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Obrazově v Sokolově

Ministr obrany L.Svoboda na sokolovské radnici 
31.3.1948

Vánoční kamion, náměstí Budovatelů, 30. 11. 2018

Průvod čertů, náměstí Budovatelů, 9. 12. 2018

Vánoční kamion, náměstí Budovatelů, 30. 11. 2018

Průvod čertů, náměstí Budovatelů, 9. 12. 2018

Viktor Dyk & WAW, Průvod čertů, náměstí Budovatelů, 9. 12. 2018
Vánoční koncert Bohemian Marching Band, 
Klášterní kostel sv. Antonína Paduánského, 6. 12. 2018



Vladimír Vlček, člen komise Antonín Lebeda a Kristi-
na Damajková z městského úřadu. Role hostitelů se 
tradičně ujali starosta Schwandorfu Andreas Feller 
a předseda německé komise Ernst Schober. Cílem se-
tkání bylo zhodnocení společných aktivit během roku 
2018 a příprava plánů akcí na nadcházející rok 2019, 
kterých bude podle představitelů bezmála třicet. 
Po diskusi všichni strávili společný čas na tradičních 
předvánočních trzích.

OSPOD USPOŘÁDAL BESÍDKU PRO DĚTI 

V úterý 4. prosince 2018 se pracovnice orgánu sociál-
ně-právní ochrany dětí, odboru sociálních věcí   Města 
Sokolov měly možnost opět setkat s dětmi, pro které 
byl pořádán letní výchovně-rekreační tábor. Na po-
řádnou akci dorazilo 27 dětí, které mají trvalý pobyt 
v  Sokolově a  jejich rodiny často trápí různé sociální 
problémy. Tyto děti se musí vyrovnávat s  mnohdy 
nelehkou životní situací. 

Setkání s překvapením a programem pro děti mělo 
nádech vánoční atmosféry a zúčastnila se ho i skupin-
ka čertů v čele s Mikulášem a andělem. Po přivítání 
děti postupně začaly objevovat, kdo se skrývá pod 
maskami. Této role se zdárně chopily samy pracovnice 
OSPOD Sokolov. Děti obdaroval Mikuláš s  andělem 
krásnými balíčky. Čerti se postarali o nápravu hříšní-
ků. V předvánočním čase jsme si prozradili svá přání, 
společně si zatancovali, zazpívali a pobavili se.
Tato akce byla plně financována z  rozpočtu Města 
Sokolov, a to pro cílovou skupinu dětí. Velké poděko-
vání patří také Mgr. Ladislavu Sedláčkovi a personálu 
MDK za zajištění nejen zázemí, ale také doprovod-
ných služeb.
Poděkováním pro pracovnice OSPOD byla neskrý-
vaná radost dětí z  připraveného programu, balíčků 
a odměn.
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Stalo se

DOPRAvNÍ TERMINÁL MÁ NOvOU 
výPRAvNÍ BUDOvU

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) dokončila 
opravu sokolovské nádražní budovy. Modernizace 
stála 25 milionů korun. Ve vytápěné odbavovací 
hale cestující koupí jízdenku na vlak nebo autobus, 
využijí i bezbariérové WC a orientovat se mohou 
pomocí elektronických informačních tabulí. „Jsme 
šťastní, že cestující i  zaměstnanci mají konečně 
důstojné zázemí. Nám se opravdu splnil sen. Po-
děkování patří nejen železničářům, ale také našim 
předchůdcům, kteří dlouhá léta rekonstrukci 
požadovali,” uvedla starostka Renata Oulehlová. 
Slavnostního otevření nádražní budovy se zú-
častnili také hejtmanka Karlovarského kraje Jana 
Mračková Vildumetzová, místostarostové Karel 
Jakobec a Jan Picka, nebo náměstek generálního 
ředitele SŽDC Mojmír Nejezchleb. „Součástí 
stavby jsou také nové rozvody elektroinstalace, 
bleskosvod, slaboproudé rozvody, stejně jako 
rozvody studené a  teplé vody a  kanalizace. Plně 
bezbariérový je i  přístup do veřejně přístupných 
prostor železniční stanice. Výpravní budova má 
novou střechu, okna a je zateplená. Vytápění v če-
kací hale je podlahové,“ dodal Mojmír Nejezchleb.

PŘEDvÁNOČNÍ SETKÁNÍ S PŘÁTELI vE 
SCHWANDORFU 

V úterý 4. prosince 2018 proběhlo další přátelské 
setkání představitelů Sokolova v  bavorském 
Schwandorfu. Konalo se zde jednání partnerských 
komisí v rámci partnerství obou měst. Ze Sokolova 
se vypravili místostarosta Sokolova Jan Picka, 
předseda komise pro vnější vztahy a cestovní ruch 
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Zprávy z města

SOKOLOv SCHvÁLIL ROZPOČET NA ROK
2019 A MÁ REKORDNÍ PŘEBYTEK  

Z HOSPODAŘENÍ

Ve středu 12. prosince 2018 se na 2. řádném 
zasedání sešli zastupitelé Sokolova. Projed-
nali a schválili schodkový rozpočet na příští 
rok. Město předpokládá příjmy ve výši 630 
milionů korun a výdaje bezmála 810 milionů 
korun. Záporné saldo pak vyrovná z rekordní-
ho přebytku hospodaření v minulých letech. 
Podle schváleného dokumentu činí současná 
rezerva 315 milionů korun.  „Tak vysokou 
rezervu dosud Sokolov neměl, podařilo se 
nám ke všemu snížit i  běžné výdaje města 
o 14 procent. Je to výsledek dlouhodobého 
zodpovědného hospodaření,“ řekla k  roz-
počtu starostka Renata Oulehlová. 

PRvNÍ ETAPA DOMOvA PRO SENIORY
ZA 50 MILIONŮ

V  rozpočtu město počítá s  investicemi za 
téměř 300 milionů korun s  tím, že jedním 
z největších projektů, které příští rok zahájí, 
bude stavba domova pro seniory a se zvlášt-
ním režimem. „Jde o investici rozloženou do 
tří let. V  roce 2019 na stavbu uvolníme 50 
milionů korun, ve dvou následujících letech 
to budou částky 80 a  33 milionů korun. 
Předpokládáme, že veřejná zakázka ještě 
náklady sníží,“ dodala Renata Oulehlová. 
Mezi prioritami jsou plánovány dále nová 
parkoviště, revitalizace tenisového areálu, 
oprava zázemí hokejistů, stěhování městské 
knihovny, nebo přestavba části areálu chrá-
něných dílen. 

JEDNÁNÍ ZASTUPITELŮ BUDOU ONLINE

Zastupitelé na prosincovém zasedání dále 
rozhodli o  tom, že jednání zastupitelstev 
budou vysílána pomocí online přenosů. 
„V současné době musíme připravit technic-
ké zajištění, dopracovat jednací řád zastupi-
telstva města a zrealizovat související opat-
ření tak, aby byly živé přenosy realizovány 
v rámci platného právního prostředí. Vstupní 
náklady na zajištění tohoto přenosu budou 
složeny z nákladů investičních a provozních, 
v následujících letech by pak rozpočet města 

zatížily pouze náklady provozní,“ uvedla 
vedoucí kanceláře tajemnice Dagmar Maš-
ková. Hrubý odhad vstupních nákladů by měl 
v prvním roce činit 251 tisíc korun, v  letech 
následujících pak kolem 60 tisíc korun.

PARKOvÁNÍ NA NÁMĚSTÍ BUDOvATELŮ
ZATÍM ZŮSTANE

Diskutovalo se o využití nám. Budovatelů, 
které v posledních měsících slouží jako 
parkoviště. Město jej vybudovalo jako 
provizorní během rekonstrukce nábřeží 
Petra Bezruče. Ta je hotová od podzimu. 
Lidé si ale na  plochu zvykli a nepřetržitě 
ji využívají. Zastupitelé zatím rozhodli, že 
parkovat se tu bude dál, míst k zaparkování 
je ale méně. Od ledna 2019 tady zaparkuje 
42 vozů ve všedních dnech od 8 do 17 hodin 
s parkovacím  kotoučem,  mimo tuto dobu 
bez omezení. „Uvědomujeme si, že náměstí  
má sloužit jiným účelům. Jde ale o provizorní 
řešení, jak ulevit občanům s parkováním, kte-
ré je ve všech městech čím dál obtížnější, a 
v neposlední řadě chceme podpořit obchod-
níky, kteří v centru sídlí,“ uvedla starostka 
Renata Oulehlová s tím, že město nevzdává 
myšlenku podzemního parkování. Sondy, 
které nechalo město vypracovat, ukázaly, 
že realizace je možná. Parkování bude na 
nám. Budovatelů zdarma, v uvedenou dobu 
s časovým omezením 60 minut.

Pavla Sofilkaničová

vÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Vážení rodiče,
vítání občánků se vztahuje na děti ve věku 6 
týdnů od narození do věku 1 roku s trvalým 
pobytem na území města Sokolov v  době 
podání přihlášky. V případě zájmu je možné 
vyplnit přihlášku, kterou naleznete na 
webových stránkách města Sokolov – www.
sokolov.cz (Informace k  ,,Vítání občánků“) 
nebo si ji osobně můžete vyzvednout na ma-
trice či odboru finančním a školství v budově 
Městského úřadu v Sokolově, nebo požádat 
o  zaslání e-mailem – kontaktní adresa: ro-
mana.cernikova@mu-sokolov.cz. Přihlášku 
můžete doručit osobně nebo zaslat poštou 
na adresu: Městský úřad Sokolov, odbor 

finanční a školství, Rokycanova 1929, 356 01 So-
kolov, a to nejpozději 20 dnů před stanoveným 
termínem konání akce.  
Termíny jsou následující: 21. 01. 2019 (děti naro-
zené od 01. 08. 2018 do 31. 08. 2018) a 
28. 01. 2019 (děti narozené od 01. 09. 2018 do 
30. 09. 2018). 
Bližší informace poskytne odbor finanční a škol-
ství, pí Romana Černíková, tel. č.: 354 228 188, 
e-mail: romana.cernikova@mu-sokolov.cz.

UPOZORňUJEME, žE v MĚSÍCI 
LEDNU JE PŘECHODNĚ UPRAvENA 

PROvOZNÍ DOBA SBĚRNéHO 
DvORA.

v PRACOvNÍ DNY (OD PONDĚLÍ DO 
PÁTKU) JE NYNÍ OD 8.00 HODIN DO 

16.30 HODIN.
v SOBOTU JE PROvOZNÍ DOBA 

NEZMĚNĚNA.
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

SOTES SOKOLOv, S.R.O.

PŘIJMĚTE POZvÁNÍ NA LEDNOvé 
BRUSLENÍ vEŘEJNOSTI NA ZIMNÍM 

STADIONU KAžDOU SOBOTU 
OD 15.00 DO 16.00 HODIN.

CENA vSTUPENKY: DĚTI DO 10 LET 
20 KČ A OSTATNÍ 35 KČ.

KONTAKTNÍ EMAIL: 
SSZ@SOTESSOKOLOv.CZ
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NOMINUJTE OSOBNOSTI MĚSTA
 PRO ROK 2018

Rada města Sokolov vyhlašuje veřejnou 
anketu pro udělování čestných ocenění 
v  anketě „Osobnost města Sokolova“ pro 
uplynulý rok 2018. Smyslem každoročního 
vyhlášení nejlepších osobností, nebo 
kolektivů je veřejně vyslovit uznání za aktivity 
mládeže i dospělých v nejrůznějších oblastech 
života, které chce město podporovat. Jedná 
se zejména o oblast sportu, kultury, školství, 
mimoškolní aktivity mládeže, dále za podání 

Požadované údaje o navrhovaném
 

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

 

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

 

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

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

 

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

✁

Osobnost města Sokolova 2018

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

Všechny zasílané návrhy označte heslem Osobnost města Sokolova 2018.

