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VEDENÍ MĚSTA SE POKLONILO 
U VÁLEČNÝCH POMNÍKŮ

Na neděli 11. listopadu 2018 připadá Den válečných 
veteránů. Již v pátek se starostka Sokolova Renata 
Oulehlová, s místostarosty Karlem Jakobcem a Ja-
nem Pickou, poklonila u sokolovských válečných pa-
mátníků. Vedení města květiny položilo u bojovníka 
od Sokolova, u americké pamětní desky na Starém 
náměstí, u pamětní desky Theodoru Schwarzovi, 
sokolovskému německému letci britského Krá-
lovského letectva u II. základní školy a u pomníku 
sovětských zajatců. Tento významný den, kterým 
si lidé po celém světě připomínají mírové události 
konce 1. světové války již od roku 1919, v České 
republice oficiálně uctíváme od roku 2001.

VODNÍ ZÁCHRANÁŘI ZE ZÁVODŮ 
V PRAZE PŘIVÁŽÍ MEDAILE

Ve sváteční sobotu 17. listopadu 2018 se Vodní zá-
chranáři ze Sokolova vydali do pražské Hostivaře. 
Zde své síly změřili v souboji jednotlivců i dvojic. 
Bilance je následující: Závody jednotlivců: 2. mís-
to – Ondřej Černý, 2. místo – Marie Rozmušová, 
3. místo – Anna Kupková. Závody dvojic: 2. místo 
– Bára Fusková, Anna Kupková, 2. místo – Ondřej 
Černý, Matyáš Macur, 3. místo – Veronika Bjalončí-
ková, Markéta Michlová. „Přestože máme pouhé 3 
hodiny záchranářských tréninků týdně, tak se naši 

svěřenci pravidelně umísťují na předních pozicích 
v náročných záchranářských disciplínách,“ popsal 
Pavel Walta, šéf předseda vodních záchranářů, který 
popsal záchranný polohový závod na 100 metrů: „Po 
startu plave závodník 50 metrů volný způsob. Po té se 
na obrátce potopí a plave pod vodou k ponořenému 
modelu dalších 12 až 15 metrů. Model váží zhruba 40 
kilogramů.“ Mezi souboje dále patří například resus-
citace, test ze zdravovědy, uzlování, hod lanem, nebo 
plavání v oblečení. V závěru poděkoval trenérům 
i sponzorům, mezi kterými je i město Sokolov. 

redakce sp

PODĚKOVÁNÍ MŠ ALŠOVA SVÉMU ZŘIZOVATELI 
MĚSTU SOKOLOV

Děkujeme za milý dárek, který naše mateřská škola 
obdržela za účast a umístění v soutěži „ŠKOL(K)A JI-
NAK 2018“. Filmové představení v kině Alfa a malé 
občerstvení udělalo dětem velkou radost. Akce se 
zúčastnili nejen rodiče s dětmi, ale i celý kolektiv ma-
teřské školy. Děkujeme rovněž za milou pozornost 
– květiny pro všechny zaměstnance naší mateřské 
školy. Kolektiv MŠ Alšova Sokolov. 

Mgr. Jiřina Deutschová, Mateřská škola Sokolov, Alšova

MIRÁKL NA DANCE LIFE EXPO V BRNĚ

Tanečníci skupiny Mirákl se o víkendu zúčastnili 
největší přehlídky tance a sportu, která se konala 
na Výstavišti Expo v Brně. Mirákl zde představil své 
nejúspěšnější choreografie na hlavní stage festivalu, 
a to v programu tanečních hvězd jako je například 
Balet Národního divadla v Praze, v Brně, tanečních 
konzervatoří a souborů. „Zajímá nás zpětná vazba 
diváků na naše vystoupení, a ta byla obdivuhodná, 
na festival jich zavítalo přes 50 tisíc a tančit pro ta-
kové publikum je opravdový zážitek,“ řekla vedoucí 
souboru Andrea Burešová. Tanečníci Miráklu pak 
nemohli chybět ani už při pravidelném flashmobu na 
tomto festivale, kdy společně s ambasadory Ondrou 
Sokolem, Andreou Verešovou a Romanem Šebrlem 
překonali rekord v počtu tanečníků choreografie. 
Jako jednu z cen za nejlepší choreografii letošního 
roku pak juniorská část skupiny získala možnost 
lekcí na všech tanečních workshopech festivalu, a tak 
dívky nabíraly další taneční dovednosti od lektorů 
skrz všechny taneční disciplíny. Nyní již čeká Mirákl 
závěrečná příprava na Mistrovství světa, kde budou 
na začátku prosince reprezentovat Českou republiku 
s 20 nominovanými choreografiemi.

Andrea Burešová, vedoucí soboru TS Mirákl Sokolov

Stalo se
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Zprávy z města

starostkoU sokolova 
JE RENATA OULEHLOVÁ

V pondělí 5. listopadu 2018 se konalo 
ustavující zastupitelstvo města Sokolov. 
Starostkou Sokolova byla zvolena Renata 
Oulehlová (hnutí ANO), pozici prvního mís-
tostarosty bude zastávat neuvolněný kraj-
ský radní Karel Jakobec (Hnutí pro město 
Sokolov) a druhého místostarosty Jan Picka 
(ČSSD). Devítičlennou radu města budou 
dále tvořit Ilona Medunová, Erik Klimeš, 
Petr Kubis (hnutí ANO), Ladislav Sedláček, 
Tomáš Provazník (Hnutí pro město Sokolov) 
a Michael Rund (ČSSD). „Dovolte mi, abych 
v první řadě poděkovala dnes už bývalému 
panu starostovi Janu Pickovi. Pod jeho ve-
dením se mi jako dosavadní místostarostce 
výborně pracovalo. I případné nesnáze 
zvládal s grácií a nadhledem a i díky jeho 
záštitě máme na co navazovat,“ řekla na ad-
resu Jana Picky čerstvě zvolená starostka. 
Koaliční partneři si již při podpisu smlouvy 
stanovili několik priorit. Nechybí mezi nimi 
stavba domova pro seniory se zvláštním 
režimem, dokončení přestavby areálu 
Zdraposa, parkoviště ve městě, budování 
inženýrských sítí na Hruškové, nebo stavba 
kočičího útulku. 

SOKOLOV CHCE PROVOZOVAT 
SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Sokolov zřídí příspěvkovou organizaci se 
zaměřením na provoz sociálních služeb. 
Rozhodli o tom zastupitelé na prvním ve-
řejném zasedání 15. listopadu 2018. První 
rok bude chod organizace financovat město 
Sokolov, následně bude usilovat o zařazení 
do sítě sociálních služeb Karlovarského kra-
je, čímž by došlo k výraznému financování 
ze strany státu. V prvním dvanáctiměsíčním 
období se počítá se zaměstnáním šesti lidí 
a nákupem auta. „Jsme jediným městem, 
které neprovozuje vlastní sociální služby 
a je žádoucí, aby s ohledem na demografic-
ký vývoj a naši odpovědnost byly poskyto-
vány služby v plném rozsahu,“ komentovala 
bod starostka Renata Oulehlová. Zřízení 
organizace nepodpořili například Josef 
Dvořák, nebo Luboš Vaněk. Souhlasí, že 

služba je potřebná, stávající soukromé 
poskytovatele ale považují za dostatečné. 
Zastupitelé nakonec založení městské 
organizace schválili. Dále politici rozhodli 
o odkoupení drážního domku od Českých 
drah za 380 tisíc korun, který pak ve spo-
lupráci se společností Sokolovská Uhelná, 
a.s. demoluje. Následně zde vybuduje plot, 
který má zabránit přecházení kolejiště. 
Projednali dále dotaci od Karlovarského 
kraje ve výši 300 tisíc korun pro sokolovský 
Dům dětí a mládeže na obnovu dopravního 
hřiště. Zastupitelé se na příštím 2. veřej-
ném zasedání sejdou 12. prosince 2018 
v 15 hodin ve velké zasedací místnosti v 1. 
patře budovy A Městského úřadu Sokolov 
v Rokycanově ulici. Programy a výstupy 
zasedání jsou postupně zveřejňovány 
v sekci Samospráva - zastupitelstvo (rada) 
města - programy a usnesení.

KAMENNÉ DESKY PŘIPOMENOU JMÉNA 
PADLÝCH SOVĚTSKÝCH ZAJATCŮ

Památník sovětským zajatcům v Sokolově již 
byl osazen 14 kvádrovými deskami se jmény 
padlých v druhé světové válce. Přibližně 
2500 lidí zahynulo v sokolovském lazaretu, 
který se nacházel v místě dnešní Vítězné uli-
ce. Dosud jejich utrpení připomíná pomník 
v místě hromadného hrobu s ostatky obětí. 
S návrhem uctít jejich památku formou 
jmenných tabulí se na město obrátil Gene-
rální konzulát Ruské federace v Karlových 
Varech. Ve čtvrtek 1. listopadu 2018 se sešli 
zástupci ruské strany a města Sokolova, aby 
dohodli okolnosti odhalení nového památ-
níku.
Válečný hrob s ostatky sovětských válečných 
obětí je například i v Brně, nebo Hodoníně. 
Podle zástupců ruské strany je ten soko-
lovský největší. Z přibližného počtu 2500 
mrtvých se badatelům podařilo prokázat 
původ 2435 lidí. Vše probíhalo ve spolupráci 
Ministerstva obrany a velvyslanectví Ruské 
federace zejména na základě žádostí od po-
zůstalých, kteří památku svých blízkých jezdí 
na místa jejich spočinutí uctívat dodnes. Prá-
ce trvaly přibližně rok. „Měli jsme seznamy 
v němčině, ruštině, řadu dokumentů jsme 
museli podrobně porovnávat a překládat. 

