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rozměr v 
milimetrech

záklaDní 
cena/měsíc

zadní vnější obálka 1/2 210x110 5 175 Kč

zadní vnitřní obálka 1/2 210x110 4 295 Kč

zadní vnitřní obálka 1/4 110x110 2 330 Kč

vnitřní část 1/2 200x97 3 278 Kč

vnitřní část 1/4 97x97 2 012 Kč

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

 .............. 12 

Taneční mistr oslavil životní 

jubileum ............................................
6

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

Četnost cena

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

BUĎte s námi viDět,
      DEJTE O SOBĚ VĚDĚT 

poČet proJekcí spotU cena

20 2 587 Kč

sokolovský patriot
Tištěná reklama v ofi ciálním barevném 
měsíčníku radnice. Náklad 10 000 ks.

velkoplošná oBrazovka
Elektronické plakáty a reklamní spoty

kinoreklama
Projekce elektronických plakátů a spotů před promítaný-
mi fi lmy ve 4K 3D kině Alfa a na LCD obrazovce ve foyer. 

kontakt: andrea pfeiff erová 
  inzertní poradce 775 617 583

Ceník vč. DPH, platný k 2. 10. 2017.

Městský dům kultury Sokolov, příspěvková organizace
5. května 655, Sokolov, www.mdksokolov.cz
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Advent 2017 – program 1/2

• Vánoční koncert – 1/2 – DOPLNÍME INFO O „NEJSTE NA TO SAMI. ANI O VÁNOCÍCH“

24. dubna 2018 ı Městské divadlo Sokolov od 17 h

?
hlavní host naďa Urbánková
                                se skupinou Bokomara

moderuje Daniela rybářová

Mediální partner

Připravujeme

Vystoupí: Jakub smolík

Osobnost 
   města 2017



Příjemné únorové 

listování, dámy a pá-

nové, Vám všem, 

kteří jste se stali 

vlastníky dalšího čís-

la měsíčníku Patriot. 

Před Vámi jsou řád-

ky plné zajímavostí 

a společenských 

nabídek a já společ-

ně s kolegy z vedení 

radnice věřím, že se 

na nejedné z nich s Vámi setkáme. Jako příklad 

jedné z nich mohu uvést Reprezentační ples měs-

ta Sokolova. Osobně se těším na atmosféru první 

republiky - to je totiž téma letošního, v pořadí již 

26. plesu, který se bude konat 3. února v prosto-

rách MDK. A zdaleka nepůjde o jedinou příležitost, 

kdy se budeme moci vrhnout na taneční parket. 

Nepochybuji o tom, že milovníci tance již mají ve 

svém diáři poznamenány termíny Farního plesu, 

Plesu zdravotníků, plesu v režii Střední školy živ-

nostenské nebo Slovenské veselice. Protože nejen 

tancem je člověk živ, jistě přijdou k duhu i ostatní 

společenské nabídky, a to nejen pro nás dospělá-

ky. Všechny školou povinné totiž čekají hned dvoje 

prázdniny. Zkraje měsíce to jsou jednodenní polo-

letní prázdniny a v týdnu mezi 12. a 16. únorem 

je to celý týden „jarních“ prázdnin. Moc bychom 

si přáli, aby si naši školáci a studenti našli také 

cestu za aktivním odpočinkem ať již v DDM, MDK, 

městské knihovně nebo muzeu. 

Volno od vedení města v druhém měsíci letošního 

roku naopak nedostanou plánované investiční 

akce, a to je jistě dobře. Již v těchto dnech se vrhá-

me, aniž bychom vyčkávali na letní prázdniny, na 

opravy v našich základních školách a pokračovat 

budou práce na parkovišti u ZŠ Křižíkova. Zhruba 

v polovině měsíce zazní také pomyslný starto-

vací výstřel na sídlišti Vítězná a začnou práce na 
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sokolovský patriot
periodický tisk územního 
samosprávného celku
Číslo 2/2018

Vydavatel:  Městský dům kultury, 
 příspěvková organizace, 
 356 01 Sokolov
 tel.: 359 808 711 
 fax: 359 808 716
 IČ: 00377678
E-mail: patriot@mdksokolov.cz
Http: www.mdksokolov.cz
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Náklad: 10.000 výtisků
Specifikace: obálka 130g/m2, listy 80g/m2
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 U Přádelny 88, 357 03 Svatava
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obsahSlovo starosty

Bc. Jan Picka, starosta města

rekonstrukci druhé části ulice Spartakiádní. Bohužel 

i s nepříjemnými, ale nezbytnými doprovodnými 

jevy, jakým je například hluk strojů při odstraňování 

podkladové betonové desky. Přijměte tedy, vážení 

obyvatelé této ulice, moji omluvu za snížené podmín-

ky pro bydlení. Věřím, že tentokrát již nebude nutné 

prodlužovat termín realizace akce a vše bude hotovo 

do letních prázdnin. Jsme také rádi, že právě obyvate-

li tohoto sídliště je realizovaná první část hodnocena 

v naprosté většině jako změna k lepšímu. 

Samozřejmě v žádném únorovém Patriotu nemůže 

chybět zmínka o svátku, který slavíme úplně všichni. 

Na mysli mám Den svatého Valentýna, který si připo-

meneme ve středu 14. 2. Legenda říká, že tento den 

začal být známým díky knězi Valentýnovi. A proč právě 

díky němu? Claudius II., vládce Říma, totiž zakazoval 

svým vojákům, aby se ženili nebo jen zasnubovali. Bál 

se totiž, že by chtěli zůstat doma u svých rodin a nešli 

bojovat. Právě Valentýn vzdoroval tomuto vládci 

a tajně oddával mladé páry, za což byl později zatčen 

a popraven. Inu, i tehdy platilo to, co bohužel mnohdy 

i dnes. Každý dobrý skutek musí být přeci po zásluze 

potrestán.  A já ještě dodám, že tento svátek je prav-

děpodobně odvozen od svátku Lupercalia slaveném 

ve starověkém Římě. V předvečer tohoto dne byly do 

„urny lásky“ vloženy lístečky se jmény dívek. Každý 

mladý muž potom tahal lísteček a dívka, jejíž jméno 

si vytáhl, se měla stát jeho „miláčkem“ v následujícím 

roce. Mohu uklidnit všechny zamilované, že vedení 

města pro letošní rok žádné „urny lásky“ nechystá 

a naopak, všem přejeme partnera snů a samozřejmě 

podle vlastního výběru.

Milí přátelé, za sebe a své kolegy Vám všem přeji co 

nejpohodovější prožití měsíce února a zároveň Vám 

přeji, ať jste adresáty pouze těch nejpozitivnějších 

zpráv.

Slovo starosty  1
Zprávy z města  2
Obrazově v Sokolově  4
Tematické dny rozvíjí klíčové
kompetence  5
Sokolovské osmičky – rok 1948 5
Sokolovští diabetici hodnotili 7
Kino má rekordní návštěvnost 8
Most lásky   9
Sokolov byl dalším místem, 
kam dospěl psí detektiv Balynka
 na své cestě po Karlovarském kraji 11
Tisková zpráva Krajského 
úřadu Karlovarského kraje 11
Kalendárium  16
Křížovka   24
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psycholožka. „Jsme pyšní, že něco takového 
v Sokolově máme. Chci poděkovat nejenom 
vedení školy, ale i pedagožkám za inicia-
tivu. Věřím, že to dětem pomůže,“ uvedla 
místostarostka Renata Oulehlová, která se 
zúčastnila slavnostního otevření ve čtvrtek 
14. prosince. Doprovodily ji vedoucí odboru 
školství a kultury Barbora Bardonová a ve-
doucí odboru sociálních věcí Jana Škornová.

Pavla Sofilkaničová

JARNÍ ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání se uskuteční 
dne 3. 5. 2018 od 8.00 do 12.00 hod. Náhradní 
termín: 10. 5. 2018 od 10.00 do 12.00 hod.

VÝBěROVé ŘÍZENÍ NA ZAMěSTNANCE 
MěSTSKé POLICIE SOKOLOV

 
Městská policie Sokolov vyhlašuje výběrové 
řízení na obsazení pracovní pozice: pracov-
ník vztahů k veřejnosti, operátor Městského 
dohlížecího kamerového systému a obsluha 
Elektronického zabezpečovacího systému.

Náplň práce:
- Sledování Městského dohlížecího kamero-
vého systému a zajišťování uchování poříze-
ných záznamů.
- Obsluha Elektronického zabezpečovacího 
zařízení.

NOMINUJTE OSOBNOST MěSTA

24. dubna 2018 se v sokolovském divadle 
koná tradiční udílení cen v anketě Osobnost 
města Sokolova. Město ji letos vyhlásilo 
popatnácté. Veřejnost může své náměty 
posílat do 15. února. Z obdržených nomi-
nací rada města vybere tři občany Sokolova. 
Slavnostní galavečer bude věnovaný předně 
jejich zásluhám. 
Na fotografii zleva: místostarosta Karel 
Jakobec, místostarostka Renata Oulehlová, 
starosta Jan Picka a minulý rok vyznamena-
né osobnosti Ludmila Nováková, Ivo Záleský 
a Jaroslav Makrot. 

SNOEZELEN UKLIDŇUJE A POMÁHÁ

Základní školu Běžeckou v Sokolově navště-
vuje více než pět set dětí. Některé z nich 
trpí mentálním postižením, nebo různými 
poruchami učení a chování. Školní psycholož-
ka se proto nechala inspirovat interaktivní 
metodou zvanou snoezelen a vybudovala 
terapeutickou místnost přímo ve škole. 
Jedná se o speciálně vybavený pokoj, který 
návštěvníkovi navodí pocit bezpečí a zároveň 
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Zprávy z města

HARMONOGRAM PROVOZU MATEŘSKÝCH ŠKOL BěHEM LETNÍCH PRÁZDNIN*vyznačeno zeleně

MŠ/termín 2.7. -8.7.
9.7. 

-15.7.
16.7. 
-22.7.

23.7.-
29.7.

30.7.-
5.8.

6.8. - 
12.8.

13.8.-
19.8.

20.8.-
26.8.

