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obsahSlovo starosty

Bc. Jan Picka, starosta města

Dámy a pánové, 
vážení čtenáři našeho 
Patriota, 
dovolte mi, abych 
Vám všem popřál 
jménem vedení města 
příjemné a pohodové 
čtení, zároveň abych 
vyjádřil radost nad 
naším poprázdinovým 
s e t k á n í m . 
A samozřejmě nemohu 
svůj příspěvek začít 
jinak než tím, že 
se zastavím u data 

3. 9. Ještě jsme nestačili svým známým ukázat 
všechny nasbírané fotografie z hradů, zámků, 
mořských letovisek, mnozí z Vás ještě slyší praskání 
táborových ohňů a vidíte, před námi je první školní 
den. Věřím, že naprostá většina ze všech školou 
povinných, a pedagogický sbor nevyjímaje, se na 
něj těšíte. My jsme rádi, že se podařila realizovat 
naprostá většina plánovaných investic a oprav, 
a tak se sokolovské školky i školy přes prázdniny 
opět modernizovaly a zkrášlovaly. Dovolte mi, 
abych všem, kteří se podílejí nejen na výuce 
našich dětí, ale také na provozním chodu škol, 
popřál hodně sil, optimismu a dobré nálady, se 
kterou hravě budou zvládat všechny úkoly, které 
je v nadcházejícím školním roce čekají. Vám všem, 
kteří míříte do školních lavic, pak jistě všichni 
dospělí přejeme, aby se Vám mezi novými nebo již 
známými spolužáky líbilo, abyste nové vědomosti 
do svých hlav dostávali co možná nejsnáze. Hodně 
energie, trpělivosti a pochopení pak přeji všem 
rodičům, kterým kromě každodenních povinností 
s novým školním rokem nastávají mnohé další. Jistě 
mi právě oni teď dají za pravdu, že škola, úkoly, 
kroužky apod. je rituál velmi náročný.
Stejně jako každé září patří mé další řádky 
pozvánce na největší společenskou a kulturní 
akci v našem městě, kterou je oslava Dne horníků 
v sobotu 8. září. Tato akce bude v letošním roce 
ještě významnější než v předchozích letech, neboť 
město Sokolov je pro rok 2018 městem, v němž se 
bude v rámci Dne horníků konat již XXII. setkání 
hornických měst a obcí. Již v pátek se tak v MDK 
setkají mnohé hornické delegace nejen z celé 
ČR, ale také ze Slovenska a Polska. Velkolepý 
bude hornický průvod, kterým sobotní oslavy 
odstartují. Z areálu Sokolovské bytové vyrazí 

téměř 700 uniformovaných horníků a hudeb. Samotný 
Den horníků bude se svým bohatým programem 
probíhat na již osvědčených místech a pódiích. Jeho 
součástí, stejně jako v předchozích letech, bude 
např. prezentace Policie ČR a chybět nebude Den 
s Armádou ČR. Opět budeme předávat zasloužená 
vojenská vyznamenání a s lítostí zavzpomínáme i na 
naše před několika málo dny padlé vojáky.  Věřím ale, 
že i přes tento smutný moment si oslavy hornického 
povolání, které má v našem regionu bohatou tradici, 
společně užijeme a své si v bohaté nabídce, kterou 
připravili zaměstnanci MDK, najde každý z nás. 
Vzhledem k tradici oslav i setkání hornických měst 
a obcí je patrné, že naše město bude po celou sobotu 
vítat desetitisíce návštěvníků a já jsem přesvědčený 
o tom, že jako hostitelé opět obstojíme. Přidávám 
se k žádosti pořadatelů a touto cestou Vás všechny 
prosím o toleranci, zvýšenou pozornost a respektování 
nutných bezpečnostních a dopravních pokynů.
Závěrečné řádky budu věnovat události, která nás 
sice čeká až začátkem příštího měsíce, ale řadí se 
k nejdůležitějším pro život a rozvoj našeho města. Jsou 
to komunální volby (letos v našem městě společně 
s volbou do senátu), ve kterých právě Vy rozhodnete 
o složení městského zastupitelstva pro volební období 
2018-2022. V této souvislosti mi dovolte, abych 
ocenil všechny, kteří se rozhodli do zastupitelstva 
města Sokolova kandidovat a není podstatné, na jaké 
kandidátní listině. Svědčí to totiž o tom, že jim všem 
není budoucnost našeho města lhostejná a chtějí se 
aktivně podílet na její tvorbě. Dovolte mi také, abych 
všechny, kteří se zapojí do předvolební kampaně 
požádal o to, aby svou kampaň vedli pozitivně a slušně 
s vědomím, že čím hlubší příkopy předvolební klání 
vytvoří, tím hůře se po volbách budou zahlazovat. 
V neposlední řadě bych novému zastupitelstvu popřál 
minimálně stejně přívětivou a tvůrčí atmosféru, kterou 
jsme zažívali v tomto volebním období. Atmosféru, ve 
které na rozdíl od mnoha jiných měst a obcí převládala 
slušná a věcná diskuze, atmosféru, kdy nebylo důležité 
tzv. „stranické triko“, ale podstatný byl samotný obsah 
návrhu. Dovoluji si, přátelé, vyjádřit přesvědčení, 
že velká část z Vás využije své právo volit a že se ve 
volebních místnostech ve dnech 5. a 6. října 2018 
setkáme.

Příjemné září Vám všem i za své kolegy přeje 

Slovo starosty  1
Zprávy z města  2
Vítání občánků   5
Žáci sokolovské školy Mánesova
oslaví první školní den netradičně 5
Obrazově v Sokolově  6
V Sokolově se během dne horníků 
uskuteční xxii. setkání hornických
měst a obcí II.   8
Doprovodným programem 
ožije opět celé město  10
V Sokolově bude koncertovat Ivan 
Ženatý   12
Rudolf Havlík ví, 
po čem muži touží  12
Diváci sokolovského divadla 
usednou po prázdninách v novém 13
Sokolovsko pod vládou osmiček 15
Kalendárium  28
Osmisměrka  36



kterými bylo kromě ceny například stáří 
autobusů, komise nakonec vybrala druhou 
uvedenou. Vítězná hodnota zakázky je 
33 milionů korun ročně. Jízdné zůstane 
městu. Protože se ale poražený uchazeč 
proti výsledku tendru odvolal, budou se 
dodávkou pravděpodobně zabývat až noví 
zástupci. Dopravci aktuální smlouva končí 
v prosinci 2018. Po rozhodnutí zastupitelů 
pak Sokolov od Lesů ČR odkoupí pozemek 
v areálu Jižního lomu. Zaplatí za něj bezmála 
10 milionů korun. Scelením s okolními měst-
skými parcelami chce budovat zónu pro 
stavbu rodinných domů. Zastupitelé se na 
svém posledním zasedání v tomto volebním 
období sejdou v září.

KRUHOVÉ OBJEZDY V SOKOLOVĚ
 SE MĚNÍ

Vedení města se rozhodlo, že zvelebí několik 
kruhových křižovatek. Úpravy se týkají objez-
dů na Vítkově směrem do města, u výjezdu 
směrem do Lokte, u nového obchvatu za 
gymnáziem a u městského úřadu. Jedná se 
o osazení monumenty symbolizující nejen 
hornickou historii města. U Vítkova jsou 
již umístěné hornické vozíky, které městu 
darovala Sokolovská Uhelná, a. s. Dalším 
symbolem pak je pro město charakteristický 
sokol. Jeho masivní dubová socha od umělce 
Artema Naumenkaby již zkrášluje křižovatku 
u Gymnázia Sokolov. Vedení města nyní 
jedná s uměleckým sochařem Jiřím Kouřilem 
o zpracování sochy sv. Barbory, patronky 
horníků. Monument bude z pískovce. Před-
pokládané náklady na terénní úpravy a poří-
zení artefaktů se pohybují kolem půl milionu 
korun.

Pavla Sofilkaničová

SOCHY EVY KMENTOVÉ OPĚT ZDOBÍ MĚSTO

Centrum města okrášlilo obnovené sousoší 
významné československé umělkyně. Pamět-
níci dílo vídali od roku 1961 u tehdy nově po-
staveného hotelu Ohře. Odtud bylo odvezeno 
a deponováno v areálu Sotesu před šestnácti 
lety. Nyní je mohou občané a návštěvníci opět 
obdivovat v blízkosti městského úřadu. Na 
realizaci dvojice soch od Evy Kmentové, které 
zobrazují alegorii Pohostinství, spolupraco-
vali i manžel Evy Kmentové sochař Olbram 
Zoubek, sochař Miroslav Vajchr a architekt 
hotelu Ohře Vladimír Urbanec. Sochy, které 
vznikly již v letech 1957-1958, byly v roce 
2002 již ve velmi špatném stavu odvezeny 
do areálu společnosti SOTES, kde se na nich 
dále podepisoval zub času. Naštěstí je zde 
objevili členové tzv. Rady starších (neoficiální 
poradní orgán starosty města) a na jedné 
z pravidelných porad se starostou vyjádřili 
znepokojení nad jejich špatným stavem a pří-
padnou ztrátou sokolovského dědictví. Za 
podpory vedení města a příslušného odboru 
byla společně nalezena cesta k restaurování 
soch a sochy našly svůj nový domov vedle 
kruhového objezdu u městského úřadu. 
Místo bylo vybráno na základě návrhů nejen 
od členů Rady starších, ale také příslušných 
komisí, odboru a rady města. Novinkou také 
je, že obě sochy budou nasvíceny, budou tak 
zpříjemňovat náladu i ve večerních a nočních 

ZASTUPITELÉ ROZHODLI O STAVBĚ 
DOMU PRO SENIORY

Ve čtvrtek 28. června 2018 se na svém řád-
ném 30. zasedání sešli zastupitelé Sokolova. 
V programu projednali záměr zřízení nové 
příspěvkové organizace, odkoupení části 
pozemku v lokalitě Jižního lomu a seznámili 
se s výsledky výběrového řízení na dopravce 
MHD. Zásadním rozhodnutím je pak stavba 
pobytového zařízení pro seniory. Sokolov 
investuje z vlastního rozpočtu. Stávající 
zastupitelstvo zasedne před podzimními 
komunálními volbami naposledy v září.
Jedním z bohatě diskutovaných bodů bylo 
založení vlastní příspěvkové organizace, kte-
rá by ve městě zajišťovala provoz sociálních 
služeb, zejména pro seniory. Někteří politici 
byli proti. Současné poskytovatele, které 
si senioři najímají, považují za dostatečné. 
Luboš Vaněk například podal protinávrh, 
aby se záměrem zabývalo nově zvolené 
zastupitelstvo. „Služeb stávající organizace 
budou klienti využívat dál dle své svobodné 
vůle. Ale jsme jediné město v kraji, které 
nemá vlastní organizaci, přitom si to mů-
žeme dovolit,“ reagovala místostarostka 
Renata Oulehlová a doplnila, že například 
na sport a kulturu město jen minulý rok 
uvolnilo 80 milionů korun, zatímco na soci-
ální služby to byly pouhé 4,2 miliony korun. 
„Chceme poskytnout klientům garanci 
a záštitu nad úrovní a kontinuitou služeb. 
To bývá v soukromém sektoru obtížnější,“ 
doplnil zastánce městské organizace radní 
a náměstek hejtmanky Petr Kubis.  Zmíněný 
protinávrh neprošel a zastupitelé záměr 
podpořili s tím, že na zasedání v září by měl 
odbor předložit bližší studii. Hovořilo se 
také o stavbě domu pro seniory na místě 
zbourané školy v Sokolovské ulici. Město 
má bohaté finanční rezervy a projekt za 130 
milionů korun bude po etapách stavět za své 
peníze. Pro realizaci byli všichni přítomní za-
stupitelé. Studii k projektu najdete na www.
sokolov.cz. Rada města přítomné seznámila 
s výsledky výběrového řízení na provozova-
tele městské hromadné dopravy. Přihlásily 
se dvě firmy, stávající dodavatel společnost 
Autobusy Karlovy Vary, a. s. a také Ligneta, 
s. r. o. Na základě konkrétních kritérií, mezi 
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hodinách. „Chtěl bych oběma dámám popřát, 
aby se jim na novém místě líbilo, nám všem 
bych chtěl popřát, abychom zvykům pohos-
tinnosti dostáli a hlavně bych chtěl poděkovat 
členům Rady starších za to, že zejména díky 
jejich všímavosti a zapálenosti jsme tento 
umělecký skvost zachránili,“ nechal se slyšet 
starosta města Jan Picka.

SNOEZELEN V SPC SOKOLOV

Sokolovské Speciálně pedagogické centrum 
se může pochlubit novými pomůckami, 
které používá při práci se svými klienty se 
zdravotním postižením. Při výběru těchto 
pomůcek se nechalo inspirovat snoezeleny, 

které již dříve v blízkém okolí existovaly - 
velmi pěkně zařízeným snoezelenem v DOZP 
Sokolík v Sokolově a v Denním centru 
Mateřídouška v Chodově.
Od zainteresovaných odborníků v těchto 
zařízeních byly získány nejen cenné odborné, 
ale i praktické rady. Inspirací byla i návštěva 
snoezelenu, který je součástí Speciálního 
centra Irchenrieth v SRN. Toto zařízení 
jsme navštívili společně s Denním centrem 
Mateřídouška Chodov – s Bc. Bráborcovou, 
pedagogy denního centra, klienty i jejich 
rodiči.
Snoezelen je využíván, jak již bylo řečeno, 
při práci s klienty se zdravotním postižením. 
Snoezelen nabízí poznání rozličných 
senzorických zkušeností, atmosféru 
vzájemné důvěry a bezstarostného uvolnění. 
Cílem tohoto stimulačního a relaxačního 
prostředí je umožnit konkrétnímu jedinci 
autentický zážitek a uspokojit jeho 
individuální potřeby.
Je nutné podotknout, že tato metoda je 
klienty i jejich zákonnými zástupci velmi 
kladně hodnocena.

Za SPC Sokolov Mgr. et Mgr. Adéla Křížová 

MIRáKL USPĚL NA DANCE WORLD CUPU

Světový taneční pohár, který se uskutečnil 
na přelomu června a července v Barceloně, 
měl v soutěžním poli i české zástupce. 
V disciplínách modern, contemporary 
a jazz dance se ho na základě nominace 
zúčastnily i juniorské tanečnice Miráklu, a to 
na základě nominační soutěže společně pro 
Německo a ČR. Z prestižní taneční soutěže 
si Mirákl přivezl zlaté medaile v kategorii 
modern malé skupiny za choreografii Skryté 
souvislosti a 2. místo si v soutěži formací 
vytančila choreografie Face to Face.
„Soutěž je otevřena jak pro amatérské, tak 
profesionální týmy, tedy studenty a skupiny 
tanečních škol a konzervatoří. To, že jsme 
v této konkurenci i „profesionálů“ dokázaly 
bodovat při naší premiéře na tomto 
typu soutěže, kde jsou přísné technické 
parametry, mi přijde opravdu jako zázrak 
(…miracle). Týden v Sitge, kde se přímo 
soutěž konala, však nebyl pro dívky vůbec 
odpočinkový. V rámci soutěže se konaly 
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taneční workshopy vedené lektory z celého 
světa, které jsme si nenechaly ujít. Měly 
jsme tak možnost poznat nové styly tance 
i způsoby výuky... a já jsem byla neskutečně 
hrdá na své tanečnice, že se mezi světovou 
konkurencí neztratily jak v soutěžním poli, 
tak právě na těchto workshopech, kde 
pravidelně byly vybírány do top skupiny. Moc 
mne těšil zájem lektorů o to, odkud jsme 
a čím se zabýváme. S jazzovým choreografem 
a tanečníkem Colinem Sinclairem z Londýna 
jsme měly možnost trénovat i individuálně 
jako skupina a navázaly jsme s ním spolupráci, 
po prázdninách by k nám měl přijet na 
workshopový víkend.
Mne i tanečnice překvapila přátelská 
atmosféra soutěže, po vystoupení za námi 
chodili tanečníci i diváci a přáli nám hodně 
štěstí. Lehce hororový byl pouze návrat 
ze soutěže, kdy nám byl zrušen let. Do 
následujících letů jsme měli být rozděleni, ale 
ráno ve 3:30 nedorazila domluvená doprava 
do 50 km vzdáleného hotelu, kde jsme byly 
ubytovány. A v tu chvíli platilo rčení: „Co tě 
nezabije, to tě posílí.“ 
Náš tým to určitě posílilo a po návratu jsme 
si užívaly zasloužené prázdniny. Ale již na 
konci července vyjely první tanečnice na 
workshopy a načerpávaly tak zkušenosti pro 
další soutěžní sezónu.“
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ZMĚNA SÍDEL VOLEBNÍCH OKRSKŮ VE MĚSTĚ SOKOLOV

volební 
okrsek 

č. již neplatné sídlo volebního okrsku nové sídlo volebního okrsku

1 Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 38 Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 38

2 Městský úřad Sokolov, Rokycanova 1929 Městský úřad Sokolov, Rokycanova 1929

3 Střední škola živnostenská Sokolov, Žákovská 716 Střední škola živnostenská Sokolov, Žákovská 716

4 Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614 Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614

5 Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614 Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614

6 Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344 Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614

7
Základní škola Sokolov, Běžecká 2055, odloučené pracoviště 
Boženy Němcové 1784

Základní škola Sokolov, Běžecká 2055, odloučené pracoviště Boženy 
Němcové 1784

8 Kino Alfa Sokolov, Heyrovského 1812
Základní škola Sokolov, Běžecká 2055, odloučené pracoviště 
Boženy Němcové 1784

9 Kino Alfa Sokolov, Heyrovského 1812 Základní škola Sokolov, Křižíkova 1916

10 Mateřská škola Sokolov, Marie Majerové 1650 Základní škola Sokolov, Křižíkova 1916

11 Mateřská škola Sokolov, Marie Majerové 1650 Základní škola Sokolov, Švabinského 1702

12 Mateřská škola Sokolov, Alšova 1746 Základní škola Sokolov, Švabinského 1702

13 Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 Základní škola Sokolov, Švabinského 1702

14 bývalý Dům s pečovatelskou službou, Jiřího z Poděbrad 2046 bývalý Dům s pečovatelskou službou, Jiřího z Poděbrad 2046

15 Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 Základní škola Sokolov, Švabinského 1702

16 Mateřská škola Sokolov, Vítězná 725 Základní škola Sokolov, Běžecká 2055

17 ZDRAPOSO, Poláčkova 2048
Základní škola Sokolov, Běžecká 2055, odloučené pracoviště 
Boženy Němcové 1784

18 Mateřská škola Sokolov, Kosmonautů 1881 Základní škola Sokolov, Křižíkova 1916

19 Základní škola Sokolov, Křižíkova 1916 Základní škola Sokolov, Křižíkova 1916

Upozorňujeme všechny voliče na změnu sídel volebních místností v některých  volebních orkscích ve městě Sokolov. Adresa sídla volební-
ho okrsku, kde bude volič volit, bude uvedena i na obálkách, které
budou doručeny do poštovních schránek spolu s hlasovacími lístky. Sídla volebních okrsků a seznam ulic a domů patřících do jednotlivých 
okrsků jsou umístěna na internetových stránkách města 
www.sokolov.cz v úseku „Volby“, a to spolu s ostatními informaci týkajících se podzimních voleb do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamen-
tu ČR.



trice či odboru finančním a školství v budově 
Městského úřadu v Sokolově nebo požádat 
o zaslání e-mailem – kontaktní adresa: ro-
mana.cernikova@mu-sokolov.cz. Přihlášku 
můžete doručit osobně nebo zaslat poštou 
na adresu: Městský úřad Sokolov, odbor 
finanční a školství, Rokycanova 1929, 356 01 
Sokolov, a to nejpozději 20 dnů před stano-
veným termínem konání akce.  
Bližší informace poskytne odbor finanční 
a školství, pí Romana Černíková, tel. č.: 
354 228 188, e-mail: romana.cernikova@
mu-sokolov.cz.
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Vítání občánků 

Žáci sokolovské školy Mánesova oslaví první školní 
den netradičně

Členka zastupitelstva města Bc. Vlasta Kai-
serová přivítala v měsíci červnu v obřadní síni 
sokolovského zámku do života sokolovské 
občánky: Kateřinu Pudilovou, Matyáše Ády-
ho, Ondřeje Chamru, Davida Bereczkého, 
Richarda Beneše, Ondřeje Boudu, Denisu 
Novotnou, Tomáše Novotného, Václava 
Macha, Quang Khai Phama, Elišku Tirindovou 
a Leonu Alenu Sázelovou.  
Přejeme jim pevné zdraví, štěstí a prožití 
bezstarostného dětství.

