. 10. 
2017 do 31. 10. 2017)
Bližší informace poskytne odbor školství 
a kultury, pí Romana Černíková, tel. č.: 
354 228 188, e-mail: romana.cernikova@
mu-sokolov.cz

BeSedA Se ZdeŇkem tROŠkOu
 

24. ledna Ι 19h Ι Městské divadlo Sokolov
Vstupné 170 Kč

Předprodej v Sokolovském infocentru
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Vánoční svátky jsou především oslavou lásky, sounáležitosti 
a štědrosti. Ne každý má to štěstí strávit je po boku milovaného 
člověka, přítele, někoho blízkého. Dobrovolnické centrum Střípky 
ve spolupráci s městem Sokolov, MDK Sokolov, Městskou policií 
a pracovnicemi Senior expresu se to rozhodly změnit. Pečlivým 
a svědomitým výběrem potěšily několik osamělých, starších lidí, 
kterým se snažily splnit předem vyslovené přání. Dobrovolníci 
darovali televizor, notebook, prohlídku stájí, nebo zajistili výlet 
do rodné Prahy. Vouchery na zážitky, nebo samotné hmotné dary 
byly předány ještě před Vánoci. Dobrovolníci pak se Střípky seniory 
navštívili ještě jednou na Štědrý den. Projekt slavnostně vyvrcholil 
25. prosince během Vánočního koncertu v Klášterním kostele sv. 
Antonína Paduánského, kde nositelka myšlenky, místostarostka 
Renata Oulehlová, předala paní Soně 90 růží. Právě tolik let totiž 
během svátků tato dáma, která pomyslně zdobila špičku vánočního 
stromu přání, oslavila. Její prosba byla prostá: „Aby se lidé měli rádi 
a byli šťastní.“ Doufáme, že nejen v tento slavnostní den byla její 
touha naplněna.  

Pavla Sofilkaničová 

nebyli na to sami... Ani o vánocích 
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Rok 2018 ve znamení osmiček, sportu a zábavy

kultura v Sokolově

na to, co Sokolov čeká v roce 2018, jsme 
se zeptali toho nejpovolanějšího - ředi-
tele městského domu kultury Ladislava 
Sedláčka. tým mdk společně s dalšími 
organizacemi pro sokolovské obyvatele 
připravil pestrý kulturní kalendář…

Čím bude v oblasti kultury specifický 
nadcházející rok 2018?
Jednoduše pracovním názvem - osmičkami. 
Celý rok budou provázet významná státní 
výročí. Akcemi různého ražení bychom 
tak chtěli připomenout dění v Sokolově 
v únoru roku 1948, srpnu 1968 a září 
1938.  Vyvrcholením tohoto putování bude 
říjnová vzpomínka na rok 1918, která bude 
provázená koncertem Sukova komorního 
orchestru a společenským večerem. 
Podklady pro toto důležité připomínání 
zpracovává Městský dům kultury společně 
s Danielou Drobečkovou z Městské knihov-
ny, Michaelem Rundem z Muzea Sokolov 
a s místními historiky Vladimírem Bružeňá-
kem a Vladimírem Rozhoněm. 

Proto jste se rozhodli tento rok směřovat 
téma reprezentačního plesu do období 
vzniku Československa?
V podstatě ano, je to další špetka do cel-
kového konceptu. V pořadí 26. ples města 
bude dýchat atmosférou První republiky. 
Společenským večerem nás 3. února pro-
vede Leona Machálková a Těžkej Pokondr 
a součástí bude stejně jako loňský rok 
bohatý raut.

A jaký si máme připravit dresscode po 
plesové sezóně?
Po tradiční dubnové Osobnosti města už 
doporučujeme ze skříní vyštrachat nefor-
mální pohodlné oblečení. Přichází totiž 
tzv. venkovní sezóna, kterou odstartuje 30. 
dubna Pálení čarodějnic s lampionovým 
průvodem a především poté prvomájový 
koncert na Starém náměstí. Ten zahájí 
sérii akcí Hrajeme o státních svátcích. 25. 
a 26. května si při tónech country a folk 
hudby budou moci sokolovští posedět 

na čerstvém vzduchu během oblíbeného 
festivalu Sokolovský dostavník. Ani tento 
rok nás nemine Sokolovské kulturní léto, 
které zahájíme standardně na začátku 
června společně s Big Bandem MDK So-
kolov. Pravidelné čtvrteční koncerty od 17 
hodin na Starém náměstí tak budou bavit 
posluchače až do konce srpna.

Před prázdninami nás ale jistě čeká ještě 
jedna velkolepá akce. Čím bude letošní ¼ 
maraton výjimečný?
Ano, s druhou polovinou června konečně 
přichází můj oblíbený Sokolov v teniskách. 
Tentokrát se ale budeme bavit a sporto-
vat celý týden. Začínáme již v neděli 17. 
června Dnem s cyklostezkou Ohře, kdy se 
do Sokolova sjedou cyklisté z celé repub-
liky a neoficiálně tak otevřou cyklistickou 
sezónu. Tuto akci pořádáme společně 
s Karlovarským krajem. V pondělí 18. 
přijde řada na naše občany dříve narozené 
- senioři rozhýbou svá těla v Domě dětí 
a mládeže. Hned po nich v úterý změří 
své síly děti z mateřských škol na stejném 
místě. Ve středu si dáme jeden den volna 
a ve čtvrtek proběhne tradiční školym-
piáda zahrnující žáky všech základních 
škol ve městě. Kromě běžných disciplín si 
sportovci vyzkouší i několik netradičních. 
A konečně víkend nám přinese oblíbené 
stálice, zase však o něco více vyšperko-
vané. V pátek plánujeme menší produkci 
regionálních skupin v areálu Bohemia 
v rámci akce Hurááá, prázdniny. Současně 
budou probíhat registrace na Sokolovský 
¼ maraton, který odstartuje v sobotu 
v 11:00. Po jeho skončení vyběhneme 
společně na letošní novinku – Barevný 
běh – ze Starého náměstí do zámeckého 
parku. Trasa bude krátká, tudíž ideální 
i pro nesportovce a především si u ní uži-
jeme spoustu zábavy s barvami a hudbou. 
Barevný běh potom zakončíme opět na 
Starém náměstí, kde bude od 15 do 18 
hodin probíhat velkolepá párty pod širým 
nebem.
Souběžně se sportovními akcemi se v are-

álu Bohemia bude od 14 do 18 hodin pre-
zentovat Policie ČR. Po loňském úspěchu 
chystáme spolu s občanským sdružením 
Kolibřík opět pohádkovou cestu pro děti 
Stezka skřítka Sokolníčka. S Fitness Ural 
pro změnu navážeme na zářijový sukces 
a dáme šanci sokolovským svalovcům po-
měřit síly v soutěži Strongman, nejsilnější 
horník. Od 18:00 se plynule přesuneme 
do areálu Bohemia, kde začne hudební 
program zakončený Mezinárodní soutěží 
ohňostrojů. Zahrát nám přijede kapela 
Škwor a spousta dalších. V sobotu 23. 
června se zkrátka nikdo v Sokolově nudit 
nebude, rozmístili jsme akce po celém 
městě v každou hodinu a s několikaroz-
měrným zaměřením.

Po takovém týdnu bychom potřebovali 
prázdniny všichni. Oddychnou si soko-
lovští alespoň v dvouměsíčním volnu?
Pod naší taktovkou určitě ne. Hned na 
začátku července chystáme s Klubem 
českých turistů čtyřdenní vzpomínkovou 
akci k příležitosti 100. výročí založení 
klubu (a opět se vracíme i k osmičkám 
a 100. výročí založení republiky). V rámci 
Sokolovského kulturního léta dorazí 20. 
července na Staré náměstí známý český 
zpěvák Ben Cristovao. O víkendech bude, 
také už tradičně, promítat Letní kino na 
koupališti Michal celý červenec a srpen. 
Letos bychom také chtěli v rámci Velké 
ceny Sokolova v triatlonu na závěr uspo-
řádat velkou rockbeach párty. Na závěr 
prázdnin by neměl chybět ani hudební 
a ekologický festival Ekompilace. 

Co nás čeká v září, už nikoho nepřekvapí. 
Jaký bude letošní Den horníků?
I na letošní „hornickou“ se proderou osmič-
ky, tentokrát v rámci Dne s Armádou ČR, 
budeme slavit ukončení války a založení 
samostatného Československého státu. 
Očekáváme, že i tento rok proběhne Den 
shybů a dovedu si představit, že bychom 
mohli konečně pokořit světový rekord. 
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Adventní neděle v roce 2017 měly enormní 
návštěvnost, bude příští rok přinejmenším 
stejně zajímavý?
Troufám si alespoň doufat, že bude ještě 
lepší, protože tyto adventní akce mají ne-
uvěřitelnou atmosféru. Kromě rozsvěcení 
vánočního stromu, adventních i vánočních 
koncertů, projdou Sokolovem už počtvrté 
čerti. Každý rok se učíme a naší snahou 
bude tentokrát zajistit, aby se na žádném 
místě nikdo ani chvíli nenudil. Průvod proto 
pošleme ze dvou míst proti sobě, a tak i ná-
vštěvníci na Starém náměstí zažijí to pravé 
peklo od začátku. Tím pádem se i stání na 
mrazu zkrátí a bude mít vše svižnější ráz.

