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Slovo starosty
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tak činíte 1. června,

čaty byly práce na centrálním dětském hřišti na Ví-
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Zprávy z města
Z KVĚTNOVÉHO ZASTUPITELSTVA
Sokolov bude soudně vymáhat 25 milionů korun od společnosti, která zajišťovala průběh
výběrového řízení pro opravu střechy zimního stadionu. Kvůli pochybením v tendru totiž
město zaplatilo pokutu ministerstvu financí
ve výši 25 milionů korun. „Jako vedení města
jsme vyčerpali všechny možnosti, včetně pokusu o mimosoudní dohodu,“ argumentoval
místostarosta Pavel Rybář. „Můžeme si být
jistí, že naši nástupci by nám to měli právem
za zlé, kdybychom se odškodnění nedomáhali,“ doplnil zastupitel Jiří Pöpperl. Město ještě
zváží, zda se ve věci nechá zastoupit právní
firmou. Dále se zastupitelé dohodli na odložení záměru koupě nemovitostí v blízkosti
kina od libereckého podnikatele. Trvají na
přepracování kupní smlouvy, ke které se vrátí
na červnovém zasedání. Politici pak schválili příspěvek 2 miliony korun pro Muzeum
Sokolov na zpřístupnění tzv. Sokolovského
pokladu a historického sklepení. Ovšem za
předpokladu, že vlastník, tedy Karlovarský
kraj, zajistí spolufinancování z jiných zdrojů.
„Velmi děkuji městu za tento příspěvek.
Kromě pokladu, který tvoří převážně šperky
v mnohamilionové hodnotě, máme snahu
zpřístupnit podzemní trosky kamenného
hradu z 13. století,“ vyjádřil se ředitel sokolovského muzea a člen rady města Michael
Rund s tím, že jedná o dalším financování
také ze strany soukromých subjektů. Projekt
počítá s částkou 13,5 milionu korun. Město si
od realizace slibuje především zatraktivnění
nabídky pro turisty a zlepšení vizitky města.
Zastupitelé se na příštím 20. veřejném zasedání sejdou 22. června 2017 v 15.00 hodin ve
velké zasedací místnosti v 1. patře budovy A
Městského úřadu Sokolov v Rokycanově ulici.
Programy a výstupy zasedání jsou postupně
zveřejňovány v sekci Samospráva – zastupitelstvo.
TŘÍDÍME SPRÁVNĚ
Obyvatelé Sokolova mohou třídit další
komodity. Po městě jsou nově rozmístěny
kontejnery pro sběr použitého oleje z domácností a stacionární kontejnery pro sběr
elektroodpadu.
2

KONTEJNERY NA POUŽITÝ KUCHYŇSKÝ
OLEJ
Pro sběr použitých olejů z domácností slouží
speciální zelené nádoby, do kterých mohou lidé
vhazovat surovinu v uzavřených PET lahvích.
Jedná se tak o další možnost, jak pomoci lepším
tříděním odpadů chránit životní prostředí. Olej
ze smažení a další tuky z kuchyně totiž rozhodně
nepatří do komunálního odpadu, natož do kanalizace! Zatím budou rozmístěny 3 kontejnery,
které bude specializovaná firma vyvážet v intervalu 1 až 4 měsíců. Umístění kontejnerů: před
OD Ural, v ul. Alšova u výměníkové stanice
a v ul. Spartakiádní u čp. 2046.
KONTEJNERY NA VYSLOUŽILÉ ELEKTRO
Máte doma nepotřebná drobná elektrozařízení, kterých se chcete zbavit? Leží vám při tom na
srdci třídění odpadů? Město má pro vás dobrou
zprávu. Pro občany budou ve městě umístěny
3 kontejnery na elektroodpad. Lidé do nich
mohou vyhazovat drobné předměty a také baterie či monočlánky. Velké elektrospotřebiče
by měly dál končit ve sběrném dvoře. Umístění kontejnerů: v ul. Spartakiádní u čp. 2046,
v ul. Švabinského před výměníkovou stanicí
a v ul. Pionýrů před mateřskou školkou.

ho vidělo co nejvíce lidí a připomněli si s námi
tento významný akt, který má být jednou z pečetí přátelství s našimi sousedy, které daleko
v historii nebylo možná nikdy tak vřelé, jako
je dnes,“ podotkl ředitel 8. ZŠ a radní města
Vladimír Vlček. Ten se s dětmi do Schwandorfu
na oplátku vydal 31. května. Stužkování se
zúčastnil rovněž starosta Jan Picka s vedoucí
odboru školství Barborou Bardonovou. Nositeli myšlenky společného zdobení stromů
partnerských měst jsou pořadatelé takzva-

Věříme, že obyvatelé Sokolova budou nové
kontejnery využívat a společně se tak na separaci odpadu podílet. Pokud se sběr osvědčí,
bude síť kontejnerů postupně rozšiřována.
V dnešní době je více než důležité, abychom
správně třídili odpad.
Ing. Alžběta Kubalíková
vedoucí oddělení majetkového
odbor správy majetku

OZDOBENÝ STROM NA DŮKAZ ČESKONĚMECKÉHO PŘÁTELSTVÍ
Stoletou lípu v centru města zdobí několik
fáborků v barvách státních vlajek České republiky a Německa. Na důkaz dobrých vztahů
je pověsily děti ze Sokolova a partnerského
Schwandorfu. Stalo se tak s ohledem na výročí
Česko-německé deklarace, od jejíhož podpisu
v lednu uplynulo 20 let.
U nás se happeningu zhostila 8. základní škola
a Kreuzbergschule ze Schwandorfu. „Strom
v centru jsme vybrali záměrně. Chtěli jsme, aby
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ného Česko-německého kulturního jara 2017.
Jubilejní program nabízí celou řadu dalších
společenských a kulturních aktivit v obou
zemích s odkazem na společnou deklaraci
z roku 1997, která má narovnat vztahy poznamenané 2. světovou válkou. Na tvorbě se pak
podílí nejenom umělecká veřejnost a veřejné
instituce. Cílem pořadatelů je zapojit rovněž
děti a mládež.
Pavla Sofilkaničová

Výběrové řízení na zaměstnance
Městské policie Sokolov
v pracovní pozici strážník

devatenáct volebních okrsků z původních
dvaceti jedna volebních okrsků. Úpravy se
týkají lokality sídliště Michal a blízkého okolí,
kde bylo ze sedmi volebních okrsků vytvořeno
pět volebních okrsků tak, aby každý tento nově
vzniklý volební okrsek tvořil celistvé území. Volební místnosti zůstávají v obvyklých budovách.
Všichni voliči v této lokalitě budou informováni
v rámci roznosu volebních obálek s hlasovacími
lístky o čísle svého okrsku a volební místnosti.
Podrobné informace budou s dostatečným
předstihem zveřejněny i na webových stránkách města Sokolova. Dále v lokalitě sídliště
Vítězná došlo pouze k přečíslování volebních
okrsků, a to okrsku číslo dvacet na okrsek číslo
čtrnáct a okrsku číslo dvacet jedna na okrsek
číslo šestnáct, což znamená, že se pro voliče
z této lokality nic jiného nemění. Pro voliče
z ostatních lokalit města Sokolova zůstává vše
tak, jak byli zvyklí.

po porážce Siniakové s Vandewegheovou
dokázala porazit Davisovou. Ve svém druhém
startu srovnala stav na 2:2. Závěrečná čtyřhra
sice finále nepřinesla, přesto sportovní a zvlášť
tenisoví srdcaři měli o radost postaráno.
Sportu se věnuje od útlého dětství, tenis hraje
od pěti let. V Sokolově Markéta trénovala do
svých 11 let, pak již nastálo přešla do střediska
vrcholového sportu v I. ČLTK Praha a od roku
2012 hraje turnaje pořádané Evropskou tenisovou asociací. O rok později na postu týmové
jedničky bez jediné porážky dovedla tým ČR
k titulu jak na halovém, tak letním Mistrovství
Evropy družstev. Letošní herní kondice ji výrazně posunula ve světovém žebříčku. Zatímco
začátkem roku se pohybovala nad hranicí
čtyřsté linky, nyní se blíží k první stovce. Což
by jí mohlo zajistit účast na dalších světových
soutěžích.
Pavla Sofilkaničová

Ing. Alena Loudová, vedoucí odboru správních agend

SPORTOVCI ZE SOKOLOVA ZÁŘÍ NA
SVĚTOVÉ ÚROVNI

Městská policie Sokolov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení tří pracovních pozic strážník.
Termín podání přihlášek: do 23. června 2017
Základní informace k výběrovému řízení naleznete na webových stránkách města Sokolov
http://www.sokolov.cz, na webových stránkách Městské policie Sokolov http://bezpecne.
sokolov.cz a na facebooku Městské policie
Sokolov. Další podrobnější informace podá
paní Pavla Tesařová na telefonu 725 714 701
nebo 359 808 322, e-mailem na adrese pavla.
tesarova@mp-sokolov.cz, popřípadě osobně
na služebně městské policie v Sokolově v době
od 07:00 do 15:30 hodin každý pracovní den.
Bc. Petr Procházka
Velitel Městské policie Sokolov

Změna volebních okrsků v Sokolově
Vážení občané, město Sokolov přistoupilo pro
všechny nadcházející volby a referenda k úpravám ve vymezení volebních okrsků z důvodu
provedených legislativních změn tak, aby byla
dodržena zákonnost při vytváření volebních
okrsků. Celkem bude ve městě Sokolov

Minulé dny jsme ve světě vrcholového sportu
zaznamenali hned dva úspěchy sokolovských
rodáků. S pýchou jsme sledovali fenomenální
úspěch českých volejbalistů na Mistrovství
Evropy U19 v maďarském Györu, které vedl kapitán Ondřej Piskáček ze Sokolova. Na šampionátu nejprve v semifinále porazili favorizované
Rusko a ve finále pak zdolali tým Itálie. Ondřej
Piskáček k tomu získal cenu pro nejlepšího
nahrávače turnaje. „To už byla třešinka na
dortu. Český tým takto uspěl poprvé v historii,
jsme pyšní na celou sestavu,“ sdělila hrdé
dojmy sportovcova maminka Inka Piskáčková
a dodala, že rodina jej plně podporuje, i když
reprezentace v českém manšaftu znamená odloučení a individuální program ve škole. „Když
je on šťastný, my také,“ doplnila.
Nová Navrátilová?
Takto zněl jeden z titulků internetových novin,
jež zaujal výkon Markéty Vondroušové. Další
sokolovské želízko v ohni, které zažhnulo na
nedávném tenisovém Fed Cupu na Floridě.
Vystoupení sedmnáctileté Markéty sledovali
ovšem i sokolovští fanoušci a s napětím drželi
palce. Na zmíněném turnaji zajistila příslib
postupu do finále právě mladá tenistka, která