Uzávěrka návrhů je 15. února 2019! Patriot

mimořádného výkonu, nebo za dosažení 
významných úspěchů ve svém oboru, za 
činnosti představující pro Sokolov výjimečný 
přínos, za celoživotní dílo apod. 
Podnět k  nominaci může podat každý 
občan Sokolova, dále zájmové organizace, 
společnosti, školy na území Sokolova a komise 
Rady města Sokolova. Podněty k  nominaci 
musí obsahovat – jméno a příjmení, příp. titul 
navrženého, jeho adresu bydliště nebo jiný 
kontakt, důvod a popis aktivit navrženého ve 
vztahu k vyhlášení, kontakt na navrhovatele. 
Trvalé bydliště nominovaného na území 

Sokolova není podmínkou. 
Pro navržení použijte vystřižený anketní 
lístek otištěný v  Sokolovském Patriotu, 
případně hlasujte pomocí elektronické 
pošty zaslané na odbor finanční a  školství 
Městského úřadu Sokolov, nebo dopisem 
adresovaným městskému úřadu.   Všechny 
zasílané návrhy musí být označeny heslem 
„Osobnost města Sokolova“. Další informace 
najdete na webu www.sokolov.cz v  sekci 
Odbor finanční a  školství, úsek kultury. 
Uzávěrka pro příjem nominaci je 28. února 
2019.
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Obrazově v Sokolově

Ministr obrany L.Svoboda na sokolovské radnici 
31.3.1948

Benefiční koncert Hudby hradní stráže, Městské divadlo, 11. 12. 2018Benefiční koncert Hudby hradní stráže, Městské divadlo, 11. 12. 2018

Benefiční koncert Hudby hradní stráže, Městské divadlo, 11. 12. 2018 Mikulášské besídky, DDM, 2. 12. 2018

Mikulášské besídky, DDM, 2. 12. 2018 Mikulášské besídky, DDM, 2. 12. 2018
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vánoční charitativní jarmark, MDK Sokolov, 16. 12. 2018.vánoční charitativní jarmark, MDK Sokolov, 16. 12. 2018.

Informovaná máma, cyklus akcí pro rodiče s malými dětmi v rámci 
projektu BOOKSTART, Městská knihovna Sokolov

Grafologický seminář s Irenou Michalákovou, 
Městská knihovna Sokolov, 24., 25. 11. 2018vánoční charitativní jarmark, MDK Sokolov, 16. 12. 2018.

 Worshop pro seniory a zdravotně znevýhodněné, 
Městská knihovna Sokolov, 24. 11. 2018



život v Sokolově

Poznáváme naše školy: ZŠ Pionýrů
Historie školy se píše již od roku 1965. Před 
třemi lety tak oslavila padesátileté výročí 
od založení. v jejím čele stojí ředitel Petr 
Krejčí. Na této pozici působí 12 let, před 
tím 6 let zastával funkci zástupce. Učil 
také na ZŠ Švabinského.  Jak sám říká, ve 
škole je vlastně celý život, a pedagogické 
povolání je jeho životním posláním. „Na 
jedničce jsem začínal jako žák a  zde také 
hodlám završit pedagogickou kariéru,“ 
říká Petr Krejčí. 

Školu, která se nad rámec běžných osnov 
zaměřuje na sportovní výuku, navštěvovala 
v  minulosti slavná esa, především českého 
fotbalu. „Asi nejvýznamnějšími jsou Michael 
Krmenčík, Tomáš Vondrášek, Roman Polom 
a  mnoho dalších, kteří září v  nejvyšších 
fotbalových soutěžích. Některé, včetně 
sokolovského Baníku, vítáme v  rámci 
zahajování a  ukončování školního roku,“ 
poukazuje na sportovní tradici ředitel Petr 
Krejčí. 

Dnes již neformálně označovanou první 
základní školu neboli jedničku tvoří pět 
školních budov, kde působí pětatřicet 
kantorů. Patří tak k  největším školním 
zařízením ve městě. Její žáci naplní 
dvacet čtyři školních tříd, které na rovnou 
polovinu dělí první a  druhý stupeň. Výuka 
je dále poskytována v  odborných učebnách 
a  velkorysé tělocvičně, k  dispozici tu jsou 
také čtyři školní družiny a  ve spolupráci 
s  FK Baník Sokolov i  Školní klub. To vše 
spojené průchozími chodbami. „Na velmi 
dobré úrovni máme vybavení informačními 
technologiemi. V  každé běžné i  odborné 

třídě máme interaktivní tabule a  počítače,“ 
vyjmenovává Petr Krejčí. 

„Letos nám tu učí dva noví vystudovaní 
kolegové a  dostatek máme rovněž 
praktikantů, kteří jsou často pomocnou rukou 
kmenovým pedagogům,“ popisuje dále první 
muž školy s  tím, že se zatím úspěšně daří 
udržet model třídního vyučujícího alespoň 
do třetích tříd, v  ideálním případě až do 
konce prvního stupně.
Žáci mohou využívat školní pozemek se 
zahradou s  altánem a  skleníkem. Výuka 
probíhá i v učebnách jazyků, chemie, fyziky, 
v  dílnách, cvičné kuchyni, v  PC učebnách, 
v  učebně hudební výchovy a  k  dispozici je 
žákům také knihovna, herna a další prostory 
školy. Součástí výuky pak je například 
plavecký výcvik pro žáky 3. tříd, nebo 
volitelné předměty pro žáky 8. a  9. tříd 
jakými jsou Společenské vědy, Informační 
technologie, nebo cizí jazyk. „K  tomu 
máme celou řadu mimoškolních kroužků. 
Samozřejmě zaměřené kromě sportu také 
na matematiku a  český jazyk, nebo dívčí 
kroužky, kde se zejména děvčata učí vařit, šít 
a  podobně,“ doplnil Petr Krejčí. Pozornost 
je věnována také práci s dětmi s poruchami 
učení. Na prvním stupni je realizována 
Náprava vývojových poruch učení. Nápravu 
provádějí třídní učitelky a dále pak vyučující 
v samostatných kroužcích. 
ZŠ Pionýrů patří k  významným účastníkům 
v různých školních soutěžích. Žákům se daří 
zejména ve sportovní oblasti, a to v prvním 
i druhém stupni. Což dokládá fakt, že škola 
se osmým rokem pyšní titulem absolutní 
vítěz škol v  Celoroční sportovní soutěži 
Karlovarského kraje. Pohár představitelé 
školy převzali v  listopadu minulého roku. 
„Jsem pyšný nejen na naše děti, protože se 
soutěží zúčastňují i  žáci nesportovních tříd, 
ale neméně také na naše učitele, jejichž 
velkou zásluhou nás těší tak významný 
úspěch,“ ohlédl se krátce do minulého roku 
Petr Krejčí. 
ZŠ Pionýrů má dále k  dispozici vlastní 
kuchyň a  je zapojena do projektu Zdravá 

školní jídelna. Dvakrát ročně pak organizuje 
výměnné výlety, nebo sportovní utkání 
s žáky gymnázia v Neustadtu. Další informace 
o škole a  jejích bohatých aktivitách najdete 
na webové adrese 1zs-sokolov.cz 

Pavla Sofilkaničová

ve školním roce 2017/2018 se ZŠ Pionýrů po osmé 
v  řadě stala absolutním vítězem škol v  Celoroční 
sportovní soutěži Karlovarského kraje.

13. prosince 2018 se ve Františkových Lázních 
uskutečnilo krajské kolo v halové kopané. žáci 
ZŠ Pionýrů vyhráli všechna utkání a zajistili si tak 
s přehledem 1. místo.



7

Götzlem, vedoucím územního odboru Policie 
ČR Sokolov. Sponzorský dar ve výši 20.000,- Kč 
za Vodohospodářskou společnost Sokolov, s. r. 
o. předala paní Ing. Marta Hudáková. Maminka 
Klárky vyjádřila ke všem přítomným děkovná 
slova.
Druhou polovinu slavnostního večera obohatila 
svým zpěvem také Kamila Nývltová. Finálový 
duet s názvem Byl by hřích zazpívala spolu s To-
mášem Savkou a  ukončili tak benefiční večer 
plný hudby, poděkování a  pomoci. Večerem 
provázel Vladimír Keblúšek. 

Nicole Hauzrová

Benefiční koncert opět pomáhal

vodní záchranáři chystají nábor
vodní záchranná služba Českého červe-
ného kříže Sokolov (vZS ČČK) připravuje 
nábor a  následné jarní kurzy pro nové 
plavčíky záchranáře. Oddíl se stará napří-
klad o bezpečný provoz areálu Koupaliště 
Michal. Na příští sezonu potřebují mini-
málně 25 kvalifikovaných plavčíků. Kurzy 
začínají v pátek 25. ledna 2019. 

Smyslem kurzu je naučit účastníky základní 
plavecké dovednosti, speciální plaveckou 
průpravu pro záchranu tonoucích, pomoc 
unaveným plavcům, techniky přiblížení se 
k  tonoucímu, včetně techniky přiblížení při 
známkách poranění páteře, dále osvobo-
zovací chvaty, techniky vynášení tonoucího 
z vody a v neposlední řadě poskytnutí první 
pomoci. Kurz probíhá od ledna do dubna 
v  krytém bazénu v  Sokolově. „Podmínkami 
pro účast jsou dobrý zdravotní stav, schop-
nost uplavat jedním stylem alespoň sto 

metrů v čase 2,1 minuty, a aby v době konání 
zkoušek, koncem dubna, uchazeč dosáhl 
min. 18 let věku,“ uvedl předseda pobočné-
ho spolku záchranářů Pavel Walta s  tím, že 
přihlášky jsou k  vyzvednutí na pokladně 
Krytého bazénu Sokolov. 
Získaný průkaz platí dva roky a jedná se o me-
zinárodně uznávanou kvalifikaci. Kurzovné 
činí 2  400 Kč, za zkoušku uchazeč zaplatí 
1 200 korun. „Těm, kteří na Koupališti Michal 
během jedné sezony odpracují alespoň 
deset pracovních hodin, bude polovina kur-
zovného vrácena,“ řekl Pavel Walta a vyjádřil 
poděkování nejen sponzorům Sokolovské 
Uhelné, a. s., městu Sokolov i Karlovarskému 
kraji za podporu, ale také trenérům a dalším 
příznivcům. 
Další informace jsou k  dispozici na webu 
www.vzs-sokolov.cz, nebo telefonních čís-
lech +420 606 662 479, +420 724 687330. 

Pavla Sofilkaničová

Kurz probíhá každý pátek od 21 do 22 
hodin a neděli od 7 do 9 hodin v sokolov-
ském bazénu a od 9.30 do 11.30 pokračuje 
výukou teorie na učebně.