27.8. - 
dále

Pionýrů

Karla Havlíčka 
Borovského

Marie Majerové

Vítězná

Vrchlického

Alšova

Kosmonautů

jej motivuje ke spolupráci s psychologem. 
Město do zařízení investovalo 250 tisíc ko-
run. „Chceme, aby se naši žáci cítili ve škole 
dobře a zvládali výuku. Tohle je jedna z mož-
ností, jak jim k tomu pomoci. Děkuji za tuto 
myšlenku i městu za její podporu,“ svěřila 
se ředitelka školy Hana Hrubá. Základními 
charakteristickými prvky relaxační místnosti  
snoezelen jsou tlumené osvětlení, klidná 
hudba, vůně a různé terapeutické pomůcky. 
Cílem je pomoci dětem, které zachvátí náhlá 
úzkost, nezvládají nápor učení, nebo mají 
jiné psychické potíže. „Základem je vnímání 
smysly. Jsou tam lávové lampičky, světelné 
řetězy, hračky. Pouštíme relaxační hudbu 
a videoprojekci, například podmořský svět,“ 
vysvětluje školní psycholožka Zuzana Pas-
tieriková Neveďalová. Pokoj je izolovaný od 
rušného prostředí. Pobyt v něm uklidňuje, 
rozvíjí motoriku, vnímání i emocionalitu. Pro 
terapii jsou ve škole přidělené tři pracovni-
ce. Ty kromě relaxačního pokoje používají 
ještě jednu speciálně vybavenou učebnu. 
„Tady pracujeme třeba s pískem. Děti do 
něj vkládají kamínky, modely aut, zvířat, 
domů, dopravních značek. Využití předmětů 
i prostoru nám pomáhá s interpretací dušev-
ního stavu, jako je tomu například u kreseb. 
Dále používáme tzv. kinetický písek. Máme 
spoustu dětí po obrně, které mívají spastické 
ruce, takže je tímto rozehřejeme, zklidníme. 
Jde také o to, abychom dítě motivovali for-
mou hry k další spolupráci,“ popisuje školní 
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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
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- Ostraha budovy MěÚ, včetně sledování 
vjezdů do objektu MěÚ a obsluhy závory.
- Poskytování informací občanům.

Zákonné podmínky přijetí: bezúhonnost, 
spolehlivost, zdravotní způsobilost, středo-
školské vzdělání.

Termín podání přihlášek: do 16. února 2018

Podrobnější informace k výběrovému ří-
zení podá paní Pavla Tesařová na telefonu 
725 714 701 nebo 359 808 322, e-mailem na 
adrese pavla.tesarova@mp-sokolov.cz, po-
případě osobně na služebně městské policie 
v Sokolově nebo je naleznete na webových 
stránkách města Sokolov www.sokolov.cz a na 
facebooku Městské policie Sokolov.

Bc. Petr Procházka
Velitel Městské policie Sokolov

KRUHOVé OBJEZDY 
V SOKOLOVě SE ZMěNÍ

Vedení města rozhodlo o výzdobě 
sokolovských kruhových objezdů. Úpravy 
se týkají kruhových křižovatek na Vítkově 
směrem do města, u výjezdu směrem do 
Lokte, u nového obchvatu za gymnáziem 
a u městského úřadu. Kruhové objezdy budou 
většinou osazeny monumenty symbolizující 
hornickou historii města, nebo budou 
charakterizovat je samotné. „Například 
u Vítkova chceme umístit hornické vozíky, 
které jsme získali od Sokolovské uhelné 
darem. Dalšími symboly by pak měly být sv. 
Barbora, nebo pro město charakteristický 
sokol. Na tyto instalace bychom rádi vyhlásili 
architektonickou soutěž,“ popsal nový záměr 
radnice starosta Jan Picka s tím, že nejlepší 
návrh poslouží pro přípravu projektové 
dokumentace. Město má na jednu kruhovou 

křižovatku vyčleněny dva miliony korun, 
přičemž první dva miliony jsou již součástí 
rozpočtu na rok 2018. Předpokládá se, že 
další 3 kruhové křižovatky křižovatky by se 
upravovaly, dle finančních možností města, 
v následujících letech.

Pavla Sofilkaničová
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Obrazově v Sokolově

Maškarní karneval - 20. 1. 2018 - DDM Sokolov

Pavoučí čítárna s Klárkou - 10. 1. 2018 
- Městská knihovna Sokolov

Beseda se spisovatelem Markem Šindelkou - 16. 1. 2018 
- Městská knihovna Sokolov

Aneta Benediktová - Povánoční hubnutí s bylinkami - 10. 1. 2018 
- Městská knihovna Sokolov 

Dějepisná olympiáda základních škol - 16. 1. 2018
 - DDM Sokolov

Maškarní karneval - 20. 1. 2018 - DDM Sokolov
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Sokolov pod vládou osmiček – rok 1948

Tematické dny rozvíjí klíčové kompetence
Klíčové kompetence bychom mohli charakte-
rizovat jako soubor vlastností a dovedností, 
které uplatňujeme v různých situacích. Ať 
už v běžném životě, nebo v zaměstnání. 
Například při řešení konfliktu nebo v krizové 
situaci, kdy může jít i o život druhých. Na 
sokolovské Základní škole a gymnáziu Má-
nesova se rozvoji takového chování věnují 
pravidelně, a to díky vzdělávacímu konceptu 
Škola Můj projekt. 
Program vytvářejí samotní učitelé, děti 
pracují ve skupinách a obchází jednotlivá 
stanoviště. Cílem je probudit a rozvíjet v dě-
tech základy sociálního chování. Takzvaný 
tematický den tady probíhal naposledy 
v prosinci minulého roku. Jednou ze simulací 
byl například záchranný člun. „Děti před-
stavovaly skupinu lidí, která se zachraňuje 
z potopené lodi. Jejich úkolem bylo převrátit 
deku vzhůru nohama. Nesměly přitom pro-

mluvit ani slovo a nikdo se nesměl dotknout 
podlahy kolem ní, která představovala moře. 
V každé skupině byl vždy jeden nevidomý, je-
den němý a jeden, který nemohl chodit. Celá 
aktivita byla velkým tréninkem komunikace, 
tolerance a vzájemného porozumění. Na 
dalším stanovišti si žáci měli navzájem vymě-
ňovat komplimenty. Ukázalo se, že někoho 
pochválit, nemusí být pro každého snadné. 
Někteří se po skončení přiznali, že pro ně 
nebylo úplně běžné ani to, že je někdo chvá-
lí,“ popisuje průběh disciplín Marek Zelenka, 
metodik konceptu Škola Můj projekt. 
Každý workshop pak končí závěrečnou bilan-
cí a hodnocením proběhlých cvičení, čehož 
se účastní i rodiče žáků. Další tematický den 
škola chystá 2. května na téma Poznávám své 
silné i slabé stránky. 

Pavla Sofilkaničová

Do dějin naší země a tím i našeho města za-
sáhly v minulém století takzvané osmičkové 
letopočty. Proto jsme se rozhodli připravit 
ve spolupráci s ředitelem sokolovského 
muzea Ing. Michaelem Rundem, historič-
kou muzea Mgr. Romanou Beranovou a ře-
ditelkou Městské knihovny Sokolov Mgr. 
Danielou Drobečkovou  v únorovém čísle 
informace o událostech roku 1948, v prázd-
ninovém čísle o srpnových událostech roku 
1968, v září se dozvíte o henleinovském 
puči v roce 1938 a v říjnu o založení naší 
republiky v roce 1918.

Rok 1948 se do dějin města Sokolov zapsal 
dvěma zásadními událostmi – první bylo pře-
jmenování města, druhou politický převrat 
v únoru 1948. 
O přejmenování Falknova se uvažovalo již od 
května 1945. V roce 1946 se pak mezi oby-
vatelstvem konala anketa o změně názvu, 
ve které se většina obyvatelstva vyslovila 
pro navrhované pojmenování Sokolov. Tento 
název vycházel z německého významu slova 
Falkenau (sokolí niva), ale zároveň byl spo-

jován s bitvou u ukrajinského Sokolova, ve 
které do bojů proti německé armádě v rámci 
Rudé armády poprvé zasáhl československý 
armádní sbor pod vedením generála Ludvíka 
Svobody. O změně názvu z Falknova na 
Sokolov rozhodlo ministerstvo vnitra 8. 2. 
1948. Ovšem vzhledem k bouřlivým únoro-
vým událostem se slavnostní přejmenování 
města uskutečnilo až 31. 3. 1948. Účastnil se 

ministr národní obrany a pozdější prezident 
Ludvík Svoboda a poslanec dr. Bedřich Stei-
ner. Na programu byla přehlídka čestné roty 
na Starém náměstí a návštěva radnice. Večer 
se pak v Hornickém domě konala slavnost. 

Jak již bylo řečeno, zásadní vliv na další 
osudy nejen Sokolova, ale celého Českoslo-
venska měly tzv. únorové události. Začátkem 
února provedl ministr vnitra Václav Nosek 
několik přesunů  na velitelství Sboru národní 
bezpečnosti, které měly zajistit ovládnutí 
klíčových míst komunistickou stranou. Proti 
těmto praktikám se postavili nekomunističtí 
ministři a vláda na svém zasedání 13. 2. roz-
hodla, aby realizace rozkazů ministra Noska 
byla zrušena. Nestalo se tak a 20. února 
podali ministři za stranu národně socialis-
tickou, lidovou a demokratickou (slovenská 
strana) demisi. Tímto činem chtěli poukázat 
na vzrůstající nedemokratické praktiky KSČ, 
nepočítali ovšem s tím, že KSČ nakonec vyu-
žije situace ve svůj prospěch. Demisi podalo 
jen 12 ministrů z 26, a to neznamenalo pád 
celé vlády. Představitelé KSČ proto začali 

Ministr obrany  a pozdější prezident L.Svoboda při  
přehlídce čestné roty na Starém náměstí v Sokolově 
31.3.1948
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na prezidenta Beneše vyvíjet nátlak (i za po-
moci masových demonstrací dělníků, stávek 
atd.), aby demisi přijal a vládu poté doplnil 
o nové ministry dle návrhu předsedy vlády 
K. Gottwalda. Prezident Beneš nakonec pod 
nátlakem těmto požadavkům 25. 2. 1948 
vyhověl. 
Všechny tyto události se odrazily i v dění 
Sokolova. 20. února se v Sokolově konala 
schůze ROH (Revoluční odborové hnutí), 
během které dorazily zprávy o demisi části 
ministrů. Následně byli zástupci závodních 
rad vyzváni, aby zabezpečili továrny. Násle-
dujícího dne se sešel okresní výbor Národní 
fronty v čele s okresním tajemníkem KSČ 
Václavem Benediktem. Jak se píše v kronice 
z těchto let „Tento akční výbor Národní 
fronty provedl ihned očistu veřejného 
života a za nespolehlivé lidi dosadil poctivé 
dělníky a pracovníky, kteří měli důvěru lidu. 
Tak v našem městě musel býti zajištěn JUDr. 
Kořínek, advokát, předseda národně socialis-
tické strany a tajemník národně socialistické 
strany Zavřel…“. I v těchto čistkách, které 
rozhodně nebyly posledními, se odráželo 
dění v celé ČSR.