Měli jsme žádosti různých ambasád, obraceli 
se na nás lidé z Ázerbájdžánu, Kazachstánu, 
nebo Arménie,“ řekla k pátrání badatelů 
Polina Olegovna Kuzněcová z ruského 
ministerstva obrany pro organizaci vojen-
sko-memoriální činnosti v České republice. 
Slavnostní odhalení pamětních sloupů se 
za účasti velvyslanců, představitelů kraje 
i města koná v pondělí 3. prosince v 11:30 
v místě stávajícího památníku. 

SOKOLOV BUDE MÍT MODERNÍ 
BEZBARIÉROVOU KNIHOVNU

Město Sokolov dokončilo projektovou do-
kumentaci na přestavbu objektů na Starém 
náměstí pro zázemí městské knihovny. 
Ta se přestěhuje z dosavadních prostor 
v sokolovském zámku, které má v proná-
jmu. Dosud prázdné domy se přestavbou 
promění v moderní a komfortní knihovnu, 
která nabídne i bezbariérový přístup. Město 
vyhlásí zakázku za 30 milionů korun.
V prvním nadzemním podlaží budou kon-
ferenční sál, klubovna a čítárna. Zároveň 
zde bude k dispozici koutek s posezením 
a občerstvením formou nápojových au-
tomatů. Do všech společenských prostor 
povede samostatný vchod a jejich využití 
bude nezávislé na provozní době samotné 
knihovny. V druhém podlaží bude oddělení 
pro dospělé i se studovnou a zvukovou 
místností pro poslech audio knih. Počítá se 
také s venkovní terasou. Třetí patro bude 
patřit dětem. Kromě půjčovny knih zde 
bude klubovna, kde budou probíhat i samo-
statné programy pro děti, včetně možnosti 
uspořádání dětské narozeninové oslavy. 
Všechna patra bude propojovat schodiště 
a výtah, který bude sloužit nejen pro náklad 
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Vítání občánků 
Starosta města Sokolova Bc. Jan Picka přiví-
tal v měsíci říjnu v obřadní síni sokolovského 
zámku do života sokolovské občánky: Marka 
Ference, Tobiáše Siváka, Elišku Kináč – Kicsi-
ny, Dianu Krytinářovou, Annu Urbánkovou, 
Filipa Hájka, Tomáše Cimra, Matyáše Ma-
rečka, Tadeáše Toksu, Markétu Račákovou, 
Radku Slepčíkovou, Nellu Hospodářskou 
a Matyáše Tichého.
Přejeme jim pevné zdraví, štěstí a prožití 
bezstarostného dětství.

Romana Černíková
MěÚ Sokolov, odbor finanční a školství 

INFORMACE K ,,VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ“

Vážení rodiče, vítání občánků se vztahuje na 
děti ve věku 6 týdnů od narození do věku 
1 roku s trvalým pobytem na území města 
Sokolov v době podání přihlášky. V případě 
zájmu je možné vyplnit přihlášku, kterou 
naleznete na webových stránkách města So-
kolov – www.sokolov.cz (Informace k ,,Vítání 
občánků“) nebo si ji osobně můžete vyzved-
nout na matrice či odboru finančním a škol-

ství v budově Městského úřadu v Sokolově 
nebo požádat o zaslání e-mailem – kontaktní 
adresa: romana.cernikova@mu-sokolov.cz. 
Přihlášku můžete doručit osobně nebo za-
slat poštou na adresu: Městský úřad Sokolov, 
odbor finanční a školství, Rokycanova 1929, 
356 01 Sokolov, a to nejpozději 20dnů před 
stanoveným 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.

Mateřské školy 
zřízené městem 
Sokolov budou 
o vánočních 
prázdninách v době 
od 27. 12. 2018 
do 31. 12. 2018 
uzavřené.

knih, ale také pro přepravu lidí. Poslední, 
čtvrté nadzemní podlaží bude již neveřejné. 
Budou zde archiv, kanceláře a zasedací 
místnost, která vznikne nástavbou nového 
krovu. Samozřejmostí je sociální zařízení 
v každém patře s tím, že v prvním a třetím 
podlaží bude bezbariérové WC. „Jsem 
velmi rád, že po letech náročných příprav 
se pustíme do práce. Čtenáři i zaměstnanci 
dostanou moderní a komfortní zázemí. 
Zároveň uvolníme prostor muzeu a věřím, 
že oživíme i Staré náměstí,“ řekl starosta 
Jan Picka s tím, že sokolovskou knihovnu 
ročně navštíví 60 tisíc lidí. Dosavadní zázemí 
knihovny v sokolovském zámku bude využi-
to pro rozšířenou expozici Muzea Sokolov.
Stavební práce na nové městské knihovně 
mají začít na jaře 2019. Trvat budou jeden 
rok. 

SOKOLOV INVESTUJE DO BANÍKU

Vedení města chce rekonstruovat zázemí 
areálu Baníku Sokolov. Letos a v příštím 
roce chystá investice za 30 milionů korun. 
Až 19 milionů korun by měly stát nové 
šatny a další zázemí hokejistů. Vedle toho 
nechá město vyměnit stávající osvětlení 
za moderní led technologii v hodnotě 1,2 
milionu korun. Což ušetří nejen peníze za 
energie, ale zlepší i zážitek návštěvníků. 
Systém bude možné využívat pro světelné 
efekty při doprovodném programu hokejo-
vých utkání. Dále chce město modernizovat 
zázemí tenistů. Tady si investice vyžádá 
nejprve 9 milionů korun. Tyto akce by se 
měly dokončit v příštím roce. V další etapě 
se plánuje nafukovací hala přes tři tenisové 
kurty za 7 milionů korun.
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Obrazově v Sokolově

Ministr obrany L.Svoboda na sokolovské radnici 
31.3.1948

Koncert Sukova komorního orchestru ke 100. výročí založení ČSR, 
Městské divadlo, 28. 10. 2018

Koncert Sukova komorního orchestru ke 100. výročí založení ČSR, 
Městské divadlo, 28. 10. 2018

Komentovaná prohlídka MDK ke 100. výročí založení ČSR, 28. 10. 2018

Ples MDK, Hornický dům, 10. 11. 2018

Ples MDK, Hornický dům, 10. 11. 2018 Ples MDK, Hornický dům, 10. 11. 2018
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Modní show - Zpátky v čase, Hornický dům, 13. 11. 2018Medový den, Hornický dům, 18. 10. 2018

Workshop pro mentálně znevýhodněné - 19. 11. 2018 Městská knihovna 
Sokolov. Akce byla pořádána za finanční podpory Ministerstva kultury.

Turnaj v deskových hrách na akci BOOK CON 2 - 3. 11. 2018 
Městská knihovna Sokolov. Ve spolupráci s Deskové hry MDK SokolovFlermarket, Hornický dům, 17. 11. 2018

Podzimní soutěž v biatlonu v DDM



Život v Sokolově

Na cestující čeká od nového roku několik 
změn. K 31. 12. 2018 skončí například 
platnost stávajících čipových karet spo-
lečnosti Autobusy Karlovy Vary, a.s. Od 
1. prosince 2018 si ale v informační kanceláři 
na Terminálu Sokolov můžete žádat o nové. 
Pokud předložíte účtenku o nákupu časové 
jízdenky, můžete si nabitý kupon na novou 
kartu převést. Ta bude přenosná a budete 
ji moci využít i na meziměstských linkách 
společnosti Ligneta, s.r.o. Způsob odbavení, 
nákupu jízdenek i ceník se nemění. Schéma 
linek a další informace najdete na www.
sokolov.cz  

NÁVOD NA NÁKUP SMS JÍZDENKY

• Objednání SMS jízdenky
Odeslání objednávky SMS jízdenky probíhá 
následujícím postupem:
• Objednání SMS jízdenky spočívá v zaslání 
krátké textové zprávy (SMS) se specifickým 
textem (klíčovým slovem) pro konkrétní typ 
jízdenky na telefonní číslo platné pro všech-
ny mobilní operátory: 
Příklad: V případě požadavku na SMS jízdenku 
v ceně 30 Kč, cestující odešle SMS s textem:
• SOK na tel. číslo 90206 
• Kde sok je klíčové slovo a 90206 je 
telefonní číslo společné pro všechny mobilní 
operátory.

Na základě zaslané objednávky bude uživa-
teli doručena zpráva v podobě SMS jízdenky. 
V textu obdržené SMS jízdenky jsou uvedeny 
informace o: 
• Název dopravce / typ a cena jízdenky / 
rozsah platnosti / HASH kód / kontrolní kódy 
SMS jízdenky.