  

v  úterý 11. prosince 2018 proběhl v  Měst-
ském divadle Sokolov Benefiční koncert 
Hudby Hradní stráže a Policie ČR. Návštěvníci 
zaplnili celé hlediště a společně strávili velmi 
příjemný předvánoční večer za hudebního 
doprovodu a zároveň pomohli těm, kteří měli 
v  životě méně štěstí. Hlavním pořadatelem 
již 15. Benefičního koncertu Hudby Hradní 
stráže a  Policie ČR, bylo Město Sokolov ve 
spolupráci s Městským domem kultury Soko-
lov a  Policií České republiky, Územní odbor 
Sokolov.
V  úvodní části benefičního koncertu mohli 
diváci a hosté vyslechnout známé písně nejen 
s policejní tématikou. Prvním pěveckým hostem 
byl rodák z  Karlovarského kraje Tomáš Savka, 
který zpěvem doprovodil dechový orchestr pod 
taktovkou dirigenta plk. Jiřího Kubíka.
Slavnostní večer se nesl především ve znamení 
předávání ocenění těm, kterým není lhostejno, 
co se kolem nich děje. Prvním oceněným, 
který získal Medaili Zá zásluhy byl pan Jaroslav 
Smetka. Pan Smetka je předsedou komise bez-
pečnosti a prevence kriminality města Sokolov 

od roku 2010 do současnosti. Při své dlouholeté 
práci v  komisi bezpečnosti a  prevence krimi-
nality města Sokolova přispěl k  bezpečnosti 
občanů města Sokolova. Panu Smetkovi diváci 
zatleskali na dálku, protože z pracovních důvo-
dů nebyl přítomen a ocenění mu bude předáno 
dodatečně. Druhým výjimečným mužem tohoto 
večera byl MUDr. Jindřich Korbelář, lékař Zdra-
votnické záchranné služby Karlovarského kraje, 
jenž při své dlouholeté práci v ZZS KVK přispěl 
k záchraně mnoha životů a zdraví občanů města 
Sokolova. Pan Korbelář převzal ocenění z rukou 
plk. Mgr. Martina Götzla, Renaty Oulehlové, Bc. 
Jana Picky a Ing. Karla Jakobce.
Výtěžek z  benefičního večera byl společně 
se sponzorským darem od Vodohospodářské 
společnosti Sokolov, s. r. o. věnován Klárce 
Wroblewské. Klárka se narodila jako zdravé 
miminko, ale osud jí přinesl do života těžké 
genetické a neurologické postižení a byl jí dia-
gnostikován Rettův syndrom. Výtěžek z koncer-
tu ve výši 49.050,- Kč za město Sokolov a Polici 
České republiky byl odtajněn paní starostkou 
Renatou Oulehlovou a  plk. Mgr. Martinem 
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Rozvoj v Sokolově

SOKOLOv v ROCE 2019 INvESTUJE 
260 MILIONŮ KORUN
Zastupitelé města na svém jednání dne 12. 
prosince 2018 schválili rozpočet města pro 
rok 2019. Ze stavebních akcí dali zastupitelé 
zelenou vybudování novostavby pobytového 
zařízení v ul. Sokolovská, tedy domu pro seni-
ory a osoby se zvláštním režimem. Kapacita 
novostavby je 61 lůžek (41 jednolůžkových 
a 10 dvoulůžkových pokojů). Předpokládané 
náklady na novostavbu činní 163 mil. Kč, 
přičemž v  roce 2019 dojde k  výběru zhoto-
vitele a prostavění cca 50 mil. Kč. Další akcí, 
jež podpoří bydlení ve městě, jsou stavební 
úpravy Chráněných dílen v Gagarinově ulici, 
kde vzniká 17 malometrážních bytů a prosto-
ry pro komerci. Náklady na úpravy činní cca 
33 mil. Kč. Pamatováno je i  na individuální 
výstavbu. V ulici Husitská – Vítězná, tedy na 
pozemcích po bývalém železničním vojsku, je 
připravováno 11 parcel pro výstavbu rodin-
ných domů. 3 parcely budou připraveny v ul. 
Karla Čapka.
Na své si přijdou i  sportovci. Na zimním 
stadionu budou zrekonstruovány šatny dětí 
a mládeže. Stávající šatny a především soci-
ální zázemí jsou již dožilé a v nevyhovujícím 
stavu. V rámci akce dojde k výměně vnitřních 
rozvodů, k  rekonstrukci šaten, sprch a  WC. 
Bude instalována nová vzduchotechnika 
a šatny budou vybaveny novým mobiliářem. 
Předpokládané náklady akce činí 16,6 mil. 
Kč. Na nové zázemí se mohou těšit i  te-
nisté. Město připravuje projekt, který řeší 
celkovou revitalizaci areálu tenisu a  dělí ji 
na 2 etapy. V  první etapě dojde k  demolici 
stávajícího objektu zázemí a v jeho blízkosti 
k  vybudování novostavby. V  druhé etapě 
budou upraveny 4 kurty a na první tři bude 
pořízena nová nafukovací hala. V roce 2019 
byly vyčleněny prostředky ve výši 10,5 mil. 
Kč na realizaci první etapy. Další akcí v areálu 
Baník bude pořízení nové výsledkové tabule 
na hlavním fotbalovém hřišti a rozšíření stá-
vajícího streetworkoutového hřiště o  nové 
prvky. Připravíme projektovou dokumen-
taci na výměnu umělého trávníku a nového 
osvětlení hřiště u ISŠTE.

Mezi priority města stále patří stavební 
úpravy komunikací a výstavby nových parko-
višť. V rozpočtu města bylo na jejich úpravy 
vyčleněno přibližně 45 mil. Kč. Stavební 
ruch se nevyhne komunikaci v  ulici Petra 
Chelčického a  J. K. Tyla. Nová parkoviště 
vzniknou v  ulici Heyrovského za OC Tesco, 
v  ulici Pionýrů u  mateřské školy, v  ulici Zá-
vodu míru u  květinky a  v  ulici Atletická, na 
jehož realizaci město obdrží státní dotaci. 
24 mil. Kč bude uvolněno na realizaci dvou 
nových cyklostezek, první od kláštera do 
Dolního Rychnova a druhá z areálu Bohemia 
na Starou Ovčárnu. Obě cyklostezky budou 
spolufinancované prostředky z EU.
Významnou a taktéž dotačně podpořenou
stavbou je výměna Krejcarové lávky. Náklady
na její výměnu jsou dány ve výši 48,5 mil. Kč,
město Sokolov z této částky uhradí pouze 2
mil. Kč za veřejné osvětlení a kamerový sys-
tém.
Nemalé prostředky jsou i v tomto roce pláno-
vány na opravy a investice ve školách a Domu 
dětí a mládeže. Namátkou uvedeme např. na 
Základní škole Rokycanova úpravu dvorního 
traktu a nové hřiště, Základní škola Švabin-
ského dostane novou učebnu chemie a fyziky, 
nové oplocení areálu čeká Mateřskou školu 
Pionýrů, Základní školu Křižíkova, Základní 
školu v ulici Boženy Němcové, oprava střechy 
čeká na Základní školu Běžecká. A například 
k opravě elektroinstalace dojde v Mateřské 
škole Marie Majerové. Plánované náklady 
jsou ve výši bezmála 30 mil. Kč.
Ani v  letošním roce nebude opomenut 
Městský dům kultury. Na hlavním sále bu-
dou vyměněna světla za repliky původních 
svítidel, projekční práce budou zahájeny na 
rekonstrukci vstupní haly a dalších prostor 
domu kultury. 
Milovníci knih budou jistě potěšeni novou 
knihovnou, jež je plánována na Starém 
náměstí. Těšit se mohou navíc na novou 
čítárnu, zimní zahradu, studovnu, společen-
ský sál, klubovnu a také např. na zvukovou 
knihovnu. Zastupitelé města uvolnili na 

tuto akci 35 mil. Kč. 

Na závěr si dovolím připomenout, že realiza-
cím všech akcí předchází úspěšný výběr zho-
tovitele. Zadávací řízení jsou a budou vedena 
v souladu se zákonem o zadávání veřejných 
zakázek a  úspěšnost výběru a  faktické ter-
míny realizací nelze nyní předjímat. Zakázky 
jsou zadávány prostřednictvím systému 
EZAK https://ezak.sokolov.cz/, kde může 
i veřejnost nahlédnout na průběh řízení.

Více informací k projektům města je uveřej-
něno na webových stránkách města na www.
sokolov.cz v sekci Projekty města. 
Podrobnější informace k  projektům budou 
zveřejňovány postupně v  dalších číslech 
Sokolovského Patriota.

Město Sokolov čeká v roce 2019 čilý stavební 
ruch, kdy na jedné straně vzniká něco nové-
ho, krásného a upraveného, na druhé straně 
sebou stavba nese zvýšený hluk, prašnost 
a především dopravní omezení. Žádáme tím-
to občany města o  trpělivost a  shovívavost 
v  průběhu prací. Naším společným cílem je 
v konečném důsledku jediné, a to spokojený 
život v Sokolově. 

Ing. Kateřina Klepáčková, 
vedoucí odboru rozvoje města 
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Zimní období je 
specifické nejen 
změnou teplot, 
ale i  tím, že se 
později rozednívá 
a brzy stmívá. Bě-
hem dne se mo-
hou také ve větší 
míře vyskytovat 
mlhy. Proto by 
měli být opatrní 
zejména chodci a cyklisté, kteří jsou bráni za 
nejzranitelnější účastníky silničního provozu. 
Vidět a  být viděn je základní pravidlo bez-
pečnosti na silnicích, které platí pro všechny 
účastníky provozu. Za snížené viditelnosti 
toto pravidlo platí dvojnásob, proto buďte 
vidět a  používejte reflexní prvky, které ve 
světlech projíždějících vozidel výrazně září. 
Když budete vidět na dostatečnou vzdále-
nost, řidiči mohou včas zareagovat, vyhnout 

Okénko Policie ČR / Kultura v Sokolově

Policisté Karlovarského kraje radí: 
Používejte reflexní prvky a buďte vidět

se a předejít tak střetu s tragickými následky.
Na užití reflexních prvků myslí i  zákon č. 
361/2000 Sb. o  provozu na pozemních 
komunikacích, který chodcům stanovuje, že 
reflexní prvek umístěný na viditelném místě 
musí mít každý chodec, který se bude za 
snížené viditelnosti pohybovat po pozemní 
komunikaci, na níž není chodník ani veřejné 
osvětlení. Za nesplnění této povinnosti lze 
chodci uložit pokutu až do výše 2000 korun. 
Při snížené viditelnosti noste oblečení 
jasných barev, abyste byli lépe vidět v šeru, 
ve tmě či za mlhy. Vhodným používáním 
reflexních prvků lze zabránit střetu chodce 
s  vozidlem. Dnes je možné pořídit si mimo 
reflexních pásek či vest i  mnoho přívěšků, 
nášivek či dalších reflexních doplňků. 
Reflexní doplňky doporučujeme umístit 
viditelně, zejména na končetiny směrem do 
komunikace. Chodec musí být viditelný pro 
ostatní účastníky provozu ze všech stran, 

tedy zepředu i zezadu. 
Řadou testů bylo prokázáno, že pohybuje-li 
se na pozemní komunikaci chodec v tmavém 
oblečení, je pro řidiče přijíždějícího vozidla 
viditelný na pouhých 18 metrů, v bílém ob-
lečení je viditelný již na 55 m a pokud je jeho 
oděv doplněn reflexními označeními, vidí jej 
řidič na 200 m, což je dostatečná vzdálenost 
pro bezpečné manévrování.
Chodci by tedy měli vždy pamatovat na to, 
že řidič nedokáže zastavit vozidlo, pokud 
chodce zahlédne na poslední chvíli, pokud 
mu náhle vstoupí nebo vběhne do jízdní 
dráhy. 
V  případě, že se i  přes naše preventivní 
rady stanete účastníkem nehody, volejte na 
bezplatnou telefonní linku 158. 

Oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství 
policie Karlovarského kraje 

Druhá únorová sobota bude v  Městském 
domu kultury opět prosycena krásou, 
uměním, dobrým jídlem a  pitím, zábavou 
a  letos i  dobrodružstvím. 9. února 2019 
startuje ve 20 hodin ples sezóny s podtitu-
lem Sokolovský poklad…

Pro některé možná není novinkou, že na 
podzim 2019 budou veřejnosti zpřístupněny 
sklepy sokolovského zámku, ve kterých 
vystaví sokolovský zlatý poklad. Návštěvníci 
plesu ale budou mít možnost najít poklad 
dříve než ostatní. Musí se jen držet indicií 
a hledat klíčky ke správným zámkům, ale to 
už prozrazujeme zbytečně moc. Kdo bude 
chtít poklad najít, ten si jistě informace najde.
A pro ty, co se těší více na kulturní skvosty, 
je připraven zpěvák a bavič Ivan Mládek. Pří-

27. reprezentační ples města odhalí 
Sokolovský poklad

chozí se bude snažit rozesmát i moderátorka 
večera Iva Pazderková. Tu mnozí znají jako 
stand-upovou Blbou blondýnu, zároveň ale 
i z divadelních prken jako výbornou herečku 
a  zpěvačku. Se stejným záměrem pobavit 
dorazivší přijede i herec a imitátor Petr Mar-
tinák, který naplní smíchem prostory zimní 
zahrady.
Pro potěchu oka budou nachystaní čím dál 
populárnější hvězdy tanečního parketu To-
máš Boldiš a  Marie Glistová. Společně tančí 
teprve čtyři měsíce a  už získali 2. místo na 
mezinárodní soutěži Kaunas open v  Litvě. 
Střídat je budou i naše sokolovské stálice při 
Městském domu kultury, jako jsou taneční 
skupiny Mirákl, Anfas, Glamour, Hobby dance, 
Taneční klub MDK Sokolov a  Taneční škola 
Petra Macháčka. 