Romana Černíková
MěÚ Sokolov, odbor finanční a školství

INfORMACE K ,,VÍTáNÍ OBČáNKŮ“

Vážení rodiče,
město Sokolov i nadále vítá nově narozené 
děti mezi občany města, změnilo však způ-
sob organizace ,,Vítání občánků“.
Vítání občánků se vztahuje na děti ve věku 6 
týdnů od narození do věku 1 roku s trvalým 
pobytem na území města Sokolov v době 
podání přihlášky. V případě zájmu je možné 
vyplnit přihlášku, kterou naleznete na 
webových stránkách města Sokolov – www.
sokolov.cz (Informace k ,,Vítání občánků“) 
nebo si ji osobně můžete vyzvednout na ma-

Vůbec poprvé se škola otevře široké 
veřejnosti. Lidé se mohou těšit na 
představení unikátního širokoúhlého 
mechanického divadla, na spoustu her 
a zábavy.

Sokolovská škola Mánesova slaví 20 let od 
svého založení. Pro žáky a učitele proto 
připravila netradiční začátek nového školního 
roku. Po samotném přivítání dětí je od 12 hodin 
naplánované odpoledne plné her pro širokou 
veřejnost. Návštěvníkům se představí první 
světové širokoúhlé divadlo Studna. Unikátní 

barokní spolek hraje na obří dřevěné scéně 
s metr velkými loutky. Samozřejmostí jsou 
netradiční hudební nástroje, vtipné dialogy, 
hlavolamy, pohybové a poznávací hry, které 
prověří i vaši zdatnost. To vše a mnohem více 
na Vás čeká 3. září od 12 hodin na zahradě 
sokolovské školy Mánesova.

Rádi bychom pozvali všechny rodiče i děti 
ze Sokolova i další zájemce, aby se přišli na 
představení prvního světového širokoúhlého 
divadla podívat zve obyvatele Sokolova na 
návštěvu zřizovatelka školy Dana Stariatová.



Obrazově v Sokolově

66

Ministr obrany L.Svoboda na sokolovské radnici 
31.3.1948
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Ben Cristovao, Staré náměstí 20. 7. 2018Ben Cristovao, Staré náměstí 20. 7. 2018

Ben Cristovao, Staré náměstí 20. 7. 2018 Beach Party, Koupaliště Michal 11. 8. 2018

Letní turistický sraz Sokolov 4.7. – 8. 7. 2018 Letní turistický sraz Sokolov 4.7. – 8. 7. 2018
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Karlovarská Spa Resort Sanssouci Veteran Rallye, Sokolov, 4. 8. 2018Karlovarská Spa Resort Sanssouci Veteran Rallye, Sokolov, 4. 8. 2018

Velká cena Sokolova a Karlovarského kraje v triatlonu, Koupališťě Michal, 11. 8. 2018 Velká cena Sokolova a Karlovarského kraje v triatlonu, Koupališťě Michal, 11. 8. 2018

 Premiéra filmu Jan Palach, 4K 3D kino Alfa, 21. 8. 2018 Premiéra filmu Jan Palach, 4K 3D kino Alfa, 21. 8. 2018
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Život v Sokolově

Sokolovský Patriot Vám již potřetí přináší 
mimořádný seriál Ing. Jaroslava Jiskry, 
Ph.D., který se věnuje hornické historii 
a jejím souvislostem. A to u příležitosti 
Dne horníků, který se tento rok koná v so-
botu 8. září v Sokolově. Ten letošní bude 
něčím výjimečný. Ve městě totiž dojde 
k XXII. Setkání hornických měst a obcí. 
V našem seriálu jsme se v předchozích vy-
dáních ohlédli za hornickými slavnostmi, 
původně řečenými parádami, v jejich pů-
vodní i modernější podobě. V závěrečném 
díle Vás zavedeme do Jáchymova - Joa-
chimsthalu, lůna stříbrných rud, kde autor 
připomíná zásadní momenty související 
s těžbou. Přejeme příjemné čtení. 

V místě soutoku dvou potoků v údolí nad 
Ostrovem, kde dnes stojí Radium palác, 
bývala louka se železnorudným hamrem 
a mlýnem. Tato osada pocházela z 15. stole-
tí a nesla název Konradsgrün a právě ta byla 
předchůdcem pozdějšího Jáchymova. Za 
nejspolehlivější informace vděčíme učiteli, 
kazateli, kronikáři, pohřebníkovi, křtiteli 
a oddávajícímu jménem Johannes Mathe-
sius, který v Jáchymově působil v nejistých 
náboženských dobách. Tehdy byl z města 
vyhnán buď protestantský nebo katolický 
kazatel. Území patřilo pod panství rodiny 
Šliků z Ostrova. Tu tvořilo pět bratrů – Ště-
pán, Jeroným, Burián, Jindřich a Vavřinec.
1512: Někdy okolo tohoto roku otevřeli 
na Schottenbergu (dnešní Zámecký vrch) 
pánové Össer a Gaspar Bach z Geyeru štolu, 
kterou nedokončili zřejmě z finančních 
důvodů, a tak ji opustili.
1515: Založil Štěpán Šlik spolu s Janem 
Pluhem z Rabštejna a Hansem Thurmshir-
nem  těžařstvo a obnovili opuštěnou štolu, 
kde nalezli v hloubce dva sáhy (3,8 m) žílu 
Fundgrübner a začali dostávat výtěžek.
1516: V knize rozdělování výtěžku je jako 
první uváděn rok 1516. Osada se rozrůstala 
a v tomto roce byl vybudován špitální kos-
telík. 

1517: Vybudovali Šlikové na Schottenbergu 
svůj hrad Freudenstein. 
1518: Vydal Štěpán Šlik vrchnostenský 
Jáchymovský horní řád. Jednalo se o třetí 
recepci Annaberského horního řádu z roku 
1509 se 106 články, (první recepce v roce 
1515 Český Krumlov, druhá v roce 1516 
Horní Slavkov). Jindřich z Köneritzu byl 
jmenován 6. ledna Jáchymovským horním 
hejtmanem. V tomto roce byl založen důl 
Konstantin, v roce 1530 přejmenovaný na 
paměť vyřešení sporu mezi těžaři na důl 
Einigkeit (Svornost). Jedná se o nejdéle 
provozovaný důl na světě (1518-2018 = 
zatím 500 roků). 
1519: Hrabě Štěpán Šlik výrazně zasáhl do 
práva panovníka na zmincování drahých 
kovů a začal mincovat zdejší stříbro, razil 
tolary. V provozu bylo 203 dolů s 896 havíři, 
žilo zde 3 800 obyvatel.
1520: Byl Jáchymov panovníkem Ludvíkem 
II. Jagellonským povýšen na svobodné 
královské horní město. Toto privilegium 
potvrdil v roce 1528 panovník Ferinand I. 
Majitelé českých i saských dolů uzavřeli 
dohodu, v níž se zavázali udržovat stejnou 
mzdovou hladinu. To přineslo v letech 1521-
1525 bouře, které vyvrcholily v roce 1525. 
1521: Purkmistr zakázal do Jáchymova 
vstup lehkých žen. Výběrčí desátku Petr 
Hartenberk zpronevěřil 30 000 zlatých, 
určených k nákupu potřeb pro doly.
1525: V provozu bylo 596 dolů s 2 682 havíři, 
žilo zde 13 411 obyvatel. 20. května se proti 
mzdám vzbouřilo okolo 3 000 obyvatel, 
zajali purkmistra Thiksena, vyplenili radnici 
a hrad Freudenstein.
1526: 29. srpna porazili Turci u Moháče 
vojsko Ludvíka II Jagellonského a dvaceti-
letý král se spolu se Štěpánem Šlikem na 
útěku utopil v bažinách. Na trůn nastoupil 
Ferdinand I. 
1528: Na příkaz Ferdinanda I. převzal výkup 
stříbra a mincovnu v Jáchymově od Šliků 
stát.
1533: V Jáchymově bylo odkryto již 133 žil, 

z nichž 15 hlavních dosahovalo mocnosti 70, 
výjimečně až 200 cm. 
1534: Jáchymov dosáhl svého vrcholu, se 
svými 18 200 obyvateli se stal po Praze 
(50 000 obyvatel) druhým nejlidnatějším 
městem Království českého, Plzeň měla v té 
době 3 000 obyvatel a Karlovy Vary 600. 
V provozu bylo 914 dolů se 4 113 havíři. 
Mezi občany byl nesmírně rozšířen alkoho-
lismus. V letech 1534-1540 byl vybudován 
v sousedství radnice a mincovny nový kostel, 
zasvěcený svatému Jáchymovi. 
1536: Došlo k vybudování nové mincovny 
s nárožním arkýřem. Budova je čtyřkřídlá na 
rozhraní gotiky a rané renesance.
1540-1544: Došlo k vybudování nové rad-
nice, trojkřídlého objektu s kruhovou věží 
a štíty. V roce 1540 postihlo Jáchymov silné 
zemětřesení. (obr. 19)
1545: 14. září byli Šlikové zbaveni všech 
dolů v Loketském kraji včetně Jáchymova 
a hradu Freudenstein a Jáchymov přešel 
s okamžitou platností do královské správy.
1548: V roce 1541 vydali Šlikové horní řád, 
který panovník Ferdinand I. převzal, nepa-
trně upravil a vydal. V Jáchymově bylo 505 
dolů s 2 272 havíři, po vrcholu v roce 1534 
nastával postupný útlum, snižoval se počet 
dolů, havířů i počet obyvatel. 
1551: Začaly být zaváděny výkonnější 
stroje, které postupně nahrazovaly četková 
čerpadla a ručně poháněné větrací měchy. 
Instalovány byly obousměrné velkovrátky 
s podstatně vyšším výkonem než těžní 
žentoury. 
1552: Jáchymov postihlo další zemětřesení.
1555: V Saské Kamenici zemřel 21. listo-
padu přírodozpytec, lékař a autor několika 
publikací, Georgius Agricola, z nichž nejzná-
mější je „De re metallica libri XII“, vydaná 
u Jeronýma Frobena v Basileji v roce 1556, 
obsahující obrázky od Basilia Weffringera, 
272 dřevorytů a 20 náčrtů. Kniha IV. o vy-
měřování dolů a Kniha V. o důlním měřictví 
obsahují nejvíce náčrtů, celkem 19 a Kniha 
VIII. o přípravě rud před tavbou obsahuje 65 

V Sokolově se během dne horníků uskuteční xxii. 
setkání hornických měst a obcí II. 



99

dřevorytů a je nejrozsáhlejší se 75. strana-
mi. 
1565: V Jáchymově byli popraveni za 
cizoložství v souladu s „Knihou zlých činů“ 
František Retz a Sybila Pornerová.
1566: Došlo k závalu na jámě z roku 1536 
s názvem Saská stařina, který uvěznil 21.  
listopadu havíře Urbana Sarera a Kryštofa 
Gericha. Pod vedením Brosia Meyera byli 
25. listopadu vyproštěni.
1570: V tomto roce vypukl největší mor 
v dějinách Jáchymova, zemřelo celkem 
1 352 lidí. V provozu bylo 224 dolů s 1 008 
havíři.
1573: Důlní dozorce na nálezné jámě 
Schweitzer Vít Walter se zabil pádem do 
hloubky 22 sáhů (44 m). Důl Schweitzer 
byl zřejmě opuštěn přízní svaté Barborky, 
protože po dvou smrtelných úrazech udeřil 
blesk do jeho těžního žentouru a zapálil jej. 
V Geyerské nálezné jámě došlo k závalu, 
pod kterým zůstal Laurenz Hammersdorfer, 
ale po čtrnácti hodinách byl uvolněn a za-
chráněn.
1584: 22. ledna vypadla z okna ve třetím 
poschodí desátkového úřadu 5,5 roku stará 
dcerka Kryštofa Hartlebena a zůstala bez 
zranění.
Počet dolů i obyvatel postupně klesal, až 
dílo zkázy završila třicetiletá válka v letech 
1618-1648. Další rozvoj revíru nastal ve 
století devatenáctém s výrobou uranových 
barev a ve století dvacátém s lázeňstvím 
a těžbou radioaktivních rud. Ty byly těženy 
v letech 1945-1964, nejvyšší těžby bylo 
dosaženo v roce 1955. V roce 1716 zde byla 
založena první vysoká škola báňská, která 
se postupně přes Prahu a Příbram dostala 
až do Ostravy, kde je provozována dodnes. 
Kromě Georgia Agricoly a Johannese Ma-
thesia v Jáchymově působil i známý prubíř 
a perkmistr Lazarus Ercker, který vydal 
v roce 1562 „Knihu o prubířství“ s názvem 
„Sarepta oder Bergpostill“. 
Nyní už přijměte pozvání k velkolepému 
Dni horníků a XXII. setkání hornických měst 
a obcí, které se v Sokolově uskuteční v so-
botu 8. září 2018. Děkuji za pozornost. 

„Zdař Bůh“ 
Ing. Jaroslav Jiskra, Ph.D.

Šlikovský stříbrný dvoutolar, revers Jáchymovský městský znak z roku 1520

Mincovna s radnicí v horní části Jáchymova v pohledu shora
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Kultura v Sokolově

To byla historie. A jak bude vypadat 22. 
setkání hornických měst a obcí na Den 
horníků v roce 2018?

Sokolov v sobotu 8. září ožije vzpomínkami 
na hornickou historii, stejně tak jako boha-
tým doprovodným programem. Hornickou 
pouť již tradičně zahájí hornický průvod 
městem. Jen ten letošní bude o několik set 
účastníků větší, protože se do naší domovi-
ny sjedou hornické spolky z celé republiky. 
Celý houf dorazí až na náměstí Budovatelů, 
kde proběhne slavnostní stužkování a pře-
dávání pamětních listů. Volně zde naváže 
program v rámci Dne s Armádou České 
republiky. Nebude chybět tradiční oceňo-
vání válečných veteránů, kdy sílu okamžiku 
navíc podtrhne přelet gripenů. Pokud se 
vám místo před Hornickým domem zalíbí, 
můžete se těšit na vystoupení tanečních 
skupin, dechového orchestru a po 15. 
hodině na známé písně Michala Davida. Se 
svým bandem zahraje od 17 hodin zpěvák, 
skladatel a textař Michal Hrůza, a protože 
krása střídá hrůzu, tedy nádheru, od 19 
hodin nastoupí na hlavní pódiu zpěvačka 
Bára Basiková. Program na náměstí Budo-
vatelů zakončí slovenská vokální skupina 
Fragile složená ze známých osobností, jíž je 
například i Soňa Norisová.
Za Městským domem kultury se rovněž 
budou dít věci. Po celé odpoledne zde 
bude prezentovat svou práci Policie České 
republiky a Hasičský záchranný sbor Kar-
lovarského kraje. Společně vás následně 
strhnou dynamickou ukázkou činnosti 
pořádkové jednotky Krajského ředitelství 
Karlovarského kraje a zmiňovaného hasič-
ského sboru.
Na své si přijdou i všichni, kdo navštíví 
Staré náměstí - zde se budou představovat 
národnostní menšiny. Pro návštěvníky si 
připraví tradiční taneční ukázky i pokrmy 
z národnostních kuchyní. Od 10 hodin 
můžete shlédnout nejen výstavu Dobrota 
Karlovarského kraje, ale zaměstnat ruce 
neobvyklou činností. Putovní kovárna 

nabídne možnost vyrobit si pod profesio-
nálním dohledem vlastní výrobky z kovu. 
V Nábřežní ulici se určitě zastaví ti, co jim 
v žilách koluje country krev. Folkové pódi-
um tento rok přivítá kapely MHS, Naden, 
Trepka, 4R, Pepa Štross nebo třeba Drsná 
žízeň. 
Konečně se přesouváme do areálu Bo-
hemia, kde to bude žít nejen hudbou, ale 
i sportem a adrenalinem. Od 10 hodin 
odstartuje na workoutovém hřišti další po-
kus o pokoření rekordu v rámci světového 
dne shybu. Hned vedle na víceúčelovém 
hřišti bude probíhat 2. ročník otevřeného 
turnaje ve Streetballu. Obě akce vytvářejí 
neuvěřitelnou atmosféru, doporučujeme 
přijít ji nasát. Opodál pro změnu můžete 
sdílet pocity vlastenectví s ozbrojenými jed-
notkami Armády České republiky. Ty nám 
představí vojenskou techniku, dynamickou 
ukázku vrtulníku a specialisté záchranné 
a výsadkové služby rovněž seskoky, to vše 
od 13 hodin. 
Ani v areálu Bohemia nebude chybět 
kulturní program. Ten v 16 hodin započne 
vítěz regionální soutěže, kterou vyhlásil 
Městský dům kultury. Na rockovém pódiu 
tak vystoupí vedle Stan & Tony revival, 
sokolovských Liberate nebo Hand Gre-
nade z Písku. Ve 21:30 to rozjede kapela 
s multiinstrumentalistou Viktorem Dykem 
v čele, bavit vás budou i po ohňostroji, 
který bude tento rok věnován 100. výročí 
založení Československa. 