Příklad: 
jsL /95970                         
LIGNETA autobusy s.r.o. MHD Sokolov jedno-
denni, 30 Kč

MHD bude od ledna provozovat 
společnost Ligneta
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(DUPLIKAT)
jsL /95970                           
LIGNETA autobusy s.r.o. MHD Sokolov 
jednodenni, 30 Kč
Platnost: 
od: 01.01.2019 03:00 
do: 01.01.2019 23:59 z2ZeCojhb

Lomnice, Týn

Terminál
U Terminálu

Lomnice, OSS

Obuv

Svatava,

Tovární

Nemocnice

Platnost: 
od: 01.01.2019 03:00 
do: 01.01.2019 23:59 z2ZeCojhb

• Objednání  jízdenky pomocí Aplikace 
SEJF 
Předpokladem možnosti objednání jízdenky 
z aplikace SEJF je: 
• nainstalovaná aplikace pro podporované 
platformy operačních systémů mobilních 
telefonů
• dostatečný kredit pro platbu VPL nebo 
napárovaná platební karta

Odeslání objednávky SEJF parkingu probíhá 
následujícím postupem:

• Uživatel vyhledá v aplikaci příslušné 
město v sekci Jízdenky a kupóny MHD
• Po výběru jízdenky je uživatel vyzván 
k zadání svého PIN
• Úspěšná platba je potvrzena na obrazov-
ce aplikace
• V aplikaci je uložena jízdenka se všemi 
náležitostmi: popisem, platností a kontrol-
ním (hash) kódem

Na základě zaslané objednávky je uživateli 
v Aplikaci SEJF uložena jízdenka. V textu ob-
držené jízdenky jsou uvedeny informace o: 
• Název dopravce / typ a cena jízdenky / 
rozsah platnosti / HASH kód / kontrolní kódy 
SMS jízdenky.

Příklad: 
jsL /95979                         
LIGNETA autobusy s.r.o. MHD Sokolov jedno-
denni, 25 Kč
Platnost: 
od: 01.01.2019 05:00 
do: 01.01.2019 23:59 z2ZeCojhc

V případě, že by cestující omylem smazal SMS 
zprávu s SMS jízdenkou, může zasláním nové-
ho požadavku prostřednictvím SMS zprávy 
VYŽÁDAT DUPLIKÁT SMS JÍZDENKY. V tom 
případě postupuje dle návodu uvedeného 
v předcházející části, avšak s použitím jiného 
klíčového slova a zašle na jiné telefonní číslo, 
než které použil k objednání SMS jízdenky 
(u duplikátu je použit levnější tarif).

Příklad: Cestující odešle SMS s textem:
• SOKD na tel. číslo 9000603
• Poslední dvě cifry u telefonního čísla 
určují cenu duplikátu pro cestujícího. 
• Cestující obdrží duplikát poslední objed-
nané SMS jízdenky.
Příklad duplikátu SMS jízdenky:
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Celkem 10 zástupců Sportovního klubu policie 
Sokolov UNITOP ČR, z.s. (SHODOKAN SOKO-
LOV, BŘEZOVÁ, BUKOVANY) se vypravilo 23. 
října 2018 do města Ta Qali na Maltě, plnit si svůj 
sportovní sen. Všichni se totiž díky svým velice 
dobrým výsledkům nominovali na již desáté 
Mistrovství Evropy v Karate světové federace 
WORLD UNION OF KARATE – DO FEDERATION, 
které se konalo ve dnech 25. 10. – 28. 10. 2018.  
Všichni měli možnost a obrovskou čest se jako 
členové České státní reprezentace zastoupené 
Českou Asociací Okinawského Karate a Kobuda 
utkat s ostatními reprezentanty reprezentující 
své evropské země.  Registrovaných závodníků 
bylo totiž bezmála 2000 z 55 evropských fede-
rací a z 31 zemí Evropy a to byla pro všechny 
obrovská výzva.
Díky velkému počtu závodníků bylo mistrovství 
rozděleno do čtyř závodních dní, na které pořa-
datelé připravili výjimečnou sportovní arénu, ve 
které se uprostřed nacházelo neskutečných 14 
zápasišť – tatami. 
Hned první den se na tatami předvedli nejstarší 
a nejzkušenější závodníci sportovního klubu, 
a to Daniel KRHUT a Vladimír VRABEC, kteří 
startovali ve veteránských kategoriích kata, 
kumite i kumite týmů, složeného z výběru repre-
zentačního kouče ČAOKK na kumite pana Miro-
slava Boguského. Oba dva v tento den ukázali, 
že je třeba s nimi stále počítat a že jsou pro své 
soupeře skutečně těžkými soupeři. Danil KRHUT 
v kategorii Kata jednotlivců získal pro ČR první 
zlatou medaili, v kategorii Kumite jednotlivců 
získal bronz a oba pak společně s Danielem PE-
KUNIAKEM a Michalem KYNCELM získali zlatou 
medaili v nejtěžší kategorii dne, v kumite týmů.
Druhý den mistrovství byl naopak určený pro 
nejmladší závodníky a kategorie kata. Jako první 
se na tatami předvedla Adéla JŮNOVÁ, pro 
kterou byla účast na takto velké soutěži premi-
érou. Adéle se povedlo probojovat do finálové 
šestice, a i když bojovala ze všech sil, obsadila 
4. místo, které bylo ale obrovským úspěchem 
z pohledu na kvalitu soupeřek. Další se předvedl 
Radek TIRALA, který bohužel nebojoval jen se 
svými soupeři, ale i s rozhodčími, kteří mu ani 

trochu nepřáli a jeho výkon v žádném případě 
nedokázali vůbec ohodnotit a Radek díky jejich 
neznalosti a neobjektivnosti obsadil 5. místo. Na 
stejném tatami, se pak ukázal Karel BENDA, kte-
rý postoupil do druhého kola z 1. místa a koneč-
ně to vypadalo, že smolný den konečně ukončí, 
jenže i když se opravdu snažil, co to šlo, ve finále 
ho jen o jednu desetinu přeskočil reprezentant 
Ukrajiny a Karel obsadil další 4. místo. V odpo-
ledních hodinách pak přišly na řadu závodnice 
Eliška BÖHMOVÁ a Adéla KUCHTOVÁ, pro které 
to byla také premiéra na takto náročné soutěži. 
Obě dvě závodily ve stejné kategorii. Los jim 
určil hned první a druhou pozici v kategorii. 
Bojovaly statečně až do finálové šestice, ale 
bohužel ani jim se nepodařilo přetnout smol-
nou šnůru míst, končících pod stupněm vítězů 
a medaile jim unikla opět jenom o vlásek. Adéla 
KUCHTOVÁ obsadila 4. místo a Eliška BÖHMO-
VÁ 5. místo. Jako další se tento den v pozdních 
odpoledních hodinách na tatami předvedli již 
velice zkušení závodníci. Markéta URBANOVÁ 
a Dominik ŠTROS. Markétě se dařilo podobně 
jako všem předchozím zástupcům sportovního 
klubu, a i když dala do svého výkonu absolutně 
vše, co mohla, obsadila další 4. místo. Jediný 
komu se smolnou šnůru čtvrtých míst podařilo 
přetrhnout, byl poslední zástupce tohoto dne 
Dominik, který obsadil krásné 3. místo. 
Třetí den mistrovství byl určený pro všechny 
kategorie kumite, kde si chtěli zlepšit chuť 
hned tři zástupci klubu. Jako první se na tatami 
předvedla Adéla JŮNOVÁ, která bojovala 
společně s Eliškou POKORNOU a Kateřinou 
ŠTECOVOU v kategorii kumite týmů, kde se jim 
podařilo získat krásné třetí místo. Jako další se 
na tatami předvedl v obrovsky naplněné kate-
gorii Karel BENDA. Karel postupně přešel přes 
několik svých soupeřů až do bojů o medaile, kde 
bohužel nestačil na svého posledního soupeře 
z Anglie a prohrál tak zápas o třetí místo. Jako 
poslední zástupce se předvedl na tatami Radek 
TIRALA. Ten ve své také neskutečně „nabušené“ 
kategorii bojoval jako lev. Dokázal se probojovat 
až do souboje o finále, který bohužel těsně pro-
hrál s borcem s Rumunska a získal pro Českou 

republiku další krásnou bronzovou medaili.
V tento den se v rámci světového poháru KO-
BUDO (cvičení se zbraněmi), který byl součástí 
Mistrovství Evropy na tatami, předvedla ještě 
Markéta URBANOVÁ, která soutěžila v kategorii 
KOBUDO SAI, kde si zlepšila chuť i náladu z před-
chozího smolného dne a získala ve své kategorii 
pro ČR jedinou medaili v kategorii KOBUDO 
barvy bronzové.
V neděli v poslední den mistrovství, který je 
určený jen pro finálové bloky juniorských a seni-
orských kategorií, se na tatami předvedla už jen 
nejzkušenější ženská závodnice Tereza JŮNOVÁ. 
Tereza opět ukázala, že patří ke světové špičce 
karate, kdy juniorskou kategorii kata z obrov-
ským náskokem vyhrála a ještě přidala stříbrnou 
medaili v seniorské kategorii kata. 
Celkem tedy zástupci SKP SOKOLOV UNITOP 
ČR, z.s. (SHODOKAN SOKOLOV, BŘEZOVÁ 
A BUKOVANY) získali pro Českou republiku 
deset medailí. Čtyři zlaté, jednu stříbrnou a pět 
bronzových medailí. Díky těmto výsledkům 
všech členů sportovního klubu obsadila Česká 
Asociace Okinawského Karate a Kobuda krásné 
13. místo z 55 registrovaných federací. 
S časovým odstupem lze konstatovat, že toto 
mistrovství bylo skutečně, co se týče kvality 
a úrovně závodníků, jako jedno z nejtěžších 
v historii WUKF a je zde vidět obrovský kvalita-
tivní posun soupeřů. O to jsou všechny získané 
medaile cennější. Zároveň je třeba podotknout, 
že bez kvalitní přípravy celého realizačního týmu 
České Asociace Okinawského Karate a Kobuda, 
v čele s prezidentem panem Danielem Peku-
niakem a managerem Miroslavem Boguským, 
by se závodníci stěží na takové úrovni umístili. 
Poděkování patří také všem podporovatelům, 
kterými byl Karlovarský kraj (Živý kraj), J+M Au-
todíly, Vodoinstalace – Radek TIRALA, Plovoucí 
podlahy a řezivo – Petr BAKURA a města Soko-
lov, Březová a Bukovany, kde jednotliví členové 
podstupují náročné tréninky pod vedením svých 
trenérů a pod dohledem senseie Jiřího JIRÁSKA, 
který je garantem stylu GOJU-RYU pro Českou 
republiku. 

