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sobota 17. listopadu I 10–17 hodin
Městský dům kultury SOKOLOV

Hand made výrobky, dětské dílničky.

www.fler.cz

FLERMARKET

Přijďte nasát inspiraci, vůni Vánoc, dřeva, 
barev, kůže, mýdla a bylinek.

ván ční 
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Balatka Miroslav Ing. 48 Piráti Sokolov s podporou STAN STAN BEZPP

Božeková Makoňová Petra Bc. 42 ANO 2011 ANO 2011 ANO 2011

Dobřemysl Václav 40 Hnutí pro město Sokolov ODS ODS

Dvořák Jaromír Ing. 58 Radnice středu NK BEZPP

Grech Martin Mgr. 35 Piráti Sokolov s podporou STAN STAN BEZPP

Ivanič Pavel 52 ANO 2011 ANO 2011 BEZPP

Jakobec Karel Ing. 54 Hnutí pro město Sokolov ODS ODS

Janus Pavel Mgr. 48 Hnutí pro město Sokolov ODS ODS

Klimeš Erik Ing. 44 ANO 2011 ANO 2011 ANO 2011

Krása Petr 43 Piráti Sokolov s podporou STAN STAN BEZPP

Krčková Renata Mgr. 48 ANO 2011 ANO 2011 BEZPP

Kubis Petr Mgr. 49 ANO 2011 ANO 2011 BEZPP

Medunová Ilona Mgr. 49 ANO 2011 ANO 2011 BEZPP

Němcová Helena MUDr. 65 Radnice středu Zelení BEZPP

Oulehlová Renata 50 ANO 2011 ANO 2011 ANO 2011

Picka Jan Bc. 52 ČSSD ČSSD ČSSD

Pöpperl Jiří Ing. Ph.D. 61 ČSSD ČSSD BEZPP

Provazník Tomáš Mgr. 38 Hnutí pro město Sokolov ODS ODS

Rambousek Karel Mgr. 39 Radnice středu NK BEZPP

Rund Michael Ing. 48 ČSSD ČSSD BEZPP

Sedláček Ladislav Mgr. 47 Hnutí pro město Sokolov ODS ODS

Štych Ondřej Mgr. 35 Hnutí pro město Sokolov ODS ODS

Valjentová Eva Ing. 54 KSČM KSČM KSČM

Vaněk Luboš MUDr. 64 Radnice středu NK BEZPP

Vlček Vladimír Mgr. 53 ČSSD ČSSD ČSSD

Zima Vladimír 55 KSČM KSČM KSČM

Zykánová Tereza Bc. 31 Piráti Sokolov s podporou STAN Piráti Piráti

Představitelé Zastupitelstva města 
Sokolov pro volební období 2018-2022
V pátek 5. a v sobotu 6. října 2018 probíhaly komunální volby do zastupitelstev měst a obcí České repub-
liky. Představujeme vám zvolené zastupitele města Sokolov pro volební období 2018-2022. 
Zastupitelstvo města Sokolov má 27 mandátů, složení dle stran je následující: ANO 2011 - 7 mandátů, 
Hnutí pro město Sokolov - 6 mandátů, ČSSD - 4 mandáty, Piráti Sokolov s podporou STAN - 4 mandáty, 
Radnice středu - 4 mandáty, KSČM - 2 mandáty.
 
Abecední seznam jednotlivých představitelů:
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MĚSTO CHYSTÁ PROJEKT 
BYTOVÝCH DOMŮ

V  Sokolově by mohlo být až 50 nových 
bytů. V Křižíkově ulici, na místě zbouraných 
kasáren chce město vybudovat moderní 
bytové domy i  s  podzemními garážemi. 
Radní se rozhodovali mezi třemi studiemi. 
Následný projekt by měl řešit stavbu 
dvoupodlažních objektů. Přízemní byty by 
měly mít předzahrádky, v dalším podlaží pak 
balkony. Hotový projekt bude nabídnutý 
developerovi. Studie počítá s  byty velikosti 
1+kk až 5+kk.

SOKOLOV POSTAVÍ ÚTULEK
PRO OPUŠTĚNÉ KOČKY

Dva miliony korun bude stát nový útulek 
pro kočky, který město vybuduje. Investici 
podpořili zastupitelé na zářijovém zasedání. 
Zázemí vznikne v areálu Sokolovské bytové, 
s. r. o. Skončí tak provizorní útulek, který 
několik dobrovolnic provozuje v  nedaleké 
maringotce. Útulek by měl být hotový v prů-
běhu roku 2019.

SOKOLOV PŘISPĚL K ZÁCHRANĚ 
TECHNICKÉ PAMÁTKY

Práce na záchraně železářské hutě v  Šin-
delové z  kraje 19. století zdárně pokračují. 
Významná technická památka se možná už 
příští rok otevře veřejnosti. O obnovu usiluje 
Spolek za zachování šindelovské hutě. Na její 
rekonstrukci se podařilo sehnat již čtyři mi-
liony korun. Projekt podporuje dlouhodobě 
i  město Sokolov. Letos přispělo částkou 25 
tisíc korun. Záchranné práce postupují po-
malu, ale úspěšně. Pec je zastřešená a má věž 

s  vyhlídkou. Práce ještě nejsou dokončeny. 
Zbývají opravy původní mechaniky a úprava 
okolní zeleně. Veřejnosti by se památka 
měla otevřít již příští rok. Už nyní se sem ale 
sjíždí turisté z širokého okolí.

SV. BARBORKA DOHLÍŽÍ NA SOKOLOV
 S POŽEHNÁNÍM VIKÁŘE

Další kruhový objezd v  Sokolově má novou 
tvář. Křižovatku u  vjezdu do Sokolova ve 
směru od Starého Sedla zdobí dřevěný 
monument sv. Barborky. Socha je postavena 
tváří k městu a  jejím autorem je Artem Vik-
torovič Naumenko. Město za její zhotovení 
zaplatilo 35 tisíc korun a jde o další kruhovou 
křižovatku, která je spojena s  jedním ze 
symbolů města. U  Vítkova byl jeden z  ob-
jezdů již osazen důlními vozíky a křižovatka 
u Gymnázia Sokolov pak zase dřevěným so-
kolem. A protože sv. Barborka je patronkou 
všech horníků, pozvalo vedení města vikáře 
Jiřího Majkova, aby strážkyni ještě před 
instalací požehnal. „Bůh je radost a  sláva 
všech svatých, ať je vždycky i  vám radostí 
a ať vám žehná,“ zněl závěr požehnání vikáře 
Majkova. Aktu se počátkem října zúčastnili 
starosta Jan Picka a místostarostové Renata 
Oulehlová a Karel Jakobec.