Andrea Pfeifferová

Den horníků přinese kromě zábavy i ome-
zení silničního provozu v centru města
Omezení provozu 8. 9. 2018 od 10:00 hod 
do 11:00 hod z důvodu Hornického průvo-
du:
• parkoviště u Klášterního kostela sv. 
Antonína Paduánského
po dobu průvodu zamezení výjezdu z par-
koviště
• ul. Komenského

po dobu průvodu zamezení průjezdu ulicí 
Komenského směrem od Gymnázia
• Lidické nábřeží
po dobu průvodu zamezení průjezdu z Li-
dického nábřeží ulicí Bělehradská
• ul. Křížová
po dobu průvodu zamezení průjezdu z ulice 
Křížová do ulice Hálkova a zamezení průjez-
du z ulice Křížová do ulice Rooseweltova
• ul. Rooseweltova
po dobu průvodu bude omezen výjezd 
z parkoviště v ulici Rooseweltova, a to jak 
z parkoviště u Starého náměstí, tak parko-
viště před Městskou tržnicí
• Kruhový objezd u Městského úřadu
po dobu průvodu zamezení odbočení do 
ulice Rooseweltova
• Kruhový objezd u Gymnázia
po dobu průvodu zamezení odbočení smě-
rem ke kruhovému objezdu u Městského 
úřadu
• ul. Nábřežní
po dobu průvodu zamezení výjezdu z ulice 
Nábřežní do ulice Rooseweltova
• ul. Rokycanova
po dobu průvodu zamezení vjezdu do ulice 
od světelné křižovatky u OD Perla směrem 
k Městskému úřadu. Zamezení výjezdů 
z vnitrobloků ulice Wolkerova
• ul. J. K. Tyla
po dobu průvodu zamezení vjezdu do ulice 
od světelné křižovatky u OD Perla. Zame-
zení výjezdu z parkoviště před Lékařským 
domem Ohře.
• nábř. Petra Bezruče
po dobu průvodu zamezení výjezdu z nábř. 
Petra Bezruče do ulice Maxima Gorkého 
a ulice Pionýrů
• ul. Jednoty
po dobu průvodu zamezení vjezdu od 
křižovatky u Okresního soudu směrem 
k ulici Pionýrů. Zamezení vjezdu do ulice K. 
H. Borovského na křižovatce u Okresního 
soudu 
• K. H. Borovského
po dobu průvodu zamezení průjezdu ulice 
v úseku od křižovatky u Okresního soudu 

Doprovodným programem ožije opět celé město
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ke kruhovému objezdu u Městského úřadu
Úplné uzavírky:
• ul. Odboje 
dne 7. 9. 2018 od 19:00 hod do 01:00 hod 
dne 9. 9. 2018
• ul. Nábřežní 
dne 8. 9. 2018 od 06:00 hod do 22:00 hod 
dne 8. 9. 2018
• ul. Pionýrů (od křižovatky ul. Jednoty 
k parkovišti u I. ZŠ)
dne 8. 9. 2018 od 7:00 hod do 19:00 hod 
dne 8. 9. 2018
• ul. 5. května (v prostoru před budovou 

Městského domu kultury)
dne 7. 9. 2018 od 19:00 hod do 01:00 hod 
dne 9. 9. 2018
• ul. Rooseveltova (část pro podélné 
a kolmé parkování)
dne 8. 9. 2018 od 06:00 hod do 20:00 hod 
dne 8. 9. 2018
Částečné uzavírky:
• ul. 5. května (v prostoru před prodej-
nou s nábytkem)
dne 8. 9.2018 od 6:00 hod do 01:00 hod 
dne 9. 9. 2018
• náměstí Budovatelů

dne 8. 9. 2018 od 6:00 hod do 01:00 hod 
dne 9. 9. 2018

O dopravní situaci bude řidiče informovat 
svislé dopravní značení. V den akce bude 
doprava řízena Městskou policií Sokolov, 
Policií ČR a pořadatelskou službou. Omeze-
ní se netýká vozidel IZS a účinkujících. Obča-
nům se omlouváme za případné komplikace 
a děkujeme za respektování a pochopení 
těchto opatření.

Andrea Moulisová
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V Sokolově bude 
koncertovat Ivan Ženatý

Rudolf Havlík ví, 
po čem muži touží

Městský dům kultury ve spolupráci s odborem kultury Karlovarského 
kraje srdečně zvou veřejnost na slavnostní koncert k 100. výročí za-
ložení Československé republiky. Houslový virtuos Ivan Ženatý, který 
má své posluchače po celém světě, vystoupí společně s věhlasným 
Západočeským symfonickým orchestrem Mariánské Lázně v sobotu 
15. září 2018 od 19 hodin v městském divadle v Sokolově. „Vstupné 
je symbolických 50 korun. Každý návštěvník dostane welcome drink, 
abychom si mohli všichni společně připít. Pořad bude věnovaný také 
novému hledišti. Vůbec poprvé totiž tento večer diváci usednou 
v nově instalovaných divadelních křeslech,“ řekl ředitel MDK Ladislav 
Sedláček. 
Jedná se o jeden ze tří koncertů, které se v Sokolově v rámci význam-
ného jubilea v Sokolově uskuteční. Vstupenky na 15. září jsou již 
v předprodeji v Sokolovském infocentru. 

Respektive, snažil se to zjistit ve svém novém snímku, který nejen re-
žíroval, ale s Radkou Třeštíkovou také napsal. Jestli se mu to podařilo, 
můžete s mimořádným předstihem zjistit na vlastní oči. Film „Po čem 
muži touží“ bude mít v Sokolově v pondělí 17. září exkluzivní předpre-
miéru v sokolovském 4K 3D kině Alfa. Začátek je v 19:30 a vstupenky 
jsou již v prodeji. 
Diváci a fanoušci sokolovského rodáka se mohou těšit nejen na filmo-
vý zážitek, ale také na tvůrce osobně. Rudolf Havlík totiž do Sokolova 
dorazí, a nebude sám. Doprovodí jej Lucie Šteflová a Richard Jaroslav 
Műller. „Sokolováci si možná pamatují, že Rudolf Havlík byl v dubnu 
letošního roku vyznamenán cenou Osobnost města. Jeho přítomnosti 
využijeme i pro příležitost předat mu toto ocenění, které si právě kvůli 
natáčení jeho nového filmu nemohl převzít,“ ukončuje další pozvánku 
ředitel MDK Ladislav Sedláček. Vstupenky koupíte v Sokolovském 
infocentru, na pokladně kina, nebo v internetovém předprodeji. 

Pavla Sofilkaničová



i ministři. Za poslední roky jsme navíc rozšířili 
záběr Dne horníků o sportovní akce, abychom 
uspokojili touhy všech našich spoluobčanů. 
Již pátým rokem pořádáme ve spolupráci 
s Václavem Šimkem, Lenkou Strolenou, Markem 
Sladkým a Vladimírem Vlčkem Světový den 
shybu. Minulý rok odstartoval streetballový 
otevřený turnaj, který i letos pořádá BK 
Sokolov pod vedením Lukáše Šnobla. Letos se 
nově zapojí i Volejbal Sokolov, který na hřišti 
v areálu ISŠTE uspořádá zábavné odpoledne pro 
všechny fanoušky volejbalu. I letošní ohňostroj 
bude jiný než ostatní. Tematicky jsme jej spojili 
s obdobím roku 1918, 1938, 1948 a 1968. Pokud 
bych měl Den horníků shrnout, obecně jsme za 
ty čtyři roky s místostarostkou udělali z pouti 
společenskou událost pro všechny obyvatele 
Sokolova.

KROMĚ DNE HORNÍKŮ BUDE NADCHÁZEJÍ-
CÍ KULTURNÍ PROGRAM ZNAČNĚ VĚNOVÁN 
HISTORICKÝM ROKŮM KONČÍCÍM OSMIČ-
KOU. JAK VNÍMÁTE OSMIČKY?
ro Hned první osmička, která mě ovlivnila 
v mém životě, byl rok narození. Jsem totiž 
narozená na jaře 1968, říkalo se nám dubčekovy 
děti. Bohužel, znamená pro naši zemi i obrovské 
neštěstí v podobě okupace, která naše životy 
ovlivnila na tolik let. S povděkem se ohlížím za 
setkáním, kdy jsem společně s místostarostou 
Karlem Jakobcem na úřadě v den padesátého 
výročí 21. Srpna přivítala pamětníky srpnových 
událostí. Z jejich vyprávění mě mrazilo a bylo 

mi nesmírnou ctí je pohostit a vyslechnout. 
Těch pohnutých osmiček je hodně, jak si 
nakonec připomínáme i v tomto vydání. Takže, 
já na ně věřím. A srdečně zvu všechny čtenáře 
na související program, který se nejenom 
v Městském domě kultury ještě chystá. Ať 
už mluvím o výročním koncertu 15. září s 
Ivanem Ženatým a KSO Mariánské Lázně, 
nebo přednášce 28. října pana PhDr. Vladimíra 
Rozhona, Ph.D. Obojí v souvislosti s oslavami 
vzniku Československa. Z bohaté nabídky 
přednášek i v knihovně, nebo muzeu si jistě 
vybere každý, koho téma zajímá.
ls Já vnímám osmičky jako čísla, s nimiž přišly 
v naší historii významné události. Něco při 
nich vzniklo, o něco jsme jako národ přišli, a já, 
vzhledem k tomu, že jsem se narodil a vyrůstal 
v Československu, tuto historii vnímám velmi 
intenzivně. A i to je jeden z důvodů, proč 
my, jako MDK Sokolov, věnujeme tak velkou 
pozornost těmto výročím. První významnější 
oslava „osmiček“ v roce 2018 proběhla při 
promítání filmu Jan Palach, které bylo spojeno 
s besedou o roku 1968 v Sokolově v režii PhDr. 
Vladimíra Bružeňáka. Velmi příjemně nás 
překvapila vysoká účast návštěvníků. Další 
přednáška na toto téma se odehraje se stejným 
historikem 4. září v MDK na Malém sále. Jak 
již zmínila paní místostarostka, jako další 
následuje 15. září koncert ke 100. výročí založení 
republiky a zároveň slavnostnímu otevření 
nově zrekonstruovaného Městského divadla. 
Vyvrcholením všech osmičkových vzpomínek 
bude společenský večer MDK, kde přivítáme 
umělce Sukova orchestru a jak již bylo řečeno, 
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Diváci sokolovského divadla usednou po 
prázdninách v novém
Nejen o nově zrekonstruovaném Městském 
divadle, ale i o nadcházejících akcích 
i zhodnocení těch uplynulých jsme si povídali 
s místostarostkou Renatou Oulehlovou 
a ředitelem Městského domu kultury 
Ladislavem Sedláčkem…

TĚŠÍTE SE NA DEN HORNÍKŮ?
ro Sokolov vždy byl a je hornickým městem. 
První zmínka o těžbě uhlí na Sokolovsku je 
z roku 1760. A Den horníků se k historii hlásí a je 
pro mne srdeční záležitostí. Jako dítě pamatuji 
skutečné parády. Ženy i muži po celém městě 
chodili v uniformách. Postupně se z akce bohužel 
stala především pouť s kolotoči a koncerty. 
V roce 2015 jsme se po letech vrátili k průvodu, 
a i když to bylo pro nás organizačně nové, mělo 
to úspěch a úroveň. Letos se v obnovené tradici 
pokračuje už počtvrté a já se opravdu velmi 
těším. Letošní program navíc obohatí setkání 
hornických měst, jemuž předchází i páteční 
ples. Konec tohoto volebního období tak 
můžeme pomyslně vnímat velmi symbolicky 
a přeji si, aby se v tradici pokračovalo. 
ls Na letošní ročník se těším obzvlášť právě 
kvůli XXII. setkání hornických měst a obcí, 
které na náš Den horníků přiláká bezmála 
700 horníků z celé republiky i ze Slovenska. 
Nikdy jsme v Sokolově neorganizovali průvod 
takových rozměrů a musím přiznat, že to bude 
organizačně velmi náročné především v cíli na 
náměstí Budovatelů. Zároveň musíme sladit 
celkem čtyři kapely, které budou navozovat 
v průvodu dobrou náladu. Ale právě proto, že 
mám rád výzvy, se na tuto slávu opravdu těším. 
Obecně jsem velmi rád, že se před čtyřmi lety 
stal z Hornické pouti opět Den horníků a tuto 
tradici se snažíme umocňovat právě hornickými 
průvody, které se každoročně rozrůstají 
o stovky účastníků. Zároveň jsem moc hrdý 
na to, že se nám s panem náměstkem Petrem 
Kubisem podařilo udělat ze Dne s armádou 
akci vnímanou především jako složení holdu 
vojákům a válečným veteránům a jsme rádi, že 
akce má takovou váhu, že ji s oblibou navštěvují 
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součástí bude i přednáška PhDr. Vladimíra 
Rozhona. Další oslavou bude také ohňostroj 
na Dni horníků, který bude tématicky spojen 
s obdobím roku 1918, 1938, 1948 a  1968. 
Podzim však nebude jen ve znamení osmiček. 
Na září se nám podařilo dojednat exklusivní 
předpremiéru filmu Po čem muži touží, 
na niž přijede režisér Rudolf Havlík, který 
zároveň převezme ocenění Osobnost roku 
z rukou vedení města, které nemohl převzít 
v dubnu. Společně s ním dorazí do našeho 
kina i herci Anna Polívková, Lucie Šteflová 
a Richard Jaroslav Müller. Na konci září 
proběhne tradiční Sokolovská čurda, kterou 
spolupořádáme s divadlem Bez zákulisí 
a stojí za to ji navštívit a nasát zde tu skvělou 
atmosféru. Dále bych čtenáře rád pozval na 
koncert kapely Rangers, který se uskuteční 
v rámci besedy se seniory a je takovým dárkem 
pro naše nejmoudřejší k Mezinárodnímu dni 
seniorů. 18. října proběhne další premiéra 
s tvůrci, tentokrát u filmu Mars s režisérem 
a scénáristou Benjaminem Tučkem. Součástí 
slavnostního večera bude rovněž koncert 
velmi oblíbené hudební skupiny Elektrický 
oslík. Druhý listopadový víkend proběhne 
již třetí ročník stále oblíbenějšího plesu 
MDK. Opět bude oslavou umění, jež se rodí 
právě tady u nás v MDK v našich hudebních 
a tanečních sálech. Předvánoční akce zahájí 
2. prosince rozsvěcení vánočního stromu 
s již tradičním adventním během. 9. prosince 
naváže rakouská tradice v podobě průvodu 
čertů. Letos bude okořeněn účastí čtyř 
zahraničních skupin, které se sami přihlásili. 
Za to jsme velice rádi, protože je vidět, že 
náš průvod čertů si získává na oblibě. Letošní 
novinkou bude zkrácení času průvodu a chtěli 
bychom zahraniční účastníky vypouštět 
ze Základní umělecké školy na Starém náměstí 
a české účastníky z Hornického domu na 
nám. Budovatelů. Obě skupiny se tak vymění 
na kruhovém objezdu u Městského úřadu 
Sokolov, kde si účastníci užijí cca 1,5 hodiny 
zábavy, o kterou nebude nouze. 

ZÁŘIJOVÝ VÝROČNÍ KONCERT BUDE 
ZÁROVEŇ PRVNÍ VEŘEJNOU AKCÍ, KDE 
DIVÁCI USEDNOU V NOVÝCH DIVADELNÍCH 
KŘESLECH.
ro Tento projekt jsme připravili, dá se říct, za 

pět minut dvanáct. Minulý rok jsme společně 
s MDK uspořádali zvláštní projekci filmu 
SAMA s Lubou Skořepovou pro základní školy. 
Snímek jsme průběžně promítali jak v divadle, 
tak v kině. A jak jsme se s panem ředitelem 
přesouvali ze sálu do sálu, abychom dětem 
film uvedli, pocítili jsme ten bezprostřední 
rozdíl z pohodlí a nepohodlí. A bylo jasno. Na 
finančním odboru jsem vznesla požadavek do 
rozpočtu, jehož přípravy vrcholily, a zařadili 
jsme do investic nová sedadla. Tímto dodatečně 
ještě jednou velmi děkuji zastupitelům, kteří 
projekt jednomyslně podpořili. 
ls Divadelní sedadla byla více než 20 let stará, 
a proto jsme strašně rádi přijali i za svůj nápad 
paní místostarostky Oulehlové, že bychom 
s tím měli něco udělat, aby byla návštěva 
našeho divadla příjemným zážitkem. V rámci 
zkušeností s hledišti v jiných divadlech jsme se 
shodli, že oslovíme české výrobce, neb jsme 
nechtěli, abychom výběrovým řízením dostali 
firmu, s kterou nemáme my nebo nikdo jiný 
žádné zkušenosti. Vsadili jsme tedy na jistotu 
a tradici. Myslím si, že výsledek bude opravdu 
velkým překvapením pro návštěvníky našeho 
divadla. Se samotnou výměnou sedaček se 
spojila rovnou obnova parket v divadelním 
sále. Zároveň s tímto jsme rovnou tedy opravili 
i již notně opotřebované omítky vstupu do 
divadla a taktéž informační cedule, které 
každý návštěvník uvidí a dovedou ho k jeho 
místu. Současně s výměnou sedaček jsme 
doplnili i promítárnu o digitální projektor, 
který nám umožní promítat např. záznamy 
z oper, koncertů a případně může sloužit jako 
plnohodnotný druhý kinosál ve městě. 