Pasování předškoláků v kině Alfa

Blíží se konec školního roku a naši předškoláci
prožívají poslední dny v mateřské škole. Stalo
se již tradicí, že se s našimi nejstaršími dětmi
slavnostně loučíme a pořádáme pro ně Malou
školní slavnost v kině Alfa. Letos již v pořadí
devátou. Každá třída se představí krátkým
programem, potom následuje slavnostní
pasování na školáky, kteří přednesou slib, že
budou vzornými školáky a na závěr si všichni
zazpíváme závěrečnou píseň. 9. Malá školní
slavnost se koná v úterý 13. 6. 2017 v 15.30
hodin v kině Alfa. Srdečně zveme děti a jejich
rodinné příslušníky a také bývalé absolventy
naší školy.
Podlipská Jitka, Sedláčková Helena,
MŠ Marie Majerové
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Zprávy z města
Vítání občánků
Členka zastupitelstva města Bc. Vlasta Kaiserová přivítala v měsíci dubnu v obřadní
síni sokolovského zámku do života sokolovské občánky: Ladislava Beňáka, Matyáše
Wernera, Jitku Vajnorákovou, Sofii Klempárovou, Mathiase Ráčka, Wolfganga Lorenze,
Matyáše Dibalu, Antonína Chovance, Lucii
Klíchovou, Pavla Živného, Viktorii Ernekovou, Marka Latislava a Jaroslava Siebera.
Přejeme jim pevné zdraví, štěstí a prožití
bezstarostného dětství.
Romana Černíková
MěÚ Sokolov, odbor školství a kultury

Informace k „Vítání občánků“
Vážení rodiče, město Sokolov bude i nadále
vítat nově narozené děti mezi občany města,
změnilo však způsob organizace „Vítání občánků“. Tento slavnostní akt se vztahuje na
děti ve věku od 6 týdnů od narození do věku
1 roku s trvalým pobytem na území města
Sokolov v době podání přihlášky.
Termín konání:
28. 06. 2017 pro děti narozené od 01. 02.
2017 do 31. 03. 2017
Z důvodu kapacity obřadní síně sokolovského

zámku může dojít ke změně termínu konání.
V tomto případě budou nové termíny včas
zveřejněny.
V případě zájmu, prosíme o vyplnění přihlášky, kterou najdete:
• webové stránky města http://twist.sokolov.cz/ost/upload/get_file.php?idf=31262
• Městský úřad Sokolov, Rokycanova 1929
• odbor školství a kultury (5. patro, č. dveří
501)
• matrika (přízemí, č. dveří A.0.11b)
Vyplněnou přihlášku můžete nejpozději 20 dnů
před stanoveným termínem konání akce:
• osobně doručit na odbor školství a kultury
• osobně zanechat na matrice při přebírání rodného listu
• zaslat poštou na adresu: Městský úřad
Sokolov, odbor školství a kultury, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Na slavnostní akt Vám bude s předstihem
zaslána pozvánka na Vámi uvedený kontakt.
Bližší informace Vám poskytne paní Romana
Černíková, odbor školství a kultury, 5. patro,
kancelář č. 501, tel. č.: 359 808 188, e-mail:
romana.cernikova@mu-sokolov.cz.

Žáci základní školy vám odhalí tajný život města
Základní škola Běžecká 2055 se jako jedna
ze dvou škol v Karlovarském kraji zapojila
do evropského projektu Tajný život města.
Málokoho napadne, že se pod tímto záhadným názvem skrývá touha proniknout do
světa městské flóry. O tom, že tato záležitost nadchne i přírodovědného odpůrce,
jsem přesvědčená já i vedoucí projektu
Monika Horárová…
Projekt Tajný život města vznikl ve Francii, kde
na jeho základě experti vyvíjejí aplikaci pro poznávání rostlin v přírodě. S takovou šikovnou
věcičkou v mobilu či tabletu se potom můžete
vydat na výlet, zahlédnete celí hladoví modrou bobuli na keři a díky aplikaci Pl@ntNet
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budete i schopni určit, zdali ji můžete sníst. Na
plnění databáze rostlin z celé Evropy se podílí
právě i naše základní škola Běžecká, známá
jako tzv. sportovka. Ta byla oslovena vzdělávacím centrem TEREZA, jež v České republice
působí v oblasti environmentální výchovy.
Protože vedení školy a učitelé chtějí u svých
žáků rozvíjet kromě jiného i vztah k přírodě
pomocí badatelsky orientované výuky, přijali
tuto výzvu a zařadili se tak mezi 50 škol z celé
České republiky. Tým v čele s dějepisářkou
Monikou Horárovou obdržel 4 tablety, na
které vybraní žáci fotí ve svém volném čase
byliny, keře i stromy. Společně poté určují,
o jaké rostliny jde, a data následně posílají
odborníkům do Francie pomocí aplikace. Je

to nelehký úkol, který všichni zúčastnění
vykonávají dobrovolně, ale díky němuž budou
obohaceni o spoustu nových poznatků.
„Projekt mě úplně nadchnul, proto jsme se do
něj přihlásili,“ vysvětluje svou motivaci paní
Monika, „myslím, že až bude aplikace naplněna a plně funkční, bude velkým přínosem pro
všechny, kteří chtějí vědět, co kolem nás roste,
i když nemají odborné znalosti. Ušetří spoustu
práce se zdlouhavým vyhledáváním.“ A toho
můžeme využít opravdu všichni, aplikace je
bezplatná. Sběr dat potrvá ještě v průběhu
příštího školního roku, kdy na podzim zároveň
program Globe vyhodnotí školu, která nejlépe
propagovala projekt a přenechá jí zmiňované
tablety pro účely výuky.

Život v Sokolově
Základní škola Běžecká je od roku 2009
zapojena do mezinárodního programu Ekoškola a získala již tři tituly, v roce 2011, 2013
a 2015. Také tento program zaštiťuje v České
republice centrum TEREZA a díky ní se žáci

a učitelé zapojují i do dalších projektů, které
jsou zaměřeny na ekologii. V současné době
studenti pracují v projektu Menu pro změnu,
který je zaměřený na zodpovědnou spotřebu
jídla.

Menu pro změnu můžete ochutnat i vy ve
středu 7. června na zahradní slavnosti přímo
v areálu školy. Od 15 do 18 hodin se bude
podávat občerstvení ze zeleniny vypěstované na školní zahradě a z jedlých plevelů.
Andrea Pfeifferová

Sokolov v proměnách času - Evangelický kostel
(Evangelische Christuskirche)
Představujeme Vám rubriku „Sokolov
v proměnách času“. V jednotlivých vydáních Vám až do konce letošního roku
nabídneme fotografický pohled na historickou a současnou podobu vybraných
lokalit Sokolova. Autorem komentářů je
radní a ředitel Muzea Sokolov Michael
Rund. Aktuální fotografie jsou dílem Vlastimila Kováče. Historické obrázky pochází
z archivu Městského úřadu Sokolov. Napište nám, které změny Vás v našem městě
zasáhly. Vybrané příspěvky uveřejníme.
Kostel se nalézá na ulici Petra Bezruče,
u nábřeží Lobezského potoka naproti ZŠ
Rokycanova (tzv. Centrálce). Koncem 19.
století, v době rozvoje průmyslu a dolů na
Sokolovsku, nastává příliv obyvatelstva a přibývá i lidí s evangelickým vyznáním. V roce
1899 byla obnovena činnost evangelické
církve v Sokolově a vznikla tedy potřeba zřízení nového kostela.
Kostel navrhnul Julius Zeissig z Lipska a byl
stavěn v letech 1903-1904. Slavnostně
vysvěcen byl 19. 6. 1904. Později byla vedle

něj postavena i budova fary (1910). Kostelní
budova je eklektistická stavba s použitím novorománských a secesních architektonických
a výtvarných prvků. Dominantní je věž zvonice s vysokými štíty a špičatou, mědí pokrytou
střechou. Jsou v ní umístěny dva zvony, které
jsou viditelné velkými okny. V horní části štítu kostela je mozaika zobrazující Krista krále,
mozaika s motivem Srdce Ježíšova je i nad
vchodovými dveřmi. Interiér je velmi prostý,
jak bývá zvykem u protestantských církví.
Jednolodní prostora je zakončena presbytářem a má plochý dřevěný strop. Čtyřboká
kazatelna je ozdobena malbami čtyř evange-

listů. Na půlkruhovém hlavním oltáři je obraz
„Povolání sv. Petra“. Kostel byl v 90. letech
opraven a je v užívání Českobratrské církve
evangelické.
Pohlednice ze sbírky pohlednic města
Sokolov byla vyfocená v třicátých letech
(chybí zde ještě domy v dnešní ulici Odboje),
poštou však prošla až během 2. světové
války. Byla odeslána nejspíše nuceně nasazeným Čechem jménem Jaroslav do Chrástu
u Plzně v tehdejším Protektorátu jisté Cecílii
Hochmanové. Jaroslav píše o jídlo a o tom,
že nemohl v sobotu přijet, protože nedostal
propustku.

Plaketa Dr. Václava Jíry pro prvního ředitele FK Baník Sokolov
Cenu Dr. Václava Jíry každoročně uděluje
Fotbalová asociace osobnostem rozvíjejícím
fotbal napříč celou Českou republikou. Předání cen se v květnu odehrálo jako tradičně
v Břevnovském klášteře v Praze, vyznamenaným předali ocenění místopředseda FAČR
Zdeněk Zlámal a generální sekretář FAČR
Rudolf Řepka.
Předseda představenstva FK Baník Sokolov
a první ředitel v profesionální éře Baníku pan
Bc. Pavel Makoň obdržel významné ocenění

za celoživotní přínos fotbalu.
Bc. Pavel Makoň hrával aktivně fotbal v mládežnických družstvech v Brně. Na Karlovarsku
začal v roce 1984 trenérskou kariéru a šest
let trénoval FK Baník Sokolov. Pak třináct
let působil ve funkci předsedy v FK Olympie
Březová, další tři roky byl předsedou FK
Baník Sokolov. Od roku 2006 až dosud je
předsedou představenstva a ředitelem druholigového klubu FK Baník Sokolov.
Zdroj FK Baník Sokolov
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Obrazově v Sokolově

Osobnost města - Naďa Urbánková & Bokomara, Městské divadlo 25. 4. 2017

Osobnost města - za obecný přínos byli oceněni Ivo Záleský, Ludmila
Nováková, Jaroslav Makrot, Městské divadlo 25. 4. 2017

Osobnost města 2016, Městské divadlo 25. 4. 2017

Zasazení Stromu mateřství 14. 5. 2017

Zasazení Stromu mateřství 14. 5. 2017

Zasazení Stromu mateřství 14. 5. 2017
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Den Země v DDM 22. 4. 2017

Den Země v DDM 22. 4. 2017

Den pro rodinu v DDM 14. 5. 2017

Seminář tvůrčího psaní - KOMIKS pod vedením K. Smolíkové na
J. W. Procházky. 29. - 30. 4. 2017 v Městské knihovně Sokolov