Přijetí demise prezidentem Benešem a jme-
nování nové vlády pak spustilo lavinu opat-
ření, která měla zajistit KSČ absolutní moc. 
Tisíce lidí byly propuštěny z práce (včetně 
dělníků, kteří se 24. 2. nezúčastnili generální 
stávky), činnost nekomunistických stran byla 
paralyzována - sociální demokracie byla slou-
čena s KSČ, národní socialisté přejmenováni 
na stranu socialistickou a stejně jako v přípa-

dě strany lidové byli do vedení dosazeni lidé 
oddaní KSČ, výrazně zredukován byl počet 
členů strany atd. Mnoho lidí za této situace 
zvolilo jako jedinou možnost emigraci. Byl 
mezi nimi i ředitel Falknovských hnědouhel-
ných dolů Kadlec, který odešel do Německa.
 Nová ústava uzákoňovala převzetí moci 
dělnickou třídou a popírala principy de-
mokracie. Za této situace byly volby 30. 5.  
v podstatě jen tragickou fraškou. Voliči měli 
na výběr mezi prázdným lístkem a jednotnou 
kandidátkou Národní fronty (členové nebo 
stoupenci KSČ), pokusy o protikomunistickou 
předvolební kampaň byly zakázány a stíhány, 
část voličů byla získávána sliby, část zastra-
šována. I přesto musely být výsledky voleb 
falšovány, aby bylo dosaženo uspokojivého 
výsledku 89,2 % pro kandidátku Národní 
fronty.
Průběh voleb v Sokolově je toho názornou 
ukázkou. 26. 5. 1948 se v Hornickém domě 
konalo předvolební setkání, na kterém byl 
odhlasován manifestační způsob volby (to 
znamenalo, že volby nebyly tajné, ale voliči 
před zraky volební komise házeli do urny 
buď bílý lístek, nebo jednotnou kandidátku). 
V Sokolově se volilo ve čtyřech volebních 
obvodech, odevzdáno bylo 4 440 platných 
volebních lístků a 19 neplatných, prázdných 
lístků bylo 49 tj. 1,1 %, pro jednotnou kandi-
dátku národní fronty bylo 4391 hlasů, tj. 98,9 
%.
Nesouhlas s vývojem v Československu daly 
najevo tisíce občanů různými demonstrace-
mi a prezident Beneš 7. června svou abdikací 
(novým prezidentem byl o týden později 
„zvolen“ Klement Gottwald). Reakcí na tyto 
projevy nesouhlasu byly další represe zlega-
lizované zákonem č. 231 na ochranu lidově 
demokratické republiky.  V následujících 
letech pak tisíce lidí skončily ve věznicích 
či v táborech nucených prací za činy, které 
tito lidé nikdy nespáchali, museli změnit 
svá bydliště atd. Jen v letech 1947-1954 
bylo z politických důvodů odsouzeno kolem 
45 000 osob (v průměru na 9,5 let vězení), 
dalších cca 90 000 bylo odsouzeno u soudů 
nižších instancí k menším trestům. Další tisí-
ce občanů byly poslány do táborů nucených 
prací (do těchto táborů byli lidé posíláni bez 
soudů, jen na základě rozhodnutí organizací 

KSČ a samozřejmě tak, aby byl splněn pláno-
vaný počet odvedených). 

Politicky motivované procesy se nevyhnuly 
ani Sokolovu. V říjnu 1949 bylo například 
zatčeno 9 pracovníků ve stavebnictví, se kte-
rými se ve dnech 21. - 26.8. 1950 konal proces 
u Okresního soudu v Sokolově. Obviněni byli 
z maření plnění dvouletého plánu. 
Výrazně se poúnorový vývoj dotkl také 
postavení církve ve společnosti. Vedle kon-
fiskace majetku to byla i likvidace církevního 
školství, zdravotnictví, charity apod.  
 Charakter doby dokreslovala výstava 
„To jsou oni“, která dokumentovala úspě-
chy Sboru národní bezpečnosti a jejich 
spolupracovníků z řad lidu při odhalování 
špiónů. Výstava se konala v listopadu 1952 
v bývalém hotelu Hvězda. Navštívilo ji 54 
000 lidí a vybraných 35 000 Kč bylo zasláno 
jako pomoc bojujícímu lidu Koreje (v letech 
1950-1953 probíhala v Koreji válka mezi ko-
munistickými a demokratickými silami, která 
skončila rozdělením Koreje na dva státy). 
Silně negativní dopad měl poúnorový vývoj 
na hospodářství. Již během dubna 1948 bylo 
přijato Národním shromážděním několik 
znárodňovacích dekretů (znárodnění podni-
ků s více než 50 zaměstnanci, firem v oblasti 
pohostinství, cestovního ruchu, zahraničního 
obchodu, velkoobchodu atd.) a následovat 
mělo znárodňování soukromých řemesel, 
živností a maloobchodu. Blížil se ale termín 
květnových voleb, ve kterých nechtěla KSČ 
o podporu živnostníků přijít. V pohraničí jí pak 
hlasy měl přinést převod zkonfiskovaného 
majetku do vlastnictví stávajících národních 
správců. Slavnostní předávání začalo v Soko-

Ministr obrany L.Svoboda při podpisu pamětní knihy 
města Sokolov 31.3.1948

Ministr obrany L.Svoboda na sokolovské radnici 
31.3.1948
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Jako velmi zdařilou akci zhodnotili rekon-
diční  pobyt na Šumavě v městečku Zdíkov, 
kterého se zúčastnilo 30 členů.  Zdíkov je 
v létě klidné místo, vyhovující skupině dia-
betiků, která musí plnit úkoly rekondičního 
pobytu. Okolo Zdíkova se na kopcích v lese 
nachází stará šumavská sídla horalů, k nim 
jsme podnikali vycházky.

Sokolovští diabetici hodnotili

lově 29. 5., tedy den před volbami, za účasti 
dr. Krejzy, předsedy Fondu národní obnovy. 
Dr. Krejza při této příležitosti obdržel čestné 
občanství města Sokolov, zatímco noví vlast-
níci o své majetky opět brzo přišli. 
Již za několik týdnů začalo předávání obcho-
dů do sítě národních podniků (Masna, Pra-
men, Osvobození – od roku 1951 družstvo 
Jednota), nebo do komunálních podniků 
MNV (především živnosti – pokrývači, malíři, 
zámečníci atd.). Odpor živnostníků odmíta-
jících zestátnění mělo zlomit několik diskri-
minačních opatření, z nichž nejvýznamnější 
bylo jejich vyloučení z vázaného trhu. Toto 
opatření znamenalo, že soukromí živnostníci 
museli všechno zboží nakupovat na  volném 
trhu, kde byly ceny oproti trhu vázanému 
mnohem vyšší. Za těchto podmínek se větši-
na živnostníků dostala záhy do tíživé finanční 
situace a živnost museli zrušit. Na konci roku 
1957 tak v Sokolově působilo posledních 
9 živnostníků. 

Pro další vývoj hospodářství přestaly být roz-
hodující potřeby trhu, ale vše bylo podřízeno 

zájmům politickým. Vzhledem k plánované 
válce se západními státy byl důraz kladen na 
těžký (především zbrojní) průmysl. Spotřební 
průmysl byl naopak omezován a ani zdaleka 
nemohl pokrýt poptávku. Podobně tomu 
bylo se zemědělstvím postiženým kolektivi-
zací. To vše vedlo k sílící hospodářské krizi 
a k oslabení měny. 
Samotné řízení hospodářství zajišťovaly cen-
trální pětileté plány – první byl slavnostně 
zahájen 1. 1. 1949. Nejvýznamnějším prů-
myslovým odvětvím Sokolovska byla i nadále 
těžba hnědého uhlí. Sokolovští horníci již při 
plnění dvouletky patřili k těm nejlepším – 
splnili ji 22. 10. 1948 a 25. 10. přijal zástupce 
horníků předseda vlády Antonín Zápotocký 
a nejlepším dolům udělil diplomy. 
 Dalšími významnými průmyslovými pod-
niky v Sokolově a blízkém okolí byly chemické 
závody, zaměřující se především na výrobu 
karbidu vápníků, elektrárna a briketárna 
v Dolním Rychnově,  Ústřední dílny (později 
Sokolovské strojírny), které se zaměřovaly 
na opravu důlních strojů a zařízení, výrobu 
náhradních dílů atd. 

Společenský život města byl po roce 
1948 úzce svázán s politickým děním, a tak 
se prakticky každý rok odehrával v podob-
ném kruhu – v březnu oslavy Mezinárodního 
dne žen 8. 3., v květnu nejdříve 1. máj a poté 
oslava 9. května, v září Den horníků, v říjnu 
Den československé lidové armády  a Den 
znárodnění (měl nahradit vzpomínku na 
vznik ČSR 28. 10. 1918), v listopadu oslavy 
Velké říjnové socialistické revoluce a na-
vazující Měsíc československo-sovětského 
přátelství. Prakticky všechny tyto oslavy byly 

spojeny s různými závazky, překračováním 
plánu, zvýšením budovatelského úsilí apod.

Knihy k únoru 1948 ve fondu Městské 
knihovny Sokolov

1. Kosatík, Pavel: Češi 1948 - jak se KSČ cho-
pila moci. Praha, Mladá fronta, 2016  
2. Čechura, Rudolf: Namydlená šikmá plo-
cha. Praha, Mladá fronta, 2009 (historický 
román)
3. Otčenášek, Jan: Občan Brych. Praha, Čs. 
spisovatel, 1987 (realistický román)
4. Kaplan, Karel: Pravda o Československu 
1945-1948. Praha, Panorama, 1990
5. Pacner, Karel: Osudové okamžiky Česko-
slovenska 1918, 1939, 1945, 1948, 1968, 
1989, 1992. Praha, Albatros, 2001
6. Dvořáková, Zora: Politikové na útěku - 
osudy změněné 25. únorem 1948. Praha, 
Epocha, 2004
8. Hart, Vratislav: Jak to vlastně bylo. Praha, 
Ilsa, 2008

Michael Rund, Romana Beranová

Tento rekondiční pobyt se konal za podpo-
ry Krajského úřadu Karlovy Vary,  Městské-
ho úřadu  Sokolov, Březová, Horní Slavkov 
a Obecního úřadu Staré Sedlo. Všem, kteří 
nás v naší činnosti podporují, srdečně dě-
kujeme a věříme, že na nás nezapomenou 
ani v roce 2018.