Zdroj: Dan Krhut

Obrovský úspěch zástupců skp sokolov Unitop 
ČR, z.s. na Mistrovství evropy v karate na Maltě
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Kultura v Sokolově

Jaroslav Jiskra představuje dvě nové knihy
Před Vánoci 2018 budou v Hornickém domě 
v Infocentru a v sokolovském muzeu k dispo-
zici dvě nové knihy Jaroslava Jiskry. V knize 
Proměny Sokolova a blízkého okolí v ob-

rázcích jsou na 152 stranách po stručném 
úvodu nejprve fotografie srovnávací, řazené 
pod sebou vždy historická a dnešní. Následují 
celkové historické pohledy na město, potom 
oslavy prvního máje před rokem 1960, další 
kapitoly přibližují výstavbu města, likvidaci 
stavebních objektů, těžbu uhlí přímo v So-
kolově, okupaci města a závěr. Tato kniha by 
mohla být dobrým vánočním dárkem, zvláště 
pro pamětníky. Bude stát 250 Kč. Druhá kni-
ha za stejnou cenu se jmenuje Vzpomínka 
na lom Medard ve Svatavě a související 
malolomy v obrázcích. V úvodu je povídání 
o historii tohoto lomu a malolomů a skuteč-
ně vytěžené celkové množství skrývky a uhlí 

za jejich životnost. Následují obrázky ze 
života lomu Medard, nejstarší je z roku 1925 
a nejmladší z roku 1992. V další kapitole je 
zdokumentována sanace, rekultivace zbyt-
kové jámy a jezero. Zde jsou obrázky postup-
ného plnění jezera, výstavby břehových linií 
a tabulka časového sledu zvedání hladiny, 
dále popis jednotlivých druhů ryb v jezeře, 
celková kubatura vody, její kvalita a plocha 
jezera. Následuje krátká kapitola ze života 
malolomu Davidov, likvidace některých 
stavebních objektů v Davidově a na závěr 
obrázky z malolomů Marie, Erika, Lomnický 
lom a Michal. Tato kniha bude mít jistě cenu 
pro všechny stovky ještě žijících lidí, kteří zde 
v minulosti pracovali. 
Proměny Sokolova a nejbližšího okolí v ob-
rázcích

Ing. Jaroslav Jiskra Ph.D. 2019

V současné době jsou v Hornickém domě 
v Infocentru a v sokolovském muzeu 
k zakoupení ještě zbytky následujících 
publikací:

Agentura osobní asistence a sociálního 
poradenství, o.p.s. děkuje všem za po-
skytnuté finanční prostředky a dary, nebo 
jakoukoliv pomoc při provozu organizace.
Projekt osobní asistence je realizován za 
podpory MPSV, Krajského úřadu Karlovar-
ského kraje, měst a obcí KK.

Dana Janurová
ředitelka a statutární zástupce organizace
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4K 3D kino Alfa Sokolov se stává 
nejnavštěvovanějším kinem v Karlovarském kraji

Kultura v Sokolově

Sokolovské 4K 3D Kino Alfa každým rokem 
láká na svá promítání více a více návštěvníků. 
Jakými změnami prošlo kino v roce 2018, kte-
ré ojedinělé akce v jeho prostorách proběhly 
a na co nového se můžeme těšit v příštím 
roce?
Jednou z nejzásadnějších změn, která má po-
zitivní dopad pro návštěvníky kina, je zřízení 
druhé pokladny pro nákup vstupenek a rozší-
ření další pokladny v prostorách baru. To, že 
toto rozšíření bylo správným rozhodnutím, 
napovídalo už první promítání, kde byly v pro-
vozu nově zřízené pokladny. V kině zmizely 
fronty jak u pokladny, tak u baru a pracovníci 
jsou schopni plně a včas obsluhovat všechny 
návštěvníky, což čas od času v minulosti 
bylo při velkém náporu premiérových filmů 
problémové. 
Díky této změně si sokolovské kino může 
dovolit pořádat nejrůznější filmové akce vel-
kého formátu. Jednou z nich byla bezesporu 
exklusivní předpremiéra filmu Po čem muži 
touží, která proběhla 17. září 2018. Na červe-
ný koberec dorazil sokolovský rodák a režisér 
této úspěšné komedie Rudolf Havlík společně 
se svými filmovými kolegy Annou Polívkovou, 
Lucií Šteflovou a Richardem Jaroslavem 
Müllerem. Důkazem, že o takovéto akce ná-
vštěvníci mají zájem, svědčilo i to, že několik 
dnů dopředu bylo na představení vyprodáno 
a pořadatelé dokonce přidávali do sálu další 
místa k sezení. 
Městský dům kultury chce návštěvníkům kina 
přinést i něco navíc než jen promítání filmů. 
Proto například v letošním létě pořadatelé 
spojili premiéru filmu Jan Palach s promítá-
ním krátkého filmu o roce 1968 na Sokolov-
sku a následnou besedou s PhDr. Vladimírem 
Bružeňákem o událostech tohoto osudového 
roku na Sokolovsku, která se stejně jako 
samotné promítání filmu setkala s velkou 
návštěvností. 
Sokolovské kino je již několikátý rok po sobě 
vybíráno zástupci Karlovarského kraje jako 
kino pro promítání festivalových snímků 

v rámci Mezinárodního filmového festivalu 
Karlovy Vary. Návštěvníci tedy nemusí jezdit 
na červený koberec do Karlových Varů, ale 
festivalovou atmosféru mohou zažít přímo 
v Sokolově. 
Důvodů, proč právě sokolovské Kino Alfa je 
mezi návštěvníky v našem kraji tak oblíbené, 
je několik. Vysoká kapacita sedadel v sále, 
online nákup vstupenek bez čekání ve frontě, 
jedinečný zvuk a obraz laděný pro každý 
film zvlášť. „U letošního filmového trháku 
Bohemian Rhapsody jsme ladili zvuk přímo na 
míru. Cílem bylo, aby si návštěvníci odnesli co 
nejsilnější hudební zážitek, jako z koncertu. 
Z čísel návštěvnosti, a hlavně ohlasu diváků 
věříme, že se nám to povedlo, protože někteří 
se na promítání vrací i několikrát během týd-
ne, což nás moc těší,“ 
dodal ředitel Měst-
ského domu kultury 
Sokolov pan Ladislav 
Sedláček.
Kino Alfa Sokolov 
v letošním roce také 
zvýšilo počet projekcí. 
Nově byla přidána 
víkendová promítání 
filmů od 21 hodin, 
která si pro tento čas 
získala od návštěvní-
ků pozitivní ohlasy. 
Speciální velikonoční 
promítání střídají nej-
různější pohádky po 
celý rok v prázdninové 
dny základních škol. 
Zimní mrazivá odpo-
ledne můžeme letos 
díky vánočnímu pro-
mítání trávit v teple 
a s popcornem v kině. 
Na 25. prosince je 
připravena pohádka 
Čertí brko, filmový 
i hudební trhák Bohe-