Zprávy z města

V SOKOLOVĚ PODEPSALI KOALIČNÍ 
sMloUvU

V  pondělí 15. října 2018 byla slavnostně 
podepsána koaliční smlouva pro následující 
volební období. Do vedení města má 
usednout koalice složená z hnutí ANO, Hnutí 
pro město Sokolov a  ČSSD. Ustavujícímu 
zastupitelstvu, které zasedá 5. listopadu, 
bude předložen návrh s  následujícím 
obsazením devítičlenné rady města. Na post 
starostky je nominována Renata Oulehlová 
(hnutí ANO), na pozici 1. místostarosty 
Karel Jakobec (Hnutí pro město Sokolov) 
a  druhého místostarosty Jan Picka (ČSSD). 
Křesla radních by pak měli obsadit Ilona 
Medunová, Erik Klimeš, Petr Kubis (hnutí 
ANO), Ladislav Sedláček, Tomáš Provazník 
(Hnutí pro město Sokolov) a  Michael Rund 
(ČSSD). Kontrolní výbor by měla vést opozice, 
finanční výbor hnutí ANO. Koaliční partneři 
se dohodli na rozdělení komisí. Hnutí ANO 
povede komise Rozvoje a podnikání, Sociální 
a  zdravotní, a  Sportovní. Poradní orgán 
v  oblasti Bezpečnosti, Vnějších vztahů 
a  cestovního ruchu povede ČSSD, Hnutí 
pro město Sokolov bude mít na starost 
komise Kulturní, Školskou a  Životního 
prostředí. Programové ujednání navazuje 
ve značné míře na projekty započaté, nebo 
připravované v uplynulém volebním období. 
Jsou to především stavba domova pro 
seniory, dostavba bytů v  areálu Zdraposa, 
nebo projekt městské knihovny. Navrhované 
vedení města hodlá nadále řešit parkování 
ve městě, investovat do oprav komunikací 
a zvelebovat město.
Ustavující zastupitelstvo zasedne 
v pondělí 5. listopadu v 15 hodin v budově 
Městského úřadu Sokolov v jednacím sále 
v 1. patře. 
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Členka zastupitelstva města Bc. Vlasta Kai-
serová přivítala v  měsíci září v  obřadní síni 
sokolovského zámku do života sokolovské 
občánky: Ngoc Gia Linh Mai, Antonína Pflu-
gera, Václava Vránu, Stellu Víkovou, Justina 
Žigu, Viktorii Zelenou, Jiřího Kalkuše, Emmu 
Killingerovou, Sofii Kardošovou, Lukáše 
Lexu, Lukáše Jonáta, Tomáše Hargaše, Ma-
tyáše Hargaše, Štěpánku Šimsovou, Matěje 
Vršeckého, Jaroslava Bajcara, Alexandera 

Dávida, Emilly Neumannovou, Adama Chra-
mostu, Václava Kasala a Terezu Kříženeckou. 
Přejeme jim pevné zdraví, štěstí a  prožití 
bezstarostného dětství.

Romana Černíková
MěÚ Sokolov, odbor finanční a školství 

INfORMACE K ,,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 webo-
vých stránkách města Sokolov – www.soko-
lov.cz (Informace k  ,,Vítání občánků“), nebo 
si ji osobně můžete vyzvednout na matrice či 
odboru finančním a školství v budově Měst-
ského úřadu v Sokolově nebo požádat o za-
slání e-mailem – kontaktní adresa: romana.
cernikova@mu-sokolov.cz. Přihlášku můžete 
osobně doručit na odbor finanční a školství 
nebo zaslat poštou na adresu: Městský úřad 
Sokolov, odbor finanční a  školství, Rokyca-
nova 1929, 356 20 Sokolov, a  to nejpozději 
20 dnů před stanoveným termínem konání 
akce.  
Bližší informace poskytne odbor finanč-
ní a  školství, pí Romana Černíková, tel. č.: 
354 228 188, e-mail: romana.cernikova@mu-
-sokolov.cz.

Vítání občánků
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Zprávy z města

Město Sokolov požádalo v loňském roce o dotaci na nákup 500 ks kompo-
stérů pro občany města Sokolova.
Projekt s  názvem „Domácí kompostéry pro občany města Sokolov“, 
číslo CZ.05.3.29/0.0/17_068/0005644, získal podporu a nyní probíhá jeho 
realizace. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem 
soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. Z evropské-
ho fondu je hrazen náklad ve výši 85 % hodnoty projektu, zbylých 15 % 
dofinancuje město Sokolov. Celkové náklady včetně zpracování žádosti 
a administrace projektu jsou 2 411 750 Kč včetně DPH. Získaná dotace ve 
výši 85 % tedy činí 2 049 987,5 Kč.
Pořizované kompostéry o objemu 1 380 litrů dodá společnost SDO Tech-
nika s.r.o., která uspěla ve výběrovém řízení na jejich dodávku. Kompo-
stéry budou distribuovány konečným uživatelům (občanům) na základě 
žádosti o výpůjčku kompostérů a následném podpisu smlouvy o výpůjčce. 
Po uplynutí doby udržitelnosti projektu kompostéry přejdou bezúplatně 
do vlastnictví občanů. Věříme, že kompostéry umožní občanům našeho 
města efektivní nakládání s odpadem k jejich plné spokojenosti.
Žádost o výpůjčku kompostéru si občané mohou vyzvednout na podatel-
ně Městského úřadu v Sokolově nebo stáhnout na webových stránkách 
města.

Kompostéry pro občany 
města Sokolov zdarma

Zahradní slavnost – školní 
„jabkování“ – 11. 10. 2018
V loňském školním roce jsme se věnovali v rámci Ekoškoly (mezinárodní 
program pro školy, které chtějí něco kolem sebe změnit, u nás koordino-
vaný sdružením TEREZA) problematice sezonních a regionálních potravin. 
Úžasné léto přálo ovoci a  po příchodu jsme zaznamenali velkou úrodu 
jablek na školní zahradě. Toho jsme se rozhodli využít. Navázali jsme na 
loňské sezonní vaření a  pustili se do jablečných receptů. Pozvali jsme 
rodiče a veřejnost na zahradní slavnost, na které každá třída představila 
svůj jablečný recept. Zbylá jablka jsme odvezli do moštárny v Královském 
Poříčí, a tak jsme mohli příchozím nabídnout i výborný přírodní mošt.
Počasí se vydařilo, jídlo i mošt byly výborné, recepty šly na dračku. Pro 

velký zájem je můžete 
najít i na našich webových 
stránkách.

 Děkujeme všem, kteří 
přišli a  budeme se zase 
těšit na příští příjemné 
setkání.

Mgr. Monika Horárová, 
školní koordinátor EVVO, ZŠ 
Běžecká
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Jazzfest, Městské divadlo Sokolov, 4. 10. 2018. Jazzfest, Městské divadlo Sokolov, 4. 10. 2018.

Evropský den bez aut, Staré náměstí, 22. 9. 2018.Evropský den bez aut, Staré náměstí, 22. 9. 2018.

Uspávání broučků, Městská knihovna Sokolov, 12. 10. 2018.
Výtvarný seminář s malířem a ilustrátorem Adolfem Dudkem, Městská knihovna Sokolov. 
Akce se uskutečnila za finanční podpory Karlovarského kraje, 13. a 14. 10. 2018. 

Obrazově v Sokolově
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Život v Sokolově

Městská společnost Sokolovská 
bytová uzavírá 20. rok své činnosti

Od první známé zmínky o našem městě v roce 
1279 již uběhlo téměř sedm set čtyřicet let. 
Přesto, anebo právě proto, existují oblasti 
historie, které nejsou dosud důkladně pro-
zkoumány. Mezi ně patří dějiny správy města, 
kde z mnoha vývojových období nemáme do-
statečné prameny. Fungování veřejné správy 
v našem regionu bylo ovlivněno řadou fakto-
rů a složitou správní organizací v jednotlivých 
letech. Velký vliv měl na celkovou situaci 
u nás v každém období německý živel. Přesto 

byl přehled purkmistrů, starostů a předsedů 
v  našem městě několikrát zpracován1. Je 
zřejmé, že v  každém vydaném materiálu se 
vyskytovaly určité rozdíly a změny. Při pátrání 
po historických stavebních pramenech města 
jsem také zaznamenal odlišné údaje v porov-
nání s těmito předchozími přehledy. Stavební 
výkresy, vyhlášky a  další písemnosti všeho 
druhu tehdy potvrzoval starosta města, a ty 
se někdy neshodovaly s  datací předchozích 
přehledů. Na základě nových podkladů, 

Společnost Sokolovská bytová s.r.o. vznikla 
zápisem do obchodního rejstříku 11.12.1997 
aby jako nástupnická organizace státního 
podniku MBPH Sokolov od roku 1998 pře-
vzala jeho činnosti. Vedením společnosti 
byla jako prokuristka pověřena paní Alena 
Purschová. Společnost pokračovala ve sprá-
vě městského bytového fondu a v distribuci 
tepla. Po privatizaci bytů v Sokolově přebíra-
la do správy vznikající SVJ. Postupně převzala 
do správy i podnikatelské prostory v majet-
ku města, tehdy označované jako nebytové 
prostory. V roce 1999 společnost odkoupila 
z rozhodnutí města několik let uzavřený so-
kolovský krytý bazén a  již po šesti měsících 
rekonstrukce byl 14. ledna 2000 pod hlavič-
kou Sokolovské bytové otevřen a  předán 
k  užívání veřejnosti a  sportovním oddílům. 
V roce 2008 začala společnost spravovat Ka-
pucínský kostel sv. Antonína z  Padovy, kde 
probíhají výstavy, koncerty a  jiné kulturní 
akce nebo svatby. V  roce 2015 společnost 
začala provozovat zcela nově přebudované 
městské koupaliště. V polovině roku 2016 mi 
už jako ředitel společnosti předal Ing. Ram-
bousek její vedení.