Jaroslav Havlík, předseda Svazu diabetiků Sokolov

Horničtí učni při Prvním Máji 1949 

Oslavy Prvního Máje v roce 1950
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Kultura v Sokolově

Kino má rekordní návštěvnost
Sokolovské 4K 3D kino Alfa, které provozuje 
Městský dům kultury, navštívilo v roce 2017 
rekordních 41 tisíc diváků, což je o téměř 3 
tisíce lidí více, než vloni. Návštěvnost so-
kolovského kina stoupá dlouhodobě. S tím 
souvisí i průběžný nárůst tržeb. Minulý rok 
kino inkasovalo bezmála 6,5 milionu korun, 
téměř jednou tolik oproti roku 2014. „Od 
té doby jsme zcela zásadně změnili vysílací 
schéma. Dnes promítáme během víkendu 
i šest představení. Začínáme v 11 hodin, 
poslední promítání běží v 21 hodin,“ řekl 
k aktuálním číslům ředitel Městského domu 
kultury Ladislav Sedláček. V posledních 
letech bylo v kině rovněž zavedeno několik 
technologických novinek. Od instalace 
nejmodernější obrazové i zvukové techniky, 
přes prodej elektronických vstupenek, bez-
hotovostní platby, internetový rezervační 
systém, až po rozšíření nabídky občerstvení. 
Podle ředitele Ladislava Sedláčka se dobře 
prodávají i další služby MDK. „Opět se nám 
podařilo vyprodat Divadelní předplatné, 
a to během dvou dnů, což je takový malý 
zázrak. Stejně dobře se prodává i doplněné, 
takzvané Malé divadelní předplatné. Vždy 
se snažíme udělat něco nového, aby se náš 
návštěvník měl vždy na co těšit,“ pokračoval 
ředitel MDK. „Pro mě, jako místostarostku, 
která má v gesci kulturu, je velikou radostí 
mít pod sebou tým lidí, kteří když něco dělají, 
hledají cestu, jak by to mohlo jít, nikoli jak by 
to nešlo. A mám tím na mysli i knihovnu, kde 
se koná řada zajímavých a vyhledávaných akcí, 
a kterou budeme brzy stěhovat do nového 

zázemí na Starém náměstí. Takže nejen já, ale 
celé vedení města může být pyšné,“ komen-
tovala příznivý trend místostarostka Renata 
Oulehlová. Ta kromě černých čísel a rostoucího 
zájmu veřejnosti ocenila, že se zároveň daří 
vracet i budovat tradice. „Vezměte si Den hor-
níků. Slavnosti už nejsou jen o tom, že přijely do 
města labutě. Obnovili jsme průvod hornických 
měst, abychom uctili staletou historii a přiblížili 
ji i našim dětem. Vrátili jsme lidem Sokolovský 
dostavník, oživili adventy včetně velkolepého 
Průvodu čertů, který do města přiláká desítky 
tisíc lidí z širokého okolí,“ pokračovala. 

VRACÍME PŮVODNÍ LESK INTERIéRŮM 
HORNICKéHO DOMU

Díky dobrému hospodaření i podpoře města 
se navíc daří investovat do obnovy interiérů 

Hornického domu, kulturní památky, kde sídlí 
Městský dům kultury a Sokolovské infocentrum. 
Důstojný a historický vzhled tak nově získaly 
Banketní salonek, Malý sál, Velký společenský 
sál je nově vymalovaný. „Letos se chystáme 
na rekonstrukci takzvané Herny, což je další 
unikátní prostor, který využíváme nejen při 
plesech. V létě nás pak čeká kompletní výměna 
sedaček v sokolovském divadle. Jsou tam už 
dvě desítky let a já jsem rád, že zastupitelé tuto 
investici podpořili,“ dodal Ladislav Sedláček.
 

Nový portÁl raDÍ 
kaM po sokolovskU

Městský dům kultury se kromě organizování 
kulturních akcí rovněž soustředí na cestovní 
ruch. Začátkem roku 2018 spouští reklamní 
kampaň na podporu turistického portálu 
www.kamposokolovsku.cz, kterou odstar-
tuje na prestižním veletrhu Holiday World & 
Spa v únoru v Praze. Projekt propaguje nejen 
turistické zajímavosti, ale rovněž kulturní 
akce konané napříč okresem v elektronickém 
i tištěném kulturním kalendáři. „Oceňuji, že 
se podařilo propojit města a obce v našem 
regionu a upozorňovat tak na to, že Sokolov-
sko je krásný kout naší země,“ řekla na závěr 
místostarostka. Součástí reklamní kampaně, 
které dali tvář populární propagátoři zdravé-
ho životního stylu Miloš a Dana Škorpilovi, 
bude v létě nová putovní hra pro rodiny 
s dětmi „Po stopách Permoníčka“. 

Pavla Sofilkaničová
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Most lásky
Únor nese spoustu specifik. Vyplňuje ho pouhých 28 dní (a to si ještě musíte 
dát pozor na přestupný rok), od roku 1948 nese přízvisko „Vítězný“ a část 
světa jej považuje za měsíc lásky. Poslední atribut každému jistě evokuje 
den svatého Valentýna, který má (částici „naštěstí či bohužel“ necháme na 
našem čtenáři) své místo už i v České republice.

Důkazy a pečetění lásky se nevyhnuly ani sokolovským. Několikaletá tradice se 
uskuteční i letos 14. února na Mostu lásky, kde si mohou zamilovaní zavěsit spo-
lečný zámek a tím stvrdit svou vzájemnou oddanost. Odkud tento zvyk pochází, 
není zcela jasné. V úvahu připadají čínské kovové krabičky, do kterých si lidé 
uzamykají své duše a klíč shazují z útesu do údolí Žlutých hor. Další jsou nasnadě 
maďarské tradice nebo verše srbské umělkyně Desanky Maksimovićové. Nej-
větší inspirací byl bezesporu zfilmovaný román Chci tě od Federica Moccia, po 
jehož zhlédnutí si zamilovaní začali vyznávat lásku nejprve v Římě, a postupně 
po celé Evropě. V Sokolově Most lásky vzniknul díky místní  básnířce Lise Gaman 
s pomocí Církve adventistů a města. 
Sporný je i původ svatého Valentina, který zemřel mučednickou smrtí ve 
druhé polovině 3. století za vlády císaře Claudia II. (270) právě 14. února. Tím 
mučedníkem však mohl být jak římský kněz, tak biskup v Interamně, zároveň se 
nedopídíme ani důvodu mučednictví nebo roku úmrtí. A jak jeho život dal důvod 
milencům projevovat si lásku právě v den výročí jeho smrti? I zde malinko zadr-
háváme. Historie samotná moc vypovědět nechce, první legendy hovoří o jeho 
dobrém srdci a uzdravovacích schopnostech, nikoliv však o čemkoliv roman-
tickém. S tím přišel poprvé až největší básník anglického středověku Geoffrey 
Chaucer ve svém díle Ptačí sněm. V něm poprvé označil svatého Valentýna jako 
patrona zamilovaných. V roce 1415 díky umělcově možná nezáměrném počinu 
byla předána první historicky doložená valentýnka, v níž svou lásku vyjevoval 
vévoda Karel Orleánský své ženě zpoza zdí věznice v Toweru. 
Historicky podložených důvodů, proč slavit svátek zamilovaných 14. února, 
upřímně moc neexistuje. K oslavě lásky stejně jako k lásce samotné ale důvody 
nepotřebujeme. Tak jí dejme křídla, a pokud to bude právě na den svatého 
Valentýna, v podobě vlastnoručně vyrobeného přání od srdce či ozdobeného 
zámečku na Mostu lásky, nemusíme se stydět ani za sdílení komerčních tradic.

Andrea Pfeifferová

LÁVKA PRO PěŠÍ PŘES OHŘI MEZI DOMEM OHŘE A ČESKÝM DOMEM
ZAČÁTEK 14:02                                KONEC 16:02

14. 2. 2018
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MŮJ NEJLEPŠÍ KAMARÁD
Aleš Háma • Nela Boudová • Petr Motloch • Tereza Kostková • Michaela Sejnová/Lucie Okonová

režie Jakub Nvota • scéna Karel Čapek • kostýmy Miroslav Král • hudba L‘ubica Čekovská

Eric 
Assous

www.divadlovrytirske.cz

DIVADLO V RYTÍŘSKÉ

fotografie Petr Našic 2017 • design Martin Taller

21. února, středa 19:00, Městské divadlo Sokolov
Vstupné 350 Kč • předprodej v Sokolovském infocentru

Malina Brothers & Kateřina García 

27. února, úterý, 19:00, Městské divadlo
Malina Brothers Tour 2018

Vstupné 180 Kč • Vstupenky v Sokolovském infocentru



Sokolov byl dalším místem, kam dospěl psí detektiv 
Balynka na své cestě po Karlovarském kraji

V úterý 16. ledna ráno od 8.30 a 10.30 hodin 
na dvě dopolední představení, zaplněná dětmi 
z prvních stupňů základních škol a mateřských 
škol z města a nejbližšího okolí a odpoledne 
od 17.00 hodin pro rodiče s dětmi. 

1111

Tisková zpráva Krajského úřadu Karlovarského kraje

Na programu bylo představení pohádky 
O Balynce, dobrém štěněti. Ukázalo se, že 
teorie, kterou léta razí metodické oddělení 
Karlovarského hudebního divadla, tedy že 
lze vzdělávat a vychovávat rodiče k domácí-
mu třídění skrze děti, je pravdivá. Děti, které 
v dopoledních hodinách navštívily se zá-
kladní, nebo mateřskou školou představení, 
dotáhly (v divadelním slangu přivedly…) na 
odpolední představení své rodiče a prarodi-
če a světe div se, třídící chorál halalí, tralalí 
zpívali i dospěláci. 
Sokolov se o třídění domácího odpadu dlou-
hodobě zasazuje a na dětech je to poznat, 
kam patří vytříděný odpad uměly určit už 
i děti z mateřských škol. 
Děti dostaly obsažné a výpravné divadelní 
představení, pedagogům byla nahrána na 

Kraj vyhlásí dotační programy v oblasti kul-
tury, památkové péče a cestovního ruchu

Karlovy Vary (16. 1. 2018) V první polovině 
února vyhlásí Karlovarský kraj dotační 
programy v oblasti kultury, památkové péče 
a cestovního ruchu. Díky nim lidé budou 
moci zrekonstruovat památkově chráněné 
objekty, uspořádat kulturní či společenskou 
akci, vydat nějakou zajímavou publikaci nebo 
propagovat místo, které rozhodně stojí za 
navštívení. 

smeč účast na představení, které splňuje 
jednak esteticko-výchovné parametry, ale 
také nese obsah, který je v RVP a je třeba 
jej naplnit, rodiče vyplnili volný čas svých 
dětí v prostředí, které kultivuje nejenom 
vztahy mezi nimi a jejich dětmi, ale i mezi 
lidmi samotnými, kulturní zařízení rozšířilo 
svoji nabídku veřejnosti, divadlo Sokolov 
mohlo vykonávat svoji práci a zadavatel 
kampaně, nezisková společnost EKO-KOM 
oslovila prostřednictvím představení další 
stovky domácností se vzkazem, že třídění 
domácího odpadu má smysl. Ale to už bylo 
opět téměř sedm hodin večer, když technika 
a soubor opouštěly Sokolov, aby se začalo 
ve večerních hodinách stavět na dopolední 
představení v Klášterci nad Ohří.