Probouzení broučků 12. 5. 2017 v Městské knihovně Sokolov

Díky, táto 22. 4. 2017
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Život v Sokolově
Hráli pro Michalku. Nasbírali 17 tisíc korun
Na hlavním hřišti sokolovského Baníku
se v úterý 16. května odehrál benefiční
fotbalový zápas. Tradičně se utkaly týmy
takzvané staré gardy a představitelů
města. Hlavním cílem byla sbírka pro
těžce nemocnou Michalku Kalkušovou ze
Sokolova.
Charitativní fotbal má v Sokolově tradici. Pro
letošní rok se benefice uskutečnila na pomoc
manželům Kalkušovým, rodičům šestileté
dívky, která trpí rozštěpem páteře. Tento
závažný handicap ji upoutal na invalidní vozík
a odkázal na nepřetržitou péči rodičů. Právě
získané prostředky přispějí na elektrický
vozík, jehož cena dosahuje 130 tisíc korun.
„Chodíme často na procházky, někdy ujdeme
i šest kilometrů a to bylo s mechanickým křeslem fyzicky hodně náročné. Je sám o sobě
těžký a Michalka chtěla často sama, bez mé
pomoci. S tím elektrickým se sama snadněji
pohybuje a mně to také uleví,“ uvedla maminka Ivana Kalkušová, která se zápasu zúčastnila
s rodinou. Michalka chodí do školky v ulici
Kosmonautů a v září ji čeká nástup do školy
v Běžecké ulici. Podle maminky se jí mezi dětmi velmi líbí, je oblíbená a komunikativní. Do
školy se moc těší.
Osobně se přišla podívat také čalounice Olga
Čížková. Michalka v sedě tráví většinu času,
pokud zrovna neodpočívá vleže, aby ulevila
páteři. Proto pro děvčátko vyrobí speciální
polstrování. „Není to poprvé, podobně jsem
upravila i původní křeslo tak, aby to pro ni
bylo co nejpohodlnější. Udělám jí to pěkně
v růžové barvě, aby jí to slušelo. Největší
odměnou pro mě je, když na mě zavolá „teto
ahoj“,“ říká s dojetím blízká přítelkyně rodiny.
V utkání nakonec padlo sedm gólů, v poměru
4:3 ve prospěch gardy baníkovců. Za Sokolov
dres oblékli například starosta Jan Picka,
místostarosta Pavel Rybář, radní Vladimír
Vlček, Tomáš Provazník, nebo ředitel MDK
Ladislav Sedláček. Slavnostního výkopu
se tradičně ujala místostarostka Renata
Oulehlová. Symbolický šek rodině předal Jan
Picka.
Pavla Sofilkaničová
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Foto: M. Rund

Foto: M. Rund

Kultura v Sokolově
Filmový klub uvede dokument o tanečníkovi
Poluninovi
DANCER - SERGEJ POLUNIN
na plátně ve Filmovém klubu Alfa!
5. 6. v 19:30
Filmový klub Alfa s potěšením oznamuje,
že se podařilo získat práva na limitovanou
projekci dokumentu o mimořádné osobnosti současného baletu. SERGEJ POLUNIN,
který je často nazýván „Jamesem Deanem
baletu”, se pyšní i titulem nejmladší sólista v historii Královského baletu v Londýně
a je přirovnáván k legendárnímu Michailu
Baryšnikovi.
Ukrajinský tanečník se z nejprestižnějších
divadel dostal až na filmové plátno díky americkému režisérovi Stevenovi Cantorovi, který
pravdivě a bez příkras vytvořil filmový portrét
geniálního umělce a rebela. Dokument zachycuje cestu Sergeje Polunina na baletní výsluní.
Díky obrovskému talentu, vlastní vytrvalosti
i ambicím rodiny, která podřídila jeho kariéře
vše, se v 19 letech stal historicky nejmladším

sólistou Královského baletu v Londýně.
Součástí jeho každodenního života se staly
strhující výkony oceňované ovacemi, ale
i bolestivý dril ventilovaný excesy na divokých
večírcích, alkohol, drogy. Pod sílící osobní krizí
slibně rozjetou dráhu v Londýně opustil a po
krátkém angažmá v Rusku plánoval z taneční
scény zmizet úplně. Jeho život změnilo setkání
s americkým fotografem a režisérem Davidem
LaChapellem, se kterým natočili taneční klip
ke skladbě Take Me to Church. Video zhlédlo
17 milionů lidí a přes noc vrátilo Polunina do
povědomí jako hvězdu globálního formátu.
Polunin absolvoval na počátku května v Praze dvě představení, která byla vyprodána
během 4 minut, což hovoří za vše. Dokument
je uváděn v kinech v časovém limitu 6 dnů
a omezeném počtu projekcí.
Na projekci Filmového klubu jsou vítáni
i nečlenové klubu.
Vstupné: pro členy FK 100 Kč, pro nečleny
150 Kč

Moje máma – můj hrad
Zvolací titulek „Moje máma – můj hrad!“
přináší možná to nejpřirozenější poselství.
Přesvědčit se o tom můžete na stejnojmenné výstavě, která bude k vidění ve foyer
kina Alfa od 26. června. Dílo fotografky
Lenky Průchové v sobě snoubí půvab
i něhu mateřství. Působivě je zachytila na
intimních fotografiích, kde pózují matky se
svými dětmi. Dojem z obrázků pak dotváří
citáty samotných maminek. Nic neskrývají. Naopak, každá výstižně odkrývá sobě
vlastní kouzlo pouta matky a dítěte.
Před objektiv se postavilo 12 žen ze Sokolova
a okolí se svými, většinou několikaměsíčními,
dětmi. Projekt je věnovaný všem ženám.
Těm, které mají někdy pocit, že nejsou
dokonalé. Těm, které občas brečí v koutě,

že už nemůžou dál. Těm, které se rozdávají
a nazpět dostávají málo. Těm, které někdy
potřebují pohladit a říct: Mám tě rád!… Píše
se na souvisejícím webu. Spoluautorkou
projektu je Petra Šetele, která se ujala textové tvorby. Podle jejích slov jde o reakci na
nátlak ze strany společnosti. „Ženy své tělo
po porodu často nenávidí. Bývá za tím nedostatečná podpora partnerů nebo rodiny.
Přitom ženské tělo je nádherné v jakékoli
podobě. Stvořilo nový život a nechalo to
na něm stopy. Není to zázrak? Kdo má lepší
superschopnost?“ vyzývá k odpovědi Petra
Šetele. Hledat ji můžete ve foyer kina Alfa
až do konce prázdnin. Vernisáž 26. června se
uskuteční v 17.30 hodin. Vstup zdarma
Pavla Sofilkaničová
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Kultura v Sokolově
Česko-německé jaro v klášteře uzavře
Thomas May
Aktuální výstava v klášterním kostele sv.
Antonína Paduánského nabízí pohled na
průřez zeleným dílem autora, pracujícího
v oblasti landscapu, striktně používajícího
přírodní motivy v osvěžujícím i zábavném
provedení, určeným nejen pro interiér,
ale také pro otevřená venkovní prostředí.
Výtvarník Thomas May představí instalace,
fotografie, plastiky i barevné objekty.
Výstava potrvá do 14. června. Otevřeno
úterý-neděle od 10 do 18 hodin. Vstupné
zdarma

29/05 – 14/06/2017
Zahájení v pondělí 29. května 2017 v 17:30 hodin
KLÁŠTERNÍ KOSTEL SV. ANTONÍNA PADUÁNSKÉHO –
KONCERTNÍ A VÝSTAVNÍ SÍŇ. SOKOLOV.
otevřeno úterý – neděle 10.00 – 18.00
Výstavy jsou pořádány za podpory a porozumění

Sokolov

www.klaster-sokolov.blogspot.cz

Josef Vomáčka

29/05 – 14/06/2017
Zahájení v pondělí 29. května 2017 v 17:30 hodin
KLÁŠTERNÍ KOSTEL SV. ANTONÍNA PADUÁNSKÉHO –
KONCERTNÍ A VÝSTAVNÍ SÍŇ. SOKOLOV.
otevřeno úterý – neděle 10.00 – 18.00
Výstavy jsou pořádány za podpory a porozumění

Sokolov

www.klaster-sokolov.blogspot.cz
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Z HISTORIE TĚŽBY UHLÍ V CHEBSKÉ PÁNVI
Vážení čtenáři, letos 9. září v Sokolově
oslavíme Den horníků. Stejně jako minulý rok Vám při té příležitosti přinášíme
třídílný seriál, kde se budeme tentokrát
věnovat historii těžby uhlí v oblasti
Chebska, včetně obrazové dokumentace.
Za zpracování děkujeme Ing. Jaroslavu
Jiskrovi, Ph.D.
Hnědouhelná pánev chebská se rozkládá
západně od pánve sokolovské a je od ní
oddělena chlumským fylitovým hřbetem.
Má obdobnou geologickou strukturu
s několika rozdíly, z nichž připomenu
pouze dva. V nadloží cyprisového souvrství je vyvinuto v chebské pánvi mohutné
Vildštejnské souvrství, které v sokolovské
pánvi chybí. Chebská hnědouhelná pánev
obsahuje sloj jedinou, na rozdíl od pánve
sokolovské, kde jsou vyvinuty v některých
lokalitách i sloje čtyři. Například v místě
bývalého lomu Medard u Svatavy byla
spodní sloj Josef rozdělena do dvou lávek
a následovaly sloje Anežka, Meziložní

a Antonín. Hnědouhelná sloj v chebské
pánvi dosahuje mocnosti v průměru
okolo 30 metrů a je rozdělena 0,2 až 1,0
metru mocným proplástkem na dvě části.
Svrchní, 5 - 7 metrů mocná část je tvořena
nekvalitním uhlím s výhřevností okolo Qir
9,0 MJ.kg-1, Ad 26% a Wtr 48-50%. Hlavní
část sloje dosahuje mocnosti 20-25 m má

F16 - důl Arnošt Ludmila s visutou lanovou dráhou
značky Bleichert dopravující uhlí z dolu do Libavského
údolí do textilní továrny

výhřevnost Qir 12 MJ.kg-1, Ad okolo 5%
a Wtr okolo 50%. Je vyvinuta ve třech
samostatných pánvích Oldřichovsko-Pochlovické, uložené v pásu 4 km širokém a 13
km dlouhém, táhnoucím se od Kynšperka
až za Nový Kostel k osadě Oldřišská.
V této části probíhala těžba hnědého
uhlí v nějvětší míře a nachází se zde 700
mil. tun geologických hnědouhelných
zásob. Dále pánev Odravská, uložená ve
tvaru písmena „L“ v pásu širokém 1 až 3
km, táhnoucím se od Františkových Lázní
k Chebu, kde se lomí směrem na východ
až ke Kynšperku v délce cca 16 km. V této
části, v jejím východním cípu byl zaražen
největší důl Arnošt-Ludmila. Nachází se
zde 200 mil. tun geologických zásob uhlí.
Třetí částí je pánev Františkolázeňská,
uložená v pásu šíře 1,5 km a délky 10 km,
situovaném mezi Františkovými Lázněmi
a Pomezím nad Ohří. Zde se nachází 300
mil. tun geologických zásob uhlí. V této
části pánve probíhala v minulosti těžba
13

F1 - schematická mapa tří částí chebské hnědouhelné
pánve s německým popisem (Eger=Cheb, Königsberg=Kynšperk,Franzensbad=Františkovy Lázně, Mühlessen=Mlýnek, Nebanitz=Nebanice, Gassnitz=Jesenice).