Notnou dávku noblesy dodá svým vystoupe-
ním sokolovská zpěvačka Petra de Dios. Do 
rytmu potom zahrají umělci z Bohemian Mar-
ching Band a bubeníci z Drum band Františka 
Zemana. Nakonec bude tancechtivé lákat na 
parket po celou dobu plesu taneční kapela 
KOALA, jíž bude v  zimní zahradě alternovat 
Sokolovský taneční orchestr. 
Vstupenky budou v předprodeji od 21. ledna 
2019 a za jednotné vstupné 550 Kč dostanou 
návštěvníci na stůl obložené mísy, víno a ne-
alkoholické nápoje. Jedná se o společenskou 
událost, na kterou by měli všichni dorazit 
vhodně oblečeni. U  mužů se vyžaduje oblek 
nebo smoking, košile, kravata nebo motýlek 
a společenská obuv, ženy by měly přijít v dlou-
hé večerní toaletě se společenskou obuví. 
Andrea Pfeifferová
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Sokolovské ženy odhodily stud pro pomoc druhým – 
charitativní akce 4. února

Ohlédnutí za činností fotoklubu FOS Sokolov 
v roce 2018

Během předvánočního období v Sokolově 
proběhlo hned několik charitativních 
projektů, které pomáhaly ať už zdravotně 
znevýhodněným lidem, tak i  těm, kterým 
v životě osud nepřál.
Charitativní vánoční Jarmark pomohl mla-
dé veronice ke splnění jejího vysněného 
výletu do Londýna, Benefiční koncert 
Hudby Hradní stráže a  Policie ČR zase 
finančně pomohl malé Klárce.

Přesto je v našem městě mnoho dalších lidí, 
kteří se rozhodli pomáhat. Parta kamarádů, 
která má evidentně srdce na správném 
místě, se podzimní říjnový večer sešla nad 
sklenicí piva a  z  úst jednoho z  nich zazněla 
věta: „Dámská prsa jsou jako pexeso. Kouk-
neš a  vidíš, který dvě k  sobě patří.“ Tento 
zpočátku vtipný výrok ovšem vyvolal váš-
nivou diskuzi nejen u  jejich, ale i  vedlejších 
stolů. Názory na to, zda by bylo jednoduché 
mezi mnoha ženami hledat pravé a levé prso, 
jenž tvoří pár, byly velmi rozdílné. Proto této 
veselé partě nezbylo nic jiného, než tento 
nevšední nápad uskutečnit. Oslovili desítky 
sokolovských žen, které neváhaly, odhodily 
svůj stud a nechaly vyfotit svá poprsí s  jed-
nou společnou myšlenou - tohle pexeso si 

nemůžeme nechat pro sebe a  musí z  toho 
vzejít něco dobrého!
Parta přátel neváhala a s odborníky i  lékaři, 
kteří léčí pacienty s  onkologickým onemoc-
něním, se společně shodli, že v rámci tohoto 
projektu nepůjdou klasickou cestou finanční 
pomoci pro nemocnice, ani nákupu léků, ale 
udělají asi to nejdůležitější ze všeho – darují 
zážitky a  splní nejrůznější sny někomu, kdo 
bojuje nebo bojoval se zákeřnou nemocí 
a  nemá finanční možnost si své tajné sny 
splnit.
Už teď se nabízí mnoho otázek, na které 
zatím neznáme odpovědi. Kdo je ona parta 
kamarádů, jenž se rozhodla tímto způsobem 
pomáhat? Kde můžeme pexeso koupit, aby-
chom pomohli? A komu vlastně koupí pomů-
žeme splnit jeho sen? Na většinu odpovědí 
si prý budeme muset ještě chvilku počkat. 
Ale jedno je jasné. Pexeso je na světě a  je 
připraveno pomáhat, a to ve velkém stylu.
Dne 4. února 2019 je totiž Světový den boje 
proti rakovině. A právě v tento den se všichni 
sejdeme v  Městském divadle Sokolov, kde 
budeme mít hned několik možností, jak 
tento projekt podpořit. Na místě bude při-
praveno ke koupi nejen zmiňované pexeso, 
které bude slavnostně pokřtěno patrony, ale 

také originální hudební a  kulturní program 
nejrůznějších umělců. „Návštěvníci by si 
s  sebou měli do divadla vzít svá naspořená 
prasátka a  dobrou náladu,“ vyzývá jeden 
z nositelů nápadu tohoto projektu. „V rámci 
programu totiž proběhne například tvorba 
obrazu jednoho streetového umělce, který 
pak společně budeme dražit,“ dodává milý 
mladík.
Více informací k  tomuto benefičnímu ve-
čeru bude odhalováno na facebookových 
stránkách Městského domu kultury Sokolov 
a  informace budou také poskytovány v  So-
kolovském infocentru. Začátkem roku 2019 
bude uveřejněn  detailní program tohoto 
charitativního večera a odhaleno bude také 
přání, které budeme společně tento večer 
plnit.
Srdečně Vás zveme do Městského divadla 
Sokolov, kde 4. února uděláme nejen radost 
někomu dalšímu, ale především si užijeme 
báječný kulturní program plný mnoha zají-
mavých vystoupení.
A  hlavně… každý zjistíme, zda zvládneme 
najít mezi desítkami ženských poprsí ten 
správný pár, jenž k sobě patří.  

Andrea Moulisová

Především bychom chtěli popřát v  novém 
roce 2019 všem čtenářů Sokolovského Patri-
ota a  našim příznivcům vše nejlepší, hlavně 
pevné zdraví, stálé štěstí a  hodně úspěchů 
v práci i v životě.

Stejně jako předešlé roky, tak i rok 2018 byl 
pro sokolovský fotoklub opět velice úspěš-
ný.
V celostátní soutěži mezi fotokluby „Blaten-

ská růže“ náš fotoklub obsadil první místo. 
Organizátorem další celostátní soutěž fo-
toklubů „MO Nekázanka“ byl tentokrát 
fotoklub FOS Sokolov a  po třech výhrách 
v minulých ročnících se tentokrát sokolovští 
fotografové umístnili na druhém místě. 
V  jednotlivcích tuto soutěž vyhrála Adéla 
Vášová ze Sokolova se snímkem „Santiny“. 

Fotoklub vyhodnotil anketu diváků o nejhez-
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čí fotografii na výstavě Fascinace fotografií, 
která proběhla od 7. do 29. dubna 2018 
v galerii v 1. poschodí sokolovského zámku. 
Jednalo se o  soutěžní, putovní výstavu 
česko-německého sdružení fotoklubů „G 7“, 
kde návštěvníci výstavy svým hlasováním 
rozhodli o  nejlepších fotografiích této 
výstavy. Hlasování v anketě o nejlepší foto-
grafii diváka se v letošním roce zúčastnilo 58 
návštěvníků výstavy a výsledek jejich hodno-
cení je uveden níže. Zároveň byl vylosován 
jeden účastník ankety, který obdrží dárek od 
sdružení fotoklubů „G 7“, vylosovanou účast-
nicí ankety je paní Blanka Kubešová z Lubů.

Podle hlasování diváků v  Sokolově obsadil 
opětovně 1. místo fotoklub FOS Sokolov, 
který obdržel celkem 116 hlasů.  Na dalších 
místech se umístily: FAC Mainleus/Kulmbach 
(54 hlasů), Fotoclub Filderstadt (47 hlasů), 
Fotoclub Vogtland Plauen (32 hlasů), Fo-
toclub Merseburg (23 hlasů), 
FAC Saalfeld/Rudolstadt (12 hlasů) a  Foto-
gruppe elektron Lübbenau/Spreewald (6 
hlasů),

V  pořadí jednotlivců obsadili sokolovští 
fotografové první čtyři místa:

1.  Ludvík Erdmann
Bouře FOS Sokolov  30 hlasů
2.  Josef Šimeček
Jablko FOS Sokolov  23hlasů
3.  Miroslav Müller    
Rodina FOS Sokolov  16hlasů
4.  Miloš váša              
Valeč FOS Sokolov  15 hlasů
4.  Andreas Papez 
Červená Fotoclub Filderstadt  15 hlasů
5.  Ludvík Erdmann
Pastvina FOS Sokolov  14 hlasů

Aby si čtenáři nemysleli, že jen v  Sokolově 
byli sokolovští fotografové úspěšní, tak 
uvádím i hodnocení ze tří německých měst, 
kde tato výstava proběhla:
V  Plauen obsadil první místo Ludvík Erd-
mann, páté místo Miloš Váša a fotoklub FOS 
Sokolov obsadil druhé místo. V Lübbenau byl 
opět nejlepší Ludvík Erdmann, třetí místo 
obsadil Miroslav Müller a  sokolovský foto-

klub byl první. Ve Filderstadtu obsadil první 
místo Miloš Váša a  sokolovský fotoklub byl 
opět nejlepší.

29. září 2018 se sešli v  Saalfeldu zástupci 
všech sedmi fotoklubů česko-německého 
sdružení fotoklubů „G 7“, aby společně 
připravili další soutěžní, putovní výstavu na-
zvanou „Fascinace fotografií“ pro rok 2019. 
Z předložených 140 fotografií vybrala odbor-
ná porota celkem 49 fotografií na společnou 
výstavu, která bude v  Sokolově k  vidění od 
7. dubna do 5. května 2019 ve výstavní síni 
v  prvním poschodí sokolovského zámku. 
Odborná porota vyhodnotila rovněž pořadí 
nejlepších autorů, přičemž nejúspěšnější byl 
snímek Adély Vášové „Schodiště“.

Sokolovský fotoklub FOS Sokolov uspořádal 
v  roce 2018 celkem osm výstav: z  toho 
čtyři v  Sokolově, jednu na statku Bernard 

v  Královském Poříčí, jednu v  hotelu Hvězda 
v Mariánských Lázních, další v galerii U Plazí-
ka v Peruci a jednu v Chebu. 

Fotoklub má ve vitríně na náměstí Budo-
vatelů malou galerii, kam se vejde deset 
fotografií. Stálý výstavní prostor pro osm-
náct fotografií jsme získali ve foyer kina Alfa 
v  Sokolově. Fotografie v  těchto prostorách 
se vyměňují přibližně ve dvouměsíčních 
intervalech.
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Filmový klub Alfa – LEDEN 2019

Karlovarský kraj se v novém roce zapojí do řady 
kulturních akcí

Projekce Filmového klubu Alfa jsou otevře-
né pro všechny!

7. ledna v 17:30 HUDEBNÍ A FILMOVÁ UDÁ-
LOST!!! ve vybraných kinech
The Doors Live At The Bowl ’68: 50th Anni-
versary Celebration 
USA, záznam koncertu 1968, remaster 2018, 
75 min.
5. 7. 1968 nastupují The Doors na pódium 
legendárního Hollywood Bowl, aby odehráli 
svůj nejslavnější koncert. Záznam byl poprvé 
vydán v roce 1987. K padesátému výročí jej 
znovu zremastroval Bruce Botnick, dvorní 
zvukař kapely a vytvořil jedinečný poslechový 
i vizuální zážitek. The Doors jsou naprostým 
fenoménem oslovujícím celé generace 
i dlouho po smrti Jima Morrisona. Koncerty 
této legendy se jen málokdy obešly bez 
excesů hudebních i jiných. Stejně tomu bylo 
v Bowl 1968, kde The Doors nechali jedinkrát 

zaznamenat celý svůj koncert. Jim Morrison, 
John Densmore, Robby Krieger a Ray Manza-
rek ze sebe tehdy vydali to nejlepší. 
Vstupné pro členy FK 90 Kč, ostatní 180 Kč

7. ledna v 19:30
BEAUTIFUL BOY – USA, drama/ životopisný, 
2018, 120 min.
Režie: Felix Van Groeningen
Vstupné pro členy FK 80 Kč, ostatní 120 Kč

14. ledna v 19:30
BALóN – Německo, drama/thriller/historic-
ký, 2018, 120 min.
Režie: Michael Herbig
Vstupné pro členy FK 80 Kč, ostatní 120 Kč

21. ledna v 19:30
A DýCHEJ KLIDNĚ – Island/Švédsko, drama, 
2018, 95 min.
Režie: Ísold Uggadóttir
Vstupné pro členy FK 70 Kč, ostatní 120 Kč

Pozvánka na premiéru
24. ledna ve 20:00
FAvORITKA – Irsko/VB/USA, životopisný/
komedie/historický, 2018, 119 min.
Režie: Yorgos Lanthimos
Pro všechny příchozí jednotné novoroční 
vstupné 80 Kč 

28. ledna v 19:30
SLOžKA 64 – Dánsko, drama/krimi/thriller, 
2018, 100 min.
Režie: Christoffer Boe
Vstupné pro členy FK 80 Kč, ostatní 120 Kč

Průkazky do filmového klubu na rok 2019 
lze zakoupit před každou projekcí filmového 
klubu.
Cena průkazky je 120 Kč a  platí na celý 
kalendářní rok ve všech filmových klubech 
v republice.  