Andrea Vodňanská

Od 1. do 16. února se budou přijímat žádosti 
o dotace v programu na podporu kulturních 
aktivit. „Z rozpočtu kraje byly na tyto účely 
vyčleněny 4 miliony korun. Žadatelé mohou 
podat až tři žádosti, přičemž maximální výše 
jedné dotace je 200 tisíc korun. Ve stejném 
termínu bude otevřen příjem žádostí 
o dotace v programu na podporu vydávání 
neperiodických publikací. Z rozpočtu kraje 
na něj bylo uvolněno 800 tisíc korun. Zde je 
však rozdíl, žadatel může podat pouze jednu 
žádost a získat maximálně 50 tisíc korun,“ 
uvedla náměstkyně hejtmanky Karlovarské-
ho kraje Daniela Seifertová.
Dalším z programů, jenž by měl pomoci 
s opravou velkého množství chátrajících 
budov na území našeho regionu, kterým se 
nedostává potřebné péče, je program na 
obnovu a využití kulturních památek, památ-
kově hodnotných objektů a movitých věcí. 
„Žádosti bude možné podávat v termínu od 
1. až 15. února a celkem bude mezi žadatele 
rozděleno 10 milionů korun. Dalších 2,2 

milionu korun bylo vyčleněno na program na 
podporu aktivit v oblasti cestovního ruchu. 
Žádosti budou přijímány od 1. do 12. února 
a nejvyšší možná částka pro získání dotace je 
90 tisíc korun,“ upřesnila Seifertová.
Aby Karlovarský kraj usnadnil obyvatelům 
cestu k dotacím a nemuseli zbytečně stát ve 
frontách před krajským úřadem, zavedl elek-
tronický příjem žádostí o dotace. „V praxi 
bude podávání žádostí  daleko komfortnější 
a bude probíhat tak, že žadatel nejprve 
vyplní elektronickou žádost ve stanoveném 
termínu. Až poté doručí do deseti dnů 
listinnou žádost včetně všech povinných 
i nepovinných příloh na podatelnu úřadu. 
Věřím, že lidé využijí možnosti získání dotace 
z rozpočtu kraje a že budou se svou žádostí 
úspěšní,“ dodala Seifertová.
Veškeré potřebné informace o dotačních 
programech včetně kontaktů na pověřené 
pracovníky krajského úřadu naleznete na 
webových stránkách Karlovarského kraje.
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Píšete nám

V Sokolovském Patriotu uveřejňujeme 
vybrané příspěvky z internetové rubriky 
„Napište starostovi“. Do časopisu ale 
můžete přispívat přímo. Chcete někomu 
poděkovat, vyjádřit se k veřejnému dění 
nebo zkrátka říct svůj názor? Pošlete nám 
svůj článek na patriot@mdksokolov.cz 
o rozsahu nejdéle 300 slov. Do předmětu 
uveďte Patriot – Píšete nám. Uzávěrka 
pro příspěvky do březnového vydání je 9. 
února 2018. Na uvedené dotazy odpově-
děl starosta Sokolova Jan Picka. 

OMEZENÍ PYROTECHNIKY V ZIMNÍM 
oBDoBÍ
Vážený pane starosto, budu stručná. 
Prosím zamyslete se nad samotným 
používání petard, buďte od té dobroty 
a vážně o tomto problému pouvažujte. 
Vánoční svátky včetně oslav příchodu 
Nového roku jsou v našem městě čím dál 
větší stres, a to teď píši o zhruba šesti až 
sedmi týdnech nepřetržitého bouchání. 
Já se se svým stresem nějak vypořádám, 
ale ta zvířata bohužel ne. S přátelským 
pozdravem a přáním všeho nejlepšího do 
nového roku.
Kateřina Poborská

Dobrý den, nad touto problematikou se měs-
to Sokolov zamyslelo, a to již před několika 
lety. Svědčí o tom mimo jiné i fakt, že město 
Sokolov nepořádá žádný oficiální ohňostroj 
spojený s příchodem Nového roku, a navíc již 
několik let platí městská vyhláška zakazující 
používání petard, rachejtlí a podobných 
předmětů s výjimkou 31. 12. Znamená to 
tedy, že „pouze jeden den v roce“ je používání 
této drobné pyrotechniky v našem městě 
povoleno. Bohužel, a vadí mi to stejně jako 
Vám, již v průběhu měsíce prosince dochází 
k tomu, že někteří nedočkavci předvádí své 
pyrotechnické umění. Pokud je někdo takový 
přistižen Městskou policií (a chci věřit, že Po-
licie ČR postupuje stejně), je s ním řešen tento 
přestupek a může mu být udělena pokuta. 
Stejně tak se snažíme přistupovat k lidem, 
kteří si v průběhu roku zpestří například svoji 
zahradní párty malým ohňostrojem. To vše 
s vědomím, jak píšete, že domácím zvířatům 
tyto efekty velmi vadí a mnoho obyvatel 

našeho města si nepřeje být podobným způ-
sobem obtěžováno. Na úplný závěr je ale 
také potřeba přiznat, že vyhláška zakazující 
používání pyrotechniky je jedna věc a chytit 
někoho při jejím používání je věc druhá, a to 
s ohledem na rozlohu našeho města a počet 
hlídek v jeho ulicích.

OPRAVA ULICE M. MAJEROVé
Dobrý den, pane starosto. Chtěl bych Vám 
nejdříve poděkovat za velmi dobrou péči 
o město a jeho okolí. A teď k dotazu. Četl 
jsem plány na rok 2018 na různé opravy, 
přestavby a nové stavby v Sokolově. Můj 
dotaz směřuje k úpravě ulice M. Majero-
vé, zda je počítáno i s úpravou této ulice. 
Pravidelně je tu rozježděn trávníkový pás 
vedle silnice. Špína a bláto poté i na chod-
níku, hlavně v této době. Nešlo by udělat 
něco podobného jako ve Slavíčkově ulici, 
kde je udělán vyhýbací pás. Špatně se tu 
parkuje, vyhýbá delším autům atd. 
Děkuji, s pozdravem Brzobohatý

Dobrý den, moc děkuji za Vaše slova chvály, 
nejen pro vedení města, ale všechny zastupi-
tele a ostatní, kteří se o naše město starají. 
Co se týče ulice M. Majerová, tak o této ne-
příjemné situaci víme. Stejně jako Vás i nás 
velice znepokojuje. Řešení jsme chtěli nalézt 
v mechanických zábranách (kameny, zábradlí, 
zídka), nicméně jsme narazili na to, že v přileh-
lé zeleni je velké množství komunikačních sítí. 
Ze stejného důvodu, tedy pro velké množství 
přeložek, zatím nemůžeme jít cestou, kterou 
popisujete. Nicméně i doprava v této lokalitě 
nám není lhostejná a v našem plánu je také 
vybudování parkoviště, a to na ploše bývalé-
ho asfaltového hřiště – mezi školkou a objek-
tem, kde kdysi bývala restaurace (tuším, že se 
jmenovala U Karkulí). To, že v současné době 
je hledání řešení situace složité, neznamená, 
že na něj budeme rezignovat, ale naopak, 
příslušné odbory dále hledají vhodné řešení 
této situace. 

ČÍSLA ORIENTAČNÍ A POPISNÁ 
V SOKOLOVě
Dobrý den, chci se jen tak ze zajímavosti 
zeptat, proč po městě v ulicích, jako např. 
Jednoty, K. H. Borovského, Mičurinova 

nebo Sokolovská, jsou některé domy 
označeny i číslem orientačním, ačkoli 
Sokolov úředně eviduje jen čísla popisná? 
Děkuji.
Horáček

Dobrý den, dotazoval jsem se na stavebním 
odboru a dovolím si Vám sdělit, že dle zákona 
o obcích musí být budovy označeny číslem 
popisným a stavby pro rodinnou rekreaci 
a stavby dočasné musí být označeny číslem 
evidenčním. Tato čísla přiděluje obecní úřad. 
K usnadnění orientace mohou být dle výše 
citovaného zákona v jednotlivých ulicích a na 
jiných veřejných prostranstvích označeny bu-
dovy vedle popisného čísla nebo evidenčního 
čísla ještě číslem orientačním. Toto označení 
budov číslem orientačním se provádělo v So-
kolově v dřívějším období. Vzhledem k tomu, 
že se nejedná o zákonnou povinnost, město od 
tohoto označení upustilo a v současné době 
se již budovy orientačním číslem neoznačují. 

V rámci projektu Sokolov Bezpečné město pořádá
Městská policie Sokolov ve spolupráci s instruktorem Meibukan Karatedo

J A R N Í
K U R Z

SEBEOBRANY
PRO ŽENY A SENIORY

J A R N Í
K U R Z

SEBEOBRANY
PRO ŽENY A SENIORY

ode dne 22. února 2018
každý čtvrtek

v době od 18.00 hod.

vede instruktor karatedo Mgr. J. Matouš, 6 Dan

K U R Z Y

J S O U

B E Z P L A T N É

info na tel. 777 025 622
REZERVACE  NUTNÁ

VE FITNESS URAL

tříměsíční
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Spole nost

Nejv tší evropský výrobce ará ových vrat a pohon
rozši uje svou sí  autorizovaných prodejc .

V p ípad  zájmu nás kontaktuje na e-mailové adrese: info@hormann.cz

Hledáme nového autorizovaného prodejce
pro region Sokolova a okolí

* Sleva je poskytována po předložení Karty výhod Dr.Max ve formě neuplatnění maximální obchodní přirážky a vztahuje se na léky a zdravotnické prostředky hrazené z prostředků  
veřejného zdravotního pojištění. Nárok na slevu mohou uplatnit držitelé Karty výhod Dr.Max při výdeji léků nebo zdravotnických prostředků dostupných na lékařský předpis ve 
všech lékárnách Dr.Max v ČR. Plnou výši slevy nelze poskytnout v případě, že by sleva byla vyšší, než je maximální obchodní přirážka lékárny, nebo pokud by prodejní cena léku nebo 
zdravotnického prostředku byla nižší nebo na úrovni nákladů, které Dr.Max vynaložil na jeho pořízení. Výše doplatku pacienta je tedy nastavena na nejnižší možnou cenu tak, aby nedošlo  
k porušení právních předpisů. Úplná pravidla, jakož i případná oznámení o změnách či ukončení akce, jsou k dispozici v lékárnách Dr.Max a na kartavyhod.drmax.cz.