INVESTICE V POSLEDNÍCH LETECH BYLY DO 
MDK I KINA VELKORYSÉ.
ls Letos jsme zároveň investovali do výměny 
podlahových krytin v infocentru, stejně tak 
obnovy nábytku, vymalovali jsme stěny, 
zpříjemnili jsme nákup vstupenek pomocí nové 
obrazovky a otevřeli celý prostor prosklenou 
stěnou. Interiér Sokolovského infocentra teď 
působí vkusně a vzdušně.
Součástí letošních oprav v MDK byl zároveň 
podkrovní byt, přičemž oprava se ukázala 
díky obrovskému zájmu o ubytování v našem 
apartmánu jako velmi dobrá investice. Byt 
nyní vyhovuje standardům moderního 

ubytovacího zařízení a slouží nejen pro 
návštěvníky města, ale také pro umělce, 
kteří vystupují na našich akcích. I zde dochází 
k finanční úspoře, protože pro ně není nutné 
vyhledávat jiná ubytovací zařízení. Apartmán 
poskytuje 9 lůžek, zařízenou kuchyň, televizi, 
Wi-Fi, sociální zařízení. 
Také byly zrekonstruovány ve spolupráci 
s Odborem rozvoje města Sokolova prostory 
Malého sálu a Herny. Došlo k výměně vybavení 
a zařizovacích předmětů, což pro nás bylo velmi 
náročné, co se týče činnosti a aktivit v MDK, 
protože se vše provádělo za plného provozu.  
To znamená skloubit akce, kroužky, úklid 
a mnoho jiného. Podařilo se nám také z MDK 
dostat výherní automaty a zrekonstruovat 
ve spolupráci s městem, odborem rozvoje 
a podnájemcem nový prostor, který vznikl 
z bývalého Ofsajdu. Troufám si podotknout, že 
i tento projekt je nadmíru zdařilý. V podstatě 
nám zbývá v Hornickém domě dokončit pouze 
Velký sál. I zde jsme letos dělali opravy, jako je 
například přebroušení parket. Velkým přáním 
našich návštěvníků a umělců je výtah, který by 
umožnil dostat se bezbariérově do vnitřních 
prostor MDK Sokolov. Obzvláště muzikanti 
a zvukaři by mohli vyprávět, jaké to je bez 
výtahu ručně vynášet nástroje a vybavení až 
na Velký sál. 
V letošním roce jsme se aktivně zapojili 
o získávání dotací od Karlovarského kraje, 
Euroregia Egrensis, Ministerstva kultury 
ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR - 
Úřad práce Sokolov. Zde musím konstatovat, 
že všechny tyto dotace jsou vždy spjaté 
s náročnou administrativou a její zpracování 
znamená přijmout další osobu. 
Osobně bych takto chtěl poděkovat všem 
našim partnerům, kteří nám přispívají finančně 
nebo i věcnými dary na všechny naše akce, 
které pořádáme. Bez nich by úroveň některých 
událostí nemohla dosahovat takových kvalit, 
které se snažíme navyšovat. 
A co se týče kina, považuji za velký úspěch 
obrovský nárůst návštěvnosti, kdy jsme se 
dostali z čísla 22 000 diváků na 44 000 diváků 
během 3 let. Během té doby jsme zpříjemnili 
návštěvy kina možností nákupu elektronické 
vstupenky. Výměnou projektoru jsme mohli 
také změnit aktivní 3D brýle na pasivní, které 
si může návštěvník zakoupit a odnést, což je 
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Sokolovsko pod vládou osmiček
V historii českého národa se opakují důle-
žité letopočty s osmičkami na konci, a pro-
to se zrodil pojem „Osudové osmičky“. 
Můžeme připomenout třeba třicetiletou 
válku v letech 1618-1648, revoluční rok 
1848, konec 1. světové války v roce 1918, 
odtržení Sudet v roce 1938, Únorový puč 
v roce 1948 a srpnové události v roce 1968.  
Jen Sametová revoluce přišla až v roce 
1989. Událostmi v únoru 1948 jsme se za-
bývali v letošním únorovém čísle Patriota 
a nyní přinášíme osmičkové letopočty dva-
cátého století v kontextu našeho města, 
Sokolovska a celé republiky.  Rokem 1918 
Vás provede PhDr. Vladimír Rozhon, Ph.D. 
ze Sokolovského gymnázia, událostmi 
roku 1938 PhDr. Vladimír Bružeňák, který 
také vyučuje na sokolovském gymnáziu 
a událostmi roku 1968 Mgr. Romana Bera-
nová a Ing. Michael Rund ze sokolovského 
muzea.  

VZNIK REPUBLIKY ROKU 1918 
a sokolovsko

Před sto lety se celá Evropa nacházela ve 
víru nepředstavitelně dramatických udá-
lostí, jež zásadně ovlivnily následující vývoj 
a jejichž výsledkem byl mimo jiné i vznik 
samostatného československého státu. 28. 
říjen 1918 je připomínán jako den vyhlášení 
republiky a vzápětí byl také téměř všemi 
obyvateli českomoravského prostoru ná-
ležitě oslavován. Ono spojení téměř všemi 
v sobě skrývá zhruba třetinově zastoupené 
německé obyvatelstvo, převážně usídlené 
v souvislém pohraničním pásmu, jež z po-
chopitelných důvodů vznik státu, v němž by 
mělo být menšinou, nikterak nevítalo. To se 
týká i našeho regionu. Než se ale podíváme, 
jak probíhaly říjnové události na Sokolovsku, 
je nutno si připomenout širší souvislosti.
V průběhu října 1918 už bylo více méně jasné, 
že dlouhá a krvavá válka nespěje k vítězství 
centrálních mocností. Německo po zhroucení 
Ludendorfovy ofenzivy bylo na pokraji vojen-
ského, hospodářského i politického kolapsu 
a Rakousko-Uhersko už se v něm nacházelo. 
Odstředivé tendence v mnohonárodnostní 
monarchii již byly v plném proudu. A nebyli to 

jen Češi, kteří, jak se často mylně domníváme 
jako jediní, „rozbíjeli“ monarchii. Maďaři si již 
dlouhodobě vedli téměř samostatnou politi-
ku, vznik samostatného Polska byl obsažen 
dokonce ve třináctém ze čtrnácti bodů prezi-
denta Wilsona z 8. ledna 1918. Dále bychom 
mohli připomínat Rumuny, Jihoslovany, Italy 
a rakouští i čeští Němci již dlouho uvažovali 
o spojení s Německem. 
Nutno ovšem poznamenat, že myšlenky na 
samostatný český, respektive českosloven-
ský stát se však začaly objevovat již v prvních 
měsících Velké války. Myšlenky záhy vedly 
k činům, které se ovšem hmatatelně projevily 
až v průběhu roku 1918, kdy Československá 
národní rada, vedená triumvirátem Tomáš 
Garrique Masaryk, Edvard Beneš a Milan Ras-
tislav Štefánik a opírající se o československé 
dobrovolníky, kteří bojovali na straně doho-
dových mocností, dosáhla oficiálního uznání 
představitelů dohodových vlád. 14. října pak 
bylo oznámeno ustanovení prozatímní čes-
koslovenské vlády a o čtyři dny byla v Paříži 
publikována tzv. Washingtonská deklarace, 
která proklamovala československý stát jako 
parlamentní republiku.
Domácí odboj to také neměl jednoduché. 
S počátkem války došlo v Čechách k suspen-
zaci ústavy, zavedení tuhého policejního re-
žimu a utužení cenzury. Někteří čeští političtí 
představitelé, například vůdce národních 
socialistů Václav Klofáč, byli pozatýkáni a bez 
soudu drženi ve vězení. V březnu 1915 se 
sice na podporu Masarykovy zahraniční akce 
vytvořil ústřední orgán domácího odboje, 
nazývaný Tajný výbor Maffie, ale jeho vůdčí 
osobnosti byly záhy zatčeny. Karel Kramář 
a Alois Rašín byli dokonce odsouzeni k trestu 
smrti. Měli štěstí, neboť nový císař Karel I., 
který nastoupil po smrti svého strýce Fran-
tiška Josefa I. v listopadu 1916, je a s nimi 
i všechny vězněné počátkem července násle-
dujícího roku amnestoval. Naprostá většina 
z nich se okamžitě začala angažovat ve pro-
spěch budoucího samostatného státu.
Nemáme bohužel prostor zmiňovat zlomové 
události cesty k samostatnosti, ale nesmírně 
důležitou se stala dohoda českých politických 
stran z 13. července 1918, jíž byl ustanoven 
vrcholný orgán domácího odboje – Národní 

výbor československý. Pod předsednictvím 
Karla Kramáře si stanovil jasný program, pře-
vzetí státní moci. Autoritu Národního výboru 
neohrozil ani pokus akčního výboru, který se 
snažil využít generální stávky zorganizované 
14. října na protest proti vývozu potravin 
k vyhlášení socialistické republiky. 25. října 
pak delegace Národního výboru odjela do 
Ženevy na jednání s Benešem o podobě 
budoucího státu. V té chvíli nikdo netušil, že 
události vezmou tak rychlý spád.
28. října kolem deváté hodiny dopolední 
se zbylí členové Národního výboru, kteří 
neodjeli s Kramářem na ženevské setkání, 
rozhodli převzít kontrolu nad Obilním 
úřadem. To se jim bez jakýchkoliv problémů 
podařilo. Krátce nato byl na redakční tabuli 
listu Národní politika vyvěšen text nóty, kte-
rou předchozí den zaslal rakousko-uherský 
ministr zahraničí Gyula Andrássy prezidentu 
USA Wilsonovi a která nabízela ochotu jednat 
o příměří. Avšak už první čtenáři si nótu myl-
ně vyložili jako kapitulaci. Vzápětí se začaly 
shromažďovat jásající davy. Obyvatelé Prahy 
mávali českými vlajkami, provolávali slávu 
Masarykovi, Wilsonovi a Československu, 
ale také odstraňovali symboly mocnářství 
a německé nápisy.
Zástupci Národního výboru, jmenovitě An-
tonín Švehla, František Soukup, Alois Rašín 
a Jiří Stříbrný, byli sice živelným vývojem 
překvapeni, ale zároveň připraveni a nastalé 
situace dokázali dokonale využít. Kolem 
poledního oznámili na místodržitelství, 
že jménem Národního výboru přebírají 
správu země a postarají se o zajištění klidu 
a pořádku. V tom čase agrárnický poslanec 
Isidor Zahradník, který se náhodou ocitl 
v centru Prahy, vyhlásil u sochy sv. Václava 
vznik samostatného státu a vzápětí nechal 
tuto zprávu rozeslat z nádraží železničním 
telegrafem do dalších měst.
Aby byl zajištěn pořádek a předešlo se 
násilnostem a rabování, začaly po ulicích 
patrolovat dobrovolnické hlídky složené 
převážně z členů sokolské jednoty a zároveň 
byly do ulic poslány kapely, které svou hud-
bou dokázaly utlumit nežádoucí vášně. Také 
došlo k dohodě s velitelem pražské posádky, 
že vojsko nezasáhne.
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hraničí dorazily nejpozději 29. října. Mnozí 
politici i novináři reagovali v duchu myšlenky, 
že když si Češi uplatnili své právo na sebeur-
čení, nebudou bránit ani českým Němcům. 
Také současně s vyhlášením provincie 
Doutschbëhmen se v okresních městech 
začaly utvářet národní rady či výbory.
1. listopadu tak vznikla národní rada pro okres 
Loket, předsedou byl zvolen továrník Rudolf 
Wesely. Týž den došlo k jejímu ustanovení ve 
Falknově, předsedou se stal zakladatel a zá-
roveň předseda lokální strany svobodných 
socialistů Simon Starck. V Kraslicích začal 
působit okresní národní výbor 4. listopadu, 
navazoval však na samostatnou německou 
správu, která vznikla již 28. října a v jejímž 
čele stanul továrník Anton Breinlem.
Je pochopitelné, že prvotním úkolem bylo 
řešit neúnosnou zásobovací a bezpečnostní 
situaci. Obzvláště, když mnozí obyvatelé 
se snažili pomoci si vlastními silami, takže 
docházelo ke krádežím, mnohdy i k rabování. 
Zachovala se dobová karikatura zachycující 
takovouto svépomocnou akci, jež se odehrá-
la 6. listopadu přímo v centru Falknova a na 
níž se podíleli i obyvatelé okolních vesnic. 

K večeru pak Národní výbor schválil a ná-
sledně vydal dva dokumenty. Rašínem 
koncipovaný první československý zákon, 
který měl zaručovat poklidné převzetí moci, 
a Manifest k národu, jenž deklaroval vznik 
samostatného státu a začínal slovy: „Lide čes-
koslovenský. Tvůj odvěký sen se stal skutkem 
...“ Pod oběma dokumenty byla podepsána 
výše zmiňovaná čtveřice. Pátý podpis patřil 
jedinému zástupci Slováků Vavro Šrobárovi, 
který ten den náhodou dorazil do Prahy a byl 
na poslední chvíli kooptován do Národního 
výboru. Podepsaní následně vstoupili do 
dějin jako „Muži 28. října“.
Poklidné přebírání moci probíhalo bez vážněj-
ších problémů i v následujících dnech. 30. října 
se v Turčianském Svätém Martinu sjelo 200 
slovenských politických představitelů a de-
klarativně se připojili ke společnému státu 
Čechů a Slováků. Proces vzniku samostatného 
Československa byl zdánlivě dovršen. Slovo 
zdánlivě je na místě, neboť k poklidnému 
přebírání moci docházelo jen ve vnitrozemí 
s převahou českého obyvatelstva. Tam, kde 
převažovalo německé, tudíž převážně v po-
hraničí, se situace vyvíjela dle jiného scénáře.

SITUACE V POHRANIČÍ

Již 21. října ve Vídni vyhlásilo shromáždění 
německých poslanců z Rakouska vznik 
Německého Rakouska, jehož součástí mělo 
být i české a moravské pohraničí s převahou 
německého obyvatelstva včetně jazykových 
ostrovů kolem Brna, Jihlavy a Olomouce. 
Jednalo se sice zatím o formální deklaraci, 
ale již 29. října se v reakci na vyhlášení Čes-
koslovenska sešli ve Vídni němečtí poslanci 
z Čech a vyhlásili vznik samostatné provincie 
Deutschböhmen s centrem v Liberci. Provin-
cie zahrnovala území od Orlických hor až po 
Cheb a měla být začleněna jako autonomní 
jednotka do výše deklarovaného Německé-
ho Rakouska.
Následovalo vyhlášení provincie Sudeten-
land na severní Moravě, Deutschsüdmähren 
na jižní Moravě a šumavští Němci vytvořili 
Böhmerwaldgau. Všechny provincie se po-
chopitelně hlásily k Německému Rakousku. 
Pokusy o kompromisní jednání selhaly, a tak 

pražská vláda, zastávající celistvost území 
v historických hranicích a mající v tomto pod-
poru dohodových mocností, sáhla k silovému 
řešení a za pomoci vojska postupně pohranič-
ní oblasti obsadila. Většinou se nesetkávala 
s odporem, pouze někteří radikálněji nala-
dění politikové se uchýlili do exilu, většinou 
do Vídně, z něhož následně vysílali verbální 
protesty proti české tyranii.
Napětí se ovšem vystupňovalo začátkem 
března 1919, kdy v pohraničí byla vyhlášena 
generální stávka na protest proti tomu, že 
československá vláda zakázala českým Něm-
cům účast ve volbách v rámci Německého 
Rakouska. Na mnoha místech došlo k de-
monstracím, násilnostem, byli mrtví a ranění. 
To pochopitelně zanechalo hluboké jizvy 
v českoněmeckých vztazích. Ovšem poměrně 
záhy se většina německého obyvatelstva 
s československým státem ztotožnila a mnozí 
se dokonce po odeznění poválečné krize ak-
tivně zapojili do jeho chodu. Republika také 
ve své ústavě z roku 1920 zaručovala rozsáhlá 
práva a svobody svým národnostním menši-
nám, a tak, ačkoliv se vždy najdou nějaké třecí 
plochy, vzájemná tolerance, ba i spolupráce 
fungovala až do velké hospodářské krize a do 
nástupu nacismu v sousedním Německu. To 
už však je jiná kapitola.
Konečně se dostáváme k Sokolovsku. 
Nejdříve nutno poznamenat, že naprostá 
většina obyvatel na podzim roku 1918 řešila 
jiné problémy nežli státoprávní postavení 
svého regionu. Na pořadu dne byly otázky 
prostého přežití. Byl obecný nedostatek 
všeho, zejména základních potravin, vázlo 
zásobování, byl hlad, šířily se nemoci, často 
nebylo čím topit. Na území současného 
Sokolovska byla situace obzvláště tíživá, 
neboť pohraniční oblasti z velké části nepat-
řily k zemědělsky soběstačným a byly závislé 
na dovozu. V našem regionu vyvstal ještě 
jeden závažný problém. Už během války byla 
personální situace v dolech napjatá, ale 
s ukončením militarizace průmyslu se stala 
kritickou, neboť nuceně nasazení pracovníci 
odjížděli domů a noví horníci nepřicházeli. 
Už v polovině listopadu se těžba dostala pod 
polovinu běžných dodávek.
Zprávy o vyhlášení Československa do po- Karikatura zachycující rabování v Sokolově



obsazeny Mariánské Lázně a z nich následně 
dorazilo přes 800 mužů 35. plzeňského pluku 
pod velením podplukovníka Viléma Slezáčka 
do Karlových Varů. Zvláštním vlakem pak 
16. prosince přijel ráno v devět hodin oddíl 
120 mužů se čtyřmi důstojníky do Falknova. 
Vojáci byli následně ubytováni na zámku. 
Podplukovník Slezáček převzal moc jménem 
československé vlády, úředníci a policie se 
podvolili a nadále pracovali pod pražským 
vedením. Vyhláškou byly rozpuštěny oddíly 
domobrany a národní rady a byly zakázány 
libovolné rekvizice a prohlídky. Kraslice 
zůstávaly po nějaký čas stranou zájmu, tak 
k jejich obsazení došlo až 7. ledna 1919.