v jejím západním cípu. Důlní podniky ve
Františkolázeňské části pánve byly zcela
bezvýznamné s minimální těžbou. V letech
1780-1806 zde byl provozován malý minerální závod na výrobu dýmavé kyseliny
sírové, později se jednalo o doly Antonín
(starý), provozovaný v letech okolo 1850
až 1910, důl a lom Antonín (1920-1922),
důl Adam a Eva (1921-1925). Uhlí bylo nekvalitní a špatně hořelo. V Odravské části
pánve je doložen důl Isabela u Třebeně
a důl Adam u Zlaté ve východním lakoku
pánve, oba s minimem informací. Jediný
významný důl nad Kynšperkem, ve východním laloku této pánve byl Arnošt-Ludmila,
provozovaný v letech 1894-1949. Za celou
životnost zde bylo vytěženo celkem 1 033
446 tun uhlí. Tento důl založili v letech
1893-1895 majitelé textilní továrny v jeden a půl kilometru vzdáleném Libavském
Údolí, pánové Ginsberg a Stross. Závod
nikdy neměl vlastní železniční vlečku, uhlí
bylo dodáváno do textilní továrny nejprve
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pozemní řetězovou dráhou v důlních
vozech a později visutou lanovou dráhou
typu Bleichert. Největší hloubka dolu dosáhla 52,5 m. V roce 1949 byl důl po vyčerpání uhelných zásob uzavřen. K dolu patřil
i malý uhelný lom, situovaný při výchozu
hnědouhelné sloje, s největší hloubkou 17
metrů.
Nejvýznamnější důlní a zpracovatelské závody byly situovány do Oldřichovsko-Pochlovické části pánve. Ty drobné, o kterých se
dochovalo minimum informací, nesly názvy
Marie Pomocná, František, Barbara-Josef,
Ferdinand, Josef. O těch význačných se
zmíním podrobněji, protože při nich byly
vybudovány briketárny i koksovna. Důl
Mikuláš, důl Boží Požehnání a lomy Boží
požehnání u Kynšperku… Právě z hlediska
vysokého obsahu vody a s ním spojenou
nízkou výhřevností uhlí špatně hořelo
a proto bylo pro domácnosti nevyužitelné.
Teprve velké těžební a zpracovatelské společnosti našly způsob, jak toto uhlí využít.
V Oldřichovsko-Pochlovické části pánve se
jednalo postupně o tři briketárny, kdy byl
obsah vody výrazně snížen briketovacím
procesem v Schulzových parních trubkových sušičích, nebo v parních talířových
pecích. Tak se výhřevnost výrazně zvedla.
Ještě se v Čižebné u Nového Kostela
z tohoto uhlí vyráběl hnědouhelný koks.
Tak bylo zhodnocováno jinak neprodejné
místní hnědé uhlí. Kynšperské dolové
pole se rozkládalo mezi Kynšperkem, Libocí, Kaceřovem a Pochlovicemi až k patě
Chlumské hory. Rozhodujícím pro místní

rozvoj důlní činnosti se stal rok 1870, kdy
byl zprovozněn celý 237 km dlouhý úsek
Buštěhradské železniční dráhy z Prahy
okolo Chomutova, přes Ostrov nad Ohří,
Karlovy Vary, Falknov a Kynšperk do
Chebu. Doslova jako houby po dešti
začaly vyrůstat přípojné železniční vlečky
a lanovky, dopravující vytěžené uhlí od
dolů k železnici. Do té doby byly místní
doly odkázány na odbyt v okolí, proto
vyrůstaly v jejich okolí průmyslové závody
jako například sazové pece, porcelánky,
kameninky, sklárny, minerální závody.
Těžba uhlí výrazně stoupala. V roce 1860
bylo vytěženo ze sokolovského a chebského hnědouhelného revíru 102 625
tun uhlí. V roce 1870 byla zprovozněna
Buštěhradská železniční dráha a v roce
1875 se vytěžilo již 611 731 tun a v roce
1886 těžba přesáhla poprvé jeden milion
tun, přesně 1 005 134 tun uhlí. V Chebu,
kde Buštěhradská železniční dráha měla
své depo, jej měly i Saská dráha a Bavorská dráha, takže doly v severozápadních
Čechách měly odbyt i do Německa.

F3 - železniční nádraží v Chebu v roce 1926 (jižní
polovina). Později bylo koncem druhé světové války
zničeno bombovým útokem.

F4 - železniční nádraží v Chebu v roce 1926 (severní
polovina). Vpravo je patrný pivovar, kde dnes stojí
obchodní centrum Kaufland.

V příštím čísle budeme pokračovat
vývojem koncem 19. století, kdy například po vzniku Buštěhradské železniční
dráhy z Prahy do Chebu byla založena
Königsberger
Bergbaugesellschaft,
tedy Kynšperská báňská společnost
a přehoupneme se tak do 20. století.
Zdař Bůh všem „srdcařům“!
Ing. Jaroslav Jiskra, Ph.D.
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KOMERČNÍ příspěvek

S námi víte, „Kam po Sokolovsku“
Poznejte tajemství Sokolovska. Vydejte se po
stopách bohaté historie cestou ryzí přírody
a jejich krás. Region je součástí Krušných hor
a Slavkovského lesa. Jeho poloha tak předurčuje jedinečný ráz krajiny, která je středem
světově proslulého lázeňského trojúhelníku.
Prostředí do značné míry ovlivnil rovněž těžební průmysl. Vytěžená dolová území se ale
úspěšně daří postupně rekultivovat. Oblast
můžete procestovat pěšky, na kole, vlakem,
autem, lodí a v zimě i sněhovou stopou.
Tentokrát jsme pro Vás vybrali následující
výlety.
Kamenice - kaplička
sv. Máří Magdalény

Nad obcí Kamenice, na kopci kdysi zvaném
Knock, stojí původně menší kamenná barokní
kaple sv. Máří Magdalény. Byla vystavěna
patrně již na počátku 18. století. Přesné datum
založení není známo, ale najdeme ji už na mapě
josefského mapování z roku 1764. V roce 2007
se ji podařilo celou zrekonstruovat.
Jelikož se nachází na strmém kopci vysoko
nad Sokolovskou pánví, je možné ji spatřit ze
vzdálenosti mnoha kilometrů. Také výhled od
kapličky směrem k údolí řeky Ohře je imponující
a stojí za to se sem podívat. Je oblíbeným cílem
turistických vycházek obyvatel z Březové nebo
okolních měst. Láká také cykloturisty a v zimě
běžkaře. V obci je instalován pomníček všem
obětem první i druhé světové války.
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Technická památka - bývalá městská
jatka v Kraslicích

Rozhledna Cibulka

Město Kraslice se může pochlubit architektonicky cennou technickou památkou – budovou
bývalých městských jatek, postavených
v letech 1904. Dominantu areálu, který si
mohou návštěvníci prohlédnout, tvoří stará
výparníková věž, v níž se ukrývá zrestaurované
zařízení k výrobě ledu. Konkrétně to je hlavním
magnetem pro turisty, kteří do Kraslic přijíždějí
obdivovat industriální památky. Jatka sloužila
k původnímu účelu do konce 80. let 20. století.
Zchátralou památku, stojící na jižním konci
Kraslic v blízkosti železniční trati, koupil v roce
2002 soukromý majitel. Areál, ve kterém podniká a zároveň provádí turisty, se mu podařilo
zachránit a téměř kompletně zrekonstruovat.
Otevřena tu byla expozice s historickými zemědělskými exponáty a koutek věnovaný výrobě
hudebních nástrojů. Návštěvníci mohou na
prohlídku zavítat prakticky kdykoliv, zaplatí jen
symbolické nebo dobrovolné vstupné. Občerstvit se mohou v malé restauraci s terasou.

Rozhledna Cibulka se tyčí na Šibeničním vrchu
nedaleko obce Oloví v nadmořské výšce cca
655 m n. m. Jak již název napovídá, horní
vyhlídková plošina je osazena v kupoli tvaru
cibule. Jejím účelem je umožnit návštěvníkům
panoramatické pohledy na široké okolí. Dnešní
Cibulka je náhradou za původní dřevěnou
rozhlednu, která stávala na Boučském vrchu.
Dosahuje výšky 29, 32 m a nejkratší trasa k ní
vede strmou, neoznačenou, přibližně 800 m
dlouhou cestou od silnice mezi Olovím a Krajkovou. Cibulka nabízí výhled všemi směry.
Severním směrem je možné vidět město Oloví
a hřebeny Krušných hor, východním směrem
Boučský vrch, jižním směrem je k vidění
Sokolovská pánev s městem Sokolov a kopce
Slavkovského lesa, směrem na západ Smrčiny
se Zelenou horou.
Adéla Richterová, Michaela Štrbová
Sokolovské infocentrum

Kalendárium
Městský dům kultury Sokolov
1. -14. června Ι klášterní kostel sv. Antonína
Paduánského
Výstava Thomas May (Nürnberg)Maygrünes Lexikon / Mayův
zelený slovník
Výstava potrvá do 14. června.
Otevřeno denně kromě pondělí od 10:0018:00 hod.
1. června Ι 17:00 Ι Staré náměstí
Zahájení Sokolovského
kulturního léta
Big Band MDK Sokolov
Další termíny Sokolovského kulturního léta
v červnu:
8. 6. - MHS (Plzeň)
15. 6. - Bohemian Marching Band (Sokolov)
29. 6. - Přelet M. S. (Blovice)
3. června Ι 17:00-00:30 Ι koupaliště Michal
13. Rock Beach Party
Účinkují: Pokračující závada, V3SKa,
S.P.S, Vilém ČOK & Bypass, Pekař, Atmo
Music
Vstupné: 200 Kč předprodej (Sokolovské
infocentrum), 250 Kč na místě
6. června Ι 10:00 a 17:00 Ι Městské divadlo
Sokolov
Metropolitní divadlo Praha
Ať žijí strašidla
Pohádkový muzikál pro děti.
Vstupné: 40 Kč (10:00), 75 Kč (17:00)
Dopolední představení pro kolektivy
pouze po předchozím objednání
7. června Ι 15:30 Ι Městské divadlo
Sokolov
MŠ Vítězná - Školní akademie
9. června Ι 18:00 Ι klášterní kostel sv. Antonína Paduánského
Noc kostelů
Klášterní kostel bude otevřen od 18:00 do
24:00. Je v něm možné shlédnout výstavu
Maygrünes lexikon / Mayův zelený slovník.
Hudební vystoupení ZUŠ Sokolov.
Vstup volný