Sleva až  
polovina
z doplatku  
na recept.
Pro každého.
Každý den.*Nám. Budovatelů 1405

Otevíráme pro Vás 
novou lékárnu Dr.Max 
v Sokolově

pondělí–pátek 7.30–17.30Otevírací doba
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(Jimmy Bozeman & Lazy Pigs), se společně 
sešli na pódiu v unikátním projektu, ke 
kterému přizvali ještě kontrabasistu Pavla 
Peroutku (Spirituál kvintet). Mají za sebou 
řadu koncertů v USA, natočili dvě řadová 
CD a právě představují nové album, na které 
přijala pozvání zpěvačka Kateřina García. 
Vstupné: 180 Kč

28. února Ι 9:00-14:00 Ι prostory MDK
10. REGIONÁLNÍ VELETRH fIKTIVNÍCH 
fIREM SOKOLOV
Veletrh fiktivních firem s mezinárodní účastí. 
Během akce proběhne v prostorách MDK 
prezentace oborů školy. Moderuje Vladimír 
Keblúšek.

Připravujeme :

8. března Ι 16:00 Ι Městské divadlo Sokolov
ZÁBAVNÝ POŘAD K MEZINÁRODNÍMU 
DNI ŽEN: JIŘÍ KRAMPOL A MILAN 
DROBNÝ (ZPěV) 
Vstupné: 50 Kč

14. března Ι 19:00 Ι Městské divadlo Sokolov
ZDENěK IZER & AUTOKOLEKTIV
Vstupné: 250 Kč  

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.

2. 2. Ι 7.00-17.00 Ι DDM
POLOLETNÍ PRÁZDNINY „CESTOU DO 
vesMÍrU“
Pořádáme výpravu za zážitky do hvězdárny 
v Karlových Varech.

5. 2. Ι 8.00-13.00 Ι DDM
OK – ČESKÝ JAZYK – SOUTěŽ MŠMT
Kategorie ZŠ

MěSTSKÝ DŮM KULTURY 

1.- 28. 2. Ι klášterní kostel sv. Antonína Pa-
duánského
ATELIéR JIŘÍHO PETRBOKA: 
sokolovský zÁzrak
Otevřeno: úterý-neděle 10:00-18:00
Vstup volný

3. února Ι 20:00 Ι všechny prostory MDK 
Sokolov
26. REPREZENTAČNÍ PLES MěSTA 
sokolova
Účinkují: Big Band MDK Sokolov, Leona 
Machálková, Těžkej Pokondr, DJ Smrž 
a soubory působící při MDK
Raut v ceně vstupenky. Vstupné: 500 Kč

8. února Ι 19:00vMěstské divadlo Sokolov
Divadelní společnost Háta
MICHAEL PARKER: ZAMILOVANÝ 
SUKNIČKÁŘ
Harry Douglas je záletný americký velvysla-
nec ve Velké Británii, kde jeho ambasáda prá-
vě čelí hrozbě bombového útoku. Mezitím se 
ovšem odehrává řada překvapivých situací, 
převleků a nápadů… 
Hrají: Lukáš Vaculík, Mahulena Bočanová, 
Filip Tomsa, Adéla Gondíková, Veronika Jení-
ková, Ivana Andrlová, Olga Želenská, Kristýna 
Kociánová, Radka Pavlovčinová a další 
Režie: Roman Štolpa  
Divadelní předplatné (vyprodáno)

9. února Ι 20:00 Ι Velký sál  MDK Sokolov  
8. fARNÍ PLES 
(Pořádá Římskokatolická farnost Sokolov)
Hraje: STO 
Vstupné: 200 Kč, studenti 150 Kč, rodinné 
vstupné 450 Kč. Vstupenky lze zakoupit 
v předprodeji Sokolovského infocentra, 
nebo na faře - tel.: 731 626 162

14. února Ι 15:00, most ul. J. K.Tyla
Most lÁsky
Hudební program ZUŠ Sokolov

17. února Ι 20:00 Ι všechny prostory MDK 
Sokolov
PLES ZDRAVOTNÍKŮ 
(Pořádá NEMOS SOKOLOV s. r. o.)

Hraje: Big Band MDK
Moderuje: Jan Onder

20. února Ι 10:00 a 17:00 Ι Městské divadlo 
Sokolov
Metropolitní divadlo Praha
ČARODěJŮV UČEŇ
Divadelní pohádka pro děti z MŠ a nejmenší 
školáky.
Vstupné: 40 Kč (dopolední uzavřené před-
stavení pro školy)
75 Kč (odpolední představení pro veřejnost) 

21. února Ι 19:00 Ι  Městské divadlo Sokolov
Divadlo v Rytířské 
ERIC ASSOUS: MŮJ NEJLEPŠÍ KAMARÁD
Pomoci kamarádovi se někdy úplně nevyplá-
cí…, roztočí se tím kolotoč situací a komic-
kých zápletek, jejichž konec vůbec není jistý.
Hrají: Aleš Háma, Petr Motloch, Tereza Kost-
ková, Nela Boudová, Michaela Sejnová/ Lucie 
Okonová
Režie: Jakub Nvota
Vstupné: 350 Kč volNý proDeJ 

23. února Ι 20:00 Ι Velký sál  MDK Sokolov 
MATURITNÍ PLES STŘEDNÍ ŠKOLY 
ŽIVNOSTENSKé SOKOLOV 
Třídy 2. P-VLK, 4. KIS-KOS, 3. PDS
Hraje: Kapela Riviera, Ústí nad Labem
Moderuje: Vladimír Keblúšek
Vstupné: k sezení 150 Kč, k stání 120 Kč

24. února Ι 20:00 Ι Velký sál  MDK Sokolov  
IV. SLOVENSKÁ VESELICE
Hraje: STO
Vstupné: 200 Kč
Vstupenky v prodeji u pí. Knesplové, tel.: 
728 478 613, nebo Knihovna Lomnice tel.: 
352 621 359

26. února Ι 17:00 Ι Malý sál
VÍTěZNÝ ÚNOR?
Přednáška PhDr. Vladimíra Rozhoně Ph.D. 
věnovaná 70. výročí událostí února 1948.
Vstup volný
 
27. února Ι 19:00 Ι Městské divadlo
MALINA BROTHERS TOUR 2018
Bratři Malinové, tedy banjista Luboš (Druhá 
tráva), kytarista Pavel a houslista Josef 
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5. 2. Ι 8.00-13.00 Ι ISŠTE
OK – ČESKÝ JAZYK – SOUTěŽ MŠMT
Kategorie SŠ 

6. 2. Ι 8.00-13.00 Ι GYMSO
OK – NěMECKÝ JAZYK – SOUTěŽ MŠMT
Kategorie SŠ

9. 2. Ι 8.00-13.00 Ι ZŠ Rokycanova
OK – NěMECKÝ JAZYK – SOUTěŽ MŠMT
Kategorie ZŠ

12. – 16. 2. Ι 7.00-17.00 Ι DDM
JARNÍ PŘÍMěSTSKÝ TÁBOR 
„MADAGASKAR“
Pro školní děti připravujeme na jarní prázd-
niny týdenní příměstský tábor se sportem, 
výlety a zábavou.

20. 2. Ι 8.00-13.00 Ι Gymnázium Sokolov
OK – ZEMěPISNÁ OLYMPIÁDA – SOUTěŽ 
MŠMt
Kategorie ZŠ, SŠ

21. 2. Ι 8.00 Ι DDM
„MINUTA V ŽIVOTě“
Bezpečnostně vzdělávací akce pro zvané SŠ

22. 2. Ι 8.00-13.00 Ι DDM
OK – ANGLICKÝ JAZYK – SOUTěŽ MŠMT
Kategorie ZŠ, SŠ

Na objednávku škol probíhají vzdělávací 
programy dopravní výchovy a keramiky.

Lucie Kottová, DDM Sokolov

MěSTSKÁ KNIHOVNA SOKOLOV

Akce pro dospělé:

1. 2. Ι 17:00 Ι přednáškový sál
EPIDEMIE SVOBODY – fILMOVÁ PRO-
JEKCE, PROMÍTÁNÍ DOKUMENTÁRNÍHO 
fILMU Z fESTIVALU JEDEN SVěT
Proč je v Česku očkování povinné, když ve 
většině zemí západní Evropy mají rodiče 
právo volby? Neočkují tu doktoři děti příliš 
brzy? A mají vůbec čeští rodiče o očkování 
dostatek informací? Dokumentaristka Tere-
za Reichová s manželem Hynkem Reichem 
Štětkou hledají odpovědi na tyto a mnohé 
další otázky. S narozením dcery Žofky přišly 

obavy o její zdraví. Mladí manželé se vyzbro-
jují kamerou a točí vše, co by mohlo ovlivnit 
jejich rozhodnutí, zda dceru očkovat, nebo 
ne. V diskusích s pediatry, s ministerstvem 
zdravotnictví, s kamarády, s babičkou malé 
Žofky i sami mezi sebou zjišťují, že vytvořit 
si na celý problém jasný a dobře podložený 
názor není zdaleka tak jednoduché.
Tereza Reichová, Hynek Reich Štětka/Česká 
republika/2017/67 min. Vstup zdarma

6. 2. Ι 18:00 Ι čítárna
STEPHEN KING – PRODLUŽOVÁNÍ ČASU. 
SCéNICKé ČTENÍ V. KALNéHO A P. 
RICHTER KOHUTOVé
„Musíte někomu provést špinavost, abyste 
se sám špíny mohl zbavit.“ Proč se dobrým 
lidem stávají zlé věci? Proč jsou některé věci 
neodvratné? A pokud byste dostali možnost 
neodvratné změnit, jak daleko byste zašli? 
Nejčernější humor mistra napětí Stephena 
Kinga ve scénickém čtení v podání Petry 
Richter Kohutové a Vladimíra Kalného.
Vstup zdarma

7. 2. Ι 18:00 Ι čítárna
SPECIfICKé ARCHITEKTONICKé STYLY 
ČESKO-NěMECKéHO POHRANIČÍ – 
lUBoMÍr zeMaN
V pásmu česko-německého pohraničí se již od 
středověku uplatňovalo, vzhledem k ostat-
ním krajům, specifické stavitelství a archi-
tektonická forma. Zvláště poté, co se zrodila 
samostatná Československá republika, byla 
část jejích obyvatel hovořících německým 
jazykem, nucena reagovat na vzniklou situaci, 
kdy se z většiny stala menšinou. Snahou o vy-
mezení vlastního charakteru a postavení byla 
nová artikulace architektury. Tehdy se zde 
zrodila moderní architektura, která byla tak 
jiná oproti vnitrozemí Čech i Moravy. V rámci 
oslav 100 let od vzniku Československé re-
publiky představí přednáška specifické rysy 
architektury česko-německého pohraničí 
i emancipační snahy českého národa zosob-
něné v nové architektuře. Vstupné 30 Kč

14. 2. Ι 18:00 Ι čítárna
RADOST ZE ŽIVOTA – KAROLÍNA 
MetzovÁ
Radost ze života. Co to je a jak jí dosáhnout? 