mian Rhapsody a romantické drama Zrodila 
se hvězda. Druhý svátek vánoční bude ve 
znamení zelenáče Grinche ve 3D, akčního 
Bumblebee, kouzelných Fantastických zví-
řat a fantasy dobrodružství se Smrtelnými 
stroji. Poslední den v tomto roce můžeme 
trávit ve společnosti hned několika známých 
parťáků, protože na 31. prosince je připrave-
na pohádka Asterix a tajemství kouzelného 
lektvaru, Spider-man a jeho paralelní světy, 
Bumblebee a ti odvážnější mohou trávit po-
slední minuty tohoto roku Ve spárech ďábla. 
Městský dům kultury Sokolov a 4K 3D Kino 
Alfa děkuje všem návštěvníkům v uplynulém 
roce a těší se na setkání při projekcích v roce 
2019.
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Kam za zábavou a kulturou 
v nadcházejícím roce
Uf, rok 2018, to byla v Sokolově vážně kulturní, 
sportovní i politická smršť. Ještě mě, mou rodi-
nu a přátele čeká bohatý adventní program, nic-
méně není čas ztrácet čas a jdeme si naplánovat 
co a kam v roce 2019…
Na Nový rok se vždy vyplatí přijít s nějakým 
ambiciózním předsevzetím. Jedno z nich by se 
mělo týkat akce, která přijde hned na začátku 
února a vyžaduje útlý pas ve společenské róbě. 
Reprezentační ples města proběhne 9. února 
a údajně se můžeme těšit nejen na hudební a ta-
neční zábavu, ale i na komické výstupy v podání 
„blbé blondýny“ Ivy Pazderkové a Petra Marti-
náka nebo na celovečerní hledání sokolovského 
pokladu (snad někam pod sukni dokážu schovat 
detektor kovu). Rodiče tím nenadchnu, ale ti se 
určitě dostatečně zabaví při rytmech oblíbené 
kapely Koala, písničkách a zábavných historkách 
Ivana Mládka nebo i vážnějším vystoupení Petry 
de Dios. 
To prarodiče se budou bavit celý trimestr díky 
mému vánočnímu dárku. 29. ledna se zasmějí 
s „Návštěvním dnem u Miloslava Šimka“, 21. 
února s Karlem Šípem a Josefem Náhlovským 
při „Minipárty“ a konečně 18. března dorazí 
„Návštěva z ordinace“ v podobě Martina Zouna-
ra a Martiny Randové. 
8. března nechá babička dědu doma a vyrazí 
s kamarádkami na uctění jejich ženství do 
Městského divadla. Městský dům kultury 
a divadlo Andromeda uvede pořad S písničkou 
kolem světa k příležitosti oslav Mezinárodního 
dne žen. Dámy si zapějí společně s Dodo 
Slávikem a jeho hereckou kolegyní Andreou 
Sousedíkovou šlágry Velkopopovické kozlovky. 
A aby to dědečkovi nebylo líto, v dubnu půjde 
pro změnu on podpořit své kamarády při oce-
ňování Osobnosti města. Letos program oživí 
herec a zpěvák Don José Pedro Rodriguez de 
Montagnes de Laufer, pro všechny známý jako 
Josef Laufer.
A potom už se konečně můžeme vydat na první 
venkovní akci. Pálení čarodějnic vždy netrpělivě 
vyhlíží neteře, pro něž bude připravena tradiční 
pohádka, diskotéka a lampionový průvod. 
K tomu jim navíc zazpívá známá hudebnice 

Magda Malá. Večer trochu přitvrdíme a společ-
ně s partou zařádíme v rytmu rocku s kapelou 
Triton a De Bill Heads. 
Květen, ten bude patřit opět našim prarodičům, 
kteří si už zvykli házet kopýtkem na Sokolovském 
dostavníku. Folk, country a bluegrass po roce 
rozezní Staré náměstí v sobotu 25. května.
A konečně se v kalendáři dostávám k mému ob-
líbenému červnu a především Sokolovskému ¼ 
maratonu. Ani tento rok si nenecháme s naším 
týmem ujít 10 km výběh směrem do Citic. A už 
vůbec nevynecháme odpolední parádu v podo-
bě Barevného běhu. Loni to byla neskutečná 
zábava plná barev, tance, hudby a navíc nějaké 
3 km poslouží perfektně na výklus. Sobota 22. 
června ale nekončí ani touto párty, úspěch se 
přece musí oslavit. A k tomu je Marek Ztracený 
na pódiu jako stvořený, zvlášť když po něm 
nastoupí punk-rockový nářez v podobě Zvlášňý 
školy a rocková legenda Harlej. Endorfiny nabitý 
den zakončí už tradiční soutěž ohňostrojů.
V létě to vidím na pravidelné návštěvy letního 
kina na koupališti Michal a Sokolovské kulturní 
léto na Starém náměstí. Obzvlášť pak 2. srpna, 
kdy loňského Bena Cristovaa vystřídá na pódiu 
neméně oblíbený Pavel Calta. I jemu bude 
předskakovat sokolovská power-funková 
kapela Těžko soudit motýla a nově i čerstvá 
hvězda Matěj Chmelenský, který nás příjemně 
překvapil už na Dni horníků.
A když už padla zmínka o Dni horníků, pozna-
menám si ho na 7. září taky. Je to vždy takové 
pěkné společné rozloučení s létem a navíc plné 
tradic, koncertů a historie. Nehledě na to, že ko-
nečně zahraje dlouho očekávaný Xindl X nebo 
neméně vyhledávaní slovenští No Name. Na Po-
etiku složenou z roztomilých rapujících jinochů 
se pro změnu těší celá moje dívčí skupinka.
Na zbývající měsíce si zatím jen vyšetřím místo, 
ale už teď vím, že se já ani moje rodina a přátelé 
nudit nebudeme. A věřím, že stejně tak každý 
další z našeho kulturního města a přilehlého 
okolí bude mít ve svém plánovacím kalendáři 
dostatek červených kroužků.

Andrea Pfeifferová
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Píšete nám

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

Klub důchodců u Kláštera děkuje MěÚ v So-
kolově za finanční a organizační pomoc při 
realizaci našich akcí. Poděkování patří i dě-
tem a p. učitelkám z MŠ ve Vrchlického ulici. 
Při různých příležitostech nás potěší svým 
vystoupením a zpíváním. Všem přejeme 
v novém roce štěstí, radost, zdraví a hodně 
úspěchů v životě. 

Za klub M. Volfová
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Za přípravu ozbrojeného povstání, vydávání 
a šíření samizdatové literatury či za podíl na 
zakládání a činnosti nezávislých občanských 
iniciativ dostali v pondělí 19. 11. ocenění 
účastníci třetího odboje proti komunistic-
kému režimu. Osvědčení, pamětní dekret 
a čestný odznak dostaly bezmála tři desítky 
odbojářů, mezi nimi i třiapadesátiletý Tomáš 
Kábrt z Libavského Údolí.
Kábrt vyrůstal v Sokolově, kde od svých 
dvaceti let ilegálně vydával,  redigoval a dis-
tribuoval samizdatové časopisy šířící v době 
komunistické totality do regionu svobodné 
zprávy a myšlenky, organizoval zde nezá-
vislé výstavy, koncerty, diskuse i protesty, 
zejména ekologicky zaměřené, a byl za to 
vyslýchán, podrobován osobním i domovním 
prohlídkám a bez jakéhokoli obvinění či mož-
nosti obhajoby vězněn.
Účastníky odboje ocenila náměstkyně mi-
nistra obrany Alena Netolická. Přítomným 

Ministerstvo ocenilo účastníky 
protikomunistického odboje

řekla, že podoba komunistické represe se 
v průběhu desetiletí měnila, ale stále v ní 
zůstala její zločinná podstata. Poznamenala, 
že odbojáři svými činy odmítli kompromis se 
špatností a zbabělostí. Citovala významného 
českého novináře Ferdinanda Peroutku, 
podle něhož je komunismus režim, v němž 
může být každý kdykoli obviněn, ale nikdo 
se nemůže obhájit. „Třetí odboj je dnes 
svědomím národa,“ podotkla. Předávání 
vyznamenání se zúčastnil i kardinál Dominik 
Duka, historici a další hosté.
Za odbojářskou činnost byl také oceněn  in 
memoriam plukovník Květoslav Prokeš, 
který byl komunistickým režimem popraven 
za to, že se společně s desítkami dalšími 
spolupracovníky pokusil v roce 1949 o vo-
jenský převrat s cílem obnovit v Českoslo-
vensku demokracii a svobodné volby. Byl 
ale prozrazen, hlavní účastníci pozatýkáni 
a následně odsouzeni k trestu smrti. Prokeš 

se zapojil do odboje i za druhé světové války. 
Několikrát byl navržen na udělení státního 
vyznamenání.
Posmrtně byla oceněna také Gertruda 
Wonková, matka již dříve oceněných odbo-
jářů Pavla a Jiřího Wonkových. Pavel Wonka, 
který za komunismu poskytoval právní rady 
a pomoc lidem na obranu proti režimu, bývá 
označován za posledního politického vězně 
komunistického režimu v Československu, 
který zemřel ve vězení, a to na následky bru-
tálních výslechů. Komunistická moc věznila 
i jeho bratra Jiřího. Jejich matka byla in me-
moriam oceněna za podporu protirežimních 
aktivit svých synů,  přepisování textů a jejich 
překladu do cizích jazyků.
Dalším oceněným in memoriam je Karel 
Bednář, a to za spolupráci s demokratickými 
státy proti komunistické zvůli v bývalém 
Československu. Převáděl lidi přes hranice, 
získával zpravodajské informace a obsluho-
val tzv. mrtvé schránky.
Další odbojáři ocenění získali za šíření sami-
zdatových materiálů, činnost v rámci Charty 
77, za podíl na založení jiných nezávislých 
organizací či za získávání podpisů pod petice 
na pomoc nespravedlivě stíhaným a vězně-
ným lidem.

Zdroj: Hana Kábrtová
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Kalendárium

MĚSTSKÝ DŮM KULTURY 

1. prosince Ι 20:00 Ι Music club Alfa
KONCERT MENHIR
Heavy-hard rocková kapela z Českých Budě-
jovic. 160 Kč (předprodej), 180 Kč (na místě)

2. prosince Ι 14:00-18:00 Ι Staré náměstí
ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Městská akce s vánočními trhy k slavnostní-
mu zahájení adventu a polévkou od měst-
ských radních.
14:00 Programový blok sestavený z vystou-
pení dětí sokolovských mateřských škol
14:15 Adventní běh Živého Sokolovska
15:00 Vystoupení VHS Jugendblaskapelle, 
tradiční Mikuláš s andělem
17:00 Rozsvícení vánočního stromu, ohňová 
a světelná show
17:00 READY KIRKEN
Vstup zdarma

2. prosince Ι 18:00 Ι klášterní kostel sv. Anto-
nína Paduánského
1. ADVENTNÍ KONCERT: 
KOUZELNÁ FLÉTNA
Přední český houslista Jan Ostrý představí 
neotřelý program z děl mistrů klasické hud-
by. Jan Ostrý: flétna. Silvie Ježková: klavír.
Karol Tomášek: flétna.
Vstupné: 150 Kč 

4. prosince Ι úterý Ι 10:00 a 17:00, Městské 
divadlo Sokolov
Divadlo Pohádka
POHÁDKY NA VÁNOCE
Pro děti od 3 do 9 let
Vstupné: 75 (17:00). Dopolední představení 
pro kolektivy pouze po předchozím objednání.