Sokolovská bytová již od svého vzniku sídlí 
v  areálu bývalého kapucínského kláštera. 
Společnost má aktuálně 68 stálých zaměst-

nanců a  spolupracuje s  dalšími sezónními 
zaměstnanci, hlavně pro zajištění provozu 
v  krytém bazénu a  na koupališti. Kromě již 
vyjmenovaných činností nabízíme úklidové 
služby, stěhování, vyklízení bytů i jiných pro-
stor, vnitrostátní nákladní dopravu či zimní 
údržbu chodníků a parkovišť. Samozřejmostí 
je široké spektrum ekonomických, účetních 
a  administrativních činností souvisejících 
s bydlením a správou nemovitostí. V dohled-
né době chceme zřídit kontaktní místo pro 
klienty na sídlišti Michal či na Novém sídlišti.

V  srpnu tohoto roku jsme založili dceřinou 
společnost Sokolovská chráněná s.r.o., která 
převzala zaměstnance od spolku ZDRAPO-
SO, jehož vedení se rozhodlo svou činnost 
ukončit.  Pokračujeme v  zaměstnávání ob-
čanů se zdravotním postižením, k dnešnímu 
dni se počet zaměstnanců blíží ke 40. Kromě 
jednoduchých ručních montáží chceme rozší-
řit činnost i o další služby, které nabídneme 
i  veřejnosti. Například plánujeme provozo-
vat malou pekárnu s cukrárnou.

Erik Klimeš, ředitel Sokolovská bytová, s.r.o.

Sokolovská chráněná zaměstnala téměř 40 lidí s postižením.

které jsem měl k dispozici, jsem se vše snažil 
upřesnit a  zpracovat do přehledné tabulky. 
Prvním purkmistrem v  obci byl J. A. Kaydl 
v  roce 1790 a  o  pět let později již starosta 
Bach. Jména jsou nám známa, ale o  jejich 
konání mnoho nevíme. Následovala řada 
osobností, které se zasloužily o rozkvět měs-
ta. Doba po zabrání našeho území německou 
říší a změna samosprávy byla naopak temnou 
stránkou, kdy se vlivem světové války rozvoj 
města zcela zastavil. Tehdy nestál v  čele 

Přehled představitelů města falknova a Sokolova
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starosta, ale úřednický vedoucí, a  nakonec 
tzv. přidělenec. Po osvobození v  roce 1945 
byla funkce starosty zrušena a  přejmenová-
na na předsedu. Ten byl mnohdy ovlivněn 
politickou situací ve státě. Dnes ke starostovi 
většina obyvatel vzhlíží jako k  představiteli 
města, který řídí celý chod obce a za neúspě-
chy v plné míře zodpovídá. Jeho postavení je 
však přesně dáno zákony, ale je zřejmé, že od 
jeho osobnosti se mnohdy odvíjí i  úspěchy 
města. Postavení tohoto „prvního muže“ 
města je a bylo vždy zodpovědné a náročné. 
Předložený seznam, zachycuje působení 
představitelů obce v  jednotlivých časových 
obdobích. Věřím, že tento pracovní materiál 
poskytne ucelený obrázek o  tom, kdo stál 
v čele města v jednotlivých letech. 

Poznámka1 PROKOP, Vladimír: Kniha o měs-
tě Sokolov. Sokolov 2005 (2013)
PROKOP, Vladimír: Sokolov, Z  dějin města 
a jeho škol. Sokolov 1994
KŐRBL Joseph: Gedenkbuch der Stadt Falke-
nau. Falkenau 1841
BERANOVÁ Romana: Falknov 1908-Sokolov 
2008. Fornica Graphis 2011                              

PŘEHLED PŘEDSTAVITELŮ OBCE 
fALKNOVA A SOKOLOVA

Karl Klug  1779 - 1789
primas
Johann Adam Brambach  1789 - 1790
Ref. Jos.II-purk.
Johann Anton Kaydl  1790 - 1795
purkmistr
Josef Bach  1795 - 1805
Bürgermeister
franz fritsch  1805 - 1815
Syndik (1.radní)
Andreas Kremling  1815 - 1819
Bürgermeister
Johann Andreas Staydl  1819 - 1822
Bürgermeister
franz Karl Siebler 1822 - 1825
Bürgermeister
Hans Andreas Steidl 1825 - 1835
Bürgermeister
franz Anton Lößl  1835 - 1837
Bürgermeister
Jakob Beichl 1837 - 1837
Dočasné vedení

Vinzenz fritsch 1837 - 1849
Bürgermeister
Jakob Beichl 1849 - 1861
Starosta
Vinzenz fritsch 1861 - 1864
Starosta
Eduard Janota Mag.Phar. 1864 - 1873
Starosta†18.3.1936
franz Tippmann 1873 - 1877
Starosta
Wenzl fritsch 1877 - 1880
Starosta
Karl Leopold Löwy JUDr. 1880 - 1882
Starosta
Wincenz Kremling 1882 - 1900
Starosta
Ignaz Kremling 1900 - 1905
Starosta
Wincenz Kremling 1905 
Starosta
franz Peter JUDr. 1905 - 1918
Starosta
Karl friedl Dr. 1918 - 1919
1. Starosta v ČR
Konrad Glaßl 1919 - 1923
Starosta
Simon Stark 1923 - 1927
Starosta
Hermann Becker Dr. 1927 - 1930
Starosta
Karl Becker Dr. 1930 - 1933
Zákaz strany-odst.
Adam Thoma 1933 - 1933
Dočasně
Konrad Glassl 1933 - 1938
Starosta
Josef Eberl 1938 - 1941
Úřednický vedoucí
Eduard Krehan Dr. 1941 - 1945
Beigeordneter
J. Moudrý a J. Bartoníček 
 10. 5. 1945 - 10. 6. 1945
Správa města
Rudolf Špelina MUDr.
 14. 5. 1945 - 8. 6. 1945
Revoluční NV
Miroslav Mancl 
 8. 6. 1945 - 16. 11. 1945
Předseda MSK
Jaroslav Jindáček 
 16. 11. 1945 - 7. 7. 1946
Předseda MSK