Plánují se i nějaké změny v samotné zá-
kladně místní kultury?
V našem Hornickém domě by se měla bez-
prostředně dokončit rekonstrukce Malého 
sálu a začne se pracovat na Městském diva-
dle. Chtěli bychom vyměnit sedačky, a tím 
i změnit celkové uspořádání. Plánujeme 
zde zřídit digitální promítání pro přímé 
přenosy koncertů, oper a baletů. Nabíd-
neme zároveň kromě velkého divadelního 
předplatného i zkrácenou a tím i levnější 
verzi na méně představení. V 4K 3D kině 
jsme teď nově otevřeli pozdější vysílací 
čas od 21:00 v pátek a sobotu. Vzhledem 
k vysoké návštěvnosti v tom hodláme po-
kračovat i v roce 2018.
Obecně se stále snažíme jak zázemí, tak 
celé kulturní akce, přizpůsobovat potře-
bám sokolovských občanů. Chceme, aby se 
jim zde dobře žilo, aby je to s námi bavilo. 
A tím bych i velmi rád poprosil všechny 
čtenáře, aby šířili poselství dál, nebáli se 
nám poslat jakékoliv podněty pro vylep-
šení a především, aby se našich programů 
účastnili a užili si je. Děláme to přeci jen 
a jen pro ně.
Děkujeme za pozvání, my tam rozhodně chy-
bět nebudeme. Panu Sedláčkovi děkujeme 
za rozhovor a těšíme se na setkání s vámi, 
našimi čtenáři, na veřejných sokolovských 
akcích.

Andrea Pfeifferová
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nadšený sběratel techniky vás zavede o víc 
než jedno století zpět 

kultura v Sokolově

Jiří Zubko je sokolovský rodák, který našel 
zálibu nejen v technické historii. Jeho entu-
siasmus dal za dvě desítky let vzniknout uni-
kátní sbírce, která představuje mechanickou 
vynalézavost našich předků a vývoj různých 
technologií napříč téměř dvěma stoletími. 
Začínal u auto-moto veteránů. v průběhu 
let se sběratelův záběr od půvabných strojů 
rozšířil o nábytek, reklamní cedule, ale také 
třeba stolování nebo modely autíček. čte-
náři si pravděpodobně pana Zubka pamatují 
z dob, kdy působil v bývalém atomovém krytu 
nedaleko Areálu zdraví. expozici rozšířil 
a před nedávnem přestěhoval. veřejnosti 
ji teď představuje ve velkorysých pivních 
sklepích. Byla jsem se tam podívat a z toho, 
co jsem viděla, jsem byla ohromena. A tohoto 
zapáleného „amatérského“ muzejníka jsem 
požádala o krátký rozhovor. 

Pane Zubko, kdy jste v sobě poprvé objevil duši 
sběratele?
První zálibu jsem našel v motorkách. Už v pat-
nácti letech jsem si udělal papíry na pionýra, 
tak zvaně fichtla. V sedmnácti jsem si sestrojil 
i vlastní motorku se značkou Zubo Motorcycle 
(ZM). Jen vysněný Simson mi ušel. Stál jsem ve 
frontě do mototechny tři dny, přesvědčil jsem 
rodiče kvůli penězům, ve škole jsem nahlásil, že 
jsem nemocný. Přivezli jich devět, já jsem byl je-
denáctý. Velká smůla, ale nakonec se vše v lepší 
obrátilo. Za rok jsem si udělal řidičák na velkou 
motorku a dneska jsem jediný z kamarádů, 
kdo jej má. Moje první motorka byla ČZ  (Česká 
zbrojovka) 250 dvouválec. Za rok jsem nastoupil 
na základní vojenskou službu. Po vojně jsem si 
pak postavil tříkolku, zase pod značkou ZM. No, 
a garáž se plnila. Nápad tvořit sbírku přišel pak 
asi v šestadvaceti letech. To se psal rok 1997.
Čím jste tedy pokračoval?
Moc jsem toho nevěděl, internet nebyl, a tak 
byly k dispozici noviny, kde jsem pročítal inzerci. 
No, a když jsem něco viděl, tak jsem volal, 
domluvil jsem cenu, vzal v práci volno, vozík 
a už jsem jel pro motorky. Vzpomínám si, že to 
pokračovalo zase ČZ, stopětasedmdesátka, typ 

450 s pávíkem. Pak následovala druhá, stejná, 
jen o tři roky novější typ, takzvaná panelka. Tak 
to šlo dál a dál.
Dneska vaše sbírka čítá stovky exponátů. Vy 
jste ale nezůstal u motorových strojů. Vaše 
retro kolekce je obdivuhodná.
Já jsem původně strojař, mám rád techniku. 
Takže jsem sbírku postupně rozšiřoval, nejdří-
ve o zemědělské koňské stroje. Máme tady 
krásné převodovky, plečky, sečky, drtiče, pluhy 
a tak dále. Pak mě napadlo, co kdybych sbíral 
auta. Měl jsem tedy trochu strach, protože do 
jedné garáže dáte jedno auto. Ale měl jsem 
štěstí. Dnes tu můžete obdivovat značky Fiat 
127, Wartburg, Moskviče, BMW 700 rok 1959, 
dohromady asi deset aut. Později jsem přidával 
exponáty podle oborů. Takže tu mám muzeum 
zpracování textilu od kolovratu, přes šicí stroje, 
žehlení, mandl, část sbírky je věnována práci 
se zvukem, obrazem, písmem. Jeden z psacích 
strojů pochází z roku 1890. Podařilo se mi získat 
krásné kusy nábytku, mám tu i 150 let staré. 
Část expozice tvoří i vojenské věci, některé jsem 
si přinesl z atomového krytu. Mám tady něco 
málo z 2. světové války i z komunistické éry, 
včetně jaderné obrany. 
V krytu jste byl sedm let, co si od nových velko-
rysých prostor slibujete, jakou máte vizi?
Není to tak dlouho, co jsem uvažoval, že to vše 
prodám. Bylo období, kdy jsem z toho byl una-
vený, obětoval jsem tomu všechno. Jenže jsem 
srdcař, dělám to dvacet let a uvědomil jsem si, 
že se toho neumím vzdát. Takže jsem to tady 
začal dávat dohromady, trvá to už devět měsíců 
a ještě nejsem u konce. Expozice je nahrubo 

instalovaná, už se o tom dá i povídat. Musím ale 
ještě všechno vyčistit, naleštit, chce to i nějaké 
opravy, stále odvětrávám, bylo tu velké vlhko. 
Po novém roce bych rád otevřel, prozatím 
ale jen o víkendech a na předchozí objednání. 
V budoucnu chci provázet větší skupiny, školy 
a plánuji zážitkové programy. Např. střelnici 
s různými typy zbraní, nebo rytířskou arénu. To 
podle mne nedělá nikdo v republice. Vyrobím 
železnou zbroj, do které návštěvníka obléknu od 
hlavy po paty. Zaučím je s dřevěnými maketami 
samozřejmě, a pak přejdeme k železným mečům, 
halapartnám, sekerám a tak dále. Všichni jsme si 
hráli na rytíře. Doufám, že se to lidem bude líbit. 
Je něco, co ve své sbírce postrádáte?
Chybí spousta věcí. Chtěl bych ucelené řady 
Jawa a ČZ. Výrobců za první republiky bylo 
kolem dvaceti, ale postupně zůstaly právě jen 
tyto dvě fabriky. Během normalizace se spojily 
a vyráběly pod značkou JAWA-ČZ, což ale trvalo 
asi jen pět let. Kolem roku 1960 se zase rozdělily, 
Jawa vyráběla motory a ČZ to ostatní. A já bych 
to rád měl po kupě. 

Pane Zubko, jménem redakce Sokolovského 
Patriota vám děkuji za váš čas, a také za váš 
neutuchající sběratelský elán, díky kterému 
uchováváte tento jedinečný odkaz pro 
dnešní i příští generace. Přeji mnoho štěstí 
a spokojených návštěvníků. 

Návštěva muzea Jiřího Zubka je možná proza-
tím jen o víkendech a po předchozí domluvě. 
V případě zájmu volejte 725 295 491, nebo 
pište e-mail jiri.zubko@volny.cz

Pavla Sofilkaničová 
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muzeum Sokolov vydalo novou knihu 
„Benátčané v Západních čechách“
Slavnostním křtem byla 11. prosince 2017 
v Muzeu Sokolov sektem a virgulemi pokřtěna 
nová kniha Rudolfa Tomíčka „Benátčané 
v Západních Čechách“. Kniha je k dostání ve 
výstavní síni muzea v sokolovském zámku. Kni-
ha pojednává o prospektorech drahých kovů 
a hledačích pokladů (proutkařích, používajících 
virgule), o kterých pojednávají četné pověsti 
po celých Čechách, ale i názvy různých lokalit. 
V našich končinách nalezneme u Tašovic „Štolu 
Benátčanů“, u Lokte se podle pověstí vyskyto-
vali tajemní cizinci, například u samoty Zdemy-
šl, nebo v Nadlesí či Údolí.  Také v Boučí blízko 
u Sokolova měli působit Benátčané, kteří měli 
odírat chudé horníky. Mnoho pověstí pochází 

ze Slavkovského lesa, ale i z Kraslicka.
Zkušený autor, sám báňský odborník, se na 
problematiku dívá s nadhledem a hledá sou-
vislosti mezi pověstmi a skutečností. Podává ji 
způsobem srozumitelným jak pro děti, tak i pro 
dospělé. Zájemci se nedozví jen o hledačích 
pokladů a vzácných kovů, tedy prospektorech 
a proutkařích, ale i o prubířích a alchymistech, 
také o cestování ve středověku a raném novo-
věku.
Zajímavou autorovou konstrukcí je rozbor ces-
ty bájných Argonautů za zlatým rounem jako 
loupeživé výpravě za zlatem, které se již ve 
starověku získávalo propíráním zlatonosných 
písků ve žlabech, jejichž dno bylo vyloženo 

ovčími kůžemi.
Stodesetistránkovou publikaci formátu A5 
doprovází řada barevných obrázků a mapek. 