9. června Ι 19:00 Ι Městské divadlo
Sokolov
Činoherní klub Praha
Georges Feydeau: Dámský krejčí
Činoherní klub, jedna z nejslavnějších
českých divadelních scén, obohatí sokolovskou divadelní nabídku o známou komedii
z pera uznávaného dramatika. „Malá lež je
mrzká, ale velká lež, to je umění.“ Komedie
o psychicky i fyzicky náročném „umění“
manželské lži.
Hrají: Ondřej Sokol, Radek Holub, Mahulena Bočanová, Barbora Seidlová, Jaromír
Dulava, Matěj Dadák, Dana Černá, Zuzana
Norisová/ Jitka Ježková/ Antonie Talacková, Jana Břežková, Diana Šoltýsová/
Markéta Stehlíková.
Režie: Martin Čičvák
Vstupné: 350 Kč, platí divadelní předplatné
13. června Ι 15:30 Ι Městské divadlo
Sokolov
MŠ M. Majerová
- Pasování předškoláků
Na pasování jsou srdečně zváni i bývalí
absolventi školky.
15. června Ι 16:00 Ι Městské divadlo
Sokolov
MŠ Pionýrů
- Pasování předškoláků
18. června Ι 16:00 Ι loutková scéna MDK
Divadlo bez zákulisí
Míček Flíček
Loutková pohádka pro nejmenší.
Vstupné: 25 Kč
23. - 24. června Ι areál lesoparku Bohemia
Hurá, prázdniny 2017/ Mezinárodní soutěž ohňostrojů/ Sokolovský ¼ maraton
Program 23. května
areál Bohemia:
18:00 Ben Dover
19:00 Eternal Fire
20:00 diCaprio
21:00 Perutě

hřiště u sportovní haly ISŠTE:
18:00-21:00 Běh pro domácí hospic Motýl
18:00-20:00 Registrace ¼ maratonu
Program 24. května
hřiště u sportovní haly ISŠTE:
8:00-10:00 Registrace ¼ maratonu
11:00 START ¼ MARATONU
11:10-11:30 Běh pro domácí hospic Motýl
12:00 Stezka skřítka Sokolníčka (areál
Bohemia) pro děti
12:30-13:00 Vyhlašování výsledků ¼ MARATONU
13:00-15:00 Běh pro domácí hospic Motýl
areál Bohemia:
Programem provází Lukáš Pavlásek.
16.00 Kolband
17:15 The Wild Roots
18:15 Depeche Mode revival
19:30 Sebastian
20:45 Lukáš Pavlásek - One Man Show
21:30 O5&Radeček
22:50 Soutěž ohňostrojů a vyhlášení vítěze soutěže
23:40 O5&Radeček – závěrečný hudební
vstup
26. června, 17:30, vstupní foyer kina Alfa
Moje máma - můj hrad
Vernisáž výstavy. Projekt, který vytvořila
fotografka Lenka Průcha, ukazuje ženské
tělo takové, jaké opravdu je. Je důkazem,
že každý si neseme svůj příběh, který právě
v nás a na nás zanechává stopy.
Vstup volný
Připravujeme:
Sokolovské kulturní léto
9. září Den horníků
Změna programu vyhrazena

3D kino Alfa
ČTVRTEK 1. června
17:30 Piráti z  Karibiku: Salazarova
pomsta - USA, akční/fantasy/komedie,
dabing. Vstupné: 130/110 Kč
20:00 PREMIÉRA 3D Wonder Woman USA, akční/fantasy/sci-fi, 141 min, dabing.
Přístupné od 12 let. Vstupné: 130 Kč
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PÁTEK 2. června
15:00 Příšerky pod hladinou - Španělsko, komedie/animovaný, 90 min, dabing.
Vstupné: 110 Kč
17:30 PREMIÉRA Z Paříže do Paříže Francie/Kanada/ČR, drama/válečný, 110 min,
dabing. Vstupné: 110 Kč
20:00 Wonder Woman - USA, akční/fantasy/sci-fi, 141 min, dabing. Přístupné od 12
let. Vstupné: 110 Kč
SOBOTA 3. června
13:00 Mimi šéf - USA, animovaný, 97 min,
dabing. Vstupné: 120/100 Kč
15:00 3D Strážci Galaxie Vol. 2 - USA,
akční/komedie/sci-fi, 136 min, dabing. Přístupný od 12 let. Vstupné: 130 Kč
17:30 Rychle a zběsile 8 - USA/Japonsko/
Francie/Kanada, akční/krimi, 136 min, titulky.
Přístupný od 12 let. Vstupné: 110 Kč
20:00 Vetřelec: Covenant - USA, sci-fi/
akční/horor, titulky. Přístupný od 12 let.
Vstupné: 130 Kč
NEDĚLE 4. června
13:00 Šmoulové: Zapomenutá vesnice - USA, animovaný/rodinný, 90 min,
dabing. Vstupné: 100 Kč
15:00 3D Příšerky pod hladinou - Španělsko, komedie/animovaný, 90 min, dabing.
Vstupné: 140/120 Kč
17:30 3D Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - USA, akční/fantasy/komedie,
dabing. Vstupné: 150/130 Kč
20:00 3D Wonder Woman USA, akční/
fantasy/sci-fi, 141 min, dabing. Přístupné od
12 let. Vstupné: 130 Kč
PONDĚLÍ 5. června
17:30 FILMOVÝ KLUB Špína - Česko/Slovensko, 2017, drama, 87 min. Vstupné: 70 /120
Kč
19:30 FILMOVÝ KLUB / ZVLÁŠTNÍ UVEDENÍ
Tanečník - Velká Británie/USA/ Rusko,
2016, dokument, 85 min. Vstupné: 100/150
Kč
ÚTERÝ 6. června
10:00 NEJEN PRO SENIORY Lady Macbeth
- VB, drama, 89 min, titulky. Vstupné 60 Kč
17:30 3D Král Artuš: Legenda o meči
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- VB/Austrálie/USA, akční/fantasy, 126 min,
titulky. Přístupný od 12 let. Vstupné: 130 Kč
20:00 Wonder Woman - USA, akční/fantasy/sci-fi, 141 min, titulky. Přístupné od 12
let. Vstupné: 110 Kč
STŘEDA 7. června
17:30 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta
- USA, akční/fantasy/komedie, titulky. Vstupné: 130/110 Kč
20:00 Z Paříže do Paříže - Francie/
Kanada/ČR, drama/válečný, 110 min, dabing.
Vstupné: 110 Kč
ČTVRTEK 8. června
17:30 PREMIÉRA Smrtihlav - VB/Francie/
Belgie/USA, akční/válečný/thriller, titulky.
Přístupný od 12 let. Vstupné: 110 Kč
20:00 PREMIÉRA Mumie - USA, akční/dobrodružný/fantasy/horor, 108 min, dabing.
Přístupný od 12 let. Vstupné 130 Kč
PÁTEK 9. června
15:00 Strážci Galaxie Vol. 2 - USA, akční/komedie/sci-fi, 136 min, dabing. Přístupný
od 12 let. Vstupné: 100 Kč
17:30 Špunti na vodě - ČR, rodinný/
komedie, 83 min, česky. Vstupné: 100 Kč
20:00 3D Mumie - USA, akční/dobrodružný/
fantasy/horor, 108 min, dabing. Přístupný od
12 let. Vstupné 150 Kč
SOBOTA 10. června
13:00 Příšerky pod hladinou - Španělsko, komedie/animovaný, 90 min, dabing.
Vstupné: 100 Kč
15:00 3D Mimi šéf - USA, animovaný, 97
min, dabing. Vstupné: 130/110 Kč
17:30 Smrtihlav - VB/Francie/Belgie/USA,
akční/válečný/thriller, titulky. Přístupný od
12 let. Vstupné: 110 Kč
20:00 Mumie - USA, akční/dobrodružný/
fantasy/horor, 108 min, dabing. Přístupný od
12 let. Vstupné 130 Kč
NEDĚLE 11. června
13:00 Šmoulové: Zapomenutá vesnice - USA, animovaný/rodinný, 90 min,
dabing. Vstupné: 100 Kč
15:00 3D Příšerky pod hladinou - Španělsko, komedie/animovaný, 90 min, dabing.
Vstupné: 140 /120 Kč

17:30 Wonder Woman - USA, akční/fantasy/sci-fi, 141 min, dabing. Přístupné od 12
let. Vstupné: 110 Kč
20:00 Uteč - USA, horor/mysteriózní, 103 min,
titulky. Přístupné od 15 let. Vstupné: 100 Kč
PONDĚLÍ 12. června
17:30 Smrtihlav - VB/Francie/Belgie/USA,
akční/válečný/thriller, titulky. Přístupný od
12 let. Vstupné: 110 Kč
19:30 FILMOVÝ KLUB Lví žena - Norsko,
2016, drama, 126 min. Vstupné: 70/120 Kč
ÚTERÝ 13. června
10:00 NEJEN PRO SENIORY Pád - USA,
thriller/romantický/fantasy, 91 min, titulky.
Přístupný od 12 let. Vstupné 60 Kč
20:00 Mumie - USA, akční/dobrodružný/
fantasy/horor, 108 min, titulky. Přístupný od
12 let. Vstupné 130 Kč
STŘEDA 14. června
17:30 Král Artuš: Legenda o meči - VB/
Austrálie/USA, akční/fantasy, 126 min, titulky. Přístupný od 12 let. Vstupné: 110 Kč
20:00 Vetřelec: Covenant - USA, sci-fi/
akční/horor, titulky. Přístupný od 12 let.
Vstupné: 120 Kč
ČTVRTEK 15. června
17:30 PREMIÉRA Pobřežní hlídka - USA,
komedie, 119 min, titulky. Přístupný od 15
let. Vstupné: 120 Kč
20:00 PREMIÉRA Extrémní rychlost
- Francie, akční/thriller, 94 min, titulky. Přístupný od 12 let. Vstupné: 110 Kč
PÁTEK 16. června
15:00 PREMIÉRA Auta 3 - USA, komedie/
animovaný/rodinný,
dabing.
Vstupné:
130/110 Kč
17:30 Extrémní rychlost - Francie,
akční/thriller, 94 min, titulky. Přístupný od
12 let. Vstupné: 110 Kč
20:00 Pobřežní hlídka - USA, komedie,
119 min, titulky. Přístupný od 15 let. Vstupné: 120 Kč
SOBOTA 17. června
13:00 Mimi šéf - USA, animovaný, 97 min,
dabing. Vstupné: 110/90 Kč
15:00 3D Auta 3 - USA, komedie/animova-

ný/rodinný, dabing. Vstupné: 150/130 Kč
17:30 Pobřežní hlídka - USA, komedie,
119 min, titulky. Přístupný od 15 let. Vstupné: 120 Kč
20:00 Vetřelec: Covenant - USA, sci-fi/
akční/horor, titulky. Přístupný od 12 let.
Vstupné: 120 Kč
NEDĚLE 18. června
13:00 Auta 3 - USA, komedie/animovaný/
rodinný, dabing. Vstupné: 130/110 Kč
15:00
3D Šmoulové: Zapomenutá
vesnice - USA, animovaný/rodinný, 90 min,
dabing. Vstupné: 130 Kč
17:30 Wonder Woman - USA, akční/fantasy/sci-fi, 141 min, titulky. Přístupné od 12
let. Vstupné: 110 Kč
20:00 Extrémní rychlost - Francie,
akční/thriller, 94 min, titulky. Přístupný od
12 let. Vstupné: 110 Kč
PONDĚLÍ 19. června
17:30 Pobřežní hlídka - USA, komedie,
119 min, titulky. Přístupný od 15 let. Vstupné: 120 Kč
19:30 FILMOVÝ KLUB Zabijáci z maloměsta - Dánsko, 2016, komedie/krimi/
drama, 90 min. Vstupné: 70/120 Kč
ÚTERÝ 20. června
10:00 NEJEN PRO SENIORY Cuky Luky
- Slovensko, komedie, 114 min, slovensky.
Vstupné: 60 Kč
17:30 3D Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - USA, akční/fantasy/komedie,
dabing. Vstupné: 130/110 Kč
20:00 3D Mumie - USA, akční/dobrodružný/
fantasy/horor, 108 min, dabing. Přístupný od
12 let. Vstupné 150 Kč
STŘEDA 21. června
17:30 Extrémní rychlost - Francie,
akční/thriller, 94 min, titulky. Přístupný od
12 let. Vstupné: 110 Kč
20:00 Pobřežní hlídka - USA, komedie,
119 min, titulky. Přístupný od 15 let. Vstupné: 120 Kč
ČTVRTEK 22. června
17:00 PREMIÉRA 3D Transformers: Poslední rytíř - USA, akční/dobrodružný/