6. prosince Ι 17:00 Ι Městské divadlo Soko-
lov
VEČER PRO SENIORY S MP A ZUŠ 
sokolov

6. prosince Ι 18:00 Ι klášterní kostel sv. Anto-
nína Paduánského
ADVENTNÍ KONCERT
BOHEMIAN MARCHING BAND A ZUŠ 
TOUŽIM
Vstupné zdarma

7. prosince Ι 17:00 Ι Music club Alfa
SLAMĚNKA TANEČNÍ ZÁBAVA PRO 
SENIORY
Hraje SOKRAT
Vstupné dobrovolné

8. prosince Ι 20:00 Ι Music club Alfa
VÁNOČNÍ TANČÍRNA TŠ MAREŠOVI
Tančírna Latina, Standard, Salsa, Bachata

9. prosince Ι 17:00 Ι náměstí Budovatelů 
a Staré náměstí
PRŮVOD ČERTŮ 
Průvod originálních alpských strašidel, která 
mají v adventním období odhánět zlé duchy 
od lidských obydlí.
14:00-18:00 Vánoční trhy (Staré náměstí)
15:30-17:00 END OF SCREAM (Staré náměstí)
15:30-17:00 VIKTOR DYK & WAW (náměstí 
Budovatelů)
17:00 Začátek čertovského průvodu ze Sta-
rého náměstí a z náměstí Budovatelů

9. prosince Ι 18:00 Ι klášterní kostel sv. Anto-
nína Paduánského
2. ADVENTNÍ KONCERT: 
LUBOMÍR BRABEC
Populární kytarista, proslulý svými projekty, 
které klasickou kytaru ukazují v nových sou-
vislostech. Vstupné: 150 Kč

10. prosince Ι 19:00 Ι Městské divadlo Soko-
lov
Divadlo bez zákulisí
BENEFIČNÍ PŘEDSTAVENÍ HRY TLUSTÝ 
prase 
Představení je ve prospěch Nadačního fondu 
Hrajeme o život. Hořká komedie o součas-
ném světě, kdy je obal přednější než obsah. 
U zboží i lidí.  Ve světě současného konzumu 
a rychlého žití nemáme často čas na poznání 
věcí ani lidí. Hrají: Vítek Morávek, Pavlína 
Šponiarová, Dana Horáková, Pavel Novotný
Režie, scéna: Martin Volný
Vstupné: 65 Kč

11. prosince Ι 19:00 Ι Městské divadlo Sokolov
KONCERT HUDBY HRADNÍ STRÁŽE A PO-
LICIE ČR
Tradiční předvánoční koncert, na němž 
vystoupí celé těleso Hudby Hradní stráže 

a Policie ČR. Jako speciální host vystoupí 
zpěvačka Kamila Nývltová.
Vstupné:150 Kč (předprodej od 27. 11. v So-
kolovském infocentru)

13. prosince Ι 19:00 Ι Městské divadlo Soko-
lov
Divadlo Gong Praha
DONALD CHUCHILL: NATĚRAČ
Bláznivý příběh o tom, jak neúspěšný herec, 
živící se momentálně jako malíř pokojů, získá 
nečekaně svoji životní roli. Titul proslavil 
v Čechách nejprve Josef Dvořák, později 
Pavel Zedníček s Janou Paulovou. A protože 
dobrých komedií není nikdy dost, měla v roce 
2017 premiéru verze v novém obsazení: Leoš 
Noha (mj. Okresní přebor), Barbora Mottlo-
vá, Eva Decastelo. Režie: Jan Nosek Novák
Divadelní předplatné

14. prosince Ι 19:00 Ι prostory MDK Sokolov
MATURITNÍ PLES GYMNÁZIA SOKOLOV, 
TŘ. 4. C., 4. D.
Hraje: Kapela Koala
Vstupné: na stání 150 Kč

15. prosince Ι 19:00 Ι Music club Alfa
STAREJ DOBREJ BIG BEAT SE 
VZPOMÍNKOU NA ZESNULÉ HUDEBNÍKY
Hard rock tribute / Greyhound / Shadows 
revival, Rockin veterans. Vstupné 80 Kč

16. prosince Ι 14:00 Ι Velký sál MDK Sokolov
VÁNOČNÍ CHARITATIVNÍ JARMARK 
(Pořádá nadační fond Štěpánka ve spoluprá-
ci s MDK Sokolov). Prodej výrobků HAND 
MADE, drobné pochutiny, cukroví, svařené 
víno. Účinkují: Zpěvačka AIKO, pěvecký sbor 
Zvoneček a kroužky MDK Sokolov
Výtěžek z prodeje pomůže splnit sen mladič-
ké Verče, která je po onkologické léčbě.
Vstupné zdarma
Vánoční trhy na Starém náměstí 14:00-
18:00

16. prosince Ι 16:00 Ι Loutková scéna MDK 
Sokolov
ČERTOVINY, DRAKOVINY
Divadlo bez zákulisí
Premiéra loutkové pohádky pro nejmenší. 
Režie: Petr Nejedlý. Vstupné:  20 Kč
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Kalendárium

16. prosince Ι 18:00 Ι klášterní kostel sv. 
Antonína Paduánského
3. ADVENTNÍ KONCERT: 
smetanovo trio
Hudební těleso, jehož vznik sahá až do 30. 
let minulého století, je ztělesněním kvality 
a hráčské vyspělosti jednotlivých interpretů.
Jan Páleníček: violoncello. Jitka Čechová: 
klavír. Radim Kresta: housle. 
Vstupné: 150 Kč.

22. prosince Ι 19:00 Ι klášterní kostel sv. 
Antonína Paduánského
VÁNOČNÍ MŠE J. J. RYBY
Pořádá sbor JenTak Sokolov. Vstupné 100 Kč 
(předprodej v Sokolovském infocentru).

22. prosince Ι 20:00 Ι Music club Alfa
MATĚJ C.H. S KAPELOU
Koncert popového zpěváka a kytaristy Matě-
je Chmelenského. 
Vstupné dobrovolné.

23. prosince Ι 18:00 Ι klášterní kostel sv. 
Antonína Paduánského  
4. ADVENTNÍ KONCERT
VĚRA MARTINOVÁ & BAND
První dáma české country music s progra-
mem, který vás potěší nestárnoucími songy 
a navodí tu správnou vánoční atmosféru.
Vstupné: 200 Kč. Vánoční trhy na Starém 
náměstí 14:00-18:00

25. prosince Ι 17:00 Ι klášterní kostel sv. 
Antonína Paduánského
ROMANTICKÉ VÁNOCE
Koncert romantických filmových a vánočních 
písní. Vystoupí Ivana Korolová, Michaela 
Nosková, Petr Ryšavý a Otto Teuber.
Vstupné: 100 Kč

25. prosince Ι 20:00 Ι Music club Alfa
KONCERT ETERNAL FIRE A FUNKY MONX
Heavy punk ze Sokolova a studentská jazzová 
funk-rocková kapela z Karlových Varů
Vstupné 80 Kč

26. prosince Ι 20:00 Ι Music club Alfa
KONCERT WHITESNAKE A BEAT CLUB 68
Vánoční koncert dvou kapel
Vstupné: 150 Kč

29. prosince Ι 20:00 Ι Music club Alfa
KONCERT RED HOT CHILLI PEPPERS 
revival
Vstupné 70 Kč
Změna programu vyhrazena

Připravujeme:
16. ledna: V Paříži bych tě nečekala, tatínku 
(divadelní předplatné)
9. února: 27. reprezentační ples města Soko-
lova

DDm sokolov 

2. 12. Ι 10:00, 14:30, 16:00 a 17:30 hod.
MIKULÁŠSKÉ BESÍDKY
Akce finančně podpořena městem Sokolov
Vstupenky v předprodeji na recepci DDM So-
kolov od 5. 11. 2018, vstupné na osobu 70 Kč

14. 12. Ι 16:00-18:00 Ι DDM
VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISU
Členové ZÚ DDM

15. 12. Ι 9:00-15:00 Ι DDM
VÁNOČNÍ LEZENÍ NA UMĚLÉ STĚNĚ
Pro veřejnost

19. 12. Ι 8:00 Ι DDM
„MINUTA V ŽIVOTĚ“ 
Bezpečnostně vzdělávací akce pro zvané SŠ

8:00-12:00
DOPRAVNÍ VÝCHOVA ZŠ
Dle plánovaných termínů

Lucie Kottová, DDM Sokolov

MĚSTSKÁ KNIHOVNA SOKOLOV

Akce pro dospělé:

4. 12. | 18:00 | čítárna
JOJO MOYES – NEŽ JSEM TĚ POZNALA. 
BESEDA O KNIZE
Louisa Clarková je obyčejná dívka žijící 
obyčejným životem. Má ráda svou práci 
v bistru, svého dlouholetého přítele a svět, 
který končí s hranicemi malého rodného 
městečka. Svůj život by za nic nevyměnila. 
Když však bistro zavřou, Louise měnit musí. 