michael Rund 

Píšete nám 
v Sokolovském Patriotu uveřejňujeme 
vybrané příspěvky z internetové rubriky 
„napište starostovi“. do časopisu ale 
můžete přispívat přímo. chcete někomu 
poděkovat, vyjádřit se k veřejnému dění 
nebo zkrátka říct svůj názor? Pošlete nám 
svůj článek na patriot@mdksokolov.cz 
o rozsahu nejdéle 300 slov. do předmětu 
uveďte Patriot – Píšete nám. uzávěrka 
pro příspěvky do únorového vydání je 10. 
ledna 2018.

kOnceRt hudBy hRAdní StRáŽe
dobrý den, pane starosto, zajímalo by mě, 
proč koncert hudby hradní stráže proběhl 
opět v divadle, a ne například na velkém 
sále mdk? O koncert je velký zájem, na 
řadu lidí se lístky ani nedostanou.
kateřina Oršulová
Dobrý den, Váš dotaz jsem konzultoval s po-
řadatelem akce a shodli jsme se na tom, že 
místo konání bylo opravdu pečlivě voleno. 
Stalo se tak na základě dohody s PČR, ale 
zejména se samotným orchestrem, který má 
své požadavky na zázemí, ozvučení, osvětlení 
apod. Musím bohužel konstatovat (a mrzí 
mě to), že velký sál svým charakterem těmto 

požadavkům neodpovídá. Je velmi pravdě-
podobné, že při tzv. divadelním uspořádání 
velkého sálu by velká část diváků dostatečně 
neviděla a stali bychom se terčem zasloužené 
kritiky. Také si dovolím zmínit další fakt, a to 
je ten, že tento koncert, který je svým způso-
bem ojedinělý, žádá důstojné prostředí, což 
divadlo splňuje. Rozumím tomu, že mnoho 
návštěvníků by rádo navštívilo vystoupení 
Petry Janů, a proto věřím, že MDK Sokolov 
tento zájem zaznamenal a v budoucnu 
i s touto oblíbenou zpěvačkou bude jednat 
o možném samostatném koncertu.
Bc. Jan Picka, starosta

OdStRAněné RetARdéRy u ŠkOLy
dobrý den, v ulici Závodu míru před ško-
lou byly odstraněny oba retardéry u pře-
chodů pro chodce, které byly nejspíše 
nahrazeny větší dopravní značkou. dříve 
vozidla alespoň zpomalila, ale nyní už 
ani chodcům nezastavují a propálí v plné 
rychlosti. Bydlím tam, přes retardéry 
jsem také jezdila a nevadily mi. určitě byly 
bezpečnější než nynější řešení. Zůstane 
to takto? děkuji 
Soňa hillerová

Dobrý den, nezůstane to takto. Zvýšení rizika 
úrazu našich dětí vedení města velice citlivě vní-
malo a vnímá, a tak ihned po zjištěné informaci 
o odstranění retardérů jsme vyvolali jednání 
a požadovali instalaci dopravního značení upo-
zorňující na zvýšený pohyb dětí. Tyto značky 
jsme požadovali instalovat včetně reflexního 
zvýraznění. Požádali jsme vedení školy o pre-
ventivní informování mezi žáky a o zvýšený do-
hled jsme požádali Policii ČR a městskou policii. 
Samozřejmě také pokračovala naše snaha o to, 
aby rozhodnutí o odstranění retardérů bylo 
napraveno. Výsledek poslední schůzky je, že 
retardéry se co možná nejdříve vrátí zpět, a to 
i za cenu jejich zničení projíždějícími nákladními 
auty, přičemž nově osazené dopravní značení 
zachováme. Rád dodávám, že vstřícně se choval 
jak realizátor stavby (na jeho náklady bylo pro-
vedeno dopravní značení), tak i majitel autosalo-
nu, který se rekonstruuje, protože se zavázal, že 
nové retardéry, které nahradí stávající zničené, 
z velké části uhradí. Pro nás pak poučení (a již 
jsme vydali patřičné pokyny), že k podobným 
nařízením, zejména u našich školských zařízení, 
musíme přistupovat mnohem citlivěji a lépe 
spolu v rámci úřadu komunikovat.
 Bc. Jan Picka, starosta
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Kalendárium

měStSkÝ dům kuLtuRy SOkOLOv

5. ledna Ι 19:00 Ι prostory MDK Sokolov
mAtuRItní PLeS GymnáZIA SOkOLOv, 
tř. 8. A, 8. B
Hraje: Epigon
Vstupné: k sezení 200 Kč, k stání 150 Kč

6. ledna Ι 19:00 Ι velký sál MDK Sokolov
ZávěRečnÝ PLeS tAnečních kuRZů 
PRO mLádeŽ
(pořádá Taneční škola Petra Macháčka)
Vstup do sálu pouze ve společenském oděvu, 
vstupenky jsou v předprodeji na pondělních 
tanečních kurzech a v Sokolovském infocent-
ru. Hraje: Taneční orchestr Sokrat Sokolov
Vstupné: velký sál 200 Kč, balkon 120 Kč

12. ledna Ι 19:00 Ι prostory MDK Sokolov
mAtuRItní PLeS ISŠte SOkOLOv, tř. 4. 
Pm, 4. PA
Hraje: Dashband, DJ Zdeněk Weber
Vstupné: k sezení 150 Kč, k stání 120 Kč

16. ledna Ι 10:00 a 17:00 Ι Městské divadlo 
Sokolov
Karlovarské hudební divadlo
POhádkA O BALInce
Ekologicky zaměřená pohádka pro děti.
Vstupné: 40 Kč (dopolední představení pro 
uzavřené skupiny) Odpolední: 75 Kč

17. ledna Ι 19:00 Ι Městské divadlo Sokolov
Divadelní společnost Sophia Art
vIktORIe hRAdSká: cOmmedIA fInItA
Poslední roky životy světoznámé pěvkyně 
Emmy Destinové pohledem čtyř žen.
Hrají: valérie Zawadská, kateřina macháč-
ková, Inka Brendlová, Lucie kožinová/ 
Anna kulovaná, karel Soukup.
Režie: René Přibyl. Divadelní předplatné 
(vyprodáno). Vstupné: 350 Kč

19. ledna Ι 19:00 Ι prostory MDK Sokolov
mAtuRItní PLeS ISŠte SOkOLOv, tř. 4. 
Pv, 4. Pt, 4. Pk
Hraje: STO
Vstupné: k sezení 150 Kč, k stání 120 Kč

20. ledna Ι 16:00, společenské prostory MDK 
Sokolov
WIeLAnd – fIRemní Akce

23. ledna Ι 19:00 Ι Městské divadlo Sokolov
Divadlo Verze
mAtthIeu deLAPORte &ALexAndRe de 
LA PAteLLIèRe: JménO
Brilantní francouzská komedie. Polštářová 
bitva omezenců, kteří jsou přesvědčeni 
o tom, že svá omezení dávno překonali.
Hrají: Roman Zach, Jana Janěková ml., Petr 
Lněnička, Jan dolanský, Linda Rybová
Režie: Thomas Zielinski
Vstupné: 350 kč, mImO PředPLAtné - vol-
ný prodej

24. ledna Ι 19:00 Ι Městské divadlo Sokolov
BeSedA Se ZdeŇkem tROŠkOu
Zábavný pořad a beseda s režisérem, který 
proslul sérií filmů Slunce, seno…, Kameňáky, 
ale také filmy Poklad hraběte Chamaré a An-
dělská tvář.
Vstupné: 170 Kč

26. ledna Ι 19:00 Ι prostory MDK Sokolov
mAtuRItní PLeS GymnáZIA SOkOLOv, 
tř. 4. c, 4. d
Hraje: Šarkáni
Vstupné: k sezení 200 Kč, k stání 150 Kč

28. ledna Ι 15:00 Ι velký sál MDK Sokolov
mAŠkARní kARnevAL PRO dětI
(pořádá MDK ve spolupráci s TŠ Petra Ma-
cháčka) Vstupné: děti v maskách zdarma, 
dospělí 80 Kč, senioři a děti bez masek 40 Kč

29. ledna Ι 17:30 Ι klášterní kostel sv. Anto-
nína Paduánského
AteLIéR JIříhO PetRBOkA: 
sokolovský ZáZrak
Výstava navazuje na obdobné projekty zdejší 
výstavní síně (Atelier Karla Nepraše, Kurta 
Gebauera, Mariana Karla…) a představí 
poprvé na veřejnosti tým nových výrazných 
osobností, dozrávajících a tvořících pod 
vedením Jiřího Petrboka. Kurátorem výstavy 
je stávající asistent v tomto ateliéru, Petr 
Vaňous. Výstav potrvá do 28. února.
Vstup volný

3. února Ι 20:00 Ι společenské sály MDK 
Sokolov
26. RePReZentAční PLeS měStA SOkOLOvA
Plesem provází a zpívá Leona machálková, 

k tanci hraje Big band mdk Sokolov.
V programu vystoupí těžkej Pokondr.
Prodej vstupenek od 15. ledna 2018 
v Sokolovském infocentru, raut je v ceně 
vstupenky. Vstupné (jednotné): 500 kč