Dočítáte se, že se máte obklopit jen lidmi, 
kteří vás podporují, ale co s bručouny a po-
chybovači, které už v životě máte? Zbavit 
se jich vždy nejde, takže jak na ně, aby se 
konečně obrátili? Vstup zdarma

15.2. Ι 18.30 Ι čítárna 
VYZNÁNÍ LÁSKY - HUDEBNě-POETICKÝ 
VEČER U PŘÍLEŽITOSTI NÁRODNÍHO 
TÝDNE MANŽELSTVÍ 2018
Zazní texty křesťanského básníka Františka 
Bukvaje z básnické sbírky "Vyznání lásky" 
a biblické texty o lásce za doprovodu 
klasické kytary v podání husitského faráře 
Lukáše Bujny a manželů Lindtnerových.

Více informací na:www.tydenmanzelstvi.
cz,sokolov.casd.cz

17.2. Ι 10.00 Ι přednáškový sál 
VČELÍ PRODUKTY A APITERAPIE 
- JAN TYL 
Přednáška ve spolupráci s Českým svazem 
včelařů, základní organizací v Sokolově.  
Vstup zdarma
 
17. 2. Ι 13:00-17:00 Ι oddělení pro děti a mlá-
dež
KERAMICKé ZAČÁTKY – wORKSHOP PRO 
SENIORY S JITKOU HLAVSOVOU

Vyrábět se bude podložka pod vařečky, 
svícen nebo mistička.
Je nutné přihlásit se předem. Učinit tak mů-
žete v čítárně MK Sokolov (lze i e-mailem, či 
telefonicky) od 17. ledna 2017 do 14. února 
2018. Vyrábění je určeno především senio-
rům a zdravotně handicapovaným, kteří se 
mohou hlásit přednostně do 10. února 2018. 
Neobsazená místa poté nabídneme ostatním 
zájemcům, kteří se mohou hlásit do 14. února 
2018. Workshop je kapacitně omezen.
Vstup zdarma

20. 2. Ι 18:00 Ι aula  sokolovského gymnázia
DěTI NEKLIDNé, ZLOBIVé A ZLé 
– phDr. ANDREJ DRBOHLAV
Beseda o příčinách a projevech poruch 
chování a agresivity u dětí. O moci, bezmoci 
a nemoci výchovy. O nemocné společnosti 
a jejím vlivu na osobnost dítěte včetně 
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různorodých cest narušeného nebo zcela 
patologického chování.

PhDr. Andrej Drbohlav se věnuje výzkumu, 
analýze a terapii patologického chování 
a osobnosti. Je autorem mnoha úspěšných 
knih o temných hranicích lidské duše. Před-
prodej vstupenek v čítárně Městské knihovny 
Sokolov. Vstupné 40 Kč

21. 2. Ι 18:00 Ι čítárna
40 000 LET TO LIDSTVU TRVALO, NEŽ 
PŘIŠEL ONEN KLÍČOVÝ DEN 28. 12. 1895 
– P. RIES
Dvouhodinový audiovizuální program, ve 
kterém přednášející režisér-dokumentarista 
Pavel P. Ries pojedná zábavnou formou o dni 
„D“, kdy se zrodilo první filmové představení 
pro veřejnost na světě, co tomu předcházelo 
a co následovalo.
Pavel P. Ries žil dlouhodobě v Karlovarském 
kraji. Základní školu absolvoval v Nové Roli, 
v Sokolově se vyučil elektromontérem roz-
vodných zařízení. V Karlových Varech absol-
voval večerně SPŠ – obor radiová a telefonní 
zařízení a v Plzni a Praze pak pedagogické 
minimum, což mu umožnilo vrátit se do uči-
liště, kde se vyučil nejprve jako mistr odbor-
né výchovy a dále pak jako učitel odborných 
předmětů. V roce 1985 se odstěhoval do 
Prahy, kde se postupně začal profesionálně 
věnovat filmové a TV dokumentární tvorbě, 
nejčastěji vzdělávacích pořadů.

Více viz: http://fotovideo.ries.cz/kdo-jsme/
pavel-premysl-ries-dft-studio/ nebo http://
www.ceskatelevize.cz/lide/pavel-ries/
Vstupné 30 Kč

26. 2. Ι 18:00 Ι přednáškový sál
SETKÁNÍ S fILOSOfIÍ: VYBRANé 
fILOSOfICKé POJMY – Mgr. petr 
kaŠpar
Tentokrát bude středem pozornosti „Idea“.
Vstup zdarma

10. 3. Ι 13:00-17:00 Ι oddělení pro děti a mlá-
dež
HVěZDY Z ČAJOVÝCH SÁČKŮ – 
wORKSHOP PRO SENIORY S DAGMAR 
ottovoU
Je nutné přihlásit se předem. Učinit tak mů-

žete v čítárně MK Sokolov (lze i e-mailem, či 
telefonicky) od 10. února 2018 do 7. března 
2018. Vyrábění je určeno především senio-
rům a zdravotně handicapovaným, kteří se 
mohou hlásit přednostně do 3. března 2018. 
Neobsazená místa poté nabídneme ostatním 
zájemcům, kteří se mohou hlásit do 7. března 
2018. Workshop je kapacitně omezen.

Vstup zdarma

20. 3. Ι 18:00 Ι čítárna
VILIAM POLTIKOVIČ: Z TEMNOTY DUŠE… 
SVěTLO – PROMÍTÁNÍ fILMU ZA ÚČASTI 
aUtora
Dovolujeme si Vás pozvat na promítání filmu 
českého dokumentaristy, kameramana, 
fotografa a cestovatele Viliama Poltikoviče.
Z temnoty duše… světlo – film o psychospi-
rituální krizi, fenoménu dnešní doby, v pří-
bězích lidí a terapeutů, kteří je chtějí sdílet 
s vámi. ČR 2017/Viliam Poltikovič/83 min

Vstupné 40 Kč. Předprodej od 1. února 2018 
v čítárně MK Sokolov

21. 3. Ι 18:00 Ι čítárna
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ SPAL JSEM 
S MARILYN – STUDIO DAMÚZA
Sexy! Vypočítavá! Šílená! Závislá! Nešťastná! 
Co člověk, to odpověď na otázku, jaká byla 
Marilyn Monroe. Najděte si tu svou v hu-
debním představení, které spojuje její osud 
a nejslavnější hity v podání herečky Anny 
Schmidtmajerové za živého doprovodu klaví-
risty a skladatele Vladimíra Strnada. Všechny 
muže, kteří prošli životem největší sexuální 
ikony 20. století, ztvární performer Tomsa 
Legierski. Délka představení: 70 minut

Vstupné 40 Kč. Předprodej od 1. února 2018 
v čítárně MK Sokolov

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

7. 2. Ι 15:30 Ι oddělení pro děti a mládež
ČTEME DěTEM
Tentokrát budeme číst z knihy „Koho sežere 
vlk?“. 7 pohádek jak je znáte i neznáte od 
Ester Staré. Ježibaba si brousí zuby na Jeníč-
ka, možná i Mařenku, dědek s bábou a celou 
jejich partou mají zálusk na řepu, Otesánek 
slupne, na co přijde. A koho sežere vlk? Moh-
lo by se zdát, že známé pohádky řeší zejména 
kdo, koho nebo co pozře. Z těchto příběhů se 
ale naštěstí dozvídáme mnohem víc, a právě 
proto je dobré se k nim vracet.
Vstup zdarma

21. 2. Ι 13:00-16:30 Ι oddělení pro děti a mlá-
dež
VYRÁBěNÍ PRO ŠIKULKY
Děti budou vyrábět Ježka – organizér na 
tužky.
Vstup zdarma

23. 3. Ι Městská knihovna Sokolov
NOC S ANDERSENEM ANEB SETKÁNÍ NA 
SKALNATé HOŘE
Noc s Andersenem je akce knihoven na 
podporu dětského čtenářství, při níž děti 
nocují v knihovně u příležitosti výročí naro-
zení dánského pohádkáře Hanse Christiana 
Andersena.

Účast na akci je odměnou pro čtenáře našeho 
dětského oddělení a prvním krokem k účasti 
na této akci je malý test, který děti dostanou 
v dětském oddělení nebo ho najdou na 
www.mksokolov.cz. Test musí vypracovat 
a nejpozději do 10. 3. odevzdat v dětském 
oddělení nebo poslat na reismullerova@
mksokolov.cz. Ze správných odpovědí noc-
ležníky vylosujeme.

Chystáme soutěže, hry, vyrábění a spoustu 
další zábavy. Těšíme se na všechny čaroděj-
nice a čaroděje z blízka i z dáli.
Vstup zdarma

PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN:

Akce pro dospělé:

1. 3. filmová projekce – promítání doku-
mentárního filmu z festivalu Jeden svět
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6. 3. Cyklus debat nad zajímavými knihami: 
Bianca Bellová – Jezero. Beseda bez účasti 
autorky
7. 3. Zvony (nejen) Sokolovska – Miloš 
Bělohlávek
20. 3. Viliam Poltikovič – Z temnoty duše… 
světlo (předprodej od 1. 2. 2018 v čítárně 
MK Sokolov)
21. 3. Divadelní představení Spal jsem 
s Marilyn – Studio DAMÚZA  (předprodej 
od 1. 2. 2018 v čítárně MK Sokolov)
26. 3. Setkání s filosofií: vybrané filosofic-
ké pojmy – Mgr. Petr Kašpar
27. 3. Irán – Dagmar franková

Akce pro děti:

  7. 3. Čteme dětem
17. 3. Herní den v březnu
21. 3. Velikonoční vyrábění pro šikulky
22. 3. Prezentace nové knížky Zuzany On-
derové - Čaroděj, Jolanka a dračí vejce 
23. 3. Noc s Andersenem
Vyhodnocení nejlepších čtenářů oddělení 
pro děti a mládež za rok 2017

Tamara Rybárová, Ema Reismüllerová

MUzeUM sokolov

EXPOZICE MUZEA

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

KNIHOVNA MUZEA 

Samostatné odborné pracoviště muzea. Její 
knižní fond čítá kolem 5000 svazků, literaturu 
o obecných dějinách a dějinách umění, regio-
nální literaturu a knihy o hornictví a geologii 

v českém a německém jazyce. 
Informace na tel.: 352 623 930 Bc. Jiří Pešek, 
e-mail: pesek@muzeum-sokolov.cz   

HORNICKé MUZEUM KRÁSNO

EXPOZICE MUZEA - v expozici je umístěn 
těžní parní stroj z dolu Marie v Královském 
Poříčí z roku 1897 a dokumentace k jeho 
transferu. Dále je zde prezentována historie 
hnědouhelného hornictví na Sokolovsku, 
ukázky mineralogické sbírky ze 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 v provozu od 6. 5. do 30. 9. 2018.
OTEVŘENO:
1. prosince 2017 – 3. března 2018: ZAVŘE-
NO

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 něko-
lika způsoby důlní výztuhy, používaným hor-
nickým nářadím (vrtačky, kladiva, čerpadla) 
včetně ukázek různých typů důlních vozíků.
OTEVŘENO:
1. listopadu 2017 – 30. dubna 2018: ZAVŘE-
NO

VÝSTAVNÍ SÍŇ V 1. PATŘE 
SOKOLOVSKéHO ZÁMKU 

17. ledna – 18. února
JAN JANOUD: ŠTěTCEM A DLÁTEM
Autorská výstava
Vstupné dle ceníku

PŘEDNÁŠKA

8. února
phDr. VLADIMÍR ROZHON, phD.: ALOIS 
MUsil
Přednáška přiblíží osudy jednoho z našich 
největších orientalistů a arabistů, objevitele 
pouštního paláce Kusejr Amra (od roku 1985 
památka UNESCO). 
Přednáška začíná v 17 hod., v zimní zahradě 
zámku, vstupné 20 Kč.
Tato akce je realizovaná za finanční podpory 
města Sokolova.