Svět Willa Traynora naopak žádné hranice 
nemá. Je to svět adrenalinu, velkých ob-
chodů i peněz, svět možností bez omezení. 
Will svůj život miluje. Když ho však nehoda 
upoutá na kolečkové křeslo, ví, že už ho ne-
bude moci žít jako doposud. Jen těžko si lze 
představit více nesourodou dvojici než ná-
ladového a depresivního Willa a jeho novou 
optimistickou a upovídanou ošetřovatelku 
Louise. Romantický příběh o dvou lidech, 
kteří nemají nic společného, dokud jim láska 
k nohám nepoloží celý svět. 

Jojo Moyesová (*1969) je autorkou více než 
desítky románů, její parketou jsou především 
romantické příběhy, které se však vyhýbají 
tradičním žánrovým klišé a za nimiž se skrývá 
vážnější podtext. Je také jednou z mála au-
torek, která získala dvakrát prestižní britské 
ocenění Romantic Novel of The Year Award, 
v roce 2004 za Foreign Fruit a v roce 2011 
za Poslední dopis od tvé lásky (česky vyšlo 
2013). Vstup zdarma.

5. 12. | 18:00 | čítárna
severozápaD Usa 
– MIROSLAV MARTAN
Severozápadní část USA je rájem milovníků 
hor, lesů a sopek. Obrovskou sílu vody, 
ledu a ohně poznáte v deštných pralesech 
na pobřeží Tichého oceánu, v ledovcových 
oblastech Skalistých hor a ve vulkanickém 
Kaskádovém pohoří. Oblast se prezentuje 
vyhaslými i spícími sopkami a na mnoha 
místech se přímo na vlastní oči setkáváte 
s důsledky jejich činnosti. Mount Rainier 
s mnoha ledovci, sopka Saint Helens, která 
naposledy vybuchla před pár lety a největší 
sopečné jezero na světě Crater Lake. To 
vše doplní největší světový supervulkán, 
ve kterém se nalézá úchvatný národní park 
Yellowstone s největší koncentrací gejzírů 
na světě. Takový je americký severozápad. 
Chladný a žhavý zároveň. Vstupné 40 Kč.

6. 12. | 17:00 | přednáškový sál
ÍRÁNSKÝ RAVE – FILMOVÁ PROJEKCE, 
PROMÍTÁNÍ DOKUMENTÁRNÍHO FILMU 
Z FESTIVALU JEDEN SVĚT
V zemi panuje tvrdá kázeň, cenzura, ulice 
křižují hlídky mravnostní policie. Odpovědí 
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mladých je ilegální hudba a undergroundové 
večírky, které mají setřást všudypřítomný 
tlak. Araš a Anúš dělají rave music v zemi, 
kde je to úředně považováno za dílo Satana. 
Párty se pořádají v bunkrech nebo na poušti, 
provází je strach z razií, bití a vězení. S vy-
modlenými vízy v kapse jim začíná nelehké 
rozhodování. Chtějí opustit domov a požá-
dat o azyl? Svíravou atmosféru dokumentu 
podtrhují autentické snímky skryté kamery 
mobilního telefonu.
Režie: Susanne Regina Meures / Switzer-
land / 2016 / 84 min. 
Vstup zdarma
17. 12. | 18:00 | přednáškový sál
Přednes literárních textů a jejich filosofic-
ká interpretace – Mgr. Petr Kašpar

Čep v kontextu existencialismu
Vstup zdarma

12. 1. 2019 | 9:00-12:00, 13:00-16:00 | dětské 
oddělení
MALOVÁNÍ NA SKLO – WORKSHOP PRO 
SENIORY S MARTINOU MORÁVKOVOU
Workshop proběhne dvakrát: jednou od 9 do 
12 hod., podruhé od 13 do 16 hod.

Je nutné přihlásit se předem. Učinit tak mů-
žete v čítárně MK Sokolov (lze i e-mailem, či 
telefonicky) od 12. prosince 2018. Vyrábění 
je určeno především seniorům a zdravotně 
handicapovaným, kteří se mohou hlásit 
přednostně do 5. ledna 2019. Neobsazená 
místa poté nabídneme ostatním zájemcům, 
kteří se mohou hlásit do 10. ledna 2019. 
Workshop je kapacitně omezen.
Vstup zdarma

Akce pro děti:

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

5. 12. | 9:00-12:00 13:00-17:00 | oddělení pro 
děti a mládež
MIKULÁŠSKÉ PŘEKVAPENÍ
Kdo s i v tento den přijde vypůjčit knihu, 

dostane malý dárek.

5. 12. | 15:30 | oddělení pro děti a mládež
ČTEME DĚTEM – VÁNOČNÍ ČÍTÁRNA
Opět si budeme číst, povídat a možná i tro-
chu tvořit.
Vstup zdarma

8. 12. | 10:00-15:00 | oddělení pro děti a mlá-
dež
HERNÍ DEN S PIATNIKEM
Přijďte si vyzkoušet nové hry a seznámit se 
s nabídkou firmy PIATNIK.
Na akci bude možnost některé z her zakoupit 
za výhodnou cenu. Vstup zdarma

12. 12. | 13:00-16:00 | oddělení pro děti 
a mládež
VÁNOČNÍ VYRÁBĚNÍ PRO ŠIKULKY
Děti budou vyrábět betlém z květináčků.
Vstup zdarma

PŘIPRAVUJEME NA LEDEN:

Akce pro dospělé:

8. 1. Plyšový Buddha – Michal Čagánek. 
Beseda o knize za účasti autora
9. 1. Netopýři západních Čech – Mgr. Pře-
mysl Tájek
10. 1. Filmová projekce – promítání doku-
mentárního filmu z festivalu Jeden svět
12. 1. Malování na sklo – workshop pro 
seniory s Martinou Morávkovou (přihlášky 
v čítárně MK Sokolov od 12. 12. 2018)
15. 1. Metamorfní technika – Dana Jüthne-
rová
20. 1. Intuitivní tance – Dana Jüthnerová
24. 1. Beseda s herečkou Táňou Medvec-
kou (předprodej od 2. 1. 2019 v čítárně MK 
Sokolov)
28. 1. Setkání s filosofií – Mgr. Petr Kašpar

Akce pro děti:

9. 1. Čteme dětem
19. 1. Herní den v lednu
23. 1. Vyrábění pro šikulky
Informovaná máma

Tamara Rybárová, Ema Reismüllerová

mUzeUm sokolov

EXPOZICE MUZEA

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

KNIHOVNA MUZEA

Samostatné odborné pracoviště muzea. Její 
knižní fond čítá kolem 5000 svazků, literaturu 
o obecných dějinách a dějinách umění, regio-
nální literaturu a knihy o hornictví a geologii 
v českém a německém jazyce. 
Informace na tel.: 352 623 930 
  

HORNICKÉ MUZEUM KRÁSNO

ul. Cínová 408, 357 47 Krásno,
tel: 606 806 714
ZAVŘENO: prosinec–únor

DŮL JERONÝM

Od 15.10.2018 zavřeno z důvodu ochrany 
přezimujících netopýrů.

ŠTOLA Č. 1 JÁCHYMOV

Prosinec–duben: prohlídky pouze pro skupi-
ny po domluvě

VÝSTAVNÍ SÍň V 1. PATŘE 

17.říjen 2018–20. leden 2019
SVĚT KOSTIČEK 
Výstava představuje oblíbenou a již legen-
dární stavebnici lego. Součástí výstavy je 
i hrací koutek.
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Kalendárium

OTEVŘENO:
Středa-neděle: 9.00-12.00 a 13.00-17.00 
Vstupné dle speciálního ceníku

VÝSTAVNÍ SÍň V PŘÍZEMÍ

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

5. prosince, od 16:30
sokolovský aDvent
Tradiční mikulášská nadílka na nádvoří 
sokolovského zámku. Po dárečcích od čerta, 
anděla a Mikuláše čeká na děti ještě jeden 
dáreček – pohádka v zimní zahradě. Tato 
akce je realizována za finanční podpory měs-
ta Sokolova. JA – Sokolovský advent 2018 
s omezením na děti a mládež.

KLUB DŮCHODCŮ SLAMĚNKA SOKOLOV

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

4. 12.  9:00 Turnaj v kuželkách a šipkách, 
kuželna Akryl, startovné 20 Kč
7. 12.  17:00-22:00 „Mikulášská taneční 
zábava“ v Music Clubu Alfa. K tanci a po-
slechu bude hrát taneční orchestr sokrat 
Sokolov. Vstupné dobrovolné 
13. 12.  15:00 „Vánoční koncert“ již tradičně 
v kostele sv. Jakuba Většího na Starém 
náměstí. Varhany: Rudolf Tlustý, vstupné 
zdarma
Připravujeme:
10. 1. 2019 první výšlap roku 2019 „Okolím 
Sokolova“
Čas, místo srazu a trasa bude včas upřesně-
ny.