sci-fi, 140 min, dabing. Vstupné: 150 Kč
20:00 Transformers: Poslední rytíř
- USA, akční/dobrodružný/sci-fi, 140 min,
dabing. Vstupné: 130 Kč
PÁTEK 23. června
15:00 Příšerky pod hladinou - Španělsko, komedie/animovaný, 90 min, dabing.
Vstupné: 110 Kč
17:00 Transformers: Poslední rytíř
- USA, akční/dobrodružný/sci-fi, 140 min,
dabing. Vstupné: 130 Kč
20:00 3D Transformers: Poslední
rytíř - USA, akční/dobrodružný/sci-fi, 140
min, dabing. Vstupné: 150 Kč
SOBOTA 24. června
13:00 3D Mimi šéf - USA, animovaný, 97
min, dabing. Vstupné: 130/110 Kč
15:00 3D Auta 3 - USA, komedie/animovaný/rodinný, dabing. Vstupné: 150/130 Kč
17:00 Transformers: Poslední rytíř
- USA, akční/dobrodružný/sci-fi, 140 min,
dabing. Vstupné: 130 Kč
20:00 PREMIÉRA Holky na tahu - USA,
komedie/drama, 97 min, titulky. Přístupný
od 15 let. Vstupné: 120 Kč
NEDĚLE 25. června
13:00 Auta 3 - USA, komedie/animovaný/
rodinný, dabing. Vstupné: 130/110 Kč
15:00 Transformers: Poslední rytíř
- USA, akční/dobrodružný/sci-fi, 140 min,
dabing. Vstupné: 130 Kč
17:30 Holky na tahu - USA, komedie/
drama, 97 min, titulky. Přístupný od 15 let.
Vstupné: 120 Kč
20:00 3D Transformers: Poslední
rytíř - USA, akční/dobrodružný/sci-fi, 140
min, dabing. Vstupné: 150 Kč
PONDĚLÍ 26. června
17:00 Transformers: Poslední rytíř
- USA, akční/dobrodružný/sci-fi, 140 min,
dabing. Vstupné: 130 Kč
19:30 FILMOVÝ KLUB Polina - Francie,
2016,112 min. Vstupné: 70/120 Kč
ÚTERÝ 27. června
10:00 NEJEN PRO SENIORY Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - USA, akční/

fantasy/komedie, dabing. Vstupné: 60 Kč
17:30 Holky na tahu - USA, komedie/
drama, 97 min, titulky. Přístupný od 15 let.
Vstupné: 120 Kč
20:00 Extrémní rychlost - Francie,
akční/thriller, 94 min, titulky. Přístupný od
12 let. Vstupné: 110 Kč
STŘEDA 28. června
17:00 3D Transformers: Poslední
rytíř - USA, akční/dobrodružný/sci-fi, 140
min, dabing. Vstupné: 150 Kč
20:00 Mumie - USA, akční/dobrodružný/
fantasy/horor, 108 min, dabing. Přístupný od
12 let. Vstupné 130 Kč
ČTVRTEK 29. června
15:00 PREMIÉRA Já, padouch 3 - USA,
animovaný/akční/komedie/rodinný, 96 min,
dabing. Vstupné: 130/110 Kč
17:30 3D Já, padouch 3 - USA, animovaný/akční/komedie/rodinný, 96 min, dabing.
Vstupné: 150/130 Kč
20:00 PREMIÉRA Všechno úplně všechno - USA, drama/romantický, 96 min, titulky.
Přístupné od 12 let. Vstupné: 110 Kč
PÁTEK 30. června
11:00 Já, padouch 3 - USA, animovaný/
akční/komedie/rodinný, 96 min, dabing.
Vstupné: 130/110 Kč
13:00 Auta 3 - USA, komedie/animovaný/
rodinný, dabing. Vstupné: 130/110 Kč
15:00 Já, padouch 3 - USA, animovaný/
akční/komedie/rodinný, 96 min, dabing.
Vstupné: 130/110 Kč
17:30 Všechno úplně všechno - USA,
drama/romantický, 96 min, titulky. Přístupné
od 12 let. Vstupné: 110 Kč
20:00 Transformers: Poslední rytíř
- USA, akční/dobrodružný/sci-fi, 140 min,
titulky. Vstupné: 130 Kč
On-line rezervace a e-vstupenky na www.
kinoalfa.cz
Pokladna kina je otevřena vždy 1 hodinu
před začátkem prvního představení.
FILMOVÝ KLUB SOKOLOV
Průkazky do Filmového klubu pro rok 2017
jsou k dispozici před každou projekcí FK.
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Cena průkazky je 110 Kč a platí od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.
Více o Filmovém klubu na www.filmklubsokolov.cz
DDM Sokolov
1. – 9. 6 Ι 8.00-18.00 Ι DDM
Přehlídka prací zájmových útvarů – velká výstava
Pro veřejnost
5. - 9. 6. Ι DDM
Závěrečné schůzky
útvarů

zájmových

7. 6. Ι 9:00-11:00 Ι DDM
„Minuta v životě“ - cyklotrasy
Bezpečnostně vzdělávací akce pro zvané
SŠ
20. 6. Ι 16.00-19.00 Ι DDM
Jarní soutěž v biatlonu
Děti si ověří své získané dovednosti od
začátku roku a zasoutěží si.
Na objednávku škol probíhají vzdělávací
programy dopravní výchovy a keramiky.
Lucie Kottová

MĚSTSKÁ KNIHOVNA SOKOLOV
Akce pro dospělé:
6. 6. Ι 18:00 Ι čítárna
Cyklus debat nad zajímavými knihami: Tři muži ve člunu – Jerome
Klapka Jerome
Rozmarný příběh tří přátel, kteří se vypraví
společně na několikadenní dovolenou
po řece Temži, patří ke klasickým dílům
světové humoristické literatury. Vyprávění
je pestrou směsicí příhod a událostí, které
je po dobu této svérázné výpravy potkávají na palubě jejich člunu i v pobřežních
hospůdkách. Autor používá klidný, suchý
humor, s jehož pomocí odhaluje lidské slabosti, návyky a zlozvyky a velebí přátelskou
solidaritu a touhu po dobrodružství.
Vstup zdarma
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7. 6. Ι 18:00 Ι zimní zahrada
Knihovny palmových listů –
Palanisamy Chinappa (Indie) a Pavel
Krejčí (Česká republika)
Nejvíce utrpení v našem životě pramení
z toho, že se neustále stahujeme kolem svého Já. Dobrou zprávou je, že máme možnost
nahlédnout prostřednictvím palmového listu
do těch částí života, které jsou předurčeny,
postupně vyčistit karmické bloky, zažité
rodinné a rodové vzorce, uvolnit se a otevřít
jedinému plánu proč jsme tady – být šťastni.
Dovolme si prožívat vlastní život v mnohem
větší harmonii, bez zbytečného stresu. Náš
osud je ve značné míře předurčen.
Palani vám řekne, jak se stal čtečem pradávných palmových listů ve kterých jsou popsány
osudy lidí, kteří se někdy přijdou zeptat na
svůj životná plán, a rád zodpoví vaše otázky.
Pavel vám řekne, jak si přečetl knížku
o knihovnách palmových listů, odjel do Indie,
a jak se mu změnil od základů jeho život. Dozvíte se, jak tvořivě a prakticky s palmovým
listem pracovat.
Představte si, že před 6 tisíci lety „Septha
rishies“ sepsali osudy lidí, kteří se někdy
v budoucnu přijdou do knihovny palmových
listů zeptat na svůj osud. Zvláštní že? Co
říkáte? Je zde i Váš příběh? Více na www.
palmovelisty.cz
Vstupné 60 Kč. Předprodej od 15. května
2017 v čítárně MK Sokolov.

nejvýznamnějších osobností světové historie.
Za připomenutí bezpochyby stojí především
Barbarossův vnuk Fridrich II., opravdový
otec italské renesance, římský císař, král
sicilský i jeruzalémský a pravděpodobně
nejproslulejší panovník středověké Evropy.
Útulné komnaty chebského hradu ovšem
hostily kupříkladu také „Otce vlasti“ Karla IV.
Vstupné 40 Kč

7. 6. Ι 18:00 Ι čítárna
Příběh Chebského hradu, aneb od
Rudovouse po nové milénium – PhDr.
Tomáš Dostál
Předlouhá historie chebského hradu se
začala psát již na počátku 12. století, kdy
na místě někdejšího opevněného slovanského hradiště vyrostl druhý nejstarší
kamenný hrad na našem území, což mu
zajišťuje výsadní postavení v rozvětvené
rodině českých a moravských hradů.
Jeho další osudy jsou úzce spjaty s mocným
rodem Štaufů, z něhož vzešla řada římsko-německých králů a císařů. Jeden z nich, slavný
Friedrich I. Barbarossa, původní hrad velkolepě rozšířil a změnil ho v honosnou falc. Kromě
proslulého Rudovouse se do dějin chebského
hradu nesmazatelně zapsalo hned několik

20. 6. Ι 18:00 Ι čítárna
Michal Roškaňuk – Fenomén
autismus. Beseda v rámci cyklu Můj
příběh
Být autistickým neznamená být horším či
lepším, ale být jiným. Navenek obyčejný,
ale uvnitř odlišný – jinak vnímá, jinak myslí.
Seznamte se s životním příběhem člověka,
který ve světle Aspergerova syndromu došel
na dno svého bytí a tam nalezl cestu zpět na
hladinu jako poradce dalších autistických dospělých i dětí a jejich rodin. Neúnavný lamač
mýtů a klišé o autismu, odborný lektor, poradce, organizátor osvětových akcí, výstav,
koncertů a divadelních představení, ředitel
organizace Adventor o. s. a hlavně člověk
s Aspergerovým syndromem vysvětlí, proč
konec a začátek mohou znamenat totéž.