Pařížská mírová konference sice potvrdila 
historické hranice novému státu, soužití 
dvou národů však vyřešit nemohla, takže 
vzájemná traumata a nevraživosti se odra-
zily v následných událostech bouřlivého 20. 
století.
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Pro zajištění pořádku tak byly oficiálně 
zřizovány oddíly domobrany, Volkswehr. 
Ovšem kromě toho začaly v jednotlivých 
městech živelně vznikat polovojenské orga-
nizace, avšak mnozí jejich členové nabytou 
moc využívali ve svůj prospěch. To je příklad 
jindřichovického zajateckého tábora, v němž 
koncem října bylo ještě internováno na 800 
zajatců. Vojáci strážní posádky, jak Češi, tak 
Němci, začali sami odjíždět domů, takže 
zbylo jen několik důstojníků. Z obav, aby 
se téměř nehlídaní zajatci neozbrojili, byl 
z obyvatel Jindřichovic a Rotavy vytvořen asi 
stočlenný strážní oddíl. 4. listopadu se k tá-
boru, z něhož mezi tím byli odváženi zdraví 
zajatci, začali stahovat obyvatelé okolních 
obcí a pod záminkou spravedlivé dělby zásob 
tábor vyrabovali, čehož se aktivně účastnili 
i mnozí členové ostrahy.
Zásobovací potíže a hospodářské problémy 
se místní správy pokoušely mimo jiné vyřešit 
i vydáváním vlastních (okresních) nouzových 
peněz. Ve Falknově tak již 6. listopadu byly 
vytištěny směnky v hodnotě jedné, dvou, 
pěti, deseti a dvaceti korun, v Kraslicích k po-
dobnému kroku přistoupili 20. listopadu. 
Oběh takovýchto platidel byl českosloven-
skou vládou 31. ledna 1919 zastaven s tím, 
že do 28. února byly vyměňovány za peníze 
státní.

Koncem listopadu 1918 se československá 
vláda rozhodla obsadit pohraničí vojensky. 
Většinou stačily malé jednotky, kterým se 
místní správy rozhodly neklást odpor. Pověst-
nou výjimkou z pravidla bylo obsazení Mostu 
29. listopadu, které si vyžádalo šest padlých 
českých vojáků. 8. prosince byly bez problémů 

SOKOLOV (fALKNOV NAD OŘHÍ)
 V ROCE 1938

Vzrůstající míra napětí a národnostní a rasové 
nesnášenlivosti ze strany německých nacistů 
byla ve městě přítomna již od počátku 30. 
let, zvýšila se však po nástupu Adolfa Hitlera 
k moci v Německu roku 1933. Nacistická stra-
na DNSAP byla sice tehdy československou 
vládou zakázána, ale vzápětí vznikla SdP, 
Sudetoněmecká strana, která v roce 1935 
prakticky vyhrála volby. A když bylo k Říši 
v březnu 1938 připojeno Rakousko, z dosud 
poměrně klidného pohraničí ČSR se den za 
dnem stávala stále žhavější půda. 13. září 
pak propuklo otevřené povstání SdP proti 
Československu, které sice bylo potlačeno, 
ale za dva týdny pak přišel osudný Mnichov 
a s ním vše to, co následovalo. Jak události 
roku 1938 proběhly v našem městě?
Zdejší nacisté nebyli kromě několika demon-
strativních pochodů a shromáždění počát-
kem 30. let příliš vidět, to se však postupně 
měnilo. Například již při oslavách 1. máje v le-
tech 1937 i 1938 v parku se na demonstraci 
SdP shromáždilo několik tisíc lidí a promluvil 
k nim i předseda Konrád Henlein. Ve městě 
však sídlila významná posádka českosloven-
ské armády, proto zachovávali místní nacisté 
při plánování jakýchkoliv nepokojů ve městě 
značnou obezřetnost. Přesto Sokolov zcela 
klidný nebyl, i když zde události osudného 
září nenabyly tak tragických rozměrů jako 
například v Habartově nebo Krajkové. 
Již v neděli 11. září se kolem tři čtvrtě na de-
set rozlehla městem detonace. Na státním 
policejním úřadě, stejně jako na četnické 
stanici nastal poplach, vyděšení obyvatelé 
vybíhali ven. K výbuchu došlo na zahradě 
vyhlášeného hotelu Hahm v Nádražní ulici 
(Bahnhofstrasse). Na místo okamžitě vyjeli 
policisté a četníci, kteří na zahradě hotelu 
nalezli asi 30 centimetrů hluboký a 40 cen-
timetrů široký kráter a zbytky průmyslové 
trhaviny dynamon. Nálož vyrazila na 46 oken 
hotelu a také sousedního domu městského 
lékaře dr. Dienera. Zhruba za půl hodiny se 
ozval výbuch další. Druhá bomba vybuchla 
na zahradě kapucínského kláštera, naproti 
české škole, které detonace vyrazila devět 

Ukázka nouzových peněz

falknovská vyhláška z prosince 1918
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oken. Vyšetřováním byl zajištěn příslušník 
SdP z Dolního Rychnova Wenzel Baier, u kte-
rého byly nalezeny zbraně a další výbušniny. 
Výbuchy měly zastrašit především zdejší 
Čechy a antifašisty.
Přišlo 13. září, den povstání SdP proti vládě 
republiky. Náměstí bylo plné lidí, z oken jsou 
vyvěšovány vlajky s hákovým křížem. Všude 
hlídkují příslušníci SdP, československé 
četníky či policisty nikde vidět není. V zájmu 
zachování klidu je okresní hejtman stáhl. 
Německé školy zastavily vyučování, česká 
škola byla plná rodičů, kteří si šli narychlo 
vyzvednout své děti. Od Dolního Rychnova 
se po chebské silnici valí do města další davy 
lidí, okolní továrny a doly zastavily práci.
Na sokolovském nádraží se mezitím začaly 
shromažďovat české rodiny a rodiny antifa-
šistů. Co nejrychleji pryč z tohohle zfanatizo-
vaného města! Učitel české menšinové školy 
Ondříček, než došel na nádraží, byl celý popli-
ván a bylo mu několikrát vyhrožováno smrtí. 
Český kněz arciděkanského kostela Josef 
Zvěřina vzpomíná: „Ten den se na sokolov-
ském náměstí shromáždily stovky lidí, mezi 
nimiž zavládlo davové šílenství, vyli, křičeli, 
hulákali, zpívali.“ Arciděkan Richard Hopp 
vyslal Zvěřinu, aby s nimi promluvil, což však 
nebylo možné. „Byli by mne roztrhali nebo 
z té věže klidně shodili, byli nepříčetní.“
Dav začal provolávat protistátní hesla 
a jméno Adolfa Hitlera. Někteří z nejvíce roz-
vášněných mladíků začali rozbíjet výlohy ob-
chodů, které vlastnili antifašisté, Češi a židé. 
Jednalo se o skupinku asi 15 mladých mužů, 
které vedl Anton Haberditz. Ten první hodil 
kámen do výlohy firmy GEC, jeho příklad pak 
následovali další. Poté se obrátili k domu Al-
freda Fischera na rohu náměstí, č. p. 143, kde 
sídlila četnická stanice. Zřejmě měli v úmyslu 
napadnout i ji, což jim však vymluvili někteří 
ze starších členů spolku válečných veteránů.
Plány napadnout místní četníky však zřejmě 
zcela ze všech horkých hlav nezmizely, jak 
o tom svědčí vzpomínky na připravovaný útok 
na četnická kasárna na Starém náměstí. Na-
štěstí byli četníci některými antifašisty včas 
upozorněni a po rozmístění tanků a obrně-
ných vozidel okolo náměstí z připravovaného 
útoku sešlo. Minimálně ze dvou vzpomínek je 

však známá až otřesná skutečnost, že v are-
álu sokolovské chemičky již bylo vykopáno 
několik hrobů, s největší pravděpodobností 
právě pro sokolovské německé antifašisty, 
sociální demokraty a komunisty.  
Československá vláda zareagovala na po-
vstání poměrně rychle a razantně. Již večer 
13. září se na nárožích objevilo oznámení 
o vyhlášení stanného práva, v ulicích se opět 
objevili četníci, vojáci a policisté. Po celém 
městě zmizely nacistické prapory, zamazané 
české nápisy byly opět obnoveny, zasklívala 
se rozbitá okna a výkladní skříně.  Situace 
ve městě se začala od příštího dne pomalu 
uklidňovat, ale vypadalo to zde poněkud 
zvláštně. Zrušeny byly trhy, obchody, až na 
výjimky, byly zavřeny. Práci zastavily okolní 
šachty a také většina továren, zrušeno bylo 
vyučování ve školách. Byl vydán zákaz vychá-
zení po 6. hodině večerní, všude hlídkovali 
vojáci a četníci, důsledně kontrolovali kaž-
dého podezřelého a zastavovali automobily 
a motocykly. Restaurace a hospody musely 
v sedm hodin večer své provozovny zavřít. 
Následně došlo k zatýkání organizátorů a pa-
chatelů demonstrací a výtržností. Zatčen byl 
Anton Haberditz, vůdce skupinky mladíků, 
jež vzala útokem několik místních výloh, dále 
sokolovský vedoucí SdP kloboučník Fridolin 
Breitschädel a jeho pobočník Anton Glahsl, 
obchodník s radiopřijímači. V sídle SdP 
u zámku byla vykonána prohlídka, při které 
byl zabaven arzenál zbraní, údajně granáty, 
pistole, náboje, poutací řetězy. Kromě toho 
byly nalezeny i seznamy místních Čechů a an-
tifašistů s nejrůznějšími značkami, křížky, ko-
lečky, jež zřejmě měly znamenat osud, který 
byl těmto lidem místními nacisty připravo-
ván.   Rozjelo se vyšetřování celého zdejšího 
průběhu povstání, které však 16. září narušila 
smrt Antona Glahsla v cele sokolovského 
soudu. I když byla jeho smrt uváděna jako 
sebevražda či nešťastná náhoda, můžeme 
se domnívat, že mu k ní někdo pomohl. Jako 
příčina smrti je ve spisech uvedeno udušení, 
jež potvrdili i lékaři ze Sokolova a Karlových 
Varů. Dle nich nastala smrt v důsledku zá-
stavy srdce, jež byla způsobena vězeňskou 
pryčnou, která vězni spadla na krk. Tato pří-
čina smrti vypadá poněkud kuriózně, pokud 

by se jednalo o sebevraždu či nešťastnou 
náhodu. V případě násilné smrti je však reál-
nější. Nacistické úřady a Glahslova manželka 
Helena byly přesvědčeny, že se o sebevraždu 
nejednalo, ale že se Glahsl stal obětí jistého 
policejního vyšetřovatele Rádla, který měl 
mít takříkajíc prsty i ve smrti Petera Don-
nhäusera, mladého nacisty, jenž zemřel ve 
vězení v Karlových Varech roku 1933 a jenž 
se stal jednou z model sudetoněmeckého 
henleinovského hnutí. V rámci objektivity je 
tak nutno přiznat, že zatímco v Habartově, 
Krajkové, Bublavě a jinde tekla krev českých 
četníků a vojáků, v Sokolově se jedinou obětí 
henleinovského puče stal místní nacista, kte-
rého ve vazbě zřejmě zabil český vyšetřující.  
17. září se v tělocvičně sokolovské české 
menšinové školy v dnešní Komenského 
ulici konal pietní pohřeb osmi zavražděných 
četníků z Habartova, Bublavy a Krajkové. 
O této události referovaly i celostátní novi-
ny, československý rozhlas odvysílal 18. září 
o pohřbu reportáž známého komentátora 
a reportéra Františka Kocourka a také o něm 
hovořil v rozhlase ministr vnitra Jan Černý. 
Rakve s těly zavražděných četníků byly 
následně odvezeny do jejich rodných obcí, 
kde se jejich pohřby za účasti tisíců lidí staly 
skutečnou manifestací odhodlání postavit se 
za demokracii a republiku proti nacismu.
Jejich oběť však byla prakticky marná. Přišlo 
30. září a podpis Mnichovské dohody, které 
odnímala Československu celé pohraničí.  
Vyklizování území československou armádou 
a bezpečnostními složkami začalo 1. října, 
oblast dnešního Sokolovska pak byla obsa-
zována německou armádou 3. října. Poté, co 
obsadily Ašsko a Chebsko, objevily se v dopo-
ledních hodinách jednotky 13. motorizované 
divize wehrmachtu generálporučíka Paula 
Otta na hranicích tehdejšího sokolovského 
okresu. Spolu s nimi postupovaly i jednotky 
SS divize „Leibstandarte Adolf Hitler“.  
Československé jednotky v Sokolově měly 
odejít zhruba mezi 9. a 11. hodinou, bez 
kontaktu s jednotkami německými. O to 
větší bylo překvapení, když se chebskou 
silnicí ze směru od Dolního Rychnova začala 
objevovat německá technika na kraji města 
již před devátou. Jako předvoj s nimi po-
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stupovaly jednotky freikorpsu, jak lze vidět 
na dobových fotografiích ze sokolovského 
náměstí. Brzký příjezd německé armády vět-
šinu československých příslušníků překvapil, 
řada z nich musela odjet narychlo a zanechat 
zde své osobní věci. Němci navíc vzali jako ru-
kojmího velitele praporu Stráže obrany státu 
majora Helvína a ostatním nařídili urychleně 
město opustit. 
Po odjezdu československých jednotek se 
pak Sokolovem začaly valit hlavní síly wehr-
machtu. Na náměstí je slavnostně přivítal 
vedoucí SdP Breitschädel i starosta Eberl, 
jenž spolu s náměstkem Beckerem pronesl 
ke shromážděným lidem plamenné projevy 
oslavující včlenění německého území do Říše. 
Zároveň náměstí přejmenovali na náměstí 
Adolfa Hitlera. 4. října po poledni dorazil do 
města i Adolf Hitler, jenž přijel od Kraslic. 
Skupina vozů projela kolem hotelu Hahm, 
přejela most a okolo Hornického domu se 
dostala k tehdejšímu zájezdnímu hostinci 
Kotva (tehdy Zum goldenen Anker), na jehož 
místě dnes stojí obchodní dům Ural. Zde, kon-
krétně na křižovatce tehdejších ulic Hartweg 
a Elbogenerstrasse, se vozy zastavily a Hitler 
vystoupil. Z nemocnice sem bylo údajně na 
vlastní žádost přeneseno osm ordnerů, kteří 
byli zraněni v přestřelkách s československý-
mi silami v Habartově a v okolí Kraslic. Před 
obchodem a dílnou Antona Erhardta bylo 
z velkého vozu zbudováno improvizované 
podium, na které byla přinesena lůžka s pěti 
zraněnými, včetně Rudolfa Hampla, jenž utr-
pěl průstřel plic při událostech v Habartově. 
Na kolečkových křeslech pak byli přivezeni 
Anton Müller a Emanuel Pückert, kteří měli 
to štěstí a Vůdce jim jako dík za „osvobození“ 
vlasti stiskl ruku. Pückert mohl však nastavit 
jen levou, neboť o tu pravou v důsledku 
zranění přišel…
Po připojení pohraničí k Německu začalo pro-
následování antifašistů a zbylých židů, kteří 
neutekli včas do vnitrozemí nebo ještě dále. 
Zatímním vrcholem rasové nenávisti byla tzv. 
Křišťálová noc v listopadu 1938, která stála 
život desítky židů v Německu a připojeném 
Rakousku a českém pohraničí a existenci 
stovek synagog, včetně té sokolovské, která 
stávala v dnešní ulici Maxima Gorkého. V lis-

topadu 1938 byla však již opuštěná, neboť 
většina sokolovských židů uprchla během 
zářijových událostí do vnitrozemí, včetně 
posledního rabína dr. Solomona Feuerstei-
na. Cílem antisemitistických vášní místních 
i přespolních nacistů se tak stal zejména 
majetek uprchlých židů, který si při svém 
útěku nestačili vzít s sebou a jenž většinou 
skončil na ulici a na skládkách, popřípadě 
byl rozkraden, a zejména budova synago-
gy. Podle zpráv v místní kronice vyšlehly 
plameny z opuštěné stavby již okolo čtvrté 
hodiny odpolední. Jako datum je tu uveden 
10. listopad, což někdy vyvolávalo polemiky 
o pravdivé dataci této události, ale vzhledem 
k tomu, že k vypalování synagog docházelo 
na území připojeného pohraničí toho dne 
i jinde, dokonce ještě 11. listopadu (Česká 
Lípa, Liberec a další města), je zřejmé, že 
datum 10. listopad bude datem pravdivým. 
Nezpochybnitelnou skutečností však je, že 
oheň nikdo nehasil, i když se k němu seběhly 
stovky lidí. Místní hasiči jen chladili vodou 
okolní domy, aby na ně oheň nepřeskočil. Na 
budovy synagogy ale nepadla ani kapka. 
Asi po dvou hodinách dosáhly plameny 
k vrcholu stavby a zasáhly kupoli, která se 
s rachotem zřítila. Stavba hořela celou noc 
a údajně doutnala ještě v ranních hodinách 
následujícího dne. Dílo zkázy dokonali děl-
níci a stavební technika později, když zbytky 
budovy z velké části odstranili. V létě 1939 

Nacistický „Völkischer Tag“ 2. srpna 1930 v Sokolově. 
Průvod prochází Nádražní ulicí směrem k mostu, 
uprostřed zemský předseda tehdejší nacistické strany 
DNSAP a poslanec československého parlamentu 
Hans Krebs

Masivní vystoupení Sudetoněmecké strany (SdP)
v sokolovském městském parku (Tiergarten) 1. května 
1938.