Jaroslav Jindáček 
 8. 7. 1946 - 31. 12. 1948
Předseda MNV
františek Vrchota Štrtm.SNB
 1. 1. 1949 - 1. 4. 1949
Předseda MNV
Adolf Vaněk
 1. 4. 1949 - 24. 7. 1950
Předseda MNV
Jaroslav Mareš
 25. 7. 1950 - 3. 11. 1953
Předseda MNV
Karel Hrbek
 4. 11. 1953 - 27. 5. 1957
Předseda MNV
Václav Havlík
 28. 5. 1957 - 20. 6. 1960
Předseda MNV
Jan Hrázký
 20. 6. 1960 - 2. 7. 1964
Předseda MNV
Jiří Dytrych
 2. 7. 1964 - 29. 9. 1970
Od 1967 př. MěNV
Jaromír Telín JUDr.
 29. 9. 1970 - 16. 12. 1971
Předseda MěNV
františek Policar 
 16. 12. 1971 - 25. 6. 1981
Předseda MěNV
Karel Záhrobský 
 25. 6. 1981 - 14. 2. 1990
Předseda MěNV
Jiří Dytrych 
 14. 2. 1990 - 26. 11. 1998
Starosta
Karel Černík PaedDr.
 26. 11. 1998 - 26. 11. 2000
Starosta
Karel Jakobec Ing.
 18. 1. 2001 - 5. 11. 2010
Starosta
Zdeněk Berka Ing.
 5. 11. 2010 - 18.11.2014 
(2012) 
Starosta (Senátor)
Jan Picka Bc.
 18. 11. 2014 - říjen 2018
Starosta

Připravil Ing. Jan Rund
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na řadě sprint jednotlivců. Od 8:30 závodníci 
absolvují nástřel, vážení zbraní, seznámení 
s tratí a rozcvičení před startem. V 9:45 je zá-
vod odstartován a na trať sprintu vybíhá prv-
ní závodník. V kategorii „Žáci A“ se na start 
postavil Kryštof Beníšek a  František Petřík, 
v  kategorii „Žákyně A“ Viktorka Mašková, 
v  kategorii „Žák B“ Jan Hotěk a  v  kategorii 
„Žákyně B“ Leontýna Matoušková a  Eliška 
Tomášková. Délka tratě byla pro kategorii 
„A“ 500 m + L + 500 m a pro kategorii „B“ pak 
500 m + L + 500 m + L + 500 m (L – střelba 
v leže). Všichni závodníci podali perfektní vý-
kony a  předvedli na výbornou vše, co se za 
uplynulou sezonu naučili.
Odpoledne byl na pořadu štafetový závod 
trojic, který je zařazen jen a pouze na MČR. 
Bohužel náš oddíl zatím nemá potřebný po-
čet závodníků v  jednotlivých kategoriích, 
a  proto v  kategorii „Žáci A“ za naši štafetu 
hostoval Antonín Švarc z BK Beroun a v ka-
tegorii „Žákyně B“ se musela 
Viktorka „postaršit“ a  dopl-
nila tak Leontýnku s  Eliškou. 
Viktorka tak poprvé závodila 
v  kategorii „Žákyně B“, kde 
už je výrazně složitější mani-
pulace se zbraní. Vše zvládla 
na výbornou, stejně tak jako 
všichni naši závodníci. Naše 
štafetové týmy se tak při 
své premiéře umístily v  sil-
né konkurenci na výborném 
5. a  12. místě ve svých kate-
goriích. Za pozornost stojí 
skvělá střelba děvčat, kdy na 
sestřelení všech terčů (3 x 5 
terčů) potřebovala jenom 5x 
dobíjet.
V  neděli ráno nás probudil 
déšť, který v  přeháňkách 
potrápil všechny závodníky 
v průběhu celého dne.  Ráno 
opět proběhl nástřel a  váže-
ní zbraní, seznámení s  tratí 
a rozcvičení. Tentokrát na zá-

vodníky čekal závod s  hromadným startem 
od 9:30. Všechny kategorie byly rozděleny na 
rozběhy dle výkonnosti jednotlivých závod-
níků. Trať je delší než při sprintu a při obou 
typech závodů se za nesestřelení sklopky 
běží trestné kolo.
Kategorie „Žáci A, žákyně A“ měla celkovou 
délku tratě 1,5 km, kde byly dva nepříjemné 
kopce s prudkým sběhem. Kategorie „žáci B 
a žákyně B“ měla celkovou délku tratě 2 km. 
Profil trati u této kategorie byl mírnější. Ani 
zde se však naši závodníci neztratili a velmi 
dobře se umístili ve výsledkových listinách, 
které najdete na: evidence.biatlon.cz.
Děkujeme všem účastníkům za výbornou re-
prezentaci Oddílu biatlonu AK Sokolov a za 
nezapomenutelné zážitky a  krásné chvíle 
s biatlonem.

Za oddíl biatlonu Pavel Petřík a Jan Hotěk

Život v Sokolově

Oddíl biatlonu AK Sokolov završil letní 
biatlonovou sezónu 2018 účastí na Mist-
rovství České republiky v letním biatlonu 
žactva, které se konalo ve Starém Městě 
pod Landštejnem, srdci České Kanady. 
MČR probíhalo od pátku 21. do neděle 23. 
září 2018.

V letošním roce naše barvy hájilo 6 závodní-
ků. Tito závodníci se v průběhu celé letní se-
zóny postupně kvalifikovali na jednotlivých 
regionálních závodech, které probíhají po 
celé České republice. 
Závodníci a trenéři museli vyrazit již v pátek 
ráno z důvodu daleké cesty a silného provo-
zu na silnicích. Díky zapůjčené dodávce od 
Volejbalového klubu Karlovy Vary, z. s. mohli 
trenéři a děti cestovat společně.
V pátečních odpoledních hodinách již probí-
hal trénink na tratích, včetně nástřelu. Poča-
sí nám zatím přálo, byl to však poslední teplý 
slunečný den. Jako relaxační část přípravy na 
následující závody byl zahrnut výlet do lesů 

České Kanady, kde děti naplnily tři koše hou-
bami.
V  noci přichází slibované výrazné ochlazení 
a probouzíme se do studeného rána. Sluníč-
ko se snaží závodníky celý den ještě trošku 
ohřát, ale občasný ledový vítr to kazí. Brzy 
ráno se všichni přesouváme do biatlonového 
areálu pod přehradou Landštejn. Nejprve je 

Sokolovští biatlonisté na mistrovství 
České republiky

 Veletrhy se uskuteční v rámci projektu Ze školy odpovědně na trh práce II., registrační číslo CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_084/0009726 

Institut pro zaměstnanost a rozvoj 
Karlovarského kraje, z.ú.
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Šest let senátorem Parlamentu České republiky
Vážení občané, v říjnu 2012, tedy před 
6 lety, jsem byl zvolen do Horní komory 
Parlamentu ČR ve 2. volebním obvodu 
Sokolov. V letošním říjnu můj mandát 
skončil. Dovolte mi tedy krátké ohlédnutí 
za obdobím, kterým jsem prošel.

Velmi často zaznívá názor, že Senát je zby-
tečná a drahá instituce, která si zaslouží být 
zrušena, protože v  mnoha státech funguje 
jednokomorový parlament. Možná i důsled-
kem tohoto je nízká volební účast při volbách 
do Senátu. Skutečností ale je, že v téměř po-
lovině evropských států jsou dvoukomorové 
parlamenty, tedy Poslanecká sněmovna 
a  Senát. Záleží na historii, tradici a  také na 
kompetencích, které Senát v těchto jednot-
livých zemích má. Slabou stránkou českého 
Senátu jsou nízké kompetence a  relativně 
krátká doba 30 dnů na projednání návrhů 
zákonů schválených Poslaneckou sněmov-
nou. Zhruba polovina návrhů vrácených Se-
nátem do Poslanecké sněmovny je následně 
schválena v původní verzi. To se však netýká 
ústavních zákonů, kde je potřeba souhlasu 
obou komor a v tomto případě nemůže Po-
slanecká sněmovna Senát přehlasovat. Toto 
je zásadní kompetence, protože vzhledem 
k  odlišnému způsobu volby je zastoupení 
politických reprezentací v  obou komorách 
rozdílné. Konzervativní Senát tak vyvažuje 
dominantní postavení Poslanecké sněmov-
ny, a  je tedy onou pojistkou demokracie, 
protože ústavní pořádek je jejím pilířem.
Pokud se týká mého působení v  Senátu, 
po celou dobu jsem byl členem a po 4 roky 
i  místopředsedou Výboru pro vzdělávání, 
vědu, kulturu, lidská práva a petice. Kompe-
tence výboru jsou velmi rozsáhlé, a to nejen 
podle projednávaných zákonů a  senátních 
tisků, ale stejně široká je i  paleta aktivit, 
které navazují na náplň jednotlivých kate-
gorií uvedených v  názvu výboru. Největší 
důraz je kladen na oblast vzdělávání nejen 
v zákonodárné činnosti, ale i s tím související 
pořádání seminářů, přednášek, konferencí či 
veřejných slyšení nebo vyhlašování různých 
soutěží a spolupořádání přehlídek a slavnost-