13. 6. Ι 18:00 Ι čítárna
Cyklus Regionální autoři:
beseda s Rudolfem Havlíkem
První celovečerní film Rudolfa Havlíka
„Zejtra napořád“ měl slavnostní premiéru
na karlovarském filmovém festivalu v roce
2014 a poté se vydal na světové festivaly. Na
festivalu Tiburon v San Franciscu za něj získal
cenu za nejlepší scénář.
Druhý Havlíkův celovečerní film „Pohádky
pro Emu“ měl premiéru v listopadu loňského
roku a hlavní role v něm ztvárnili Ondřej
Vetchý a Anna Geislerová.
Momentálně připravuje sérii cestovatelských
filmových dokumentů „Na vlastní nohy“.
Vypraví se v nich na některá zajímavá místa
na zeměkouli a pokusí se přiblížit lidem svět,
který je někdy možná nepochopitelný, ale
zároveň neskutečně krásný.
Připravuje také scénář ve spolupráci s Radkou Třeštíkovou.
Vstup zdarma

Vstup zdarma
21. 6. Ι 17:00 Ι Městská knihovna Sokolov
Po stopách hornictví na
Sokolovsku: Hornické muzeum
Krásno – Jiří Beran
Exkurze s výkladem do areálu bývalého
cínového dolu Vilém v Krásně, kde je v současnosti hornické muzeum, pobočka Muzea
Sokolov p. p. Karlovarského kraje.
V muzeu je prezentováno rudné a hnědouhelné hornictví regionu Sokolovska. V bývalé
úpravně je umístěn důlní těžní parní stroj
z roku 1897. V areálu jsou instalovány ukázky
kolejové dopravy o rozchodu 900 mm užívané
na povrchových lomech v sokolovské pánvi
a o rozchodu 600 a 450 mm užívané v rudných
dolech. Dále různé důlní mechanismy, stroje
a vybavení, ukázková štola, důl Jeroným
v Čisté, strojovna, těžní budova s hornickou
šatnou a trafostanice. Expozice také přibližuje historii těžby u nás v 16. století.
Vstupné 100 Kč. Předprodej od 1. května
2017 v čítárně MK Sokolov. Počet účastníků
je omezen. Sraz je v 17:00 na zastávce MHD
u zámku (naproti Městskému úřadu v Sokolově).
Vstupné do muzea činí 50 Kč (důchodci 25
Kč) a každý jej hradí sám na místě.
26. 6. Ι 18:00 Ι přednáškový sál
Exkurs do dějin filosofie
– Mgr. Petr Kašpar
Tentokrát se přeneseme do 19. století.
Vstup zdarma
27. 6. Ι 18:00 Ι čítárna
Nejzazší hranice – cyklus
pravidelných setkávání se žánrem
sci-fi a fantasy
Sokolovský autor Michal Březina, který
v květnu otevřel v Městské knihovně Sokolov
pravidelný pořad na téma psaní a povídání
o fantastice, představí svého druhého hosta
Jiřího W. Procházku, spisovatele SF/krimi, spoluzakladatele a autora knižní série Agent JFK.
Pořadem bude provázet hudební duo Harry
Mähren. Těleso vzniklo z již pasivní, avšak celorepublikově velmi populární, skupiny One
Night Band z Chebu. Jejich písně jsou velmi

živé, příjemné a texty dovedou pobavit. Těšit
se tak můžete na sympaťáky Radka Haranta
a Milana Moravu.
Cyklus je realizován s finanční podporou
Ministerstva kultury
Vstup zdarma
Akce pro děti:
7. 6. Ι 15:30 Ι oddělení pro děti a mládež
Čteme dětem
Blíží se léto, tak si v knihovně přečteme pár
prosluněných letních příběhů a zahrajeme
pohádky s naším loutkovým divadlem.
Vstup zdarma
14. 6. Ι 13:00-16:30 Ι oddělení pro děti a mládež
Vyrábění pro šikulky
V červnu budou děti vyrábět šaška – organizér na stůl.
Vstup zdarma
PŘIPRAVUJEME NA PRÁZDNINY:
Akce pro děti:
Na prázdniny opět chystáme na každý čtvrtek
akci PRÁZDNINY BEZ NUDY.
Prázdninová vyrábění jsou náročnější na čas
i materiál. Budeme pracovat opět ve dvou
skupinách - od 13:00 a od 15:00 a je třeba se
dopředu přihlásit, nejpozději pátek před akcí.
Více informací v dětském oddělení nebo na
www.mksokolov.cz
Tamara Rybárová, Ema Reismüllerová

KLUB DŮCHODCŮ SLAMĚNKA SOKOLOV
Pořádané akce a činnost klubu jsou realizovány za finanční podpory města Sokolova.
6. 6. Turnaj v kuželkách a šipkách, 9:00 hod.
kuželna Akryl, startovné 10 Kč
11. 6. Odjezd seniorů na týdenní turisticko-poznávací pobyt „Pálava“
Účastní se přihlášení 22. 5. 2017. Termín
konání: 11. - 17. 6. 2017
Odjezd autobusu: 6:00 hod. zastávka MHD
Sokolov ISŠTE(naproti sportovní hale)
6:05 hod. zastávka MHD Sokolov Těšovice

21. 6. Ι 10:00 - Setkání delegace seniorů
ze Saalfeldu s delegací seniorů Sokolova
a s představiteli
města Sokolov v Sokolově.
28. 6. Turistický výšlap „Pomezí – Bismarckova rozhledna“
Doprava: vlak, odjezd ze Sokolova v 7:54
hod., s přestupem v Chebu. Sraz na nádraží
kvůli zápisu účastníků nejpozději v 7:30 hod.
Trasa: z nádraží v Pomezí půjdeme Horní
Hraničná - Zelená Hora - rozhledna Bismarck
- Horní Pelhřimov - vodojem sv. Anna - sídliště
Skalka - Cheb.
Délka trasy cca 10 km. Půjdeme po cyklostezce, stoupání k rozhledně Bismarck. Dobré
turistické boty a oblečení. Jídlo a pití do batůžku. V Chebu možnost občerstvení. Návrat
účastníků z Chebu bude individuální.
29. 6. Ι 10:00 hod. Turnaj v pétanque na hřišti
vedle MDK Sokolov. Vstup zdarma
Milí senioři,
červen je měsícem ve znamení blížících se
prázdnin. V tomto období již spousta seniorů
plánuje, jak být o prázdninách nápomocni
při hlídání vnoučat. Věříme, že si mezi tímto
plánováním najdete čas na nějaké akce, které Vám na červen nabízíme, a zavítáte mezi
nás. Naším přáním je vyplnit Váš čas něčím
zajímavým. Budeme se na Vás těšit.
Bližší informace naleznete ve vývěsní skříňce
„Slaměnky“ v ul. Jednoty a na webu města Sokolova (www.sokolov.cz), sekce „Volný čas.“
Za výbor Klubu důchodců Slaměnka Sokolov,
Marie Matějková

KLUB SENIORŮ J. Z PODĚBRAD
6. 6. Oční cviky, paměťové hry, povídání při
kávě nebo čaji
13. 6. Přednáška Ing. I. Dvořákové - Izrael
17. 6. Výlet do Karlových Varů - Moser
20. 6.
Ohlédnutí za naší činností
v období od září 2016 do června 2017
a náměty na další období
27. 6. Těšíme se na prázdniny s žáky ZUŠ
Děkujeme všem, kteří se podíleli na programech v našem klubu a zpestřovali tak
jednou týdně naše setkávání. Přejeme našim
seniorům hodně zdraví a pohodové prožití
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letních dnů. Od září se budeme zase těšit na
společně prožitá odpoledne v našem klubu.
Za klub seniorů Alena Veithová, správce klubu

KLUB DŮCHODCŮ HORNICKÁ
1595 - HÁJEČEK
Pranostika lidu: Červen-li více sucho než
mokro bývá, urodí se hojnost dobrého vína.
5. 6. Ι 13:00-17:00 Posezení s debatou Kladná slova ztrácejí váhu. Předvolební čas
ve vrcholné politice nás přivádí k zamyšlení.
Žijeme v době slova. Jsme zahlcení slovy,
informacemi, sliby. Slova mají velkou váhu.
Problém nastává, když kladná slova ztrácejí
váhu. Víte jak reagovat?
6. 6. Ι 15:00-18:00 Zpívánky - pěvecký kroužek
7. 6. Ι 13:00-17:00 Posezení s debatou Opravdu věříte, že postavení a pohyb planet
určují náš osud? Není to jako věštění z lógru.
Moderní astrologie je psychologie v nejlepším slova smyslu. Nebo je to věda? Co vy na
to?
8. 6. Ι 14:00-18:00 Restaurace Florenc - Sokolov. Pozvánka nejen pro seniory Sokolovska
na Čtvrteční posezení s hudbou a tancem.
12. 6. Ι 13:00-17:00 Posezení s debatou Kondice je více než štíhlá linie. Odborníci
radí, soustředit se na aktivní a pravidelný
pohyb odpovídající věku a individuálním
možnostem. Ve většině případů stačí zcela
běžná, pravidelná chůze. Jaký je váš názor?
13. 6. Ι 15:00-18:00 Zpívánky - pěvecký
kroužek
14. 6. Ι 13:00-17:00 Posezení s debatou Jste pořád důslední? Vzpomenete na svou
profesní proslulou důslednost v práci? Je
něco, co jste v životě takzvaně odflákli?
19. 6. Ι 13:00-17:00 Posezení s debatou Máte se rádi? Na co se teď nejvíc těšíte, čím
žijete?
20. 6. Ι 15:00-18:00 Zpívánky - pěvecký
kroužek
21. 6. Ι 13:00-17:00 Posezení s debatou - LETNÍ LÁSKY. Ať jsme mladí nebo staří, jakmile
se ocitneme ve společnosti obojího pohlaví,
endorfiny se nám rozjedou do celého těla
a letní lásky nám obohatí život.
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22. 6. Ι 14:00-18:00 Restaurace Florenc
- Sokolov. Pozvánka nejen pro seniory Sokolovska na Čtvrteční posezení s hudbou
a tancem.
26. 6. Ι 13:00-17:00 Posezení s debatou - Vystavujete se slunečním paprskům?
27. 6. Ι 15:00-18:00 Zpívánky - pěvecký
kroužek
28. 6. Ι 13:00-17:00 Posezení s debatou Slunce je pro nás všechny zdrojem života.
Přeji vám k načerpání pozitivní energie co
nejvíce slunných dnů.
29. 6. 14:00-18:00 Restaurace Florenc - Sokolov. Pozvánka nejen pro
seniory Sokolovska na posezení s harmonikářem Šášou. Vstupné 20 Kč
Milí senioři,
chtěl bych touto cestou a v tomto měsíci
poprosit přihlášené účastníky pobytového
zájezdu v Zádově na Šumavě. Najdete mne
každé pracovní pondělí a středu po 13:00
v Klubu seniorů Hornická 1595 - Háječek. Po
domluvě na tel. č. 774 366 095 i jinak. Těším
se s Vámi všemi na shledání.
Přeji všem krásné léto!
Váš správce Klubu seniorů Hornická 1595 - Háječek
v Sokolově
Juraj Zubko