KLUB SENIORŮ J. Z PODěBRAD

I v únoru jsme pro Vás připravili zajímavé pro-
gramy, ze kterých si určitě některý vyberete.
Srdečně Vás zveme a těšíme se na Vás!

7.2.   Přednáška pana RNDr. P. Rojíka na téma 
„Pohledy do minulosti i přítomnosti v našem 
okolí“
14.2.   Odpoledne s kouzelníkem panem 
Doubkem
21.2.   Cviky na procvičování jemné motoriky 
ruky, práce s papírem - podle zájmu výroba 
masky na „veselé únorové odpoledne“ a hry 
podle výběru (karetní, stolní, počítačové)
28.2.   Rychlý kurz – studená kuchyně. Naučí-
me se pod vedením zkušené kuchařky zdobit 
chlebíčky a připravovat obložené mísy. 
Toto občerstvení bude konzumováno na 
„veselém únorovém odpoledni“, které bude 
doprovázet harmonikou pan Filip. Vzhledem 
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k přípravě občerstvení bude pro zájemce 
klub již od 13 hodin.

Za Klub seniorů J. z Poděbrad 
Alena Veithová

KLUB DŮCHODCŮ SLAMěNKA SOKOLOV

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

6. 2.  Turnaj v kuželkách a šipkách, 9:00 
hod., kuželna Akryl, startovné 10 Kč
14. 2.  Turistický výšlap spojený s prohlídkou 
krypty kostela sv. Máří Magdaleny a muzea 
Becherovky v Karlových Varech. Odjezd 
vlakem ze Sokolova v 8:53 hod. 
21. 2. 10:00 hod., zasedací místnost MÚ 
Sokolov, Rokycanova ul. 
Budeme promítat fotografie a vyprávět o tý-
denním jarním turisticko-poznávacím pobytu  
v červnu 2017 na Pálavě.
 22. 2.  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, 
únor je ještě zimním měsícem, ale pobyt na čer-
stvém vzduchu je zdravý i v zimních měsících, 
a proto Vás zveme mezi nás. Přijďte se s námi 
projít zimou a potom v teple zavzpomínat na 
zbytky léta při promítání krásných zážitků. 
V neposlední řadě Vás opět zveme si zatančit 
a zazpívat s duem Jitka a Láďa. Věříme, že si 
z nabízených aktivit každý vybere tu svou. 

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

Za výbor Klubu důchodců Slaměnka Sokolov
Marie Matějková

KLUB DŮCHODCŮ HORNICKÁ 1595
 - HÁJEČEK

Pranostika lidu: Leden jasný, roček krásný.
1. 2. 14:00-18:00 Restaurace florenc – Soko-
lov. Pozvánka nejen pro seniory Sokolovska 
na Společenské posezení s hudbou a tancem

5. 2. 13:00-17:00 posezení s debatou – 
ODPOVÍDÁM ZA DLUHY SVÝCH DĚTÍ? 
Volné pokračování v debatě na téma „JAK 
POSTUPOVAT PŘI NÁKUPU A REKLAMACI 
ZBOŽÍ A SLUŽEB“ (Přednáška 27. 11. 2017) 
6. 2. 15:00-18:00 Zpívánky – pěvecký kroužek 
7. 2. 13:00-17:00 posezení s debatou – ZMĚ-
NĚ SE NELZE UBRÁNIT. Věkem jsme prošli 
určitou změnou. Co se vám na sobě líbilo ve 
dvaceti, co se vám na sobě líbí dnes?
8. 2. 14:00-18:00 Restaurace florenc – Soko-
lov. Pozvánka nejen pro seniory Sokolovska na 
Společenské posezení s hudbou a tancem 
12. 2. 13:00-17:00 posezení s debatou – 
INTUICE. Co u vás rozhoduje při kontaktu 
s cizím člověkem, čeho si na něm všímáte? 
13. 2. 14:00-20:00 Restaurace flo-
renc – Sokolov. Zveme nejen seniory 
Sokolovska na MASOPUSTNÍ VESELÍ 
s hudbou a tancem ochucené VEPŘO-
VÝMI HODY. Účastníci v maskách vítáni. 
14. 2. 13:00-17:00 posezení s debatou – 
NEJROMANTIČTĚJŠÍ DEN MĚSÍCE - SVÁTEK 
SVATÉHO VALENTINA. Zamilovanost se 
z partnerského vztahu časem obvykle vytrácí. 
Co je podle vás pro soužití dvou lidí důležité? 
19. 2. 13:00-17:00 posezení s debatou – HVĚZ-
DY VÁM MŮŽOU UKÁZAT CESTY. Co vašemu 
datu narození říkají hvězdy, které vás zajímají? 
20. 2. 15:00-18:00 Zpívánky – pěvecký 
kroužek 
21. 2. 13:00-17:00 posezení s debatou – NA-
MÍCHEJTE SI JEŠTĚ ZIMNÍ KOKTEJL ZDRAVÍ. 
V tomhle období jsme zranitelnější více, něž 
kdy jindy. Jen abychom to ve zdraví přežili. 
26. 2. 13:00-17:00 posezení s debatou 
– TAJEMSTVÍ ŽIVOTNÍ ENERGIE. Každý 
organismus, stroj i mechanismus má svůj 
motor, který pohání k životu či činnosti. 
Také lidské tělo oplývá podobným „ži-
votabudičem“, svou vitální energií. Jak 
zharmonizovat svou vnitřní energii tak, aby 
byl náš život co nejkvalitnější a nejdelší? 
27. 2. 15:00-18:00 Zpívánky – pěvecký 
kroužek
28. 2. 13:00-17:00 posezení s deba-
tou – TAJEMSTVÍ ŠETÉHO SMYSLU. 
Kde se vzala v lidském organismu 
tato schopnost a co vlastně znamená?  
Milí senioři,
nastal čas pro účastníky pobytového zájezdu 

v Jeseníku (13. - 18. května) k uhrazení po-
platku za tento zájezd. Vyhrazená doba pro 
platbu je měsíc únor, až do poloviny měsíce 
března. Najdete mě v Klubu seniorů Hornic-
ká 1595 – Háječek, v pondělí a ve středu po 
13:00 hod. Spojit se se mnou také můžete na 
telefonním čísle: 774 366 095; 792 442 921.
Všem Vám přeji krásné dny.

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

PRAVIDELNé BOHOSLUŽBY V SOKOLOVě

Bratrská jednota baptistů (BJB)
Brněnská 486
neděle 10.00: bohoslužba
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 Nejsvětější 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 ÚNORU 2018
pátek 23. 2. 18.00: IZRAEL S VOJTOU PEKÁ-
RIKEM (beseda v Husově sboru, Obce Ležáky 
542) 
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Kalendárium

SVAZ TěLESNě POSTIŽENÝCH
V SOKOLOVě SDěLUJE

Členská schůze našeho svazu se bude konat 
ve středu  21. 2. 2018 od 14 hodin v zasedací 
síni Městského úřadu v Sokolově, za svaz  
Kamila Nastincová
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TÁBORY DDM 2018 

 

12. – 16. 2.      Jarní příměstský tábor Madagaskar               Cena:       1 500,- 
                          tematické hry, výlet, soutěže, vyrábění 
 

2. – 4. 7.           Letní příměstský tábor Po zvonění                  Cena:      1 350,- 
                          výtvarné tvoření, výlety, soutěže, hry 
 

9. – 13. 7.         Letní příměstský tábor Ve stopách                  Cena:      1 700,- 
                          dobrodruhů 
                           výpravy, objevitelské cesty, orientace v přírodě 

 
16. – 20. 7.       Letní příměstský tábor Hasiči, Parkour         Cena:      1 690,- 
                           a Modeláři                 
                           seznámení s prací záchranáře, exkurze, výlet, soutěže a 
                                    hry, umění pohybu, modelařina 
 

23. – 27. 7.       Letní příměstský tábor Horolezci,                   Cena:      1 750,- 
                           Paintball       
                           hry, soutěže, základy sportovního lezení,  
                                    základy hry paintball, nerf, hra na hřišti, výlety 
 

23. – 27. 7.       Letní příměstský tábor Šikulové                      Cena:      1 720,- 
                           - pro předškolní děti 
                           hry, soutěže, výlet, výtvarné činnosti 
 

30. 7. – 3. 8.     Letní příměstský tábor Žabka                         Cena:      1 630,- 
                           tematické hry, soutěže, výtvarné tvoření, výlety 
 

6. – 10. 8.          Letní příměstský tábor Kamarád                    Cena:      1 650,-                                
                           Mimoni 
                           tematické hry, soutěže, celodenní výlet, vyrábění, 
                                    sportovní vyžití 
 

13. – 17. 8.        Letní příměstský tábor Sportovní                   Cena:      1 640,- 
                            Pevnost Boyard                     
                            sportovní hry, soutěže, výlety 
 

20. – 24. 8.       Letní příměstský tábor Ve zvířecích stopách  Cena:      1 620,- 
                           výpravy, hry se zvířaty a o zvířatech 
 

27. 8. – 31. 8.  Letní příměstský tábor Než zazvoní                 Cena:      1 600,- 
                           výtvarné tvoření, výlety, soutěže, hry 



Křížovka

V únoru si připomínáme komu-
nistický převrat z roku 1948 
a další následující události. Naše 
tajenka skrývá jméno spisovatele 
a ilustrátora, který v září tohoto 
roku v Hornickém domě převzal 
takzvaný kulturní patronát nad 
okresem Sokolov.

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 dubnovém čísle Sokolovského 
Patriotu. 

Tajenka z čísla 12/2017:
„THEODOR SCHWARZ “
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Soutěžní kupon 
- Sokolovský Patriot 2/ 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 28. 2. 2018.

Výherce: 
R. Smolíková, Sokolov 
vyhrává dvě volné vstupenky 
na libovolné promítání v 3D 
kině Alfa. Vstupenky si výherce 
může vyzvednout od  1. 2. do 
28. 2. 2018 v Sokolovském 
infocentru.
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