Několikrát v Sokolově řečnil i samotný Konrad Henlein. 
Zde taktéž v městském parku na shromáždění SdP. 
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Vojáci sokolovské posádky pochodují kolem rohu 
dnešní Nádražní ulice a ulice U Divadla.

Hotel Hahm, u něhož 11. září vybuchla nastražená nálož.

fotografie ze sokolovského náměstí někdy v září 1938. 
Tak nějak to tu vypadalo i v den povstání, tedy 13. září.

Průvod místních henleinovců skrz náměstí. 

Sokolovské nádraží v září 1938. Většina Čechů, židů 
a antifašistů se snažila co nejdříve z rozbouřeného 
pohraničí odjet do vnitrozemí. 

Pohřeb zastřelených československých četníků 
v tělocvičně české menšinové školy. Mši celebruje 
farář Josef Zvěřina.

3. říjen 1938, technika wehrmachtu projíždí  dnešní ulicí 
J.K. Tyla. Napravo jsou vidět budovy (včetně hotelu 
Theierl) zničené náletem v dubnu 1945 (dnes místo OD 
Perla), stejně jako obchodní dům Keilwert uprostřed. 
Z řady budov nalevo stojí jen pravá část

Příjezd posil čsl. armády na vylidněné sokolovské 
náměstí, zřejmě 28. září 1938. 
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a chtěla ho jen “zlidštit”. Těch, kteří vystupo-
vali ostřeji proti samotné podstatě socialis-
mu a KSČ, byla hrstka – jedním z nich byl i bý-
valý politický vězeň Z. Ludvík, jenž pomaloval 
ohradu okolo rekonstruovaného Hornického 
domu protikomunistickými nápisy. 
K ospravedlnění zásahu SSSR měl přispět 
i nález amerických a německých zbraní 
u obce Mýtina v červenci 1968. Tyto zbraně 
podstrčené sovětskou KGB měly být jasným 
důkazem o ohrožení socialistického vývoje 
v ČSSR. Z následného vyšetřování vyplynulo, 
že nalezené zbraně byly konzervovány sovět-
skými konzervačními prostředky a přivezeny 
byly na místo z východního Německa. I když 
bylo vyšetřování po okupaci zastaveno, po-
dařilo se najít dostatek důkazů o tom, že šlo 
o provokaci KGB a jednu ze záminek srpnové 
okupace. 
O měsíc později ráno 21. srpna pak probudily 
obyvatele Sokolova sovětské tanky, které 
sem přejely od hranic s NDR. Lidé začali 
v obavách skupovat zásoby potravin a na Sta-
rém náměstí došlo ke vzrušeným debatám 
se sovětskými vojáky. Byla obsazena kasárna 
38. dělostřeleckého pluku na Vítězné, kde 
se však brzy shromáždilo několik desítek 
dobrovolníků z okolí, kteří požadovali 
vydání zbraní k obraně státu. Někteří vojáci 
také hodlali s okupanty bojovat a probít se 
do Slavkovského lesa, k čemuž v důsledku 
vzrušených jednání a dalšího vývoje nedošlo. 
Večer se ozvala náhlá střelba z Kraslické 
ulice, nikdo však nebyl naštěstí zraněn. 

bylo rozhodnuto, že na místě vznikne dětské 
hřiště. K tomu však nedošlo a ruiny synagogy 
tu byly k vidění ještě na konci války. Počát-
kem 60. let tu vznikl socialistický hotel Ohře, 
místo kterého jsou dnes v budově byty. A tak 
jen malá deska s reliéfem synagogy na průče-
lí této stavby dnes kolemjdoucím připomíná, 
jaká stavba tu kdysi stávala a proč již od roku 
1938 nestojí.

OKUPACE A NORMALIZACE

Změny v československé společnosti, jejichž 
pozvolný nárůst bylo možno cítit zejména od 
poloviny 60. let na každém kroku, vyvrcholil 
bouřlivými událostmi roku 1968. V lednu byl 
funkce prvního tajemníka ÚV KSČ zbaven ne-
oblíbený Antonín Novotný, kterého nahradil 
mladý slovenský komunista s reformním 
duchem – Alexander Dubček. V březnu 

přišel Novotný ve prospěch hrdiny 2. světové 
války Ludvíka Svobody i o post prezidenta 
a reformní proces, známý jako Pražské jaro, 
se mohl rozjet na plné obrátky.                                                              
Akční program KSČ z dubna dával zelenou 
poměrně rozsáhlým celospolečenským 
změnám, jako bylo zavádění určitých prvků 
tržních mechanismů v ekonomice, postupné 
omezování a rušení cenzury a další kroky 
vedoucí k demokratizaci veřejného života. 
Došlo k obnově některých organizací z před-
válečné doby (Sokol, Junák), připravovalo se 
obnovení sociálně demokratické strany, byly 
otevírány případy nezákonností z 50. let. 
Ostatní státy tzv. socialistického bloku v čele 
se SSSR nehodlaly tento vývoj akceptovat, 
a proto připravovaly vojenský zásah proti 
Československu, jenž přišel 21. srpna 1968 
a reformní proces zastavil. Okupací a ná-
slednými událostmi roku 1969 (upálení J. 
Palacha, potlačení demonstrací na 1. výročí 
okupace…) začalo období tzv. normalizace. 
Tak jako v celé ČSSR, tak i v Sokolově byl pro-
ces obrody přijímán většinou kladně. Svou 
podporu dávali lidé najevo podpisem různých 
rezolucí a také zapojením se do celonárodní 
sbírky na fond republiky – například doly 
přispěly dvěma miliony korun, elektrárna 
Tisová věnovala čtyři sta tisíc korun, Důl 25. 
února půl milionu korun. Značná část občanů 
pak republice věnovala peníze či rodinné 
šperky. 
Jak konstatuje tehdejší sokolovská kronika, 
projevila se v důsledku zvýšené návštěvnosti 
cizinců ze západu v sokolovském okrese 
a uvolněných podmínek k vysídlení občanů 
německé národnosti do SRN “zvýšená akti-
vita v propagaci západního způsobu života, 
lákání sokolovských občanů k vysídlení do 
západního Německa”, což se projevilo hro-
madným podávání žádostí o vysídlení. 
Také docházelo ke zvýšené “valutové” 
trestné činnosti, která spočívala v tehdy 
nedovoleném vývozu a dovozu bankovek 
a mincí v české, ale i cizí měně.

V té době již Sovětský svaz hledal záminku 
k ráznému zásahu proti kontrarevoluci, za 
kterou bylo dění v ČSSR vydáváno. Většina 
obyvatelstva si přála zachování socialismu 

Na křižovatce tehdejších Elbogenerstrasse a Hartweg 
(dnes u OD Ural) kolona zastavila, aby Hitler mohl 
pozdravit za tímto účelem sem z nemocnice donesené 
henleinovce, zraněné v září 1938 při srážkách s čs. silami. 

Požár sokolovské synagogy o křišťálové noci 
v listopadu 1938.
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V následujících dnech se množily protesty 
proti okupaci – z budovy Polikliniky (dnešní 
Úřad práce) je stržena velká rudá hvězda, 
na Hornickém domě se objevuje českoslo-
venská vlajka a černý prapor, mizí názvy ulic, 
rozvášněný dav strhává sochu bojovníka od 
Sokolova považovaného za rudoarmějce, 
množí se ilegální protiokupačně zaměřené 
tiskoviny, okupačními vojsky rozšiřovaný list 
“Zprávy” pak občané naopak veřejně pálí.  
Po podepsání tzv. moskevského protokolu 

našimi představiteli v Moskvě se situace po-
stupně uklidnila a v říjnu se okupační vojska 
z celého okresu stáhla, což většina občanů 
přijímala jako malé vítězství a náplast na 
srpnové okupační trauma.
V následujícím roce ještě mezi obyvateli So-
kolova převládala určitá naděje na zachování 
některých výsledků demokratizačního proce-
su, ovšem tato naděje postupně v souvislosti 
s celostátním vývojem opadávala. Do vedení 
strany a státu se postupně dostávali konzer-
vativně založení politici (G. Husák, V. Bilak, A. 
Kapek a další), kteří odmítli demokratizační 
proces a zahájili éru neostalinismu, známou 
jako normalizace. Ze svých funkcí odešly 
tisíce lidí spjatých s Pražským jarem, došlo 
k rozsáhlým čistkám ve společnosti a k další 
z rozsáhlých emigračních vln. Do SRN emigro-
vala také většina německého obyvatelstva 
Sokolova, a tak zatímco v roce 1966 tvořili 
Němci 25,3 % obyvatel okresu, na podzim 
1968 to bylo již pouze 10 % a v roce 1970 jen 
6 % obyvatel okresního města. 
V souvislosti s novým duchem doby také mu-
sela odejít ze svých funkcí řada představitelů 
městského života, jejichž činnost v letech 
1968-1969 nebyla nyní hodnocena příliš po-
zitivně. Tak odešel v prosinci 1969 z funkce 
vedoucího tajemníka OV KSČ M. Zvěřina, 
o rok později byl z funkce předsedy MNV 
odvolán J. Dytrych a z funkce tajemníka MNV 
S. Vrbecký. Normalizační čistky následně po-
stihly další desítky lidí nejen z oblasti politiky, 
ale i školství, kultury, hospodářství apod. 
Následující léta pak byla poznamenána 
odklonem zájmu občanů o veřejné dění, byl 
projevován jen v rámci nezbytnosti – účast 
na nejrůznějších oslavách, manifestacích, 
průvodech atd. Pravidlem se staly masové 
oslavy svátků spojených více nebo méně 
s komunistickou stranou a ideologií – Vítězný 
únor, MDŽ v březnu, květen byl měsícem 
zaslíbeným bombastickým oslavám 1. máje 
a osvobození (jen) Rudou armádou, v srpnu to 
bylo výročí Slovenského národního povstání, 
v říjnu Den armády, v listopadu výročí VŘSR 
atd. A tak zatímco 1. máj 1969 byl v Sokolově 
ještě dobrovolně – přišlo na něj pouhých 4000 
obyvatel, a to i přesto, že ke shromážděným 
promluvil jeden z pilířů obrodného procesu 

Okupační tanky na Starém náměstí

Čest padlým, hanba okupantům, hlásal protestní nápis 
na zdevastovaném památníku Bojovníka od Sokolova

Josef Smrkovský. O rok později již městem 
procházel tisícihlavý průvod s alegorickými 
vozy a večer se uskutečnil ohňostroj. Takový 
scénář se opakoval každý rok – ne nadarmo se 
1. máji říkalo Expo (existenční pochod) … 
Zájemci o větší podrobnosti ohledně událostí 
roku 1968 se mohou více dozvědět například 
v práci Michala Makaje Rok 1968 na Soko-
lovsku publikované v časopise Sokolovsko 
č. 3/2012, 1/2013 a 2/2013 a také v kapitole 
Okupace v roce 1968 v knize Temný Sokolov 
autora Jana Runda.  V neposlední řadě také 
v článku Vladimíra Bružeňáka v časopise So-
kolovsko 2/2011 – Akce NORD – nález zbraní 
u obce Mýtina na Sokolovsku v červenci 1968 
a jeho vyšetřování.
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číslo 138 (20180615), s. 4.  
• Vladimír Bružeňák, Romana Beranová, Helena 
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vyhovující i z hygienických důvodů. Dotáhli 
jsme do konce nový rezervační systém 
i možnost bezhotovostní platby kartou. Nově 
jsme otevřeli druhou stanici na pokladně 
i u občerstvení, abychom urychlili odbavení 
zákazníků. Součástí příjemných změn je 
rovněž Music club Alfa, za nějž patří velké díky 
provozovatelům Petru Schneiderovi a Jirkovi 
Džudžovi. Jsme opravdu hrdí, že zde něco 
takového vzniklo a stále funguje a my jako 
MDK jsme k tomu mohli přispět.
RO Náš Horňák, jak mu Sokolováci rádi říkají, 
doznal opravdu úžasných změn. Troufám si 
tvrdit, že ať pan architekt Rudolf Wells, tak 
třeba někdejší pan ředitel Václav Kaněra, to 
jsou pro mě ikony z historie, by byli opravdu 
šťastní, kdyby viděli, jak se Horňák vyloupl do 
své původní krásy i novoty. 

JAK SE OHLÍŽÍTE ZA PROBĚHLÝM OBDOBÍM 
VAŠEHO PŮSOBENÍ VE FUNKCI?
ro Pro mě bylo všechno nové a hlavně jsem 
si říkala, jak jsou čtyři roky dlouhé období. 
Nakonec to byly nejrychlejší roky v mém 
životě. Hodně se toho změnilo a povedlo. 
Získala jsem mnoho zkušeností i šrámů na 
duši. Ale jsem ráda, že jsem do toho šla. Ta 
životní zkušenost je neocenitelná a byla jsem 
tu pro ty lidi ráda.
ls Toto období vnímám jako obrovskou 
školu a zkušenost, která mě neuvěřitelným 
způsobem posunula dopředu jak v osobním, 
tak profesním životě. V průměru v měsíci 
se věnuji práci cca 230 hodin, ale vůbec to 
neberu jako ztrátu času. Naopak je to pro mě 
obrovská radost, láska a chuť dělat nové velké 
věci, které lidi baví. Troufám si říct, že samotné 
MDK získalo o něco jinou tvář, ukázali jsme, že 
jsme plnohodnotným partnerem všem těm, 
kteří s námi chtějí akce spolupořádat, a to 
i s poměrně malým týmem zaměstnanců. 
Posunuli jsme se i tím, že spolupracujeme 
se subjekty z jiných odvětví. Zdvojnásobil se 
počet akcí i jejich velikost. V naší režii vznikly 
masové sportovní akce, a i když jsme „dům 
kultury“, naším cílem je především lidi bavit 
a sport je nedílnou součástí zábavy. Udělali 
jsme z MDK agenturu, která dokáže jakoukoliv 
akci zařídit na klíč a všímá si toho i široké okolí. 
Důvěra v naši práci se odráží i ve spolupráci 
s Karlovarským krajem, jehož vedení k nám 

do sokolovského kina Alfa dojíždí zahajovat 
filmový festival, stejně jako se u nás pořádá 
například Senior roku. Jsme jim za to vděční. 
Moc bych si chtěl pochválit spolupráci mezi 
MDK a naším zřizovatelem městem Sokolov. 
Jmenovitě bych rád poděkoval vedení města 
v čele s panem starostou Janem Pickou, 
paní místostarostkou Renatou Oulehlovou, 
která nás metodicky měla na starosti spolu 
s vedoucí odboru finančního a školství paní 
Barborou Bardonovou, místostarosty pány 
Karlem Jakobcem a Pavlem Rybářem, kteří 
měli velké pochopení pro naše nápady, 
které se občas mohou zdát jako nereálné. 
Obrovské poděkování musím vyjádřit 
radě a zastupitelstvu města, které bylo 
nakloněno pro naši činnost a bylo nám vždy 
velmi nápomocno např. při realizaci určitých 
akcí, bez jejichž podpory by nikdy nemohly 
vzniknout. Nemyslím tím jen finanční 
podporu, která byla velmi, velmi velká a na 
kterou si nelze stěžovat, ale vyjadřovali nám 
také svou podporu svojí aktivní účastí na 
akcích, které jsme pořádali. A mnozí z nich 
i za cenu zranění. Celkově je nutno říci, že 
zastupitelstvo, rada a vedení města se k nám 
a ke kultuře ve městě chovají velmi přívětivě 
a za to jim všem patří obrovské poděkování 
a klobouk dolů. 
Nejvíc jsem ale za své působení pyšný na to, 
že se nám podařilo v MDK ustálit tým, který 
funguje na 100% v oblasti dramaturgie, PR, 
personální, dotační, údržbové i úklidové. Vše, 
co zde bylo řečeno, by nikdy nevzniklo bez 
zaměstnanců a lidí, kteří v MDK Sokolov pracují, 
nebo pouze s MDK Sokolov spolupracují na 
konkrétních akcích. Za sebe bych chtěl celému 
svému týmu sklonit obrovskou poklonu a ve 
vší pokoře říci, že přesně takovýto tým bych 
přál každému řediteli. Mé nároky jsou a byly na 
ně vždy velmi vysoké. Já na nich trvám, i když 
si kolikrát říkám, že to nejspíš nezvládneme. 
Ale právě oni mě na konci přesvědčí, že když 
se práce dělá srdcem, výsledek je velkolepý. 
A já jsem velmi hrdý na to, že mohu řídit 
takový tým lidí, který v MDK Sokolov je. Jsou 
to srdcaři a já jsem za každého z nich velmi 
šťastný.

Děkujeme Vám za Vaši práci a za rozhovor. Přejeme 
mnoho úspěchů.
Redakce Sokolovského Patriota

Život v Sokolově
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POHÁDKOVÉ 
ODPOLEDNE 

 

v sobotu 22. září 2018 
v areálu Domu dětí a mládeže 
od 15.00 – 17.30 hod. 