Změna programu vyhrazena

Připravujeme:

Zamilovaný sukničkář (divadelní předplatné)
malina Band (pro milovníky country hudby)

4k 3d kInO ALfA

POnděLí 1. ledna
13:00 FErDiNaND  USA, animovaný/rodin-
ný, 99 min, dabing. Vstupné: 120/100 Kč
15:00 JumAnJI: víteJte v dŽunGLI! USA, 
dobrodružný, 119 min, dabing. Vstupné: 
120/100 Kč
17:30 LAdíme 3 USA, komedie, 93 min, titul-
ky. Přístupný od 12 let. Vstupné: 120 Kč
20:00 ZtRAcen v dŽunGLI Austrálie/Ko-
lumbie, akční/dobrodružný, 115 min, titulky. 
Přístupný od 12 let. Vstupné: 110 Kč 

ÚteRÝ 2. ledna
10:00 NEJEN PRO SENIORY Přání k mání  
ČR, rodinný, 107 min, česky. Vstupné: 60 Kč
12:00 StAR WARS: POSLední Z JedIů USA, 
sci-fi, 150 min, dabing. Vstupné: 120 Kč
15:00 FErDiNaND USA, animovaný/rodinný, 
99 min, dabing. Vstupné: 120/100 Kč
17:30 ZtRAcen v dŽunGLI Austrálie/Ko-
lumbie, akční/dobrodružný, 115 min, titulky. 
Přístupný od 12 let. Vstupné: 110 Kč 
20:00 neJvětŠí ShOWmAn USA, muzikál, 
97 min, titulky. Vstupné: 130 Kč

StředA 3. ledna
17:30 JumAnJI: víteJte v dŽunGLI! USA, 
dobrodružný, 119 min, titulky. Vstupné: 
120/100 Kč
20:00 StAR WARS: POSLední Z JedIů USA, 
sci-fi, 150 min, titulky. Vstupné: 120 Kč

čtvRtek 4. ledna
17:30 PREMIÉRA čeRtOvIny  ČR, pohádka, 
101 min, česky. Vstupné: 130/110 Kč
20:00 PREMIÉRA veLká hRA  USA, kome-
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die, 140 min, titulky. Přístupný od 15 let. 
Vstupné: 110 Kč

Pátek 5. ledna
15:00 čeRtOvIny  ČR, pohádka, 101 min, 
česky. Vstupné: 130/110 Kč
17:00 ŠpiNDl ČR, komedie, 98 min, česky. 
Vstupné: 120 Kč
19:00 PREMIÉRA InSIdIOuS: POSLední 
kLíč USA, horor, 100 min, titulky. Přístupný 
od 15 let. Vstupné: 120 Kč
21:00 veLká hRA  USA, komedie, 140 min, 
titulky. Přístupný od 15 let. Vstupné: 110 Kč

SOBOtA 6. ledna
11:00 čeRtOvIny  ČR, pohádka, 101 min, 
česky. Vstupné: 130/110 Kč
13:00 3D FErDiNaND  USA, animovaný/ro-
dinný, 99 min, dabing. Vstupné: 140/120 Kč
15:00 mAxInOŽkA  Francie/Belgie, animo-
vaný, 91 min, dabing. Vstupné: 100 Kč
17:00 kvartEto   ČR, komedie, 93 min, 
česky. Přístupný od 12 let. Vstupné: 90 Kč
19:00 ZtRAcen v dŽunGLI Austrálie/Ko-
lumbie, akční/dobrodružný, 115 min, titulky. 
Přístupný od 12 let. Vstupné: 110 Kč 
21:00 InSIdIOuS: POSLední kLíč USA, 
horor, 100 min, titulky. Přístupný od 15 let. 
Vstupné: 120 Kč

neděLe 7. ledna
11:00 můJ ŽIvOt cuketky Švýcarsko/
Francie, rodinný, 66 min, dabing. Vstupné: 
110/90 Kč
13:00 čeRtOvIny  ČR, pohádka, 101 min, 
česky. Vstupné: 130/110 Kč
15:00 PAddInGtOn 2  VB/Francie, kome-
die/rodinný/animovaný, 103 min, dabing. 
Vstupné: 110 Kč
17:30 LAdíme 3 USA, komedie, 93 min, titul-
ky. Přístupný od 12 let. Vstupné: 120 Kč
20:00 veLká hRA  USA, komedie, 140 min, 
titulky. Přístupný od 15 let. Vstupné: 110 Kč

POnděLí 8. ledna
17:30 FILMOVÝ KLUB
Červená  ČR, Slovensko, dokumentární/živo-
topisný, 83 min, česky. Vstupné: 70/120 Kč
19:30 FILMOVÝ KLUB kOLO ZáZRAků  
Francie, drama, 101 min, titulky. Vstupné: 
70/120 Kč

ÚteRÝ 9. ledna
10:00 NEJEN PRO SENIORY kvartEto   ČR, 
komedie, 93 min, česky. Přístupný od 12 let. 
Vstupné: 60 Kč
17:30 LIGA SPRAvedLnOStI  USA, akční/
dobrodružný/fantasy/sci-fi, 95 min, titulky. 
Přístupný od 12 let. Vstupné: 110 Kč
20:00 neJvětŠí ShOWmAn USA, muzikál, 
97 min, titulky. Vstupné: 130 Kč

StředA 10. ledna
17:30 mAtky nA tAhu O vánOcích  USA, 
komedie, 116 min, titulky. Přístupný od 12 
let. Vstupné: 110 Kč
20:00 veLká hRA  USA, komedie, 140 min, 
titulky. Přístupný od 15 let. Vstupné: 110 Kč

čtvRtek 11. ledna
17:30 PREMIÉRA neJtemněJŠí hOdInA 
VB, historický/drama, 125 min, titulky. Pří-
stupný od 12 let. Vstupné: 110 Kč
20:00 PREMIÉRA ZmenŠOvání USA, ko-
medie, 135 min, titulky. Přístupný od 12 let. 
Vstupné: 120 Kč

Pátek 12. ledna
15:00 čeRtOvIny  ČR, pohádka, 101 min, 
česky. Vstupné: 130/110 Kč
17:00 ŠpiNDl ČR, komedie, 98 min, česky. 
Vstupné: 120 Kč
19:00 ZtRAcen v dŽunGLI Austrálie/Ko-
lumbie, akční/dobrodružný, 115 min, titulky. 
Přístupný od 12 let. Vstupné: 110 Kč 
21:00 ZmenŠOvání USA, komedie, 135 min, 
titulky. Přístupný od 12 let. Vstupné: 120 Kč

SOBOtA 13. ledna
11:00 FErDiNaND  USA, animovaný/rodin-
ný, 99 min, dabing. Vstupné: 120/100 Kč
13:00 PAddInGtOn 2  VB/Francie, kome-
die/rodinný/animovaný, 103 min, dabing. 
Vstupné: 110 Kč
15:00 Přání k mání  ČR, rodinný, 107 min, 
česky. Vstupné: 100 Kč
17:00 JumAnJI: víteJte v dŽunGLI! USA, 
dobrodružný, 119 min, dabing. Vstupné: 
120/100 Kč
19:00 InSIdIOuS: POSLední kLíč USA, 
horor, 100 min, titulky. Přístupný od 15 let. 
Vstupné: 120 Kč
21:00 neJtemněJŠí hOdInA VB, historic-

ký/drama, 125 min, titulky. Přístupný od 12 
let. Vstupné: 110 Kč

neděLe 14. ledna
11:00 mAxInOŽkA  Francie/Belgie, animo-
vaný, 91 min, dabing. Vstupné: 100 Kč
13:00 FErDiNaND USA, animovaný/rodinný, 
99 min, dabing. Vstupné: 120/100 Kč
15:00 čeRtOvIny  ČR, pohádka, 101 min, 
česky. Vstupné: 130/110 Kč
17:30 3D StAR WARS: POSLední Z JedIů 
USA, sci-fi, 150 min, dabing. Vstupné: 
150/130 Kč
20:00 ZmenŠOvání USA, komedie, 135 min, 
titulky. Přístupný od 12 let. Vstupné: 120 Kč

POnděLí 15. ledna
17:30 neJtemněJŠí hOdInA VB, historic-
ký/drama, 125 min, titulky. Přístupný od 12 
let. Vstupné: 110 Kč
19:30 FILMOVÝ KLUB cukRář  Izrael/
Německo, drama, 104 min, titulky. Vstupné: 
70/120 Kč

ÚteRÝ 16. ledna
10:00 NEJEN PRO SENIORY nádech PRO 
láskU VB/Francie, romantický/životopisný, 
117 min, titulky. Přístupný od 12 let. Vstup-
né: 60 Kč
17:30 LAdíme 3 USA, komedie, 93 min, titul-
ky. Přístupný od 12 let. Vstupné: 120 Kč
20:00 Insidious: Poslední klíč USA, horor, 100 
min, titulky. Přístupný od 15 let. Vstupné: 
120 Kč

StředA 17. ledna
17:30 ZmenŠOvání USA, komedie, 135 min, 
titulky. Přístupný od 12 let. Vstupné: 120 Kč
20:00 neJtemněJŠí hOdInA VB, historic-
ký/drama, 125 min, titulky. Přístupný od 12 
let. Vstupné: 110 Kč