Mirka Pilařová – FK Alfa  www.filmklubsokolov.cz  
fb: Filmový klub Sokolov

Na rok 2019 si fotoklub FOS Sokolov kromě 
jiných aktivit naplánoval jedenáct klubových 
i autorských výstav. Pět výstav bude v Soko-
lově, dvě v Saalfeldu, jedna v Nejdku, dvě na 
statku Bernard v Královské Poříčí a jedna na 
hradě Seeberg u Františkových Lázní. 

Fotoklub se schází podle předem stano-
veného plánu dvakrát za měsíc v  učebně č. 
405 Městského domu kultury Sokolov, který 

je uveden na stránkách fotoklubu: www.fos-
-sokolov.cz

Fotoklub FOS Sokolov přijme nové zájemce 
o  fotografii a  aktivní činnost ve fotoklubu. 
Nabízíme možnost společně vystavovat 
v České republice a v Německu, jakož i účast 
na různých fotografických soutěžích. Případ-
ní zájemci o členství ve fotoklubu se mohou 
přihlásit na e-mail: info@fos-sokolov.cz, na 

telefonu 353 563 074, nebo přijít rovnou na 
schůzku fotoklubu. 

Chtěli bychom touto cestu poděkovat Měst-
skému úřadu Sokolov, Městskému domu 
kultury Sokolov a Muzeu Sokolov, p.o. Karlo-
varského kraje za jejich všestrannou pomoc 
při aktivitách našeho fotoklubu. Věříme, že 
tomu tak bude i nadále.

Za fotoklub FOS Sokolov Ludvík Erdmann

Obyvatelé našeho regionu se mají v  roce 
2019 rozhodně na co těšit. Karlovarský kraj 
bude mít v květnu tu čest zahájit celorepub-
likový Festival muzejních nocí v nově zrekon-
struovaných prostorách Muzea Karlovy Vary. 
Zároveň se stane hlavním partnerem národní 
putovní výstavy Má vlast cestami proměn, 

kterou si každoročně nenechají ujít více jak 
tři miliony návštěvníků. V  červenci se pak 
poprvé zapojí do Dnů lidové architektury. 
 „Minulý rok se nesl ve znamení velkolepých 
oslav stého výročí založení Československé 
republiky a já mám velikou radost z toho, že 
i v letošním roce budeme moci našim obyva-

telům nabídnout pestrou škálu kulturních 
akcí s bohatým programem. Jedná se o akce 
s dlouholetou tradicí, které se těší velkému 
návštěvnickému zájmu a do kterých se zapo-
jíme vůbec poprvé. Pro náš kraj je to obrov-
ská prestiž a  zároveň skvělá příležitost, jak 
představit naši činnost lidem. Těším se, že se 
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Mirákl završil úspěšný rok titulem Mistrů světa
Hned dvě mistrovství světa v  jazz 
a modern dance, která na sebe navazovala, 
absolvovali tanečníci Miráklu první 
prosincový týden v  Polsku. Reprezentovat 
Karlovarský kraj a  Českou republiku 
vyrazilo 40 tanečníků v  dětské a  juniorské 
kategorii s  20 choreografiemi, se kterými 
získali nominaci v  soutěži Czech Dance 
Organization. Největším úspěchem bylo 
získání titulu Mistrů světa v dětské věkové 
kategorii disciplíny jazz dance formace za 
vystoupení Muzikál, stříbrné medaile si 
pak vytančily ve stejné disciplíně juniorské 
tanečnice za choreografii The greatest 
show. Stříbro přidala také výběrová malá 
skupina dětí opět v  jazzu s  vystoupením 
Doctor Jazz. Bronzové medaile do sbírky 
Mirákl získal v  dětské kategorii modern 
dance, a  to za formaci Place 4 everyone 
a  dětské duo. Velkým úspěchem poté byl 
i  postup juniorské formace i  malé skupiny 
do finále obsazené kategorie modern 
a  contemporary dance. Prestižní soutěže 
se zúčastnilo více než 2 500 tanečníků z 32 
států celého světa. Mirákl se díky svým 
letošním výsledkům zařadil mezi světové 
špičky.
 
Andrea Burešová, vedoucí TS Mirákl

na některé z akcí společně potkáme,“ uvedla 
náměstkyně hejtmanky Karlovarského kraje 
pro oblast kultury a památkové péče Daniela 
Seifertová.
Celorepublikový Festival muzejních nocí 
se bude konat v  roce 2019 již popatnácté. 
Pokaždé je zahajován v  jiném městě a  pro 
jubilejní ročník si vybrala Asociace muzeí 
a  galerií ČR právě Karlovy Vary. Místní 
muzeum obdrželo za rekonstrukci budovy 
a  vybudování interaktivní expozice nejvyšší 
ocenění v národní soutěži Gloria musaealis. 
Putovní výstava Má vlast cestami proměn, 
jež seznamuje s  úspěšnými projekty napříč 

regiony, vstoupí do jedenáctého ročníku. 
Karlovarský kraj se stane hlavním partnerem 
akce a  na jejím slavnostním zahájení, které 
proběhne již tradičně na Vyšehradě, bude 
mít možnost vlastní prezentace, včetně 

vystoupení regionálních umělců a  prodeje 
lokálních potravin. O tom, že je Karlovarský 
kraj bohatý i  na vesnickou architekturu, se 
pak budou moci lidé přesvědčit v rámci Dnů 
lidové architektury. Celodenní akce, jejíž 
součástí budou odborné přednášky, komen-
tované prohlídky, vystoupení lidových sou-
borů či řemeslný trh, se uskuteční v  areálu 
jedné z vybraných památek. Bližší informace 
o  připravovaných akcích budou uveřejněny 
na webových stránkách Karlovarského kraje.

Mgr. veronika Severová, oddělení vnějších vztahů 
a styku s veřejností, odbor kancelář hejtmanky a vněj-
ších vztahů
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Agentura osobní asistence a sociálního 
poradenství, o.p.s. děkuje všem za 

poskytnuté finanční prostředky a dary, nebo 
jakoukoliv pomoc při provozu organizace.

Projekt osobní asistence je realizován 
za podpory MPSV, Krajského úřadu 

Karlovarského kraje, měst a obcí KK.

Dana Janurová
ředitelka a statutární zástupce organizace
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Píšete nám

v  Sokolovském Patriotu uveřejňujeme 
vybrané příspěvky z  internetové rubriky 
„Napištestarostovi“. 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 2019. 

Vážení přátelé, v novém roce Vám všem přeji 
mnoho štěstí, lásky, pohodu, a  především 
hodně zdraví, ať se Vám vše daří a  máte 
radost ze života.

Za ZO SPCCH Sokolov  
věra Šťastná

době od 
POŘÁDÁME době pololetních prázdnin

VÝPRAVU ZA ZÁŽITKY karlovarských lesů
VYRÁBĚNÍ A HRY 

KČ oběd je v ceně

inančně podpořeno městem Sokolov 

Jarmila BURIANOVÁ, e

Přihlášky 

Vyplněné přihlášky odevzdáve nejpozději Platba musí být provedena 

bezprostředně s odevzdanou přihláškou na platebním terminálu v

bankovní účet

NEJEN ZA ZVÍŘATY
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Ptali jsme se

Do nového roku vstupujeme s  novými 
předsevzetími, očekáváními i  touhami. 
Po roce plném magických osmiček se 
ocitáme na prahu roku 2019. Zeptali jsme 
se ředitelů a  ředitelek našich školských 
zařízení:

Na co se nejvíce těšíte v tomto roce?
V roce 2019 budeme nadále podporovat vzá-
jemnou spolupráci mezi mateřskou školou 
a  rodinnou, a  to nejen při akcích již osvěd-
čených (oslava MDD, Rozloučení se školním 
rokem, úklid školní zahrady, Pasování na 
školáka), ale i při akcích nově připravovaných. 
Mezi připravované akce patří např. Pohád-
kové čtení s babičkou a dědečkem. Pro děti 
chystáme v roce 2019 tak jako v předešlých 
letech víkendový pobyt na horách, Školu 
v přírodě, výlet do obory Hory, třídní výlety, 
exkurze rozvíjející polytechnické vzdělávání 
v  MŠ (návštěvu firmy Abydos s.r.o., Depa 
kolejových vozidel v  Chebu, Porcelánky 
THUN, návštěvu truhláře v  MŠ), vzdělávací 
akce v oblasti dentální hygieny, sebeobrany, 
poskytnutí první pomoci a  návštěvu hasičů. 
Vedle toho má škola bohaté priority v oblasti 
oprav a údržby elektroinstalace provozního 
pavilonu, nová dlažba a obklady ve školní ku-
chyni, chodbách, nové podlahy v kancelářích, 
malování a další. 

Mgr. Jiřina Deutschová 
Mateřská škola Sokolov, Alšova 

V  roce 2019 se nejvíce těšíme na Sokolov-
skou Mateřinku, na které děti z MŠ Sokolov, 
Kosmonautů pravidelně vystupují. Dále se 
budeme těšit na naši další úžasnou spolu-
práci se Senior klubem Háječek, kterou jsme 
zahájili v  loňském roce. Pro děti je připra-
vena řada báječných aktivit ať je to lyžáček 
na konci ledna, předplavecký kurz, škola 
v přírodě na Mariánské v červnu. Těšíme se 
na společné akce s rodiči našich dětí a určitě 
se moc těšíme na děti, které k  nám do MŠ 
Kosmonautů přijdou nově od září 2019. Za 
všechny zaměstnance a  děti z  MŠ Sokolov, 
Kosmonautů přeji všem hlavně pevné zdraví 
a také štěstí do roku 2019 

Bc. Jana Hegedüsová 
Mateřská škola Sokolov, Kosmonautů

Prioritou je dokončení rekonstrukce budovy 
ZUŠ na Starém náměstí. Kromě opravených 
podlah vzniknou nové učebny výtvarného 
oboru v rekonstruovaném půdním prostoru 
hlavní budovy. To umožní rozšířit výuku 
v tomto oboru a přemístit učebnu keramiky 
z  vlhkého sklepního prostoru do vyhovující 
učebny. Škola se připravuje do zapojení 
projektů financovaných z  prostředků EU. 
V rámci podpory zjednodušených projektů - 
Šablony II, budou realizovány nové odborné 
semináře pro učitele, projektové dny, spolu-
práce mezi školami a řada dalších zajímavých 
akcí. Předpokládám, že část finančních pro-
středků využijeme i  k  vybavení školy např. 
IC technikou, hudebními nástroji a  dalšími 
potřebami pro všechny studijní obory školy. 
 