 

finančně podpořeno městem Sokolov 
 

 

 

  

 
 
 
 

   
 

 

 

 

 
   od 15.00 hod. na Vás čeká program  

 Hudebně zábavná show 
   po zábavné show budou pro děti připravené soutěže                      

s pohádkovými bytostmi o ceny 
   vstupné zdarma 

 
 

 
 

Těšíme se na Vás!!! 
Kottová Lucie, tel. 352 623 368,e-mail: lucie.kottova@ddmsokolov.cz  

V případě nepříznivého 
počasí proběhne akce ve 
vnitřních prostorách DDM! 
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Kalendárium

MĚSTSKý DŮM KULTURY SOKOLOV

5. a 6. září Ι v 15:00 Ι Loutková scéna
ZáPISY DO TŠ PETRA MACHáČKA A TK 
ŠANCE

7. září-23. října Ι Zimní zahrada
19. ROČNÍK VýSTAVY „SETKáNÍ PŘES 
HRANICI“
Společná výstava fotoklubu FOS Sokolov, 
FAC Saalfeld/Rudolstadt a Fotoclub Merse-
burg

7. září Ι 11:00 a 15:00 Ι 4K 3D kino Alfa
ICH JSEM Já
Česko-německý tanečně divadelní projekt 
v pohraničí ČOJČ

8. září Ι 10:00vSokolov – 4 pódia
DEN HORNÍKŮ / HORNICKá POUť 2018
SETKáNÍ HORNICKýCH MĚST
Program na hlavním pódiu: 
Kroky Michala Davida
Michal Hrůza
Bára Basiková
fragile & Soňa Norisová
Dále: Den s Armádou ČR, Světový den shybu, 
Streetball otevřený turnaj, Den národ-
nostních menšin, Putovní kovárna, výstava 
Dobrota Karlovarského kraje

12. září Ι 15:00 Ι Zimní zahrada
ZáPIS DO TŠ MAREŠOVI

15. září Ι 19:00 Ι Městské divadlo Sokolov
IVAN ŽENATý A ZáPADOČESKý SYMfO-
NICKý ORCHESTR MARIáNSKÉ LáZNĚ
Koncert ke 100. výročí založení Českoslo-
venska a znovuotevření zrekonstruovaného 
divadla.
Vstupné: 50 Kč

17. září, 19:00, 4K 3D kino Alfa
PŘEDPREMIÉRA fILMU PO ČEM MUŽI 
TOUŽÍ / BESEDA S TVŮRCI A HERCI
Režisér a zároveň osobnost města Sokolova 
2017 Rudolf Havlík přijede společně s hereč-
kou Annou Polívkovou, Lucií Šteflovou a fo-
tografem Richardem Horákem na exklusivní 
předpremiéru spojenou s besedou o filmu. 
Vstupné: 130 Kč

18. září Ι 10:00 a 17:00 Ι Městské divadlo 
Sokolov
DIVADLO LáRY fáRY
O třech námořnících
Pro děti od 3 do 9 let
Vstupné: 40 Kč (10:00)
Vstupné: 75 Kč (17:00)
Dopolední představení pro kolektivy pou-
ze po předchozím objednání

19. září Ι 19:00 Ι Městské divadlo Sokolov
Agentura familie
LAURENT RUqUIER: 
DOKTOR V NESNáZÍCH
Nová francouzská komedie z prostředí plas-
tické chirurgie. Zábavná hra je obohacena 
skvělou muzikou a úžasnou choreografií, 
kterou pro představení nastudovala Dana 
Morávková.
Hrají: Jaroslav Šmíd, Ivana Korolová/ Anna 
Stropnická, Kateřina Hrušková, Dana Moráv-
ková/ Miluše Bittnerová, Magda Weigertová/ 
Zuzana Mixová, Anna Kulovaná/ Patricie 
Solaříková. Režie: Martin Vokoun
Zahájení divadelního předplatného 

22. září Ι 9:00 Ι Velký sál 
fESTIVAL BýT SPOLU 
Západočeský festival ke spokojenému a na-
plněnému rodičovství.
Přednášející: Barbara Ernest & Pavla Cerhová 
Kořínková,  Milan Studnička, MUDr. Anna 
Kšírová, Lenka Medvecová Tinková, Sára 
Goldbergerová
Součástí akce je také stánkový prodej.
Do 15. 9.: rodinné vstupné 250 Kč, jednotli-
vec 180 Kč
Po termínu a v den akce: rodinné 350 Kč, 
jednotlivec 250 Kč

22. září Ι 10:00 Ι Zimní zahrada, Loutková 
scéna
WORKSHOP AKT
Pořádá Jarmila Fiřtová Hasová – fotografka.
Zahrnuje: teorii (pro začátečníky nastavení 
fotoaparátu, světel, práce s modelem), praxi 
(samotné focení), zhlédnutí nafocených 
fotografií a diskuzi.
Cena: 2 000 Kč (možnost objednávky: info@
jfhatelier.cz)

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

28. září Ι 16:00 Ι Staré náměstí 
HRAJEME O STáTNÍCH SVáTCÍCH
hraje Poslední vagón

Změna programu vyhrazena

Připravujeme: 
1. října, klášterní kostel sv. Antonína Padu-
ánského
Vernisáž výstavy Sklo je via / Glass is more 
(výběr ze sklářských sympózií 1990-2015)
4. října, Městské divadlo Sokolov  
Jazzfest Karlovy Vary – Sokolov – Pavel 
Jakub Ryba trio a Adriano Trindade (Bra-
zílie)

Návštěvní den Miloslava Šimka

28. října, Městské divadlo Sokolov
Společenský večer k 100. výročí vzniku 
samostatného Československa
Sukův komorní orchestr, přednáška PhDr. 
Vladimíra Rozhona v Klubu M

DDM SOKOLOV

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TáBORY

Dům dětí a mládeže v Sokolově již tradičně 
pořádal po celou dobu prázdnin řadu táborů 
a pomáhal tak rodičům naplnit volný čas 
jejich dětí. Téměř čtyřem stovkám dětí byly 
nabídnuty nové zážitky, zábava, skupinové 
hry, výlety a možnost navázat nová kama-
rádství. 
O letních prázdninách bylo pro školáky připra-
veno deset týdenních letních příměstských 
táborů s pestrým programovým zaměřením. 
V nabídce byl kromě jiného zvířátkový nebo 
hasičský a horolezecký tábor, dále výcvik 
malých paintballistů či parkouristů, hra 
na dobrodruhy nebo tábor pro sportovce. 
Jeden tábor byl určen i předškolním dětem. 
Podle ohlasu dětí i rodičů se program táborů 
líbil.
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6.- 8. 9. Ι 8.00 Ι DDM 
ZáPIS DO ZáJMOVýCH ÚTVARŮ 
2018/2019
Zveme všechny děti i rodiče, kteří mají zájem 
podívat se do našich kluboven a dozvědět 
se něco o možnostech trávení volného času 
v Domě dětí a mládeže.
Zápisy do zájmových útvarů se uskuteční ve 
čtvrtek 6. 9. a v pátek 7. 9. v době 8.00-18.00 
hod., v sobotu 8. 9. v době 9.00-14.00 hod.

od 10. 9. Ι DDM
ZAHAJOVACÍ SCHŮZKY ZáJMOVýCH 
ÚTVARŮ
Bližší informace najdete v nabídce DDM 
Sokolov.

22. 9. Ι 15.00 Ι DDM
„POHáDKOVÉ ODPOLEDNE“
Zábavná akce pro veřejnost v areálu DDM 
bude opět nabízet zajímavý program, návště-
vu pohádkových bytostí a soutěže pro děti.

Lucie Kottová, DDM Sokolov

 MĚSTSKá KNIHOVNA SOKOLOV

Akce pro dospělé:

5. 9. | 18:00 | čítárna
POHODOVý ŽIVOT S EfT (EMOTIONAL 
fREEDOM TECHNIqUES – TECHNIKY 
EMOČNÍ SVOBODY) – Mgr. DANA VÍTŮV  
Posluchači se dozví, co to EFT je, k čemu 
slouží a jak lze tuto techniku využít ke tvorbě 
spokojeného života ve všech životních ob-
lastech, a to v oblasti zdraví, vztahů, práce, 
peněz i duchovního života (tedy ve vztahu 
sám k sobě a vlastního naplnění). Také se ve 
zkratce naučí základy techniky a dostanou 
jednoduchý návod na to, jak ji použít v „pro-
blémových místech“ života.
EFT vás zbaví všeho, co vám brání žít spo-
kojený život. EFT pomáhá od nepotřebných 
negativních emocí a nemocí.

Konkrétně budeme hovořit o těchto otáz-
kách a tématech:
Zdraví – co mi brání v tom být zdravý psychic-
ky i fyzicky? Jak to mohu změnit?
Vztahy – s kým vším mám, nemám pohodové 

vztahy, a jak to mohu napravit? Co mi brání 
v tom mít vztahy spokojené a tvořit další 
hezké vztahy?
Práce, studium, podnikání – mám, nemám 
takovou práci, která mě naplňuje? Jak jsem, 
nejsem spokojen se svou prací? Co mi brání 
v tom mít práci svých snů?
Peníze – mám jich dost, málo? Jaké emoce 
prožívám, když se řekne slovo peníze? Co mi 
brání v tom být v této oblasti spokojený?
Duchovní rozvoj – mám, nemám čas i na 
sebe, na své zájmy, koníčky, na kamarády, 
na kulturu, na sport? Umím si zorganizovat 
čas? Nebo všechen čas věnuji rodině, dětem, 
partnerovi a na sebe mi nezbývá kdy? Cítím 
se naplněný nebo cítím frustraci? Co mi brání 
v tom žít naplněně? Vstupné 30 Kč

6. 9. | 17:00 | přednáškový sál
HOOLIGAN SPARROW – fILMOVá PRO-
JEKCE, PROMÍTáNÍ DOKUMENTáRNÍHO 
fILMU Z fESTIVALU JEDEN SVĚT
Je Chaj-jen neboli Hooligan Sparrow je 
neohrožená lidskoprávní aktivistka bojující 
v Číně především za práva žen. Klidně zadar-
mo pracuje v nevěstincích, aby prostitutkám 
vymohla právní status a nárok na zdravotní 
péči. Na sociálních sítích získala takovou 
popularitu, že by její zatčení nejspíš vyvolalo 
nežádoucí pozornost. Režisérka Nanfu Wang 
se po dvou letech života v New Yorku vrací 
do Číny, aby s obdivovanou Sparrow strávila 
léto. Jejich dobrodružství začne riskantním 
protestem proti znásilňování školních dětí, 
které je v Číně častým jevem. Odvážný sní-
mek složený z tajně natočených filmových 
materiálů věrně zachycuje, jak Sparrow a její 
desetiletá dcera čelí drsné policejní šikaně.
Režie: Nanfu Wang / Čína, USA / 2016 / 84 
min. / Vhodný od 15 let. Vstup zdarma

12. 9. | 18:00 | čítárna
SUPERPOTRAVINY PRO ZDRAVÍ A DOB-
ROU NáLADU – JARMILA MANDŽUKOVá
V dnešním moderním, uspěchaném světě 
je pro mnohé z nás těžké zdravě se stra-
vovat, a tedy i zdravě žít. To vše může být 
zapříčiněno i nedostatečnými informacemi 
z oblasti správného stravování a vhodných 
potravin. Čím dál častěji se setkáváme s vý-
razy jako superpotravina, mnozí však stále 

neví, co to vlastně znamená. Superpotraviny 
jsou výživově bohaté potraviny, které jsou 
prospěšné pro zdraví, tělesnou a duševní 
pohodu. Na přednášce známé autorky po-
pulárně naučných knih Jarmily Mandžukové 
se dozvíte cenné a praktické informace o su-
perpotravinách – přírodních zázracích, které 
mají příznivé účinky na zdraví a můžou vám 
zachránit život. Vstupné 40 Kč

12. a 19. 9. | 10:30-11:30 | přednáškový sál
JóGA A VŠÍMAVOST PRO SENIORY 
S JITKOU MALUŠKOVOU
Jóga pro seniory nabízí možnost společně 
strávených chvil, kdy protáhnete celé tělo 
a naučíte se správně zapojit svaly tak, aby 
už nic nebolelo. Naučíte se pracovat se 
svým dechem a vnímat jeho sílu. Zkvalitníte 
a obohatíte svůj život něčím novým a více 
porozumíte svému tělu, jeho možnostem 
a také sami sobě. Vědomý pohyb, prohloube-
ní dechu, posílení svalstva a rozvolnění mysli 
se brzy odrazí i na kvalitě vašeho žití.
Cvičení je koncipováno tak, aby vás tělo pře-
stalo nebo ani nezačalo bolet a neomezovalo 
vás v kvalitě vašeho žití, abyste si zachovali 
optimismus a pocítili více radosti ve svém ži-
votě. Protáhnete a posílíte postupně všechny 
svaly v těle, ty na povrchu i ty uvnitř. Naučíte 
se pracovat s dechem, s kterým je spojen náš 
vnitřní klid a pohoda. Pocítíte nový přísun 
energie a dobijete baterky. Abychom se 
cítili lépe, mnohdy stačí málo. Přijďte určitě 
vyzkoušet sílu vědomého pohybu, zavnímat 
hloubku svého dechu a naučit se nové tech-
niky, které zlepšují náladu a obnovují síly. 
Cvičí se v sedě na židlích. Lekce končí relaxací 
za zvuku léčivých tónů. Hýbat se v každém 
věku je velmi důležité a nemusí to být vždy 
fyzicky náročné. Jóga všímavosti osvěží vaše 
tělo i mysl a potěší ducha. 
Akci pořádá Městská knihovna Sokolov, Jitka 
Malušková a Nadační fond pro rozvoj PLNÉ-
HO VĚDOMÍ
Vstupné 20 Kč/1 lekce. Je nutné přihlásit 
se předem. Učinit tak můžete v čítárně MK 
Sokolov od 1. 8. 2018.

18. 9. | 18:00 | čítárna
ANTHONY DOERR: JSOU SVĚTLA, KTERá 
NEVIDÍME. BESEDA O KNIZE, ZA NIŽ AU-
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TOR ZÍSKAL PULITZEROVU CENU ZA ROK 
2015 A STAL SE fINALISTOU PRESTIŽNÍ 
NáRODNÍ KNIŽNÍ CENY V USA ZA ROK 
2014
Marie-Laure prožívá s milujícím otcem spo-
kojené dětství v Paříži. Život ji však postaví 
před první těžkou zkoušku, když v raném 
věku oslepne. Tehdy ještě netuší, že má před 
sebou další, mnohem obtížnější zkoušky. 
Němci obsazují Paříž a Marie s otcem jsou 
nuceni uprchnout, musejí opustit své dosa-
vadní jistoty a vydat se za nejasnou vidinou 
bezpečného útočiště. Je ale možné najít 
takové místo v rozbouřené Evropě? Zvláště 
když s sebou Mariin otec nese nebezpečné 
tajemství? Vstup zdarma.

19. 9. | 18:00 | čítárna
NAPŘÍČ SEVERNÍ INDIÍ – VLADISLAV 
PODRACKý A KATRIN PODRACKý
Pouť z Dillí až k himálajským pramenům 
posvátné řeky Gangy, a ještě o kus dál.
Vstupné 30 Kč

24. 9. | 18:00 | přednáškový sál
PŘEDNES LITERáRNÍCH TEXTŮ A JEJICH 
fILOSOfICKá INTERPRETACE – Mgr. PETR 
kaŠpar
Erben v kontextu předsokratovské filosofie.
Vstup zdarma

24.9. | 19.00 | čítárna
HANA BENEŠOVá
Divadelní inscenace o ženě, ženách a ženství. 
Je žena ženou až tehdy, stane-li se matkou? 
Je žena žijící po boku muže jeho stínem, 
anebo aurou?
Hrají: Hana Strejčková a Alena Štěpánová
Vstup zdarma
Akce je realizována s finanční podporou 
Ministerstva kultury

25. 9. | 18:00 | čítárna
SVALBARD – VLADISLAV PODRACKý 
A KATRIN PODRACKý
Pěšky přes ledovce jižní části Arktidy do 
ruského Barentsburgu. Vstupné 30 Kč

9., 16., 23. a 30. 10. | 15:00 | přednáškový sál
KURZ TRÉNOVáNÍ PAMĚTI PRO SENIORY 
S JITKOU TICHOU

Jsme to, co si pamatujeme. Paměť je příliš 
drahocenná, než abychom ji nechali zchát-
rat. Je na nás, abychom učinili vše pro její 
posilování. Pro paměť je nejhorší nečinnost, 
nedostatek podnětů ke zpracování.

Obsahem kurzu trénování paměti je: 
- teoretická část: mozek, druhy a fáze paměti, 
interference, zapomínání
- práce s informacemi
- cvičení koncentrace a postřehu
- rozvíjení tvořivosti
- strategie a techniky snazšího zapamatování 
(loci technika, technika symbolů)
- verbální logika
- zapamatování čísel 
- rozvíjení asociačního a logického myšlení
- „chytrá strava“
- zvládání situací, kdy paměť selhává

Kurz je veden zábavnou, interaktivní formou, 
bez zbytečného memorování a stresu z neú-
spěchu.

Poplatek za celý kurz činí 100 Kč.  Přihlásit se 
lze v čítárně MK Sokolov od 1. 8. 2018. Počet 
míst je omezen. 

13. 10. | 13:00-17:00 | dětské oddělení
MALOVáNÍ DEŠTNÍKŮ S JANOU PATOČ-
KOVOU – WORKSHOP PRO SENIORY

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

Workshop je realizován s finanční podporou 
Ministerstva kultury. Vstup zdarma

Akce pro děti:

BALÍM, BALÍM, OBALUJI – UČEBNICE TÍM 
OCHRAňUJI
Obaleč Knihovnický vám zabalí vaše učebni-
ce do druhého dne. Ceník: A5 3 Kč, A4 5 Kč 
a A3 10 Kč.

1. 9. | 10:00-15:00 | oddělení pro děti a mlá-
dež
HERNÍ DEN V ZáŘÍ
Přijďte si opět vyzkoušet a zahrát zajímavé 
hry (např. Dobble, Švábí salát, Bang!, Člově-
če, nezlob se a velkou spoustu dalších). Akci 
pořádáme ve spolupráci s Klubem deskových 
her při MDK Sokolov. Vstup zdarma

5. 9. | 15:30 | oddělení pro děti a mládež
ČTEME DĚTEM
Tentokrát budeme číst z knihy Chrochtík 
a Kvikalka na cestě za blýskavým prasátkem 
od Ester Staré. Příběh o lásce, odhodlání, ne-
bezpečí, přátelství a domově. Vstup zdarma

8. 9. | 14:00 | prostory sokolovského zámku
CHARITATIVNÍ ODPOLEDNE PRO NATáL-
KU S KNIHOU PETRY ŠETELE

19. 9. | 13:00-16:00 | oddělení pro děti a mládež
VYRáBĚNÍ PRO ŠIKULKY
Děti budou vyrábět rámeček na prázdnino-
vou fotku. Vstup zdarma

Akce pro všechny:

11. 9. | 18:00 | čítárna
NEJZAZŠÍ HRANICE: BESEDA SE SPISOVA-
TELKAMI fANTASY LITERATURY
Srdečně vás zveme na setkání se spisova-
telkami fantastiky Františkou Vrbenskou 
a Annou Šochovou. Pořadem provází Michal 
Březina za doprovodu chebské kapely Harry 
Mähren.