čtvRtek 18. ledna
17:30 PREMIÉRA ZOufALé Ženy děLAJí 
ZOufALé věcI ČR, komedie, 83 min, česky. 
Přístupný od 12 let. Vstupné: 130 Kč
20:00 PREMIÉRA třI BILLBOARdy kOuSek 
ZA eBBInGem  VB, komedie/drama, 115 
min, titulky. Přístupný od 15 let. Vstupné: 
110 Kč
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Pátek 19. ledna
15:00 3D PREMIÉRA CoCo USA, animovaný, 
115 min, dabing. Vstupné: 150/130 Kč
17:00 třI BILLBOARdy kOuSek ZA eBBIn-
Gem  VB, komedie/drama, 115 min, titulky. 
Přístupný od 15 let. Vstupné: 110 Kč
19:00 ZOufALé Ženy děLAJí ZOufALé 
věcI čR, komedie, 83 min, česky. Přístupný 
od 12 let. Vstupné: 130 Kč
21:00 PREMIÉRA CiZiNEC vE vlakU USA, 
thriller/akční, 105 min, titulky. Přístupný od 
12 let. Vstupné: 110 Kč

SOBOtA 20. ledna
11:00 můJ ŽIvOt cuketky Švýcarsko/
Francie, rodinný, 66 min, dabing. Vstupné: 
110/90 Kč
13:00 CoCo USA, animovaný, 115 min, da-
bing. Vstupné: 130/110 Kč
15:00  3D FErDiNaND  USA, animovaný/ro-
dinný, 99 min, dabing. Vstupné: 140/120 Kč
17:00 ZOufALé Ženy děLAJí ZOufALé 
věcI ČR, komedie, 83 min, česky. Přístupný 
od 12 let. Vstupné: 130 Kč
19:00 CiZiNEC vE vlakU USA, thriller/
akční, 105 min, titulky. Přístupný od 12 let. 
Vstupné: 110 Kč
21:00 třI BILLBOARdy kOuSek ZA eBBIn-
Gem  VB, komedie/drama, 115 min, titulky. 
Přístupný od 15 let. Vstupné: 110 Kč

neděLe 21. ledna 
11:00 CoCo USA, animovaný, 115 min, da-
bing. Vstupné: 130/110 Kč
13:00 čeRtOvIny  ČR, pohádka, 101 min, 
česky. Vstupné: 130/110 Kč
15:00 mAxInOŽkA  Francie/Belgie, animo-
vaný, 91 min, dabing. Vstupné: 100 Kč
17:30 ZmenŠOvání USA, komedie, 135 min, 
titulky. Přístupný od 12 let. Vstupné: 120 Kč
20:00 ZOufALé Ženy děLAJí ZOufALé 
věcI ČR, komedie, 83 min, česky. Přístupný 
od 12 let. Vstupné: 130 Kč

POnděLí 22. ledna
17:30 CiZiNEC vE vlakU USA, thriller/
akční, 105 min, titulky. Přístupný od 12 let. 
Vstupné: 110 Kč
19:30 FILMOVÝ KLUB nemILOvAní  Rusko/
Francie/Belgie, drama, 127 min, titulky. 
Vstupné: 70/120 Kč

ÚteRÝ 23. ledna
10:00 NEJEN PRO SENIORY JumAnJI: ví-
teJte v dŽunGLI! USA, dobrodružný, 119 
min, dabing. Vstupné: 60 Kč
17:30 třI BILLBOARdy kOuSek ZA eBBIn-
Gem  VB, komedie/drama, 115 min, titulky. 
Přístupný od 15 let. Vstupné: 110 Kč
20:00 ZOufALé Ženy děLAJí ZOufALé 
věcI ČR, komedie, 83 min, česky. Přístupný 
od 12 let. Vstupné: 130 Kč

StředA 24. ledna
17:30 ŠpiNDl ČR, komedie, 98 min, česky. 
Vstupné: 120 Kč
20:00 StAR WARS: POSLední Z JedIů USA, 
sci-fi, 150 min, dabing. Vstupné: 120 Kč

čtvRtek 25. ledna
17:30 prEMiÉra vŠechny PRAchy 
SvětA  USA, drama/krimi, 132 min, titulky. 
Přístupný od 15 let. Vstupné: 110 Kč
20:00 PREMIÉRA LAByRInt: vRAŽedná 
LéčBA USA, akční/sci-fi, 140 min, titulky. 
Přístupný od 12 let. Vstupné: 130 Kč

Pátek 26. ledna
15:00 PREMIÉRA DUkátová skála  ČR, 
rodinný, 90 min, česky. Vstupné: 110 Kč
17:00 CiZiNEC vE vlakU USA, thriller/
akční, 105 min, titulky. Přístupný od 12 let. 
Vstupné: 110 Kč
19:00 třI BILLBOARdy kOuSek ZA eBBIn-
Gem  VB, komedie/drama, 115 min, titulky. 
Přístupný od 15 let. Vstupné: 110 Kč
21:00 vŠechny PRAchy SvětA USA, 
drama/krimi, 132 min, titulky. Přístupný od 
15 let. Vstupné: 110 Kč

SOBOtA 27. ledna 
11:00  3D CoCo USA, animovaný, 115 min, 
dabing. Vstupné: 150/130 Kč
13:00 čeRtOvIny  ČR, pohádka, 101 min, 
česky. Vstupné: 130/110 Kč
15:00 DUkátová skála  ČR, rodinný, 90 
min, česky. Vstupné: 110 Kč
17:00  3D LIGA SPRAvedLnOStI  USA, 
akční/dobrodružný/fantasy/sci-fi, 95 min, 
dabing. Přístupný od 12 let. Vstupné: 120 Kč
19:00 InSIdIOuS: POSLední kLíč USA, 
horor, 100 min, titulky. Přístupný od 15 let. 
Vstupné: 120 Kč

21:00 3D LAByRInt: vRAŽedná LéčBA 
USA, akční/sci-fi, 140 min, titulky. Přístupný 
od 12 let. Vstupné: 150 Kč

neděLe 28. ledna
11:00 DUkátová skála  ČR, rodinný, 90 
min, česky. Vstupné: 110 Kč
13:00 FErDiNaND  USA, animovaný/rodin-
ný, 99 min, dabing. Vstupné: 120/100 Kč
15:00 CoCo USA, animovaný, 115 min, da-
bing. Vstupné: 130/110 Kč
17:30 ZOufALé Ženy děLAJí ZOufALé 
věcI ČR, komedie, 83 min, česky. Přístupný 
od 12 let. Vstupné: 130 Kč
20:00 vŠechny PRAchy SvětA  USA, 
drama/krimi, 132 min, titulky. Přístupný od 
15 let. Vstupné: 110 Kč

POnděLí 29. ledna
17:30  neJvětŠí ShOWmAn USA, muzikál, 
97 min, titulky. Vstupné: 130 Kč
19:30 FILMOVÝ KLUB s láskoU viNCENt  
VB/Polsko, animovaný/krimi/drama, 88 min. 
Vstupné: 70/120 Kč

ÚteRÝ 30. ledna
10:00 NEJEN PRO SENIORY ŠpiNDl ČR, 
komedie, 98 min, česky. Vstupné: 60 Kč
17:30 mAtky nA tAhu O vánOcích  USA, 
komedie, 116 min, titulky. Přístupný od 12 
let. Vstupné: 110 Kč
20:00 InSIdIOuS: POSLední kLíč USA, 
horor, 100 min, titulky. Přístupný od 15 let. 
Vstupné: 120 Kč

StředA 31. ledna
12:00 StAR WARS: POSLední Z JedIů USA, 
sci-fi, 150 min, dabing. Vstupné: 120 Kč
15:00 JumAnJI: víteJte v dŽunGLI! USA, 
dobrodružný, 119 min, dabing. Vstupné: 
120/100 Kč
17:30 LAdíme 3 USA, komedie, titulky. 
Přístupné od 12 let. Vstupné: 120 Kč
20:00 LAByRInt: vRAŽedná LéčBA USA, 
akční/sci-fi, 140 min, titulky. Přístupný od 12 
let. Vstupné: 130 Kč

3D brýle zakoupíte na pokladně kina za 35 
Kč. Můžete je použít na jakýkoliv jiný film 
ve 3D. On-line rezervace a e-vstupenky na 
www.kinoalfa.cz
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21:00 3D LAByRInt: vRAŽedná LéčBA 
USA, akční/sci-fi, 140 min, titulky. Přístupný 
od 12 let. Vstupné: 150 Kč

neděLe 28. ledna
11:00 DUkátová skála  ČR, rodinný, 90 
min, česky. Vstupné: 110 Kč
13:00 FErDiNaND  USA, animovaný/rodin-
ný, 99 min, dabing. Vstupné: 120/100 Kč
15:00 CoCo USA, animovaný, 115 min, da-
bing. Vstupné: 130/110 Kč
17:30 ZOufALé Ženy děLAJí ZOufALé 
věcI ČR, komedie, 83 min, česky. Přístupný 
od 12 let. Vstupné: 130 Kč
20:00 vŠechny PRAchy SvětA  USA, 
drama/krimi, 132 min, titulky. Přístupný od 
15 let. Vstupné: 110 Kč

POnděLí 29. ledna
17:30  neJvětŠí ShOWmAn USA, muzikál, 
97 min, titulky. Vstupné: 130 Kč
19:30 FILMOVÝ KLUB s láskoU viNCENt  
VB/Polsko, animovaný/krimi/drama, 88 min. 
Vstupné: 70/120 Kč

ÚteRÝ 30. ledna
10:00 NEJEN PRO SENIORY ŠpiNDl ČR, 
komedie, 98 min, česky. Vstupné: 60 Kč
17:30 mAtky nA tAhu O vánOcích  USA, 
komedie, 116 min, titulky. Přístupný od 12 
let. Vstupné: 110 Kč
20:00 InSIdIOuS: POSLední kLíč USA, 
horor, 100 min, titulky. Přístupný od 15 let. 
Vstupné: 120 Kč

StředA 31. ledna
12:00 StAR WARS: POSLední Z JedIů USA, 
sci-fi, 150 min, dabing. Vstupné: 120 Kč
15:00 JumAnJI: víteJte v dŽunGLI! USA, 
dobrodružný, 119 min, dabing. Vstupné: 
120/100 Kč
17:30 LAdíme 3 USA, komedie, titulky. 
Přístupné od 12 let. Vstupné: 120 Kč
20:00 LAByRInt: vRAŽedná LéčBA USA, 
akční/sci-fi, 140 min, titulky. Přístupný od 12 
let. Vstupné: 130 Kč

3D brýle zakoupíte na pokladně kina za 35 
Kč. Můžete je použít na jakýkoliv jiný film 
ve 3D. On-line rezervace a e-vstupenky na 
www.kinoalfa.cz

Pokladna kina je otevřena vždy 1 hodinu 
před začátkem prvního představení. 