Roman Švancar 
Základní umělecká škola Sokolov

Několikrát v  roce pořádáme společné akce 
s rodiči - tatínkové s dětmi vyrábí dárečky  pro 
maminky, rodiče se podílí na organizaci školy 
v přírodě  a nabízí nám další aktivity pro děti, 
které společně realizujeme. Před vánočními 
svátky společně vyrábíme ozdoby na stro-
meček, velký úspěch má zakončení školního 
roku  posezením u táboráku. V roce 2019 se 
těšíme na další příjemná setkávání s rodiči.

Miroslava Záleská 
Mateřská škola Sokolov, Borovského

Osobně si přeji, aby se lidé více usmívali, 
byli spokojení a dobře naladění. A pracovně 
se v roce 2019 nejvíce těším asi na tyto dvě 
věci. Co nejdříve nechám na školní zahradě 
zabudovat gumové pryže (dopadové plochy) 
pod všechny zahradní herní prvky, aby si 
mohly děti ještě bezpečněji hrát a  využívat 
všechny kolotoče, houpačky, hrazdy, lano-
vé prvky (pyramidu, překážkovou dráhu, 
střechu).Další akcí, která nás čeká v  roce 
2019 je oprava jednoho celého pavilonu. 
Opravu všech elektrických rozvodů a drobné 
stavební úpravy zajistí odbor rozvoje města 
a mateřská škola pak výmalbu obou tříd, ša-
ten a vestibulu a nové koberce. Tyto stavební 
úpravy budou náročné, ale již se těšíme na 
nové, čisté a útulné prostředí.

Jitka Podlipská 
Mateřská škola Sokolov, Marie Majerové 

Za sebe a  své spolupracovníky, a  že jich je, 
bych odpověděla krásným citátem: „Nemu-
síš být dobrý, nemusíš kráčet po kolenou, 
sto mil přes poušť a kát se. Musíš jen nechat 
to něžné zvíře ve svém těle milovat to, co 
miluje.“ Citátem americké básnířky chci říci, 
že je pro mě důležité vytvořit tvůrčí, bezpeč-
né a  příjemné pracovní prostředí pro žáky 
i kolegy, školu, kde pro každého bude místo 
a kde budeme schopni rozvíjet to nejlepší, co 
v dětech je.

Lada Jelašičová 
Základní škola Sokolov, Běžecká

Přála bych si především udržet příjemnou 
pracovní atmosféru, těším se na realizaci 
nových projektů i dokončení těch stávajících. 
Chci zkvalitňovat pracovní prostředí pro žáky 
i pedagogy a usilovat budu rovněž o udržení 
dobré pověsti školy. 

Mgr. Lenka Skopalová 
Základní škola Sokolov, Švabinského

Když se tak zamyslím, těším se na celý rok. 
Zejména na akce spojené s oslavou 25. výročí 
otevření naší školy, které budou překvape-
ním. V březnu nás čeká pořádání oblastního 
kola celostátního festivalu mateřských škol 
Sokolovská Mateřinka, na kterém spolupra-
cujeme s MŠ Kosmonautů.  V červnu nás čeká 
školní akademie spojená se stužkováním 
předškoláků. Již tradičně v červnu pojedeme 
na školu v  přírodě, tentokrát do Libé do 
LibaCampu. Neopomeneme ani další tradič-
ní akce jako je víkendový pobyt na horách, 
spinkání v  mateřské škole, výlet všech dětí 
na Bystřinu a  další výlety za kulturou, do 
přírody a  za zvířátky. Nezapomeneme ani 
na zvelebování prostor mateřské školy. 
Chystáme velké malování všech chodeb 
a  rekonstrukci dvou kuchyněk, které slouží 
k výdeji jídel pro děti.

Bc. vlasta Kaiserová 
Mateřská škola Sokolov, vítězná 

více se nám bohužel do rubriky nevešlo. 
O plány a vize ostatních se určitě dozvíte, 
ať už na stránkách Sokolovského Patriota, 
stránkách města, nebo od samotných 
škol. Přejeme všem mnoho šťastných dětí 
i pedagogů. 



17

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

2018-11-studiohh-200x97-latky-01.pdf   1   16.11.2018   10:49:15

STANICE vRÁNOv

Záchytné zařízení pro psy Sokolov 
na ranči Vránov.

Otevírací doba: 14:00 – 16:00
Telefon: 775 868 649

Web: utulek.sokolov.cz
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MĚSTSKý DŮM KULTURY SOKOLOv

5. ledna Ι 19:00 Ι Velký sál
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 Infocentru MDK Sokolov
Hraje: Taneční orchestr Sokrat Sokolov
Vstupné: velký sál 200 Kč, balkon 120 Kč

5. ledna, sobota, 19:00, Music club Alfa
TŘÍKRÁLOvé MUZICÍROvÁNÍ
Benefiční koncert tří kapel
Vstupné: dobrovolná tříkrálová sbírka

11. ledna Ι 19:00 Ι Městský dům kultury 
Sokolov
MATURITNÍ PLES ISŠTE SOKOLOv, TŘ. 4 
PM, 4Pv
Hraje: Big Band, moderátor: Jan Meruna
Vstupné: k sezení 200 Kč, k stání 120 Kč

14. ledna, pondělí, 17:00, Music club Alfa
SETKÁNÍ SE SENÁTORY - MAREK HILŠER 
A MIROSLAv BALATKA
Beseda se senátory

15. ledna Ι 10:00 a 17:00 Ι Městské divadlo 
Sokolov
Divadelní společnost Julie Jurištové
PYŠNÁ PRINCEZNA
Pohádka s  písničkami na motivy Boženy 
Němcové  
Vstupné: 75 Kč (odpolední představení) 

16. ledna Ι 19:00 Ι Městské divadlo Sokolov
Divadelní agentura Harlekýn
JEAN BARBIER: v PAŘÍžI BYCH TĚ NEČE-
KALA, TATÍNKU 
Výběrčí přímých daní ze zapadlého městečka 
se jednoho dne rozhodne, že překvapí svoji 
dceru a  navštíví ji v  Paříži. Starostlivý otec 
s  podivem zjišťuje, že jeho milovaná dcera 
nepracuje v pojišťovně, ale pohybuje se jako 
společnice ve světě velké politiky a  obcho-
du…
Hrají: Petr Nárožný, Jana Malá, Jarmila 
Švehlová, Simona Postlerová/ Miloslava 
Pleštilová, Barbora Šťastná Petrová/ Malvína 

Pachlová, František Skopal/ Martin Sochor, 
Jan Šťastný/ Jan Čenský
Režie: Jan Novák 
Divadelní předplatné

18. ledna Ι 19:00 Ι Městský dům kultury 
Sokolov
MATURITNÍ PLES GYMNÁZIA SOKOLOv, 
TŘ. 8. A. A 8. B
Hraje: A. S. Band
Vstupné: k sezení 250 Kč, k stání 150 Kč

19. ledna Ι 20:00 Ι Music club Alfa
KONCERT J&ELITA
Big-beat z Kadaně
Vstupné: 30 Kč

21. ledna Ι 19:00 Ι Městské divadlo Sokolov
ANASTASIA
Divadelní představení léčivého divadla Gab-
riely Filippi
Hrají: Gabriela Filippi a Mario Kubec
Host: prof. RnDr. Anna Strunecká, DrSc.
Vstupenky: www.lecivedivadlo.cz

24. ledna Ι 16:30 Ι Music club Alfa
SLAMĚNKA – TANEČNÍ ZÁBAvA
Vstup zdarma

25. ledna Ι 19:30 Ι Městský dům kultury 
Sokolov
MATURITNÍ PLES ISŠTE SOKOLOv, 
TŘ. 4 PK, 4PA, 4PT
Hraje: Dashband
Vstupné: k sezení 180 Kč, k stání 150 Kč

27. 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  

28. ledna Ι 17:00 Ι Music club Alfa
PŘEHRÁvKY ZÁKLADNÍ UMĚLECKé 
ŠKOLY SOKOLOv
Vstup zdarma

29. ledna Ι 19:00 Ι Městské divadlo Sokolov
NÁvŠTĚvNÍ DEN U MILOSLAvA ŠIMKA
Zábavný pořad ve stylu legendárních „Ná-

vštěvních dnů Šimka a Grossmanna“, v němž 
se představí řada bývalých spolupracovníků 
Miloslava Šimka, kteří připomenou nejzná-
mější scénky, povídky a písničky.
Hrají: Luděk Sobota, Jiří Krampol, Miluška 
Voborníková, Petr Náhlovský, Viktor Sodo-
ma,
Marie Retková, Jana Svobodová, Jana Mařa-
sová, Adriana Sobotová
Vstupné: 200 Kč
Připravujeme:
1. února: Maturitní ples Střední školy živnos-
tenské Sokolov
4. února: Společenský večer spojený s křtem 
charitativního pexesa
9. února: 27. reprezentační ples města Soko-
lova

DDM SOKOLOv 

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 e-mailem.

16. 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 – SOUTĚž 
MŠMT
Kategorie A

19. 1. Ι 15:30-17:30 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.

25. 1. Ι 15.00-18.00 Ι DDM
WORKSHOP DĚTI RODIČŮM
Oddělení tance, pohybu a  předškolních 
klubů
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30. 1. Ι 8:00-13:00 Ι DDM
OK – MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA – SOU-
TĚž MŠMT
Kategorie Z5, Z9

30. 1. Ι 8:00-13:00 Ι DDM
OK – ČESKý JAZYK – SOUTĚž MŠMT
Kategorie SŠ 

30. 1. Ι 8:00-13:00 Ι DDM
OK – ČESKý JAZYK – SOUTĚž MŠMT
Kategorie ZŠ 

30. 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 – NEJEN ZA 
ZvÍŘATY DO LESA
O  pololetních prázdninách mohou školáci 
prožít příjemný den v  DDM. Přihlášky jsou 
k dispozici na recepci DDM od 1. 11. 2018-18. 
1. 2019.

Na objednávku škol probíhají vzdělávací 
programy dopravní výchovy.

Lucie Kottová, DDM Sokolov

MĚSTSKÁ KNIHOvNA SOKOLOv

Akce pro dospělé:

8. 1. Ι 18:00 Ι čítárna
PLYŠOvý BUDDHA – MICHAL ČAGÁNEK. 
BESEDA O KNIZE ZA ÚČASTI AUTORA
Román vypráví napínavý, přitom velmi jemný 
lidský příběh muže, který za svůj život projde 
skutečně vším možným. Muže, který přes 
četné životní klopýtnutí dojde až k poznání 
pravdy. Narodil se na palubě letadla, vyrůs-
tal na farmě bez adresy, několikrát málem 
zemřel, aby se mohl znovu zrodit... Pavel 
Plyšatý není obyčejný člověk. Snad by takový 
raději byl, opravdu upřímně se snaží. Marně. 
Nikdo nedokáže zapomenout na svoji výji-
mečnost, na božství v sobě, navždy.

9. 1. Ι 18:00 Ι čítárna
NETOPýŘI ZÁPADNÍCH ČECH – Mgr. PŘE-

MYSL TÁJEK
Přijďte si poslechnout o nejnovějších poznat-
cích ohledně výzkumu netopýrů v našem kraji 
a  prostřednictvím fotografií nahlédnout do 
obtížně přístupného podzemí, kde netopýří 
tráví svůj zimní spánek.

Přemysl Tájek vystudoval botaniku na Příro-
dovědecké fakultě Univerzity Karlovy (2003). 
Už od střední školy se věnuje studiu květeny 
na  hadcích Slavkovského lesa. V  roce 2004 
nastoupil jako botanik na Správu chráněné 
krajinné oblasti Slavkovský les, kde  pracuje 
dodnes.

Vstupné 30 Kč

10. 1. Ι 17:00 Ι přednáškový sál
BOHU žEL – FILMOvÁ PROJEKCE, 
PROMÍTÁNÍ DOKUMENTÁRNÍHO FILMU 
Z FESTIvALU JEDEN SvĚT
Českem už pár let otřásá virtuální uprchlická 
krize. Dokument Saši Dlouhého dává planou 
hysterii do ostrého kontrastu s  reálným 
obrázkem života šesti lidí, kteří u nás hledají 
útočiště.
Režie: Saša Dlouhý / ČR / 2018 / 80 min.
Vstup zdarma

15. 1. Ι 18:00 Ι čítárna
METAMORFNÍ TECHNIKA – DANA 
JüTHNEROvÁ O JEDNODUCHé, 
RELAxAČNÍ A vELMI ÚČINNé MASÁžNÍ 
METODĚ
Metamorfní technika je jednoduchá, relaxač-
ní a velmi účinná metoda, jejímž prostřednic-
tvím lze podpořit uzdravení psychických i fy-
zických problémů, a to bez potřeby znalosti 
konkrétních příčin jejich vzniku a  rodinné 
anamnézy.
 