Vážení senioři, i na poslední měsíc v roce 
jsme pro Vás připravili kulturní program. 
Zveme všechny seniory, nezůstávejte doma 
v předvánočním shonu, ale přijďte se naladit 
na přicházející advent. Všichni potřebujeme 
společnost, a tak věříme, že si z naší na-

bídky akcí každý vybere tu, která mu bude 
vyhovovat, a ještě navíc Vám přinese radost 
a potěšení. Přijďte mezi nás, budeme se na 
Vás těšit. 
Přejeme všem seniorům Sokolovska 
krásný, požehnaný čas vánoční a šťastné 
vykročení do roku 2019.

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. Matěj-
ková

PROGRAM V KLUBU SENIORŮ 
J. Z PODĚBRAD 

  
5. 12. POSEZENÍ U VÁNOČNÍHO STROMKU
8. 12. ZÁJEZD DO ZWIKAU – VÁNOČNÍ 
TRHY
12. 12. VÁNOČNÍ KOLEDY S MATEŘÍDOUŠ-
KOU

Blíží se opět konec roku a my se chceme 
ohlédnout za naší celoroční činností v klubu 
a poděkovat všem, kteří se na našich aktivi-
tách nezištně podíleli.
Velký dík patří za velmi pěkné a poučné před-
nášky Ing. I. Dvořákové, Mgr. J. Hochové, Ing. 
P. Rojíkovi, Ing. J. Rundovi a Ing. J. Urešovi. Za 
zpestření a pobavení našich chvilek v klubu 
děkujeme žákům a jejich učitelům 6. ZŠ, ZUŠ, 
MŠ Barevný klíček, klientům Mateřídoušky 
a panu Doubkovi za kouzelnické odpoledne.
Za organizaci zájezdů pro seniory patří také 
poděkování paní M. Volfové a panu J. Zubko-
vi, za odbornou průvodcovskou činnost při 
zájezdech paní M. Michlové. Pomoc s „mo-
derní technikou“ při promítání nám zajišťuje 
pan Joudal z MDK.
I spolupráce s pracovnicemi Městského 
úřadu je na vysoké úrovni a děkujeme za fi-
nanční příspěvky na naše seniorské zájezdy. 
O dobré rady pro nás seniory se starají ženy 
z Městské policie.
Ale ani naše členky nezahálejí. Zapojují se 
do všech aktivit a nyní předaly vrchní sestře 
novorozeneckého oddělení sokolovské 
nemocnice paní Fišerové pro novorozence 
čepičky, bačkůrky a chobotničky, pro nemoc-

né děti šité a pletené hračky na Vánoce. I jim 
patří velký dík.  
Krásné vánoční svátky a do nového roku 
přeji vše nejlepší, hlavně zdraví, pohodu 
a energii všechny aktivity zvládat.

Za Klub seniorů J. z Poděbrad Alena Veithová

KLUB DŮCHODCŮ HORNICKÁ 
1595 - HÁJEČEK

Pranostika lidu: Po studeném prosinci bývá 
úrodný rok.

3. 12. 13:00-17:00 Posezení s debatou: JAK 
UPÉCT VÁNOČKU. Vánočka je věda. Dbejte 
na staré zvyky! Aby se vánočka povedla, při 
přípravě těsta a pečení se donedávna udržo-
valy různé zvyky. Kuchařka měla zadělávat 
v bílé zástěře a šátku, nesměla mluvit, či při 
kynutí těsta měla skákat vysoko do výšky. 
Víme, proč se do vánočky zapéká mince? 
4. 12. 10:00 Kynšperk, Pochlovická ul., 
Domov pro seniory s dlouhodobým one-
mocněním. Pěvecký kroužek ZPÍVÁNKY 
uvede kulturní program k svátku svatého 
Mikuláše i s nadílkou. V druhé polovině 
programu budou senioři rozjímat a na-
slouchat vánočním skladbám a koledám. 
5. 12. 10:00 Dolní Rychnov, Bergmanova 
ul., Domov pro seniory s dlouhodobým 
onemocněním. Pěvecký kroužek ZPÍVÁNKY 
uvede pásmo scének a písniček k svátku 
svatého Mikuláše i s nadílkou. V druhé 
polovině programu budou senioři rozjímat 
a naslouchat vánočním skladbám a koledám. 
6. 12. 14:00 Zimní zahrada sokolovského 
zámku VÁNOČNÍ ZPÍVÁNKY – SOKOLOV ZPÍ-
VÁ KOLEDY. Pěvecký kroužek ZPÍVÁNKY uve-
de pásmo vánočních skladeb a koled. Zveme 
širokou veřejnost Sokolovska. Vstup volný 
6. 12. 17:00 Městské divadlo Sokolov VEČER 
PRO SENIORY s Městskou policií v Sokolově. 
Prosím, nenechte si ujít hřejivý pocit z kul-
turního programu věnovaný nám seniorům. 
10. 12. 13:00-17:00 Posezení s deba-
tou: TŘPYTIVÝ TALÍŘ. V jednoduchosti 
je síla. Ke sváteční vánoční atmosféře 
postačí jednoduchá dekorace, na kterou 
budete potřebovat mělkou misku, nebo 
hluboký talíř, ozdoby a dřevitou vatu. 
Prozradíte nám vaše vychytávky, jak zpří-
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jemnit domácí atmosféru vánočních svátků? 
11. 12. 14:00 Agentura osobní asis-
tence a Klub seniorů – Hornická 1595 
VÁNOČNÍ BESÍDKA. Zveme seniory 
města Sokolova na posezení s vánoč-
ním nádechem a malým pohoštěním. 
13. 12. 14:00-18:00 Restaurace Florenc, 
Sokolov Pozvánka nejen pro seniory Soko-
lovska na Společenské posezení s hudbou 
a tancem.
18. 12. 9:00 Mateřská škola ul. Kos-
monautů 1881 MEZIGENERAČNÍ SE-
TKÁVÁNÍ. Společným zpěvem s dětmi 
navodíme vánoční atmosféru. Přijďte 
zpívat a sdílet dětskou radost s neopako-
vatelným nadšením. Jste srdečně zváni! 
27. 12. 14:00-18:00 Restaurace Flo-
renc, Sokolov Pozvánka nejen pro 
seniory Sokolovska na PŘEDSILVES-
TROVSKÉ VESELÍ s hudbou a tancem. 

Milí senioři,
procházíme adventní dobou před křesťan-
ským svátkem Vánoc. Jsou to svátky pokoje 
a duševního porozumění. Odpouštět a dávat. 
Mnozí z nás ho využijí k rozjímání na různých 
předvánočních, či duchovně zaměřených ak-
cích s vánoční tématikou zrození Ježíše Krista. 
Náš kroužek ZPÍVÁNKY i letos na vás neza-
pomněl, a i v zimní zahradě bude nadělovat 
vám známé vánoční skladby a koledy. Přijďte 
si zazpívat. Jste srdečně zváni. 
Všem Vám přeji za sebe i členy klubu šťast-
né, veselé a požehnané svátky vánoční, 
pokoj lidem dobré vůle.

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

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY V SOKOLOVĚ

Bratrská jednota baptistů (BJB)
Brněnská 486
neděle 10.00: bohoslužba
čtvrtek 18.00: biblická hodina

Církev adventistů sedmého dne (CASD)
Kraslická 14
sobota 9.30: bohoslužba
sobota 14.00: romská bohoslužba 

Církev československá husitská (CČSH)
Husův sbor, Obce Ležáky 542
neděle 10.00: bohoslužba 
středa 17.00: biblická hodina

Českobratrská církev evangelická (ČCE)
evangelický kostel, Bezručova 501/7
neděle 10.30: bohoslužba

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

Římsko-katolická církev (ŘKC) 
kostel sv. Jakuba Většího, Staré náměstí 1
neděle 8.30 a 17.00: bohoslužba
pondělí a středa 7.40: bohoslužba
pátek 17.00: bohoslužba
farní úřad, J. K. Tyla 531/4
čtvrtek 18.00: večerní chvály 
 
CÍRKEVNÍ AKCE V PROSINCI:
14. 10. v 18.00: beseda a fotografie z pouti 

do Izraele s farářem L. Bujnou v Husově 
sboru CČSH
24. 12. v 24.00: ekumenická Půlnoční 
bohoslužba v kostele sv. Jakuba na Starém 
náměstí 
25. 12. v 10.00: vánoční bohoslužba v Husově 
sboru CČSH
1. 1. v 10.00: novoroční bohoslužba v Husově 
sboru CČSH
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V tajence vyluštíte jednoho z inter-
pretů letošních Adventních koncertů 
v Sokolově.

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 únorovém čísle Sokolovského 
Patriota. 

TAJENKA Z ČÍSLA 10/2017:
„VÁCLAV KROUŽECKÝ“

Soutěžní kupon 
- Sokolovský Patriot 12 / 2018

Tajenka: ......................................................

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

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

Jméno a adresa: .......................................

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

.....................................................................
Kupon zašlete na adresu: Městský 
dům kultury Sokolov, Sokolovský 
Patriot, 5. května 655, 356 01 
Sokolov, nebo odevzdejte osobně 
v Sokolovském infocentru. 
Uzávěrka pro doručení je 31. 12. 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 
Irena Vaculčíková, Sokolov. Vstu-
penky si výherce může vyzved-
nout od 1. 12. do 31. 12. 2018 
v Sokolovském infocentru.

Křížovka
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