FILMOVÝ KLUB SOKOLOV
Průkazky do filmového klubu 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

měStSká knIhOvnA SOkOLOv

Akce pro dospělé

3. 1. Ι 18:00 Ι čítárna
dOuPOvSké hORy. neZnámÝ Svět 
SOPek – rNDr. JAn mAtěJů, ph.D.
Doupovské hory jsou možná nejméně 
známým pohořím v Čechách, jeho krása 
a přírodní bohatství však v současnosti 
předčí nejeden národní park. Zdejší krajina 
místy připomíná africkou savanu, po dáv-
ném městě a vesnicích se slehla zem a nad 
odvěkým snažením člověka tu s půvabem 
sobě vlastním převládly síly přírody. Pojďte 
se tedy alespoň na chvíli vypravit do zbytků 
bukových pralesů, rozlehlých křovin, na 
vojenské střelnice a tankové cesty a podívat 
se, jaké bohatství přírody se zde skrývá.
Jan Matějů vystudoval Přírodovědeckou 
fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Téměř 
sedm let pracoval na středisku Agentury 
ochrany přírody a krajiny ČR v Karlových 
Varech a od roku 2012 je kurátorem příro-
dovědných sbírek v Muzeu Karlovy Vary. Vě-
nuje se především národnímu a evropskému 
záchrannému programu pro sysla obecného, 
regionální faunistice a popularizaci přírod-
ních fenoménů Karlovarského kraje. 
Vstupné 30 Kč

10. 1. Ι 18:00 Ι čítárna
POvánOční huBnutí S ByLInkAmI – 
aNEta BENEDiktová
Aneta Benediktová se ve své přednášce 
dotkne těchto témat:
hubnutí a vliv zdravotního stavu na něj 
hubnutí a bylinná léčba
potravinové doplňky a hubnutí 

vliv psychiky na tělesnou hmotnost
strava a mýty kolem ní
pohybové aktivity a hubnutí
osvědčené triky 

Aneta Benediktová je osobností v české 
irisdiagnostice a přírodní medicíně, které 
se věnuje již řadu let. Zabezpečuje odborné 
poradenství a určuje nejvhodnější kombinaci 
produktů pro konkrétní léčbu. Je autorkou 
knihy Přírodní léčba. Ráda se zdokonaluje 
a vzdělává ve svém oboru. Ve volném čase 
medituje, sportuje a stará se o zahrádku.
Vstupné 30 Kč

11. 1. Ι 17:00 Ι přednáškový sál
PunkOvÝ SyndROm – fILmOvá PRO-
Jekce, PROmítání dOkumentáRníhO 
fILmu Z feStIvALu Jeden Svět
Perrti, Toni, Kari a Sami z finské hudební sku-
piny Perrti Kurrikka‘s Name Day trpí, jak sami 
s úsměvem říkají, „punkovým syndromem“. 
Jejich kapela naplňuje s vtipem sobě vlast-
ním upřímný punkový étos – dělat hudbu na 
vlastní pěst přes různá omezení a překážky. 
Snímek mapuje vzestup kapely od společ-
ných zkoušek a řady koncertů po nahrávání 
vysněného EP. Muzikanti také vyrážejí na 
hlasitou jízdu po klubech a festivalech, 
kde přes osobní šarvátky a různá životní 
zklamání nacházejí toužené pochopení u lidí 
z různých subkultur. Skrze svou hudbu čtyři 
kamarádi boří předsudky a hranice „norma-
lity“ – členové kapely jsou totiž mentálně 
hendikepovaní. Jejich texty se přitom věnují 
celospolečenským problémům i každoden-
ním zážitkům: jak strašně nanic je chodit na 
pedikúru nebo žít v chráněném bydlení. Silná 
filmová výpověď o peripetiích čtyř muzikan-
tů, kteří se rozhodli jít proti proudu vlastním 
životním stylem, získala cenu diváků na 
loňském ročníku festivalu v Tampere.
Režie: Jukka Kärkkäinen, Jani-Petteri Passi/
Finsko/2012/85 min.
Vstup zdarma

13. 1. Ι 13:00-17:00 Ι oddělení pro děti a mlá-
dež
ByLInkOvá kOSmetIkA – WORkShOP 
PRO SenIORy S mOnIkOu hORáROvOu
Přijďte se něco dozvědět o síle a prospěš-

nosti bylinek a vyrobte si vlastní přírodní 
kosmetiku.

Je nutné přihlásit se předem. Učinit tak 
můžete v čítárně MK Sokolov (lze i e-mailem, 
či telefonicky) od 13. prosince 2017 do 11. 
ledna 2018. Vyrábění je určeno především 
seniorům a zdravotně handicapovaným, 
kteří se mohou hlásit přednostně do 6. ledna 
2018. Neobsazená místa poté nabídneme 
ostatním zájemcům, kteří se mohou hlásit 
do 11. ledna 2018. Workshop je kapacitně 
omezen.
Vstup zdarma

16. 1. Ι 18:00 Ι čítárna
cykLuS deBAt nAd ZAJímAvÝmI 
knIhAmI: ÚnAvA mAteRIáLu – mARek 
ŠIndeLkA (mAGneSIA LIteRA ZA PRóZu 
2017). BeSedA ZA ÚčAStI AutORA
Dlouho očekávaný román Marka Šindelky, 
nositele Ceny Jiřího Ortena a Magnesie 
Litery za prózu, reaguje na aktuální téma – 
migrační vlnu. Popisuje cestu dvou bratrů 
z nejmenované země ohrožené válkou do 
Evropy. Jejich trasy se záhy rozdělí a každý 
pokračuje na vlastní pěst: bez mapy, bez 
spojení, bez kontaktu. Sledujeme složitou 
a bolestnou „cestu na sever“, zároveň s tím 
však čteme knihu o Evropě viděné zvenčí. 
O Evropě, připomínající velký fungující stroj. 
Jediné, co tu proti němu stojí, je zranitelné 
lidské tělo. Tělo vykořeněného člověka, re-
dukovaného na problém, na statistický údaj, 
na materiál. Kniha získala ocenění Magnesia 
Litera 2017 v kategorii próza.
Vstup zdarma

17. 1. Ι 18:00 Ι přednáškový sál
JóGA Smíchu – Mgr. vLAdImíR PALeček
Jóga smíchu (hasya yoga) je ověřený 
přístup, který spočívá v tom, že se každý 
z nás může smát i bez důvodu. Smích 
vyvoláváme prostřednictvím kombinace 
cvičení založených na smíchu ve skupině, 
očním kontaktu a dětské hravosti. Důvod 
pro použití názvu jóga smíchu je, že 
kombinujeme cvičení smíchu a další akti-
vity s jógovým dýcháním. To přináší více 
kyslíku do našeho těla a mozku, což v nás 
vytváří pocit zdraví a energie. Koncept jógy 
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kalendárium

smíchu je založen na vědecky ověřeném 
faktu, že naše tělo nedokáže rozlišit mezi 
„předstíraným“ a „skutečným“ smíchem. 
Oba tyto druhy smíchu jsou pro naše tělo 
i mysl stejně přínosné. Jógu smíchu inicioval 
indický lékař Dr. Madan Kataria v roce 1995. 
 