Více zde: https://www.krasa-zivota.cz/meta-
morfni-technika/
Vstup zdarma

16. 1. Ι 18:00 Ι čítárna
CESTA ZA SNEM – HEŘMAN vOLF
Volné povídání s Heřmanem Volfem o cestě 
od jeho úrazu, přes ústavy, cesty křížem krá-
žem Evropou až k  nejdelšímu cyklistickému 
podniku v ČR a dalším akcím.

Vše bude proloženo krátkými videonahráv-
kami, příběhy a  možností promítnout film 
z cest po Evropě.

Více o  projektu i  Heřmanu Volfovi zde: htt-
p://17vyjimecnych.forbes.cz/16-herman-volf
Vstup zdarma

20. 1. Ι 10:00-11:30 Ι Městská knihovna 
Sokolov
INTUITIvNÍ LéČIvé TANCE ANEB TANEC 
JAKO CESTA K UZDRAvENÍ – DANA 
JüTHNEROvÁ
Prostřednictvím hudby a  tance (při kterém 
není potřeba znát žádné konkrétní kroky) 
doplněnými některými relaxačními technika-
mi (z  jógy, chi kungu, čínské medicíny…) se 
můžete inspirovat, jak lépe vnímat své tělo 
i nitro a  jak rozproudit svoji životní energii, 
která je důležitá pro naši fyzickou i psychic-
kou kondici a která nám pomáhá tvořit si svůj 
život takovým, jakým ho toužíme mít…
 
A co s sebou? Pohodlný oděv na tanec i pro-
tažení, obuv s měkkou podrážkou nebo teplé 
ponožky a pití.

Více zde: https://www.krasa-zivota.cz/intui-
tivni-lecive-tance/
Vstupné 40 Kč. Předprodej od 2. 1. 2019 
v čítárně MK Sokolov

23. 1. Ι 18:00 Ι čítárna
PROMÍTÁNÍ FILMU A PLASTIC OCEAN
Přijďte na promítání filmu A  Plastic Ocean 
pod záštitou Greenpeace ČR a ponořte se do 
hlubin oceánu.

Každým rokem vzniká 300 milionů tun plasto-
vého odpadu. Nutno podotknout, že pokud 
se situace nezmění, do roku 2050 bychom 
v  oceánech mohli vidět plavat více plastu 
než ryb. „Plast je nejodolnější materiál, který 
kdy člověk vyrobil. Každý kousek se v určité 
formě na naší planetě stále nachází,“ dodává 
k motivaci vzniku filmu režisér..

Film bude promítán v anglickém jazyce s čes-
kými titulky. Promítání můžete podpořit 
na www.plastjepast.cz/film
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Trailer: https://www.youtube.com/
watch?v=6zrn4-FfbXw
Více o filmu zde: http://www.plasticoceans.
org/

Vstup volný, ale z důvodu omezené kapacity 
promítacích prostor doporučujeme vstupen-
ky vyzvednout předem. Učinit tak můžete od 
2. ledna 2019 v čítárně MK Sokolov

24. 1. Ι 16:00 Ι zimní zahrada zámku
BESEDA S  HEREČKOU TAťJANOU MED-
vECKOU
Dovolujeme si Vás pozvat na besedu s Taťja-
nou Medveckou, českou  herečkou  a  dabér-
kou, držitelkou Českého lva a dvojnásobnou 
držitelkou Ceny Thálie.

Vstupné 50 Kč. Předprodej od 2. 1. 2019 
v čítárně MK Sokolov

28. 1. Ι 18:00 Ι přednáškový sál
SETKÁNÍ S  FILOSOFIÍ S  PETREM KAŠPA-
REM
Téma: Kapucínský mnich a  filosof Valerián 
Magni

Vstup zdarma

2. 2. 2019 Ι 13:00-17:00 Ι dětské oddělení
JARNÍ vĚNEC NA DvEŘE – WORKSHOP 
PRO SENIORY 
Je nutné přihlásit se předem. Učinit tak 
můžete v čítárně MK Sokolov (lze i e-mailem, 
či telefonicky) od 2. ledna 2019. Vyrábění 
je určeno především seniorům a  zdravotně 
handicapovaným, kteří se mohou hlásit 
přednostně do 26. ledna 2019. Neobsazená 
místa poté nabídneme ostatním zájemcům, 
kteří se mohou hlásit do 31. ledna 2019. 
Workshop je kapacitně omezen.
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

9. 1. Ι 15:30 Ι oddělení pro děti a mládež
ČTEME DĚTEM: ZvÍŘÁTKOvÁ ČÍTÁRNA
Budem číst a povídat o tom co zvířátka dělají 
v zimě a jak ji vlastně přečkají.

Vstup zdarma

19. 1. Ι 10:00-15:00 Ι oddělení pro děti a mlá-
dež
Herní den v lednu

Přijďte si vyzkoušet a zahrát zajímavé hry.

Vstup zdarma

23. 1. Ι 13:00-16:00 Ι oddělení pro děti a mlá-
dež
vYRÁBĚNÍ PRO ŠIKULKY
Děti budou vyrábět MŮJ KALENDÁŘ

Vstup zdarma

PŘIPRAvUJEME NA ÚNOR:

Akce pro dospělé:

2. 2. Jarní věnec na dveře – workshop pro 
seniory (přihlášky od 2. 1. 2019 v čítárně MK 
Sokolov)
  5. 2. Rok blba – Jiří Hnilička. Beseda o kni-
ze za účasti autora
  6. 2. Montánní architektura v  západním 
Krušnohoří – Mgr. Ondřej Malina, Ph. D.
  7. 2. Filmová projekce – promítání doku-
mentárního filmu z festivalu Jeden svět
13. 2. Jóga smíchu – Mgr. vladimír Paleček
16. 2. Tlumení včelích nákaz – Ing. Franti-
šek Kamler
20. 2. Já, voják v Afghánistánu – kpt. Mgr. 
Pavel Stehlík
25. 2. Setkání s  filosofií – J. Honzák, P. 
Kašpar, K. Neč, P. Šmíd

Akce pro děti:

  6. 2. Čteme dětem
13. 2. vyrábění pro šikulky
16. 2. Herní den v únoru
Informovaná máma

Tamara Rybárová, Ema Reismüllerová

MUZEUM SOKOLOv

ExPOZICE MUZEA

V  1. podlaží objektu sokolovského zámku 
je umístěna expozice muzea, ve které jsou 
prezentovány 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 průmys-
lové obory – sklářství, chemický průmysl, vý-
roba porcelánu apod. Poslední část expozice 
připomíná rod Nostitzů, bývalých majitelů 
zámku a panství. 
OTEVŘENO:
Středa-neděle: 9.00-12.00 a 13.00-17.00

KNIHOvNA MUZEA
Samostatné odborné pracoviště muzea. Její 
knižní fond čítá kolem 5000 svazků, litera-
turu o obecných dějinách a dějinách umění, 
regionální literaturu a  knihy o  hornictví 
a geologii v českém a německém jazyce. 

HORNICKé MUZEUM KRÁSNO

ul. Cínová 408, 357 47 Krásno,
tel: 606 806 714
EXPOZICE MUZEA – v  expozici je umístěn 
těžní parní stroj z  dolu Marie v  Královském 
Poříčí z  roku 1897 a  dokumentace k  jeho 
transferu. Dále je zde prezentována historie 
hnědouhelného hornictví na Sokolovsku, 
ukázky mineralogické sbírky ze Slavkovské-
ho lesa a  trojrozměrné sbírkové předměty 
týkající se těžebních aktivit v oblasti.
AREÁL CÍNOVÉHO DOLU VILÉM – expozice 
důlní povrchové kolejové dopravy rozchodu 
900 mm používané společností Sokolovská 
uhelná a. s. na povrchových lomech. Dále vo-
zový park o rozchodu 450 a 600 mm užívaný 
v rudných a uhelných dolech na Sokolovsku 
a  ve slavkovském rudném revíru. Expozice 
s  hornickou tématikou jsou v  budovách 
rozvodny, strojovny a v  těžní budově. Důlní 
vláček je mimo provoz.
OTEVŘENO: březen-listopad
Středa-neděle: 9.00-12.00 a 13.00-17.00 
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Kalendárium

DŮL JERONýM

tel: 736 202 710
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 
našich předchůdců.  V podzemí jsou komory, 
odpočívadla, výstupky a chodby s charakte-
ristickými úspornými profily. V  řadě komor 
jsou stěny a  stropy zbarveny černě od sazí, 
které se usadily při sázení ohně. Stěny ně-
kterých chodeb jsou zbrázděny rýhami po 
želízkách a špičácích tehdejších havířů. 
Do 1. 5. 2019 zavřeno z  důvodu ochrany 
přezimujících netopýrů.

ŠTOLA Č. 1 JÁCHYMOv

tel: 728 629 201, 601 289 121
Tato štola byla ražena v  rámci rozsáhlých 
průzkumných prací bývalými Jáchymovskými 
doly. 
Po zpřístupnění se mohou návštěvníci na 300 
metrech prohlídkové trasy seznámit s něko-
lika způsoby důlní výztuhy, používaným hor-
nickým nářadím (vrtačky, kladiva, čerpadla) 
včetně ukázek různých typů důlních vozíků.
Do 1. 5. 2019 zavřeno

výSTAvNÍ SÍň v 1. PATŘE
  
17. říjen 2018-20. leden 2019
Svět kostiček 
Výstava představuje oblíbenou a  již legen-
dární stavebnici lego. Součástí výstavy je 
i hrací koutek.
OTEVŘENO:
Středa-neděle: 9.00-12.00 a 13.00-17.00 
Vstupné dle ceníku

výSTAvNÍ SÍň v PŘÍZEMÍ

17. říjen 2018-20. leden 2019
Svět kostiček 
Výstava představuje oblíbenou a  již legen-
dární stavebnici lego. Součástí výstavy je 
i hrací koutek.
OTEVŘENO:
Středa-neděle: 9.00-12.00 a 13.00-17.00 
Vstupné dle ceníku

PŘEDNÁŠKA

10. ledna, zimní zahrada zámku
RNDr. PETR ROJÍK: SLAvKOvSKý LES 
Z POHLEDU GEOLOGA
Slavkovský les je oblíbeným místem výletů, 
poznání, sportování a  osvěžení. Autor 
komponovaného pořadu vás provede místy, 
která poodhalují tajemství Země za dobu mi-
liardy let. Cestou do nitra Země nahlédneme 
do světa hadců, eklogitů, rul, migmatitů, žul, 
cínonosných greisenů, čedičových sopek, 
pramenů minerálek i bublajících mofet. Přes 
velké časové skoky, hic, tlak i jedovaté spršky 
je šťastný návrat do sokolovské přítomnosti 
téměř zaručen.  
Vstupné zdarma
Tato akce je realizována za finanční pod-
pory města Sokolov
(s omezením na děti a mládež)
Přednáškový cyklus 2019

KLUB DŮCHODCŮ 
HORNICKÁ 1595 - HÁJEČEK

Pranostika lidu: V lednu za pec si sednu.