Akce Husova sboru
18. června Ι 17:00
Komorní koncert ZUŠ Sokolov v husitské
kapli u příležitosti 70. výročí vzniku sboru
Církve československé husitské v Sokolově.
Pořádá Husův sbor, Obce Ležáky 542. Vstup
zdarma
30. června Ι 18:00
Hudebně-poetický večer s hudbou a verši
nositele Nobelovy ceny Boba Dylana. Pořádá
Husův sbor, Obce Ležáky 542, večerem provází Mgr. Lukáš Bujna. Vstup zdarma
Muzeum Sokolov
EXPOZICE MUZEA (sokolovský zámek)
V 1. podlaží objektu sokolovského zámku je
umístěna expozice muzea, ve které je pre-

zentována příroda, středověké a novověké
dějiny regionu, archeologie, církevní umění
17. -19. století, etnografie, období 2. světové
války s připomínkou koncentračního tábora
ve Svatavě a také hornictví a jednotlivé průmyslové obory - sklářství, chemický průmysl,
výroba porcelánu apod.
OTEVŘENO
Celoročně: středa-neděle: 9.00-12.00
a 13.00-17.00 hod
KNIHOVNA MUZEA
(objekt bývalé myslivny)
Samostatné odborné pracoviště muzea. Její
knižní fond čítá kolem 5000 svazků, literaturu
o obecných dějinách a dějinách umění, regionální literaturu a knihy o hornictví a geologii
v českém a německém jazyce.
Informace na tel.: 352 623 930 Bc. Jiří Pešek,
e-mail: pesek@muzeum-sokolov.cz
HORNICKÉ MUZEUM KRÁSNO
EXPOZICE MUZEA - v expozici je umístěn
těžní parní stroj z dolu Marie v Královském
Poříčí z roku 1897 a dokumentace k jeho
transferu. Dále je zde prezentována historie
hnědouhelného hornictví na Sokolovsku,
ukázky mineralogické sbírky ze Slavkovského lesa a trojrozměrné 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 vozový park o rozchodu 450 a 600 mm užívaný
v rudných a uhelných dolech na Sokolovsku
a ve slavkovském rudném revíru. Expozice
s hornickou tématikou jsou v budovách
rozvodny, strojovny a v těžní budově. Důlní
vláček v provozu od 6. 5. do 30. 9. 2017.
OTEVŘENO:
Březen-listopad: středa-neděle: 9.00-12.00
a 13.00-17.00 hod.
DŮL JERONÝM
Historický cínový důl Jeroným u Čisté, který
byl prohlášen národní kulturní památkou.
Důl pochází z poloviny 16. století je unikátní
ukázkou hornické kultury a dovednosti našich předchůdců.

V podzemí jsou komory, odpočívadla, výstupky a chodby s charakteristickými úspornými
profily. V řadě komor jsou stěny a stropy
zbarveny černě od sazí, které se usadily při
sázení ohně. Stěny některých chodeb jsou
zbrázděny rýhami po želízkách a špičácích
tehdejších havířů.
OTEVŘENO:
1. květen - 15. říjen: pondělí-neděle: 10.00,
11.00, 13.00, 14.00, 15.00 a 16.00 hod.
ŠTOLA Č. 1 JÁCHYMOV
Tato štola byla ražena v rámci rozsáhlých
průzkumných prací bývalými Jáchymovskými
doly.
Po zpřístupnění se mohou návštěvníci na 300
metrech prohlídkové trasy seznámit s několika způsoby důlní výztuhy, používaným hornickým nářadím (vrtačky, kladiva, čerpadla)
včetně ukázek různých typů důlních vozíků.
OTEVŘENO:
1. květen - 31. říjen: pondělí-neděle: 10.00,
11.00, 13.00, 14.00, 15.00 a 16.00 hod.
VÝSTAVNÍ SÍŇ V PŘÍZEMÍ
SOKOLOVSKÉHO ZÁMKU
14. duben - 9. červenec
RETROGAMING
Výstava Regionálního muzea v Litomyšli nás
zavede do počátků počítačů a počítačových
her v Čechách. Součástí výstavy je i herna
s retro peckami jako Vroom 3, Street Fighter
II. apod.
Vstupné dle ceníku.
VÝSTAVNÍ SÍŇ V 1. PATŘE
SOKOLOVSKÉHO ZÁMKU
8. březen – 25. červen
JAK SEMENA PUTUJÍ KRAJINOU
Výstava Správy Krkonošského národního
parku
Vstupné dle ceníku.
PŘEDNÁŠKA
29. června
Mgr. Romana Beranová: Putování po
Německu I. - Porýní Falc
Přednáška o historii a zajímavostech
spolkové země Porýní – Falc. Země, která
se pyšní památkami z doby římské říše,
románskými dómy, gotickými kostely
a hrady, barokními paláci a pevnostmi, ale

také úrodnými svahy osázenými vinnou
révou či sopečnými jezery.
Přednáška začíná v 17 hod. v zimní zahradě
zámku, vstupné 20 Kč
Tato akce je realizovaná za finanční podpory
města Sokolova.
2. června
MUZEJNÍ NOC
Další ročník muzejní noci se uskuteční v pátek 2. 6. 2017 v sokolovském zámku a na
jeho nádvoří. Během večera se mohou děti
těšit na pohádku „Rytíř Jindřich“ v podání
divadélka Ondřej, na výtvarnou dílnu a spolu
s dospělými si mohou prohlédnout výstavy
Retrogaming, Jak semena putují krajinou,
Geopark v kostce (prezentace Česko-Bavorského Geoparku - Egeria) i stálou expozici,
zúčastnit se komentované vycházky, nebo
zhlédnout tradiční vystoupení spolku Krušnohor.
Tato akce je realizována za finanční podpory
města Sokolova JA Muzejní noc 2017 (s omezením na děti a mládež).
Semínkovna Sokolov
Ve čtvrtek 27. 4. 2017 byl v rámci přednášky zahájen provoz Semínkovny v Sokolově.
Vznikla ve spolupráci Základní školy
Sokolov, Běžecká 2055 a Městské knihovny Sokolov. Spravovat ji budou členové
ekoparlamentu školy.
Semínkovna se nachází v čítárně Městské
knihovny Sokolov a využít ji může každý, kdo
rád zahradničí už roky nebo teprve začíná.
Princip Semínkovny je založen na sdílení
semínek, která si každý sám vypěstuje. Semínkovna v podstatě funguje jako knihovna.
Půjčím si semínka, vypěstuji rostlinky a zase
semínka vrátím. Jediný rozdíl spočívá v tom,
že mohu vrátit do Semínkovny jiný druh
semínek, než jsem si vypůjčil.
Provoz Semínkovny je řízen pravidly Semínkovny, ale je založen hlavně na důvěře.
Do Semínkovny můžete zavítat v době otevření čítárny, což je v pondělí a ve čtvrtek
9-12 a 13-18, v úterý a ve středu 9-12 a 1317 a v pátek a v sobotu 9-12 a 13-16. Více na
www.mksokolov.cz
Monika Horárová, ZŠ Běžecká 2055

Policie České republiky srdečně zve
širokou veřejnost 24. června 2017
v rámci akce Hurááá, prázdniny na
Den s Policií ČR
Areál ISŠTE
14:00 - 18:00 – stánek
PČR
–
zde
budou
pracovnice
obvodního
oddělení PČR Sokolov,
a dále výstava techniky:
služební
dopravní
prostředky v barvách
PČR - Škoda Octavia 1.8 TSI 4x4, VW
AMAROK
- speciální mobilní technická
laboratoř a pomůcky pro práci kriminalistického technika vč. stanu, čtyřkolka, VW
Transporter určený pro výkon služby skupiny
dopravních nehod, radarové vozidlo Škoda
Octavie 1.8 TSI 4x4 RS, motocykl BMW,
- 2x služební dopravní prostředky, 1x motocykl - Landespolizei – policejní revír Auerbach.
15:00h – 16:00 - společná dynamická ukázka
činnosti pořádkové jednotky Krajského
ředitelství Karlovarského kraje a policistů
služební kynologie.
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V červnu se v Sokolově koná
čtvrtý
ročník
Sokolovského
čtvrtmaratonu. Tajenka odhalí
jméno jednoho z vítězů hlavního
závodu z předchozích ročníků.
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 srpnovém čísle Sokolovského
Patriotu.
Tajenka z čísla 04/2017:
„Úspěch dne je v jeho ránu,
úspěch roku je v jeho jaru“

Výherce:
Emilia Beňadíková, Sokolov
vyhrává dvě volné vstupenky na libovolné promítání v 3D
kině Alfa. Vstupenky si výherce
může vyzvednout od 1. 6. do
30. 6. 2017 v Sokolovském infocentru.

Soutěžní kupon
- Sokolovský Patriot
- červen 2017
Tajenka: ............................................
.............................................................
..............................................................
Jméno a adresa: .............................
..............................................................
..............................................................
Kupon zašlete na adresu:
Městský dům kultury Sokolov,
Sokolovský Patriot, 5. května 655,
356 01 Sokolov, nebo odevzdejte
osobně v Sokolovském
infocentru. Uzávěrka pro
doručení je 30. června 2017.
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ÁCHAT, ALIT, ALKA, AREKA, ASPIRIN, AUTO, AZYL, BERLA, BÉŽOVÁ, BILIONY, ČEST, ČINY, DARY, DIALYT, DIVAN, DRBY, DŘÍT,
DŮCHODCE, DŽIHÁD, ETAPY, EXIL, FONTÁNA, FÓRY, GEOLOG, HADI, HEJTMAN, HMYZ, HROT, HUMR, HVĚZDY, CHIPS, KÁPĚ,
KÁRA, KEŠU, KISCH, KLAMÁŘ, KÓMA, KOUŘ, KRACH, KROKET, KRYL, KÚRA, LAOS, LAPTOP, LÍHNĚ, LISTÍ, LOSI, MANIACI,
MÍCHAČE, MLAT, MODŘENEC, MROŽ, MRTVOLA, NÁHODA, NEONY, NOSIČ, NÝTI, OBVINĚNÍ, OCÚN, OHEŇ, OHIO, OMASTA,
ORÁČI, OSINA, OSMÁK, OTOPY, PATA, PEPŘ, PETRŽEL, PLST, PODKOP, PORTRÉT, PRALESY, PRCHA, PRYČNA, PTÁČE, RADEGAST,
RÁNA, RASTRY, ROCO, ROPA, ROZKÁZAT, RYTO, SAMCI, SEDY, SEJF, SETNINA, SCHOD, SICHA, SÍTA, SIVÁK, SKLÁRNA, SKRIPT,
SMÝT, SNOŽMO, SOJA, SOVA, STOLIČKY, STROP, STUD, SVĚT, ŠIDIL, ŠKVOR, ŠTÍR, ŠVIHY, TAINE, TÁLY, TCHÁN, TÍHA, TICHO,
TRIČKA, TRMICE, TULIPÁN, TURBÍNA, ÚHEL, UHLÍ, ÚMRTÍ, ÚSTŘEDNA, ÚTES, UVIDĚT, ÚVOD, VIOLA, VITAMIN, VNUCI, VRÁŽ,
VTIP, VÝPOMOC, YZOP, ZÁŠLEH, ŽÁNR, ŽRÁT