ních setkáních. Byl jsem zpravodajem většiny 
zákonů týkajících se předškolního, základního 
a  středního vzdělávání a  rovněž i  výročních 
zpráv České školní inspekce. Poměrně širo-
kou oblastí činnosti výboru jsou petice s více 
než 10 tisíci podpisy, jejichž počet se každým 
rokem zvyšuje. Obvyklou příčinou tohoto 
stavu je vyčerpání všech možností řešení 
nějakého problému dotýkajícího se velkého 
počtu lidí. Zorientovat se v problému a for-
mulovat vyvážené řešení formou usnesení 
pléna Senátu znamená vyslechnout všechny 
účastníky, což je časově poměrně náročné. 
I  v  této oblasti jsem byl zpravodajem ně-
kolika petic, pro občany mého volebního 
obvodu to byla petice „Za urychlení dostav-
by rychlostní silnice R6“. V  rámci oblasti 
lidských práv se na výbor obraceli lidé, jimž 
se dle jejich názoru stala křivda a nedovolali 
se spravedlnosti. Výbor nemůže suplovat roli 
policejního vyšetřovatele nebo soudce, nemá 
žádnou výkonnou pravomoc, proto obvykle 
po zpracování právního názoru jsme předali 
kauzu s  doporučením kompetentní instituci. 

Uvedu jeden příklad za všechny. Zhruba před 
třemi lety jsme řešili dnes tolik diskutovanou 
kauzu H-Systému, a  to na základě podnětu 
prodeje pozemků z  konkurzní podstaty za 
velmi nízké ceny. To se nakonec i  potvrdilo 
na základě rozboru dokumentů z katastru ne-
movitostí. Pokud by se tyto pozemky prodaly 
za tržní cenu, což se i  následně v  při dalším 
prodeji stalo, byly by uspokojeny všechny ná-
roky věřitelů, a ještě by panu Smetkovi zbylo 
několik stovek milionů Kč. 
Díky většinové volbě jsou v Senátu zajímavé 
osobnosti nejrůznějších politických názorů, 
se kterými je příjemné a  inspirující diskuto-
vat. Trvá však určitou dobu poznat, kdo je 
kdo, navíc každý začátečník má problémy 
osvojit si celý proces projednávání návrhů. 
Tím vším jsem však prošel a jsem velmi rád, 
že jsem měl možnost se aktivně zapojit do 
tohoto zákonodárného procesu a  doplnit 
si své znalosti od komunální úrovně až do 
těch nejvyšších pater politiky. Ze své osobní 
zkušenosti vidím, že je velmi dobře, když do 
této instituce kandidují lidé na základě svých 
zkušeností z komunální a regionální politiky 
a mohou tak těžit ze znalostí svého regionu 
a jeho problémů. 
Vážení občané, děkuji Vám za projevenou 
přízeň po celou dobu mého volebního obdo-
bí a věřím, že při návštěvách v mé regionální 
kanceláři jsem Vám alespoň trochu pomohl 
při řešení Vašich osobních i pracovních pro-
blémů. Současně si Vám dovoluji oznámit, že 
vzhledem k  výsledkům komunálních voleb 
jsem rovněž ukončil činnost v Zastupitelstvu 
města Sokolova, a  to po 28 letech, tedy 
nepřetržitě od roku 1990. Za tuto dobu jsem 
byl jedním z velkého týmu zastupitelů, kteří 
utvářeli toto město po sametové revoluci. 
Věřím, že jsem tak pozitivně přispěl svým 
malým dílem ke stavu města, ve kterém se 
dnes nachází. I  zde Vám děkuji za podporu, 
kterou jste mi po celé tyto roky projevovali.

Zdeněk Berka, senátor za volební obvod č. 2 a  člen 
Zastupitelstva města Sokolov od roku 1990 
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Kultura v Sokolově

Charitativní vánoční jarmark bude opět pomáhat
Letošní adventní období se stejně jako 
v minulém roce ponese v duchu dobrých 
skutků. Je to již téměř rok, kdy v  Měst-
ském domě kultury Sokolov proběhl první 
Charitativní vánoční jarmark, který vzbu-
dil u návštěvníků opravdu velký zájem.

Prodej nejrůznějších výrobků, kterým při 
výrobě vdechli čas a duši různí lidé z celé 
republiky a jejichž celý výtěžek bude po-
máhat – to je hlavním smyslem této akce, 
která letos proběhne 16. prosince na Vel-
kém sále MDK Sokolov. 

Na co se návštěvníci mohou těšit tento 
rok? Co bude oproti minulému ročníku no-
vého a hlavně, komu budeme letos pomá-
hat? O tom všem jsme si povídali s hlavní 
organizátorkou tohoto dobročinného dne 
Petrou Šetele.

Petro, kdy a  u  koho se zrodil nápad na 
uspořádání charitativního vánočního jar-
marku?
Samotný nápad vznikl tak, že jsem se pros-
tě a jednoduše rozhodla. Myšlenka přišla na 
konci října 2017. Řekla jsem si, že v Sokolově 
obdobná akce není, a tak by to mohlo vyjít. 

Kolik lidí se minulý rok zapojilo do výroby 
a  prodeje handmade výrobků a  co z  nich 
bylo pro návštěvníky největším trhákem?
Minulý rok jsem psala mnoha různým výrob-
cům, zda by nechtěli něco poslat. Přesný po-
čet nevím, ale zapojily se opravdu stovky lidí 
a výrobků bylo neuvěřitelné množství. Jako 
první zmizelo od prodejců jídlo a  jeho nej-
různější podoby od mini dortíků po cukroví, 
domácí marmelády a pečené čaje. Velký zá-
jem byl o drobnosti jako vánoční dekorace 
a nejrůznější věcičky pro radost.   V tomto 
duchu bychom rádi sortiment přizpůsobili 
i pro letošní jarmark.

Můžete nám prosím popsat, jak přesně se 
nakládá s  financemi získanými z  tohoto 
charitativního dne?
Funguje to tak, že každý kdo chce, tak pošle 

nějaký výrobek, který se prodá za cenu, kte-
rá se předem zvolí a na které se s výrobcem 
domluvíme. To důležité je, že 100% z toho-
to výdělku jde na dobrou věc. Loni byl celý 
výtěžek poslán na transparentní účet Na-
dačního fondu šance onkoláčkům a vybrala 
se neskutečná částka 120.000 Kč. 