3. 1. 14:00-18:00 Restaurace Florenc, 
Sokolov. Pohyb a  dobrá nálada prodlu-
žují život. Pozvánka nejen pro seniory 
Sokolovska na ten nejpříjemnější pohyb 
s  hudbou a  tancem. Pomáhá nejvíc. 
7. 1. 13:00-17:00 Posezení s debatou: PAD-
LA FACKA, padla na sále… Po Třech králích 
až do Popeleční středy vždycky býval čas 
plný zábav, plesů a  maškarních plesů. Čas 
nejveselejších zábav je tu. Naše Helenka 
miluje tento čas a  protančí se až do Faši-
angu. Víme, kdy nastane Popeleční středa? 
8. 1. 15:00-18:00 Zpíván-
ky – pěvecký kroužek 
9. 1. 13:00-17:00 Posezení s debatou: NE-
SPLNĚNÁ PŘÁNÍ. Věřím, že ekonomická re-
cese, která se z médií šíří jako lavina, nebude 
mít až tak velký dopad na naše peněženky. 
Nabízený 12denní pobytový zájezd začát-
kem září v ceně za pouhých 9 450 Kč s polo-
penzí i dopravou si každý zájemce bude moci 
dopřát. Nemeškejte prosím s  přihlášením, 
čas je vymezen. Splňte si prosím své přání. 
10. 1. 14:00-18:00 Restaurace Flo-

renc, Sokolov. Pozvánka nejen pro 
seniory Sokolovska na Společen-
ské posezení s  hudbou a  tancem. 
14. 1. 13:00-17:00 Posezení s debatou: JE 
TO V POVAZE ČLOVĚKA? Když s vámi nejed-
nají na rovinu, řešíte to s chladnou hlavou? 
15. 1. 15:00-18:00 Zpívánky – pěvecký 
kroužek
16. 1. 13:00-17:00 Posezení s  deba-
tou: EMOCE. Jak postupujete, když 
na vás dolehnou negativní emoce? 
Věříte tomu, že vše se dá změnit? 
17. 1. 14:00-18:00 Restaurace Flo-
renc, Sokolov. Pozvánka nejen pro 
seniory Sokolovska na Společen-
ské posezení s  hudbou a  tancem. 
21. 1. 13:00-17:00 Posezení s  debatou: 
VŽDYCKY SE MŮŽEME ZLEPŠOVAT. Co 
byste na sobě změnili, kdyby to šlo? 
22. 1. 15:00-18:00 Zpívánky – pěvecký 
kroužek
23. 1. 13:00-17:00 Posezení s  debatou: 
SBĚRATELSTVÍ. Češi jsou známí coby sběra-
telé. Propadli jste nějaké sběratelské vášni? 
24. 1. 14:00-18:00 Restaurace Florenc, Soko-
lov. Pozvánka nejen pro seniory Sokolovska 
na Společenské posezení s hudbou a tancem. 
28. 1. 13:00-17:00 Posezení s debatou: Od-
borník radí: JAK VYZRÁT NA ZIMNÍ STRESY? 
Pohyb je nejpřirozenější zdroj hormonů 
dobré nálady – endorfinu. Snižuje napětí 
a úzkost, povzbuzuje vitalitu a zvyšuje dobrý 
pocit ze sebe sama. Máte někdy tento pocit? 
29. 1. 15:00-18:00 Zpívánky – pěvecký 
kroužek
30. 1. 9:00-12:00 Agentura osobní asi-
stence a  Klub seniorů Hornická 1595 
– Háječek Mezigenerační setkání s  dětmi 
Mateřské školy, ul. Kosmonautů 1881 

Milí senioři,
přežili jsme rizikové období, adventní rozjí-
mání, bujaré oslavy Silvestra a Novým rokem 
jsme se stali o  rok staršími. Rád bych Vám 
poděkoval, že čtete tyto řádky. Moc to pro 
mě znamená. Stále hledám, co by Vás bavilo, 
zajímalo, těšilo, přimělo na sobě zapracovat 
a pomáhalo Vám jít životem. Co Vám popřát 
do roku 2019? Každý Váš den ať se promění 
v  ten nejkrásnější a  současně aby Vám byl 
oporou, když v životě občas něco nefunguje. 
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Dětem a personálu Mateřské školy v ul. Kos-
monautů 1881 hodně zdravíčka a každý den 
ať je pro ně úspěšnější.

Váš správce Klubu seniorů Hornická 1595 – 
Háječek v Sokolově  

Juraj Zubko

KLUB DŮCHODCŮ SLAMĚNKA 
SOKOLOv, Z. S.

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

8. 1.  Turnaj v  kuželkách a  šipkách, 9:00 
hod., kuželna Akryl, startovné 20 Kč
10. 1.  První výšlap roku 2019 „Okolím So-
kolova“, sraz ve 13:00 na parkovišti u Brány 
borců (parkoviště vedle restaurace U Smrku) 
a ve 13:30 u vlakového nádraží. 
Délka trasy cca 5 km. Tento výšlap bude 
tradičně ukončen přípitkem. 
21. 1.  valná hromada, 10:00 hod., zasedací 
místnost na Městském úřadě v Sokolově 
Tato valná hromada je volební. Žádáme proto 
seniory Sokolova o co největší účast. 
24. 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 aktivit alespoň 
nějakou vyberete a budeme se těšit na to, 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 2019 přeji hodně zdraví 
a osamělé, trochu fyzicky zdatné seniory zvu 
mezi „Slaměnkáře“, kde mohou získat nové 
přátele. Poznáte, že život s přáteli a kamará-
dy je mnohem lepší.

Bližší informace naleznete ve vývěsní skříňce 
„Slaměnky“ v  ul. Jednoty a  na webu MDK 
Sokolov
(kalendar.sokinfo.cz)

Za výbor Klubu důchodců Slaměnka 
Sokolov M. Matějková

PROGRAM KLUBU SENIORŮ 
J. Z PODĚBRAD 

2. 1.   Posezení ještě u stromečku, dojmy z Vá-
noc, čtení z knihy F. Nepila na pokračování
9. 1.   Paměťové hry, karetní, stolní a počíta-
čové hry, vzpomínky na naše zimní hry, četba 
z knihy F. Nepila
16. 1.   Beseda s příslušnicí Městské policie 
Sokolov p. R. Černou: Senioři v  zimě – jak 
předcházet zbytečným úrazům                                
23. 1.   Stravování seniorů v zimním období – 
vzájemná výměna osvědčených receptů
30. 1.  Procvičování krční páteře, automasá-
že, hry karetní, stolní, podle zájmu tvořivá 
činnost 

I v roce 2019 se budeme pravidelně scházet 
v klubové místnosti bývalého Pečovatelského 
domu, a to každou středu od 14 hodin. Pro-
gram bude přizpůsoben Vašim požadavkům. 
Těšíme se na Vás a do nového roku přejeme 
všem hlavně zdraví, pohodu a  vzájemné 
porozumění.

Za Klub seniorů J. z Poděbrad 
Alena veithová

MDK PRO vÁS DÁLE PŘIPRAvUJE

23. 2., Velký sál MDK Sokolov
Ples zdravotníků
8. 3., 15:00, Městské divadlo Sokolov
MDŽ – S písničkou kolem světa
Zábavný pořad pro ženy a nejen pro ně. Písnič-
kové putování po světě s dlouhodobým členem, 
zpěvákem a  od roku 2001 také kapelníkem 
Velkopopovické kozlovky J. Dodo Slávikem.
 
18. 3., 19:00, Městské divadlo Sokolov
Návštěva z ordinace
Martin Zounar jako Bobo Švarc a  Martina 
Randová jako jeho žena Heluš. Jedni z nejpo-
pulárnějších herců seriálu Ordinace v růžové 
zahradě. Oba protagonisté velice zábavnou 
formou vyprávějí nejen o  natáčení seriálu, 
ale i historky ze své bohaté herecké kariéry.
Vstupné: 200 Kč
 
24. a 25. 5., prostor před MDK, Staré náměstí
Sokolovský dostavník
Oblíbení country & folk festival

 

finančně podpořeno městem Sokolov 

děti rodičům 

 

25. 1. 2019 od 15.00 do 18.00 hodin 

 

Akce je pořádána pro děti v doprovodu dospělé osoby. Přijďte zjistit, čím se 
zabývají vaše děti a vnoučata ve volném čase. Vyzkoušejte si pomůcky a metody, 
které používáme, seznamte se s jejich pedagogy a kamarády, poznejte prostředí 
v učebnách a prožijte společné odpoledne v pohybu. Čekají vás zájmové útvary 
Filmový klub, Aerobik, Roztleskávačky, Orientální tance, Youtuber, Discgolf. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Na Vaši účast se těší kolektiv pracovníků DDM. Informace na  

jana.spackova@ddmsokolov.cz nebo 352 623 368 

 

 

 

 

akce finančně podpořena městem Sokolov

 

 

  

 

 

 

sobota 19. ledna 2019 
od 15.30 hodin v sále DDM 

  

 
 

Děti čeká zábavný program plný soutěží, her  

a oblíbených písniček s divadlem Hnedle vedle. 

Předprodej vstupenek v DDM od 4. 1. 2019. 
 

vstupné na osobu 70,- Kč 
Těšíme se na všechny krásné masky.  
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Tajenka skrývá jména účinkujících, 
kteří budou účinkovat v  Městském 
divadle v  jednom z  lednových před-
stavení.

Vyluštěnou tajenku z  tohoto čísla 
Sokolovského Patriota zasílejte nebo 
odevzdejte osobně v  Sokolovském 
infocentru pouze na kuponu, přičemž 
každý luštitel může zaslat pouze je-
den kupon. Jméno výherce bude otiš-
těno v březnovém čísle Sokolovského 
Patriota. 

TAJENKA Z ČÍSLA 11/2018:
„WINCENZ KREMLING“

Soutěžní kupon 
- Sokolovský Patriot 01 / 2019

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. 01. 2019.

V souladu s legislativou pro ochranu osobních úda-
jů vydavatel zpracovává JMÉNO a ADRESU luštite-
le. Tyto údaje se uchovávají po dobu 12 měsíců od 
vydání daného čísla a poté jsou zlikvidovány. Ode-
vzdáním nebo zasláním vyplněného kuponu dává 
luštitel souhlas ke zpracování uvedených údajů.

výherce 
Filipová J., Sokolov. Vstupenky si 
výherce může vyzvednout od 1. 01. 
do 31. 01. 2019 v  Sokolovském in-
focentru.

Osmisměrka

AGRESOR, ALEGÁT, AMOKY, AMPÉR, AMPLION, ANION, ARTIKL, ASIE, AZYL, BIŽU, BOBŘI, BŘITY, CEDR, ČÍTANKA, DBÁT, 
DENS, DOMOV, DRAK, DRUŽKA, DŮRA, EFOR, ÉTER, ETUDY, EXITUS, FANT, FETY, FIASKO, GENY, GRAF, HAVRAN, HOUSE, 
HROUDA, CHAOS, INKA, IONT, IŠKA, KEKS, KLID, KMEN, KOMA, KORA, KRÉM, KVOKNUTÍ, LOOK, MAKÝ, MAPY, MÁTI, MOST, 
NAIVA, NÉST, OFIS, OHONY, OKUS, OKYT, OPAL, OPRAVNA, OPTIKA, ORLI, OSKA, OSMÁK, OSOVKA, OSTŘÍŽI, OŽERA, PÁNI, 
PINT, PISTON, POČÁTEK, POMÁDY, PORADNA, POSLI, POUTI, PRKNO, PRUH, PRYŽ, PYSK, PYTEL, ROŠT, SBOR, SERVIS, SETY, 
SHLUK, SÍTKO, SKEČE, SKICÁK, SKOT, SKRIPT, SLUHA, SMETÁK, SMRŠŤ, SNÁŘ, SNĚM, SOUBOJ, SPOŘENÍ, STAH, STŘAPEC, 
STUHA, STYKAČE, SUTERÉN, SVRCH, SYNAGOGA, ŠIMON, ŠTEP, ŠTÍTONOS, ŠVEC, ŠVORC, TABU, TAVY, TOKY, TRÉNOVAT, 
TRSÁTKA, TRUC, TUŘI, ÚČET, UHER, UNIE, ÚPON, UZDA, VEKA, VÍRA, VLNA, VNÍMÁNÍ, VOUSY, VSUN, VTIP, WOOD, YZOP, 
ZDVIŽE, ZEMĚ, ZŘENÍ, ŽAMPION, ŽHÁŘI