Akce je realizována s finanční podporou 
Ministerstva kultury ČR. Vstup zdarma

LITERáRNÍ SOUTĚŽ – TEXT WARS!
Městská knihovna Sokolov za finanční pod-
pory Ministerstva kultury vyhlašuje druhý 
ročník literární soutěže TEXT WARS! Soutěž 
v rámci prvního sokolovského knižního festi-
valu fantazie BookCon Sokolov.

Apelujeme na všechny zájemce a talenty lite-
rárního umu z celého Karlovarského kraje.

Pravidla:
1. Soutěžící musí být ve věku od 12 let do 
112 let. 
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2. Soutěžící musí trvalým bydlištěm spadat 
do regionu Karlovarský kraj na planetě 
Zemi.
3. Povídka musí být v žánru sci-fi/fantasy/
horor včetně subkategorií těchto žánrů.
4. Text musí být pouze v českém jazyce. 
Slohové práce v sanskrtu nepřijímáme.
5. 60 000 znaků včetně mezer je konečná hra-
nice soutěžního textu, ve Wordu lze snadno 
spočítat, je tam dole vlevo takové tlačítko.  
Rozsah jinak nerozhoduje. I krátký text může 
vyhrát. I v povídce může totiž platit, že méně 
znamená více.
6. Zasláním povídky souhlasí autor s jejím 
následným použitím v rámci soutěže pořa-
datelem. 
7. Uzávěrka je 20. 10. 2018.  Práce tedy musí 
být odeslány nejpozději do půlnoci tohoto 
dne. Přijímají se pouze textové dokumenty 
jako příloha na email reismullerova@mkso-
kolov.cz  pod uvedeným předmětem: TEXT 
WARS.
8. Součástí e-mailu musí být prohlášení, 
že se jedná o autorské dílo, které dosud 
nikde nesoutěžilo. Celé jméno autora a jeho 
adresa, včetně uvedení svého věku. Došlé 
povídky budou anonymně předány porotě. 
Anonymita soutěžících bude při posuzování 
zaručena. 
9. Počet vítězných prací bude určen dle počtu 
odevzdaných prací.
10. Dbejte na stylistiku i pravopis. Nebude 
hodnocen jen váš originální nápad, ale 
i zpracování.
11. Soutěžit lze pouze s povídkou. 
12. Se všemi dalšími dotazy se obracejte na 
Emu Reismüllerovou, e-mail: reismullerova@
mksokolov.cz
13. Vítězové převezmou své ceny 3. 11. 2018 
na akci BOOK CON, jehož součástí je i tato 
soutěž. 13. Díla hanobící národ nebo rasu 
či dehonestující třetí osobu jakožto jinak se 
protivící zákonům ČR budou automaticky ze 
soutěže vyřazena.

PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN:

Akce pro dospělé:

3. 10. Léto mezi čabajkou a uherákem: 
střípky z jihovýchodního Maďarska – RNDr. 

Jan Křivanec
4. 10. filmová projekce – promítání doku-
mentárního filmu z festivalu Jeden svět
9. 10. Mark Haddon: Podivný případ se 
psem. Keith Stuart: Kluk z kostek. Beseda 
o knihách o autismu  
9., 16., 23. a 30. 10. Kurzy Trénování paměti 
pro seniory s Jitkou Tichou (přihlášky v čí-
tárně MK Sokolov od 1. 8.)
10. 10. Jídlo jako filozofie pro život – Eva 
Kavková
13. 10. Malování deštníků s Janou Patoč-
kovou – workshop pro seniory (přihlášky 
v čítárně MK Sokolov od 13. 9.)
16. 10. Autismus zblízka – Michal Roška-
ňuk
17. 10. Mé malé vláčky – Ing. Rudolf Tyller
29. 10. Přednes literárních textů a jejich fi-
losofická interpretace – Mgr. Petr Kašpar
30. 10. Camino na kolečkách – Petr Hirsch 
a Honza Dušek

Akce pro děti:

  1. 10. (9:30, oddělení pro děti a mládež) 
Informovaná máma – neformální povídání 
o mateřství a rodičovství s Petrou Šetele. 
Akce se koná v rámci projektu BookStart. 
Vstup zdarma
  3. 10. Čteme dětem 
17. 10. Vyrábění pro šikulky 
            Uspávání broučků

Akce pro všechny:

1. – 6. 10. Týden knihoven (amnestie na upo-
mínky – čtenáři mohou vrátit knihy/časopisy 
a upomínky jim budou prominuty)
13. – 14. 10. Výtvarný seminář s malířem 
a ilustrátorem Adolfem Dudkem. Hlásit se 
můžete v oddělení pro děti a mládež do 9. 
10. Počet míst je omezen. Přihláška + info na 
www.mksokolov.cz nebo na reismullerova@
mksokolov.cz. Akce je realizována s finanční 
podporou Karlovarského kraje
23. 10. Nejzazší hranice: HISTORIE vs. fAN-
TASY – host Míla Linc

Tamara Rybárová, Ema Reismüllerová

MUZEUM SOKOLOV

EXPOZICE MUZEA 
V 1. podlaží objektu sokolovského zámku 
je umístěna expozice muzea, ve které jsou 
prezentovány středověké a novověké dějiny 
regionu, archeologie, církevní umění 17.-19. 
století, etnografie, období 2. světové války 
s připomínkou koncentračního tábora ve 
Svatavě a také hornictví a jednotlivé průmys-
lové obory – sklářství, chemický průmysl, vý-
roba porcelánu apod. Poslední část expozice 
připomíná rod Nostitzů, bývalých majitelů 
zámku a panství. 
OTEVŘENO:
Středa-neděle: 9.00-12.00 a 13.00-17.00

KNIHOVNA MUZEA

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

HORNICKÉ MUZEUM KRáSNO

EXPOZICE MUZEA – v expozici je umístěn 
těžní parní stroj z dolu Marie v Královském 
Poříčí z roku 1897 a dokumentace k jeho 
transferu. Dále je zde prezentována historie 
hnědouhelného hornictví na Sokolovsku, 
ukázky mineralogické sbírky ze Slavkovské-
ho lesa a trojrozměrné sbírkové předměty 
týkající se těžebních aktivit v oblasti.
AREÁL CÍNOVÉHO DOLU VILÉM – expozice 
důlní povrchové kolejové dopravy rozchodu 
900 mm používané společností Sokolovská 
uhelná a. s. na povrchových lomech. Dále vo-
zový park o rozchodu 450 a 600 mm užívaný 
v rudných a uhelných dolech na Sokolovsku 
a ve slavkovském rudném revíru. Expozice 
s hornickou tématikou jsou v budovách 
rozvodny, strojovny a v těžní budově. Důlní 
vláček v provozu od 6. 5. do 30.9.2018.
OTEVŘENO: březen-listopad
Středa-neděle: 9.00-12.00 a 13.00-17.00 

Kalendárium
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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 charakte-
ristickými úspornými profily. V řadě komor 
jsou stěny a stropy zbarveny černě od sazí, 
které se usadily při sázení ohně. Stěny ně-
kterých chodeb jsou zbrázděny rýhami po 
želízkách a špičácích tehdejších havířů. 
OTEVŘENO: 1. května – 14. října
Pondělí-neděle: prohlídka v 10, 11, 13, 14, 
15 a 16 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 něko-
lika způsoby důlní výztuhy, používaným hor-
nickým nářadím (vrtačky, kladiva, čerpadla) 
včetně ukázek různých typů důlních vozíků.
OTEVŘENO: 1. května – 31. října  
Pondělí-neděle: prohlídka v 10, 11, 13, 14, 
15 a 16 hod.

VýSTAVNÍ SÍň V 1. PATŘE 
SOKOLOVSKÉHO ZáMKU

 
1. července – 7. října
Sokolovské osmičky
Autorská výstava Muzea Sokolov, p. o. Kar-
lovarského kraje přiblíží letošní osmičková 
výročí ve vztahu k dění na Sokolovsku.
OTEVŘENO:
Středa-neděle: 9.00-12.00 a 13.00-17.00 
Vstupné dle ceníku

VýSTAVNÍ SÍň V PŘÍZEMÍ

5. července – 30. září
POBOČKY SE PŘEDSTAVUJÍ 
Výstava přibližující pobočky Muzea Sokolov 
– Hornické muzeum Krásno, Důl Jeroným 
a Štola č. 1 Jáchymov.
Středa-neděle: 9.00-12.00 a 13.00-17.00 
Snížené vstupné

PŘEDNáŠKA

13. září | 17:00 | zimní zahrada
PhDr. VLADIMÍR BRUŽEňáK: V SOUKOLÍ 
DOBY – NEZNáMÉ A NEVŠEDNÍ OSUDY 
AKTÉRŮ TRAGICKÉHO ZáŘÍ 1938 NA 
sokolovsku 
PŘEDNáŠKOVý CYKLUS 2018
Vstupné zdarma
Tato akce je realizována za finanční pod-
pory města Sokolova (s omezením na děti 
a mládež).

KLUB DŮCHODCŮ SLAMĚNKA SOKOLOV

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

3. 9.  Přihlášky na týdenní turisticko-po-
znávací pobyt „Děčínský Sněžník“  
Přihlášky: 8:00 hod., Dům s pečovatelskou 
službou, ul. Komenského 113, Sokolov 
Příspěvek 2 500 Kč uhradí účastník při přihlá-
šení. Budeme se toulat v okolí Děčínského 
Sněžníku. Termín konání pobytu: 9. 9. -14. 9. 
2018 

4. 9.  Turnaj v kuželkách a šipkách, 9:00 
hod., kuželna Akryl, startovné 20 Kč

9. 9.  Odjezd seniorů na týdenní turisticko-
poznávací pobyt „Děčínský Sněžník“ 
Účastní se přihlášení 3. 9. 2018. 
Odjezd autobusu: 8:00 hod., zastávka MHD 
Sokolov ISŠTE
8:05 hod., zastávka MHD Sokolov, Těšovice.

20. 9. Turnaj v pétanque,10:00 hod. na hřišti 
vedle MDK Sokolov. Vstup zdarma

26. 9. Přihlášky na autobusový poznávací 
zájezd „Mladá Boleslav“.  Navštívíme mj. 
muzeum Škodovek a výrobní provozy závodu 
ŠKODA AUTO.
Přihlášky: 8:00 hod., Dům s pečovatelskou 
službou, ul. Komenského 113, Sokolov 
Příspěvek 300 Kč uhradí účastník při přihlá-
šení.  Den konání zájezdu: 3. 10. 2018 

Vážení senioři, 
velmi horké a suché prázdniny jsou za námi 

a těšíme se na babí léto, které jak doufáme 
přinese trochu ochlazení a deště. V tomto 
období po prázdninách a dovolených nám 
začínají také scházet vnoučata a rodina, kte-
rými jsme se celé léto obklopovali. Sejděme 
se proto se svými přáteli, které jsme přes 
léto nepotkávali a na které se, věřím, všichni 
těšíme. Vyberte si některou z našich připra-
vovaných akcí a přijďte mezi nás! Budeme se 
na Vás těšit.

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

Za výbor Klubu důchodců Slaměnka Sokolov
M. Matějková

KLUB DŮCHODCŮ HORNICKá 
1595 - HáJEČEK

Pranostika lidu: Na svatého Matouše, kdo 
nemá chleba, ať nekouše. (21. 9.)

2.-13. 9. CHORVATSKO – Beograd 
na Moru. Skupinový pobytový zájezd 
pro seniory za zdravím a relaxem. 
17. 9. 13:00-17:00 Posezení s debatou: ŠKO-
LO, UŽ SE TĚŠÍM! Den, kdy se z předškoláků 
stanou školáci by měl být pro každou rodinu 
velkou událostí. Jak vy vzpomínáte na září, 
na svůj první krok prvňáčka do školy? Mys-
líte si, že nároky základních škol na školáky 
s porovnáním našich školních let jsou stále 
vyšší?

18. 9. 15:00-18:00 Zpívánky – pěvecký 
kroužek

19. 9. 13:00-17:00 Posezení s debatou: 
VZPOMÍNKY NA LÉTO. Neděle 23. září 
nám nadělí ze čtyř ročních dob podzim. 
Zajděte k nám do klubu podělit se o zážit-
ky z léta. Rádi vám budeme naslouchat. 
20. 9. 14:00-18:00 Restaurace florenc, Soko-
lov. Pozvánka nejen pro seniory Sokolovska 
na Společenské posezení s hudbou a tancem. 

24. 9. 13:00-17:00 Posezení s debatou: 
MLČETI JE ZLATO. Existují sice situace, kdy 
je trapné mlčet. Víc je ale těch, kdy se do 
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trapné situace dostanete mluvením. Ptáme 
se: „Na jaký trapas nemůžete zapomenout?“ 

25. 9. 15:00-18:00 Zpívánky – pěvecký 
kroužek

26. 9. 9:30-12:00 Klub seniorů a Agentura 
osobní asistence, Hornická 1595 MEZIGE-
NERAČNÍ SETKÁVÁNÍ. Děti naplňují život 
dospělých nakažlivým smíchem, radostí 
a někdy dovedou i pěkně překvapit. Letos 
v září se budeme oťukávat s předškoláky 
paní třídní učitelky Havlíčkové z Mateřské 
školy, ulice Kosmonautů v Sokolově. Přijďte 
všichni vrátit čas do dětských let.

27. 9. 14:00-18:00 Restaurace florenc, 
Sokolov. Pozvánka nejen pro seniory Soko-
lovska na Společenské posezení s hudbou 
a tancem.

Milí senioři,
mé druhé já mi říká, že mohu mít dobrý pocit 
z práce se sdružováním seniorů. Všem Vám 
v klubu seniorů, v restauraci na Florenci i na 
zájezdech patří velké poděkování.
Všem přeji krásné babí léto.

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

Kalendárium

KLUB SENIORŮ J. Z PODĚBRAD 

 5. 9. Povídání u kávy: Dojmy z léta  
12. 9. Zájezd do Klatov a Domažlic
19. 9. Paměťové hry, procvičování jemné 
motoriky, stolní a karetní hry
26. 9. Seniorské veselé odpoledne s ma-
lým občerstvením a písničkami

Za Klub seniorů Alena Veithová

Léto je již ve druhé polovině a náš klub senio-
rů se scházel i o prázdninách. Společně jsme 
prožívali tyto horké dny v pohodě, a i v pra-
covním nadšení v prostorách klubu.
Spolupracujeme s Dětským oddělením ne-
mocnice Sokolov a díky pletení a háčkování 
čepiček, bačkůrek a dalších věcí pro novo-
rozence si procvičujeme jemnou motoriku 
ruky.
V červenci jsme podnikli výlet do Prahy, spo-
jený s projížďkou parníkem. Chtěli bychom 
touto cestou poděkovat paní místostarostce 
Renatě Oulehlové, která nám pomohla 
zájezd zrealizovat.

Za všechny spokojené seniory 
M. Volfová a A. Veithová
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Rozchodíme CIVILKY v Karlovarském kraji 2018 

KDY: středa 19. 9. 2018  

V KOLIK: sraz 13:00 (zastávka ul. Závodu míru) 

MÍSTO: Sokolov – Lipová – areál zdraví  
Vítáni jsou všichni – lidé s civilizačním onemocněním, senioři, děti, 
veřejnost… Pokud máte hole nordic walking, vezměte je s sebou. Pro ty, 
kdo nemají, budou na místě k zapůjčení. 

Projekt je finančně podpořen Krajským úřadem Karlovarského kraje.  
 

 

 

 

Generálním partnerem projektu jsou Lesy ČR, s. p. 
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Osmisměrka

ÁCHAT, AKAŠU, ALPY, ÁMOS, ANOA, APAČ, ATAK, ATESTACE, AUKCE, AUTOSTOP, BIFTEK, BLOUDI, BRANKÁŘ, DIALYT, 
DOSTUP, DROBIT, DÝHA, DÝKY, EGYPT, EISNER, ELSA, ELUCE, ETOL, ETYLY, EURO, FETY, GOLF, GRAF, GUMY, HITY, HOLD, 
HYDRY, CHIPS, CHÍSA, CHLOROFYL, CHTÍT, JASNO, JETEL, KALOUS, KANY, KAPKY, KEŇA, KLIPS, KLKY, KLOAKA, KOALY, 
KÓDY, KONŠ, KOTOULY, KOUT, KOVO, KOZY, KRAB, KŘÍDLA, LAIK, LÍDR, LOGO, MAROD, MDLO, MILUŠE, MOŠT, NADACE, 
NAZE, OBORY, OCELOTI, ODEONY, ODLITKY, OGAM, OKAP, OKOŘ, ORAN, OSÁDKA, PAKT, PAPRSKY, PAŘEZ, PLÁT, PLST, 
PODNEBÍ, PONK, PRAK, PRHA, PRŮŘEZY, PŮDY, RACI, RÁŽE, REKREACE, RENTA, ROVY, RYBA, RÝGL, RYTINA, ŘASA, ŘEČNÍCI, 
ŘÍŠE, SAFE, SÁLY, SANĚ, SAPO, SBĚR, SEPTIK, SILO, SIROTCI, SKALP, SKLA, SLÁMA, SNAJPR, SOSÁK, SPŘEŽENÍ, SRDCE, STRÁŇ, 
SUCHO, ŠITÁ, ŠODÓ, ŠPEK, ŠTOLY, TKÁT, TLAK, TUPÉ, TUŘI, TVRZ, ÚKAZY, URNY, ÚSPORY, VARANI, VARNA, VÍNA, ZÁKOP, 
ZESPODU, ZIPY, ZOEA, ZOUT, ZRUŠENÁ, ZUŘIT, ŽALÝ, ŽIDÉ

Vyluštěte jméno nacisty, zatčeného 
za účast v henleinovském hnutí a kte-
rý v roce 1933 přišel o život ve věznici 
v Karlových Varech.

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

Tajenka z čísla 06/2018: „STANISLAV 
PURKART“

Soutěžní kupon 
- Sokolovský Patriot 09 / 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 30. 9. 2018.

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

Výherce 
Výherce červnového čísla informu-
jeme poštou na adrese uvedené na 
kuponu. Vstupenky si výherce může 
vyzvednout od 3. 9. do 30. 9. 2018 
v Sokolovském infocentru.
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