S sebou volné oblečení a karimatky, deky.
Vstup zdarma

29. 1. Ι 18:00 Ι čítárna
Setkání S fILOSOfIí: vyBRAné fILOSO-
fIcké POJmy – Mgr. pEtr kaŠpar
Tentokrát na téma „Bytí“.
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

10. 1. 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.
Vstup zdarma

20. 1. Ι 10:00-15:00 Ι oddělení pro děti a mlá-
dež
heRní den v Lednu
Přijďte si opět vyzkoušet a zahrát zajímavé 
hry, např. Dobble, Švábí salát, Bang!, Člověče, 
nezlob se a spoustu dalších. Akci pořádáme 
ve spolupráci s Klubem deskových her při 
MDK Sokolov.
Vstup zdarma
24. 1. Ι 13:00-16:30 Ι oddělení pro děti a mlá-
dež

vyRáBění PRO ŠIkuLky
Děti budou vyrábět zvířátka z papírových 
koulí.
Vstup zdarma

PřIPRAvuJeme nA ÚnOR

Akce pro dospělé:

1. 2. filmová projekce – promítání doku-
mentárního filmu z festivalu Jeden svět
6. 2. Stephen king – Prodlužování času. 
čtení v. kalného a P. Richter kohutové
7. 2. Specifické architektonické styly čes-
ko-německého pohraničí – Lubomír Zeman
14. 2. Radost ze života – karolína metzová
20. 2. děti neklidné, zlobivé a zlé – Phdr. 
Andrej drbohlav
21. 2. 40 000 let to lidstvu trvalo, než přišel 
klíčový den 28. 12. 1895 – P. Ries
26. 2. Setkání s filosofií: vybrané filosofic-
ké pojmy – mgr. Petr kašpar

Akce pro děti:

7. 2. čteme dětem
21. 2. vyrábění pro šikulky

tamara Rybárová, ema Reismüllerová

DDM sokolov 

12. – 16. 2. Ι DDM
JARní PříměStSkÝ táBOR 
Přihlášky jsou k dispozici v recepci DDM od 1. 
11.2017 – 19. 1. 2018

Přihlášky na letní příměstské tábory
Pro školáky je připraveno deset týdenních 
letních příměstských táborů, které budou 
programově pestré a určitě pro děti zají-
mavé. Jeden je určen i předškolním dětem. 
Podrobnější nabídku najdete od konce ledna 
přímo v DDM, na webových stránkách www.
ddmsokolov.cz a facebookových stránkách 
www.facebook.com/ddm.sokolov. Přihlášky 
budou k dispozici na recepci DDM, případně 
na vyžádání mailem.

10. 1. Ι 8:00 Ι DDM
„mInutA v ŽIvOtě“
Bezpečnostně vzdělávací akce pro zvané SŠ.

16. 1. Ι 8:00 – 13:00 Ι DDM
Ok – děJePISná OLymPIádA
Kategorie A

20. 1. Ι 15:00 – 17:00 Ι DDM
mAŠkARní kARnevAL 
Tradiční zábavná akce plná písniček, soutěží 
a zábavy. Vstupenky jsou k dispozici na re-
cepci DDM. Těšíme se na vaše krásné masky.

24. 1. Ι 8:00 – 13:00 Ι DDM
Ok – mAtemAtIcká OLymPIádA
Kategorie Z5, Z9

31. 1. Ι 8:00 Ι DDM
„mInutA v ŽIvOtě“
Bezpečnostně vzdělávací akce pro zvané SŠ.

2. 2. Ι 7:00 – 17:00 Ι DDM
POLOLetní PRáZdnIny ceStA dO veS-
míRu
O pololetních prázdninách zažijí děti výpravu 
za zážitky do hvězdárny v Karlových Varech. 
Přihlášky jsou k dispozici v recepci DDM. 
Příjem přihlášek do 19. 1. 2018.

na objednávku škol probíhají vzdělávací 
programy dopravní výchovy a keramiky.

Lucie kottová, ddm Sokolov

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: St – Ne 9 – 12 a 13 – 17 hod.

KNIHOVNA MUZEA
(objekt bývalé myslivny)

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

hORnIcké muZeum kRáSnO

EXPOZICE MUZEA - v expozici je umístěn 
těžní parní stroj z dolu Marie v Královském 
Poříčí z roku 1897 a dokumentace k jeho 
transferu. Dále je zde prezentována historie 
hnědouhelného hornictví na Sokolovsku, 
ukázky mineralogické sbírky ze Slavkovské-
ho lesa a trojrozměrné sbírkové předměty 
týkající se těžebních aktivit v oblasti.
AREÁL CÍNOVÉHO DOLU VILÉM -  expozice 
důlní povrchové kolejové dopravy rozchodu 
900 mm používané společností Sokolovská 
uhelná a. s. na povrchových lomech. Dále vo-
zový park o  rozchodu 450 a  600 mm užívaný 
v rudných a uhelných  dolech na Sokolovsku 
a ve  slavkovském rudném revíru. Expozice 
s hornickou tématikou jsou v budovách 
rozvodny, strojovny a v těžní budově. Důlní 
vláček 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. 
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 několika způsoby důlní výztuhy, používa-
ným hornickým nářadím (vrtačky, kladiva, 
čerpadla) včetně ukázek různých typů důl-
ních vozíků.
OTEVŘENO: 1. listopadu 2017 – 30. dubna 
2018 - ZAVŘENO

vÝStAvní SíŇ v PříZemí 
SOkOLOvSkéhO  Zámku  

OTEVŘENO: středa - neděle 9-12 hod a 13-
17 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.

vÝStAvní SíŇ v 1. PAtře 
SOkOLOvSkéhO  Zámku 

17. ledna – 18. února 
JAn JAnOud - Štětcem A dLátem
autorská výstava
Vstupné dle ceníku.

PřednáŠkA

11. leden
rNDr. PetR ROJík  - “měď v kRáLOv-
Ském hORním měStě kRASLIce: SLAvné 
děJIny, ZAhALená BudOucnOSt”
Přednáška začíná v 17 hod. v zimní zahradě 
zámku, vstupné 20 Kč
Tato akce je realizovaná za finanční podpory 
města Sokolova

kLuB důchOdců hORnIcká 1595
 - háJeček

Pranostika lidu: Leden jasný, roček krásný.
 
2. 1. 15:00-18:00 Zpívánky – pěvecký krou-
žek

3. 1. 13:00-17:00 posezení s debatou – Uví-
táme a popřejeme si do roku 2018. Navštívil 
vás Ježíšek a byl štědrý?
4. 1. 14:00-18:00 Restaurace florenc – Soko-
lov. Pozvánka nejen pro seniory Sokolovska 
na 1. Společenské posezení s hudbou 
a tancem v roce 2018
8. 1. 13:00-17:00 posezení s debatou 
– Život je plný překvapení. Jaké bylo to 
vaše nejmilejší překvapení z roku 2017, na 
které i po letech budete rádi vzpomínat? 
9. 1. 15:00-18:00 Zpívánky – pěvecký kroužek 
10. 1. 13:00-17:00 posezení s debatou – 
Volba hudby. Jakou hudbu byste si doma, na 
chatě, v autě nikdy nepustili? 
11. 1. 14:00-18:00 Restaurace florenc – So-
kolov. Pozvánka nejen pro seniory Sokolovska 
na Společenské posezení s hudbou a tancem 
15. 1. 13:00-17:00 posezení s debatou – 
ZDRAVÍ. Dáváte přednost přírodní, alterna-
tivní nebo klasické medicíně?
16. 1. 15:00-18:00 Zpívánky – pěvecký 
kroužek
17. 1. 13:00-17:00 posezení s debatou – Zim-
ní měsíce nás více méně evokují k návštěvám 
gastronomických zařízení, abychom si po-
chutnali z menu pro toto období. Myslíte, že 
se česká gastronomie zlepšuje?
18. 1. 14:00-18:00 Restaurace florenc – So-
kolov. Pozvánka nejen pro seniory Sokolovska 
na Společenské posezení s hudbou a tancem 
22. 1. 13:00-17:00 posezení s debatou – 
Souhlasíte s tvrzením, že jídlo lidi spojuje? 
Jak jste na tom vy? Vaříte si doma, třeba 
i s partnerem? Prozradíte nám svůj nejoblí-
benější rodinný recept?
23. 1. 15:00-18:00 Zpívánky – pěvecký 
kroužek
24. 1. 13:00-17:00 posezení s deba-
tou – Jak omezit chemii v domácnosti? 
Používáte starý dobrý osvědčený ocet? 
29. 1. 13:00-17:00 posezení s debatou – Víte, 
že smích podle odborníků odbourává v těle 
stresové hormony?
30. 1. 15:00-18:00 Zpívánky – pěvecký 
kroužek
31. 1. 13:00-17:00 posezení s debatou 
– Čistota je půl zdraví a veselá mysl také 
půl zdraví. Je s podivem, že tyto dvě 
rovnice dávají dohromady zdraví celé. 
Pravda je, že veselá mysl opravdu ke zdraví 
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přispívá. Zajděte na kafíčko a dáme řeč. 

Milí senioři,

VÍTEJTE V ROCE 2018. Divoký, dynamický, 
neklidný a lehce stresující. Takový prý má být 
podle astrologů rok 2018. Nevím jak Vám, ale 
mně tak připadá téměř každý rok. Pokaždé, 
když se blíží konec roku, lehce bilancujeme 
a pomýšlíme na nějaké předsevzetí. Podle 
mého mínění bude stačit, když se nadopu-
jeme pozitivní energií a častěji se budeme 
usmívat.
Zdraví, štěstí do roku 2018 Vám všem přejí 
senioři Klubu seniorů Hornická 1595 – Há-
ječek v Sokolově. Buď pozdraveno všechno 
dobré.

váš správce klubu seniorů hornická 1595 – háječek 
v Sokolově  Juraj Zubko

PROGRAm kLuBu SenIORů 
J. Z POděBRAd 

Jsou za námi vánoční svátky, a před námi 
dlouhá zimní odpoledne, která si můžeme 
zpestřit v příjemném a pohodovém prostře-
dí našeho klubu seniorů J. z Poděbrad, a to 
každou středu od 14 hodin. I v novém roce 
pro Vás chystáme pestrý program. Zájemce 
srdečně zveme na společná posezení. Těší-
me se na Vás a do nového roku Vám přejeme 
zdraví, štěstí a pohodu.