Prozradíte nám, komu budou pomáhat ná-
vštěvníci letošního jarmarku?
Moc ráda. V podstatě chvíli po prvním chari-
tativním jarmarku jsem založila spolu se svý-
mi stejně nadšenými kamarádkami Dášou 
Spáčilovou a Andreou Kadlecovou Nadační 
fond Štěpánka, díky kterému pomáháme 
znevýhodněným dětem plnit jejich tajná 
přání a sny. Letošní vánoční jarmark bereme 
jako přirozené napojení na loňský ročník, 
ovšem už pod záštitou našeho nadačního 
fondu. Výdělek, který z tohoto dne vznikne, 
půjde sedmnáctileté slečně Veronice, která 
je po onkologické léčbě. V důsledku nemo-
ci zůstala v  mnoha ohledech fyzicky zne-
výhodněna. Přesto, že je Verča na vozíčku, 
téměř neslyší a má mnoho dalších zdravot-
ních problémů, tak sama dělá spoustu cha-
ritativních projektů, které jsou úměrné její-
mu věku a možnostem. Založila svůj vlastní 
blog, kde dělá různé sbírky a  i přes její ne-
lehkou situaci se snaží pomáhat jiným, což 
je obdivuhodné. Veroniky největším snem 
je podívat se do Londýna do muzea Harryho 
Pottera a my bychom ji tam rádi poslali. 

Máte v  rámci letošního jarmarku ambice 
na nějakou konkrétní finanční částku, kte-
rou by bylo potřeba získat pro splnění Ve-
roničina snu?
Představu o  konkrétní částce, kterou by 
bylo potřeba vybrat nemáme, ale doufáme, 
že se přiblížíme číslům z loňského roku. Sa-
motnou cenu zájezdu do Londýna jsme ne-
zjišťovali, ovšem rádi bychom Verče dopřáli 
minimálně týdenní návštěvu tohoto města 
s bohatým programem. Pokud by se vybrala 
částka menší, počítáme i  s  variantou pro-
dlouženého víkendu.  

Bude letos na charitativním jarmarku ně-
jaká novinka? Co bude jinak?
Formát samotného dne ponecháme ve-
směs stejný, už jen díky kladným ohlasům 
návštěvníků. K  dispozici tedy bude nejen 
možnost koupit si různé výrobky, ale zahr-
neme i kreativní dílničky a zvažujeme i zařa-
zení hudebně zábavného vystoupení našich 
patronů. 

Možná nejdůležitější otázka na závěr. Kam 
se mohou obracet lidé, kteří by se rádi za-
pojili do jarmarku zasláním svých hand-
made výrobků?
Většinu výrobců kontaktuji přímo já sama, 
ale možnost zapojit se má téměř kdokoliv. 
Stačí vyplnit formulář, který bude k dispozi-
ci na webových stránkách našeho nadačního 
fondu a osobní předání s každým již domlu-
vím. Své výrobky může kdokoliv také donést 
do Městského domu kultury v Sokolově, do 
kanceláře Oddělení komunikace s veřejnos-
tí, kde budou k  dispozici stejné formuláře 
v  již tištěné podobě. Možnost zaslat nebo 
osobně předat výrobky můžou tvůrci usku-
tečnit nejpozději do 10. prosince 2018. 

Najdeme někde aktuality nejen k charita-
tivnímu jarmarku, ale třeba také o Vašem 
nadačním fondu, popřípadě informaci, zda 
se Veronice podařilo splnit sen?
Ano, budu ráda, když zájemci začnou sle-
dovat nejen naše webové stránky www.
nfstepanka.cz, ale především i  facebooko-
vé stránky fondu. Právě tady jsou ucelené 
informace a  aktuality všech našich aktivit. 
V  nejbližších dnech vznikne i  facebooková 
událost Charitativního jarmarku a  tam si 
mohou návštěvníci dopředu třeba vytipovat 
dárky, které bude možno v den akce koupit.
Petře a  jejímu organizačnímu týmu přeje-
me, aby se letošní vánoční jarmark vydařil 
minimálně tak skvěle, jako ten předchozí 
a podařilo se slečně Veronice splnit její vel-
ký sen.

Andrea Moulisová
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Přijměte pozvání na bohatý adventní program
Jak budou probíhat letošní přípravy na vá-
noční svátky? Tradičně, pohodově, v duchu 
vzájemné pomoci a s vůní svařeného vína, 
trdelníků a perníčků. Městský dům kultury 
si pro (nejen) sokolovské připravil bohatý 
program na adventní neděle a ostatní vý-
znamné předsváteční dny…

Adventní atmosféra na nás nečeká jen v pro-
sinci. Naladíme si ji společně již poslední 
listopadový den, kdy započne v  klášterním 
kostele sv. Antonína Paduánského v  pořa-
dí osmý ročník výstavy vánočních stromků. 
I  tento rok se můžete nechat inspirovat vý-
tvory žáků sokolovských škol a  školek, ZUŠ 
a DDM. 
A  v  neděli 2. prosince už ve svých domác-
nostech zapálíme první svíčku na advent-
ním věnci. Předtím se však všichni sejdeme 
na Starém náměstí u  rozsvěcení vánočního 
stromu. Nejprve na pódiu vystoupí šikovné 
děti z mateřských škol, v 17 hodin dojde za 
doprovodu světlené a ohňové show k rozzá-
ření největšího symbolu Vánoc a hned na to 
se zahřejeme tancem u melodií kapely Ready 
Kirken. Pro ty, kdo i v zimním období udržu-
jí své svaly ve střehu, je připraven oblíbený 
adventní běh v režii Živého Sokolovska. Start 
proběhne ve 14 hodin a  šesti kilometrová 
trasa zavede účastníky až na arboretum An-
tonín. Ani tímto však s programem na první 
adventní neděli nekončíme, v  klášterním 
kostele nás čekají tóny Kouzelné flétny v po-
dání Jana Ostrého. Zahajující adventní kon-
cert startuje v 18 hodin. 
Co přijde ve středu 5. prosince, už tuší pře-
devším ti mladší čtenáři. Na nádvoří sokolov-
ského zámku dorazí s nadílkou Mikuláš, čert 
a  anděl. Kromě dárečků od této povedené 
trojice čeká děti v  zimní zahradě pohádka 
Nezbedná princezna. Čtvrteční večer rozezní 
zdi klášterního kostela sv. Antonína Padu-
ánského nástroje orchestru Bohemian Mar-
ching Band a ZUŠ Toužim od 18 hodin.
Společně s  druhou adventní nedělí zavítá 
do Sokolova více jak 250 čertovských ma-
sek z celé České republiky i od zahraničních 
sousedů. Již počtvrté projde naším centrem 

Průvod čertů. Tento rok chtějí organizáto-
ři zajistit podívanou po celou dobu konání 
akce, a proto pustí maskované ďábly ze dvou 
směrů. V 17 hodin tak započne řinčení řetě-
zů u Hornického domu i u Základní umělec-
ké školy Sokolov. Všechny dorazivší bude 
už od 15:30 hodin bavit rock-popová kapela 
Viktor Dyk & WAW na náměstí Budovatelů 
a  symfonic-rocková skupina End of Scream 
na Starém náměstí. Průvod čertů, který se 
inspiroval rakouskou tradicí Krampus, se 
těší čím dál větší oblibě. Jde o nezapomenu-
telný zážitek jak pro děti, které se na chvíli 
ohlédnou do svého svědomí, tak pro rodiče, 
kteří mohou obdivovat fascinující rukodělné 
práce masek.  Ani druhou adventní neděli 
nebude chybět koncert v klášterním kostele, 
tentokrát v  podání kytarového virtuosa Lu-
bomíra Brabce.
V úterý 11. prosince se setkáme při již tradič-
ním benefičním koncertu Hudby hradní strá-
že a Policie ČR. Jako speciální host tento rok 
oživí společenskou událost zpěvačka Kamila 
Nývltová. Vánoce se neodkladně blíží, a pro-
to je na třetí advent 16. prosince připraven 
Charitativní jarmark, kde budete mít mož-
nost zakoupit spoustu nádherných dárků, 
které udělají radost nejen obdarovaným, ale 
i Veronice, která prodělala onkologickou léč-
bu a výtěžek z tohoto jarmarku půjde na spl-
nění jejího snu. Prospěšná předvánoční akce 
se zrodila v hlavě Petry Šetele, zakladatelky 
nadačního fondu Štěpánka (více o této udá-
losti naleznete v článku Andrey Moulisové). 
Perfektním zakončením dobročinného dne 
bude v pořadí třetí adventní koncert v kláš-
terním kostele, kterého se ujme komorní 
seskupení Smetanovo trio v  sestavě klavír, 
housle a violoncello.
V sobotu 22. prosince na vás může teoretic-
ky přijít předvánoční tíseň, proto se přijďte 
odreagovat a nasát tu správnou pohodovou 
atmosféru do klášterního kostela sv. Antoní-
na Paduánského na Vánoční mši Jana Jakuba 
Ryby. Nejznámější lidové melodie zazpívá 
amatérský sbor JenTak Sokolov. Poslední 
adventní neděli vás necháme trochu vydech-
nout (a připravovat bramborový salát) a po-

zveme vás na vánoční trhy na Staré náměstí, 
kde ti nejméně svědomití budou mít mož-
nost ještě dokoupit poslední dárky. Přede-
vším si ale zapište do diářů poslední advent-
ní koncert, na němž zahraje a zapěje vážená 
česká kytaristka Věra Martinová a její band. 
V  pondělí přijde den, na který se spousta 
z nás tolik těší, den, který je věnován rodině, 
lásce a pokoře. Pro umocnění jeho kouzla je 
na sváteční úterý 25. prosince naplánován 
poslední koncert v  duchovním prostředí 
klášterního kostela. Zakončení sezóny 2018 
si vzali na starost muzikáloví a divadelní zpě-
váci Ivana Korolová, Michaela Nosková, Petr 
Ryšavý a Otto Teuber, v jejichž podání si uži-
jete tóny romantických filmových písní. 
Letošní advent má co nabídnout a  je jen na 
vás, čím se necháte v nadcházejících týdnech 
unést…

Andrea Pfeifferová
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konstelací založených na společných genech, 
touhách a starostech, na dědičnosti krásy, in-
teligence a fantazie. V dalších volných sním-
cích a cyklech Skoupilová často vycházela ze 
svojí profesionální módní a portrétní tvorby, 
ale její modelky najednou ožívají jako osob-
nosti, které přestávají pózovat, aby o  to víc 
byly v bezčasových okamžicích samy sebou.
Petry Skoupilové se věnují takřka výhradně 
ženě, její přirozenosti a  kráse nazírané 
citlivým a  chápavým ženským okem. Na 
rozdíl od mužů volí civilní, neateliérové 
prostředí, vytvářející tiché souznění ženské 
pospolitosti. Klíčový význam měla pro 
Skoupilovou výstava v  Galerii Fotochema 
v  roce 1985, připravená ve spolupráci 
s  Annou Fárovou. Ta definitivně potvrdila 
autorčin ojedinělý rukopis vycházející 
z několika zdrojů: z ateliérového portrétu 19. 
století, z geometrického slovníku avantgardy 
i z romantické aranžované fotografie 70. let. 
Ve svém celku je tvorba Petry Skoupilové 
výjimečná svým pojetím, které poetiku 
a  romantičnost vždy kompenzuje ryze 
ženskou, nepatetickou citlivostí, která jí 
v  české fotografii zajišťuje nezaměnitelnou 
pozici.

Pavel Vančát, 2014-2016

Kultura v Sokolově

www.klaster-sokolov.blogspot.cz

Výstavy jsou pořádány za podpory a porozumění

KLÁŠTERNÍ KOSTEL SV. ANTONÍNA PADUÁNSKÉHO – 
KONCERTNÍ A VÝSTAVNÍ SÍŇ. SOKOLOV.
otevřeno úterý – neděle 10.00 – 18.00

Sokolov

29/10 – 28/11/2018 

Zahájení v pondělí 29. října 2018 v 17:30 hodin

Pe tr a Skoupil ová 

F E M M E  F A T A L E
Petra Skoupilová patří od 70. let 
k  významným českým fotografům módy, 
herců a hudebníků. Její volná tvorba se pak 
zaobírá především ženským portrétem 
a  aktem, který však vždy chápe jako 
důvěrné ztvárnění osobní výjimečnosti. 

Petra Skoupilová (1944) vystudovala 
reprodukční fotografii, její cesta k  vlastní 
fotografické tvorbě však byla spletitější. 
Přes práci sekretářky v  hudebním 
vydavatelství Supraphon se dostala 
počátkem sedmdesátých let do klubu 
fotografů Asahi-Pentax, záhy začala 
fotografovat tehdejší alternativní módní 
přehlídky na pražské Bertramce, a  posléze 
i  portréty hudebníků a  herců. Postupnou 
profesionalizaci však Petra Skoupilová vždy 
vyvažovala i  cílevědomou volnou tvorbou, 
v  níž se zaměřila na ženu jako osobnost, 
fotogenickou až na druhém místě.
Již od raného kladenského cyklu aranžova-
ných autoportrétů se Skoupilová otázky „role 
ženy“ vlastně držela stále, jen ji posléze zača-
la zkoumat i u jiných žen. Její stěžejní cyklus 
„Matky a  dcery“ zobrazuje neuchopitelnou 
náladu ženských vztahů v  rámci rodiny, ale 
především ukazuje nadčasovost i  prchavost 

Petra Skoupilová, femme fatale
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finančně podpořeno městem Sokolov

Jarní příměstský tábor
Mladí vědci

18. 2. – 22. 2. 2019
Cena 1 500 Kč / dítě

zahrnuje obědy v restauraci, pitný režim, materiál, dopravu, vstupy, výlet

Program tábora: celotáborová hra, 
soutěže, celodenní výlet Techmania Plzeň,

vyrábění, sportovní a jiné aktivity

Informace a přihlášky jsou k dispozici na recepci DDM
od 1. 11. 2018 – 18. 1. 2019 od 8 – 18 hodin.

Informace: p. Kottová, tel. 352 623 368, 
e-mail : lucie.kottova@ddmsokolov.cz
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Podpora neformálních pečujících II (CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0006922) 
Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 867/7, 170 00, Praha 7 

ačínáte pečovat?
Zvažujete domácí péči o své blízké? 

Pečujete dlouhodobě, ale máte otázky

Přijďte si 
potřebné informace a povzbuzení

Fond dalšího vzdělávání pořádá
SEMINÁŘ EČUJÍCÍ

Krajská Knihovna, Závodní 378/84.

Nestíháte?
Při můžete 

průběhu semináře

Účast na semináři je zdarma

Srdečně je zván každý …
* péčí začíná
* očekává, že blízký člověk bude v péči a pomoc

potřebovat,
* přemýšlí možnosti domácí péče nebo zapojení se do péče
* pečuje sám nebo se v péči střídá s rodinou, přáteli či profesionály
* pečuje dlouhodobě

ozvíte se…
* kam se obrátit začínáte li pečovat
* jaké máte možnosti finanční jak o ní zažádat
* jaké úřady a instituce Vám mohou pomoci
* jaké sociální nebo zdravotní služby Vám mohou péči ulehčit
* praktické tipy péči co nejlépe zorganizovat a zvládat

Přihlásit na seminář se můžete telefonicky nebo e
Dagmar Solnářová: +420 Gottliebová

mailu prosím uveďte své jméno telefonní kontakt a čas
ve který se chcete semináře zúčastnit.