3.1. Povánoční posezení se vzpomínkami na 
Vánoce, trénování paměti
 
10.1. Paměťové hry, počítačové a karetní hry, 
cvičení jemné motoriky rukou
 
17.1. Přednáška s hudebními ukázkami Mgr. 
J. Hochové: „Humor v hudbě“

24.1. Přednáška Ing. J. Runda: „Stavební 
vývoj v Sokolově před r. 1945“

31.1. Oční cviky, automasáže, stolní, počí-
tačové a karetní hry
 
Zároveň děkuji za Klub seniorů, ale myslím, 
že nejen za náš klub, organizátorům Večera 
pro seniory - Městské policii. Byl poučný 

a vtipný. A po schůzce s paní místostarost-
kou Renatou Oulehlovou patří díky i městu 
za vstřícný přístup k činnosti jednotlivých 
klubů.

Za klub seniorů Alena veithová.

kLuB důchOdců SLAměnkA SOkOLOv

Pořádané akce a činnost klubu jsou realizo-
vány za finanční podpory města Sokolova.
2. 1.  turnaj v kuželkách a šipkách, 9:00 
hod., kuželna Akryl, startovné 10 Kč
10. 1.  První výšlap roku 2018 „Okolím 
Sokolova“. Sraz v 13:00 hod. na parkovišti 
u Brány borců (parkoviště vedle restaurace 
U Smrku), v 13:30 u vlakového nádraží. 
Délka trasy cca 5 km. I tento výšlap bude 
tradičně ukončen přípitkem. 
22. 1.  valná hromada, 10:00 hod., zasedací 
místnost na Městském úřadě v Sokolově. 
Všichni senioři  jsou srdečně zváni.
25. 1.  taneční odpoledne 16:30-19:00 hod. 
v MUsiC ClUBU alFa
K tanci a poslechu hraje Duo Jitka a Láďa, 
vstupné je dobrovolné.  

Vážení senioři,
věříme, že si z nabízených lednových aktivit 
alespoň nějakou vyberete. Těšíme se, že 
i v letošním roce se s Vámi budeme potkávat 
na námi připravovaných akcích, které Vám 
přinesou radost, potěšení, setkání se svými 
přáteli, ale také mnoho nových informací. Za 
celý Klub důchodců Slaměnka Sokolov Vám 
v letošním roce přeji hodně zdraví! A osamě-
lé, trochu fyzicky zdatné seniory zvu mezi 
„Slaměnkáře“, kde mohou získat nové přátele 
a kamarády. Poznáte, že život s přáteli a ka-
marády je mnohem lepší a veselejší.
Bližší informace naleznete ve vývěsní skříňce 
„Slaměnky“ v ul. Jednoty a na webu města So-
kolova (www.sokolov.cz), sekce „Volný čas“.

Za výbor klubu důchodců Slaměnka Sokolov, marie 
matějková

PRAvIdeLné BOhOSLuŽBy v SOkOLOvě

Bratrská jednota baptistů (BJB)
Brněnská 486
neděle 10.00: bohoslužba

kalendárium

čtvrtek 18.00: biblická hodina

církev adventistů sedmého dne (cASd)
Kraslická 14
sobota 9.30: bohoslužba I. část
sobota 11.00: bohoslužba II. část
sobota 14.00: romská bohoslužba 

církev československá husitská (cčSh)
Husův sbor, Obce Ležáky 542
neděle 10.00: bohoslužba 
středa 17.00: večerní chvály

českobratrská církev evangelická (čce)
evangelický kostel, Bezručova 501/7
neděle 10.30: bohoslužba

Pravoslavná církev (Pc) 
chrám Nejsv. Trojice, Komenského 113
neděle 9.00: bohoslužba 

římsko-katolická církev (řkc) 
kostel sv. Jakuba Většího, Staré náměstí 1
neděle 8.30 a 17.00: bohoslužba
pondělí a středa 7.40: bohoslužba
pátek 17.00: bohoslužba
farní úřad, J. K. Tyla 531/4
čtvrtek 18.00: večerní chvály 

cíRkevní Akce v Lednu 2018
neděle 14. 1. 15.00: ekumenická bohoslužba 
za jednotu křesťanů ve sboru CASD Kraslická 
14

SvAZ POStIŽenÝch cIvILIZAčnímI 
chOROBAmI – ZO SOkOLOv

             
Rehabilitační a relaxační cvičení v tělo-
cvičně bývalé 4. ZŠ, ul. Sokolovská
(vždy v úterý a čtvrtek) 

Úterky: vždy od 9:00 hodin. Začátek od 9. 
ledna až do 27. března 2018.
Cvičitelka: paní Sedláčková

čtvrtky: vždy od 9:45 hodin. Začátek od 11. 
ledna až do 29. března 2018.
Cvičitelka: paní Skaláková

Srdečně zveme všechny zájemce, kteří se 
rádi pohybují.

Za výbor marianna Šmídová
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21. února Ι 19:00 Ι Městské divadlo Sokolov
Divadlo v Rytířské
eRIc ASSOuS: můJ neJLePŠí kAmARád
Pomoci kamarádovi se někdy úplně nevyplácí. 
A roztočí se tím kolotoč situací a komických 
zápletek, jejichž konec vůbec není jistý. 
Hrají: Aleš Háma, Petr Motloch, Tereza Kost-
ková, Nela Boudová a další
Režie: Jakub Nvota. Vstupné 350 Kč.
Předprodej v Sokolovském infocentru
Mimo řádné divadelní předplatné

14. února Ι 14:00 Ι most ul. J. K. Tyla
Most láskY
Hudební program ZUŠ Sokolov

5. - 18. března Ι 17:30 Ι Klášterní kostel sv. 
Antonína Paduánského
ZuZAnA kLeIneROvá: 
PAvučInA v nOSe
Sokolovská rodačka Zuzana Kleinerová 

studovala na FAVU v Brně, pozdější pobyty 
v Itálii, Japonsku a na Islandu ji přivedla na 
pole akčního umění, kde se přímý kontakt 
s publikem stává zásadním. Výstava potrvá 
do 18. března
Vstup volný

8. března Ι 16:00 Ι Městské divadlo Sokolov
OSLAvA mdŽ
Připomenutí významného dne, program pro 
ženy a nejen pro ně

 
14. března Ι 19:00 Ι Městské divadlo Sokolov
Zdeněk IZeR & AutOkOLektIv
Zábavný pořad
Vstupné 250 Kč
Předprodej v Sokolovském infocentru

18. dubna Ι 19:00 Ι Městské divadlo Sokolov
lENka Filipová
Koncert populární zpěvačky a kytaristky

Předprodej v Sokolovském infocentru od 
poloviny února

6. května Ι 19:00, Městské divadlo Sokolov
Divadelní studio Bouře
teď ne, AneB nA tOhLe teď není tA 
PRAvá chvíLe
Frederik je úspěšný muž. Jednoho dne 
však srazí autem bezdomovce a netuší, 
jaký řetězec událostí se tím rozpoutá. 
Komedie o tom, co všechno nám může 
změnit život. 
Hrají: Michal Dlouhý, Kristýna Frejová, Jana 
Kotrbatá/Beáta Kaňoková, Filip Čapka/
David Punčochář, Kamil Halbich
Režie: Daniel Hrbek
Vstupné 80 Kč
Předprodej v Sokolovském infocentru
Mimo řádné divadelní předplatné

mdk pro vás dále připravuje



V tajence naleznete čínské přísloví.

„Je lepší zapálit svíčku, než ....

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 březnovém čísle 
Sokolovského Patriotu. 

Tajenka z čísla 11/2017:
„KAREL MAY“

242424

Soutěžní kupon 
- Sokolovský Patriot 1/ 2018
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. 1. 2018.

Výherce: 
helga mrnková, Sokolov vyhrává dvě volné 
vstupenky na libovolné promítání v 3D kině Alfa. 
Vstupenky si výherce může vyzvednout od  2. 1. do 
31. 1. 2018 v Sokolovském infocentru.

AGRAFY, AMÍK, ASÁK, BABA, BAGR, BĚTA, BLAHO, BLŮZKY, CADILLAC, CÁKATI, CETKY, CRAG, ČÁPI, ČEPY, ČLUN, DIVA, ENZYM, EREBOS, FARAON, FLOK, FOYER, 
GRIMASA, GUANO, GYPS, HANGÁR, HARPUNA, HOLOGRAM, HORY, HRAD, HŘEBÍNEK, CHLÉB, CHOVY, JÁDRO, JARA, JÍVA, KAFKA, KANICE, KÁPO, KASY, KÁVY, 
KLARET, KLEC, KLKY, KOLNA, KOST, KRYT, LANÝŽE, LEKTVAR, LIHOVAR, LOSI, MAPY, MASÉR, MATYLDA, MEKY, MÍLE, MODELY, MOZAIKA, NAPA, NEÚCTA, NÍŽE, 
OPUKA, ORBA, ORLÍK, PANT, PAVÍ, PCHÁČ, PLÁT, POSÁDKA, PÓZY, PRES, PROSO, PRŠÍ, PYSK, REAKCE, REŽNÁ, ROZBORÁŘ, RYBA, RYCHLÍK, RYSE, SAKA, SKLO, 
SMYČKA, SOPKY, SPADEK, STOPY, STUHY, SVATBA, ŠANONY, ŠERM, ŠLÁGR, TMEL, TOFU, TRÁVIT, TRÉNINK, ULOŽENÍ, URNA, VACHTAŘ, VJEM, WOOD, ZÁPAD, 
ZNIK
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