áte neváhejte nás kontaktovat.
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sem 
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  slza

Filmový klub Alfa zve na listopadové

FILMOVÉ 
ÚSMĚVY

Každé klubové pondělí

V pátek 16/11 v divadle 

17/11 v obou sálech kina Alfa

5. listopad v 17:30 McQueen I Režie Ian Bonhôte I Peter Ettedgui I Velká Británie I 2018
dokumentární I 111 minut I Vstupné pro členy FK 70 Kč I pro nečleny 120 Kč

5. listopad v 19:30 Ženou z boží vůle I Režie Petra Biondinaa Volpe I Švýcarsko I 2017
komedie I retro I drama I 96 minut I Vstupné pro členy FK 80 Kč I pro nečleny 120 Kč

12. listopad v 19:30 Všechno bude I Režie Olmo Omerzu I Česko I Slovensko I Polsko I 2018 komedie
road movie I drama I Vstupné pro členy FK 70 Kč I pro nečleny 120 Kč

16. listopad (pátek) / DIVADLO MDK / vstupné na 1 představení 70 Kč

16:30 Bez návodu I Režie Eugenio Derbez I Mexiko I 2013 I komedie I drama I 117 minut I titulky

18:30 Profesoři zločinu (1) I Režie Sydney Sibilia I Itálie I 2014 I komedie I krimi I 100 minut I titulky

20:30 Co jsme komu udělali I Režie Philippe de Chuveron Francie I 2014 I komedie I 97minut I titulky

17. listopad (sobota) / Kinokavárna / Hudební klub ALFA / vstupné na 1 představení 60 Kč

10:30 Profesoři zločinu: Masterclass (2) I Režie Sydney Sibilia I Itálie I akční I komedie I 2017 I 102 minut I titulky

13:30 Happy Happy I Režie Anne Sewitsky I Norsko I 2010 I drama I komedie I romantický I 88 minut I titulky

15:00 Bio Ráj I Režie Giuseppe Tortnatore I Itálie I 1988 I drama I romantický I komedie I 155 minut I titulky

17:30 Turné I Režie Goran Marković I Srbsko I Bosna a Hercegovina I 2008 I válečný I komedie I drama 
103 minut I titulky

17. listopad (sobota) / Kino ALFA velký sál

10:00 Jezinky a bezinky I Režie Frank Capra I USA I komedie I krimi I romantický I 1944 I 118 minut titulky

13:00 Profesoři zločinu: Velké finále (3) I Režie Sydney Sibilia I Itálie I akční I komedie I 2017 I 102 minut I titulky

15:00 Spolu to dáme I Režie Marc Rothemund I Německo I 2017 I komedie I drama I rodinný I 104 minut I dabing

17:00 TADY JSEM I vernisáž výstavy obrazů Jiřího Zágnera                             

18:00 The Disaster Artist: Úžasný propadák I Režie James Franco I USA I 2017 I komedie I drama I životopisný 
titulky

20:00 BlacKkKlansman I Režie Spike Lee I USA I 2018 I drama I krimi I komedie I životopisný I 134 minut I titulky

Filmy jsou přístupné od 12 tet s výjimkou filmu Spolu to dáme, ten je přístupný bez omezení. 
CELODENNÍ vstupné 17/11 do obou sálů kina Alfa 160 Kč/den

19. listopad v 19:30 Dívka I Režie Lukas Dhont I Belgie I 2018 I drama I 105 minut
Vstupné pro členy FK 70 Kč I pro nečleny 120 Kč

26. listopad v 19:30 Dogman I Režie Matteo Garrone I Itálie I Francie I 2018 I drama I 102 minut
Vstupné pro členy FK 70 Kč I pro nečleny 120 Kč

Mirka Pilařová – FK Alfa  
www.filmklubsokolov.cz  
fb Filmový klub Sokolov
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MĚSTSKÝ DŮM KULTURY SOKOLOV

1. 11. Ι 19:00 Ι Městské divadlo Sokolov
ŽALMAN & SPOL.
Česká folková legenda zahraje ve složení Pa-
vel Žalman Lohonka (zpěv, kytara), Michaela 
Hálková (zpěv), Petr Novotný (basová kyta-
ra, klávesy), Petr Havrda (elektrická kytara, 
zpěv). Vstupné 200 Kč.

3. 11. Ι 18:30 Ι Velký sál
PRODLOUŽENÁ TANEČNÍCH KURZŮ PRO 
MLÁDEŽ
(Pořádá Taneční škola Petra Macháčka)
Vstup do sálu pouze ve společenském odě-
vu, vstupenky jsou v předprodeji na ponděl-
ních tanečních kurzech.
Hraje: Maracas Band
Vstupné: 150 Kč, balkon 100 Kč

7. 11. Ι 19:00 Ι Městské divadlo Sokolov
Divadlo bez zákulisí
S TVOJÍ DCEROU NE
Komedie Antonína Procházky, ve které se 
manželský pár snaží preventivně předejít kri-
zi středního věku, která podle slov manželky 
Alice čeká každého. Když se na radu svých 
přátel vydávají na druhé líbánky na hory, po-
žádají svého nejlepšího přítele Luboše, aby 
občas dohlédl na jejich osmnáctiletou dceru 
Sandru. Tím se spouští kolotoč omylů a tra-
pasů, který jako by nebral konce. 
Hrají: Michaela Bímová, Milan Martinec, 
Hana Džudžová, Lucie Zemková, Petr Boor,
Josef Štýbr, Pavel Novotný
Vstupné: 60-80 Kč

8. 11. Ι 15:00 Ι Velký sál MDK Sokolov
SENIOR ROKU KARLOVARSKÉHO KRAJE 
2018
Pořádá Karlovarský kraj ve spolupráci s MDK 
Sokolov. Moderuje Vladimír Hron, k  tanci 
a  poslechu zahraje Sokolovský taneční or-
chestr.
Vstup pouze na pozvánky

10. 11. Ι 20:00 Ι Velký sál MDK Sokolov
PLES MDK SOKOLOV
Společenský večer Městského domu kultury. 
Moderuje Roman Vojtek, k tanci a poslechu 
zahrají Big Band MDK, JazzBooster a Bohe-
mian Marching Band. Diváky pobaví taneční 

skupiny při MDK (Mirákl, Anfas, Beat gene-
ration, Glamour, Hobby dance, Taneční klub 
MDK Sokolov, Taneční škola Petra Macháč-
ka). Předprodej v Sokolovském infocentru
Vstupné: 200 Kč

12. 11. Ι 19:00 Ι Městské divadlo Sokolov
Fanny agentura 
TCHÝNĚ NA ZABITÍ
Hra o  vztazích mezi tchyní a  zetěm, mezi 
matkou a  dcerou, mezi mladými manželi 
a konečně mezi tchyněmi samotnými.
Hrají: Lucie Zedníčková, Dana Homolová, 
Anna Kulovaná, Martin Kraus
Režie: Jakub Zindulka
Divadelní předplatné

13. 11. Ι 18:00 Ι Velký sál MDK
ZPĚT V ČASE MóDNÍ SHOW
Taneční show a módní přehlídka nás prove-
de 30., 60. a 90. léty. Pořádá TS Glamour ve 
spolupráci s FK Baník Sokolov, MDK Sokolov 
a Střední školou živnostenskou Sokolov. Mo-
deruje Ladislav Sedláček. Vstupné: 100 Kč

16. a 17. 11. Ι Městské divadlo Sokolov a kino 
Alfa
LISTOPADOVÉ fILMOVÉ ÚSMĚVY … SEM 
TAM SLZA
Víkend v  režii Filmového klubu Sokolov na-
bídne celkem 3 páteční a 10 sobotních filmů. 
V  pátek 16. listopadu se promítá od 16:30 
v Městském divadle Sokolov za 70 Kč.
V  sobotu se začíná v  10:00 na hlavním sále 
a od 10:30 v kinokavárně. 
Celodenní vstupné do obou sálů činí 160 Kč.

17. 11. Ι 20:00 Ι Music club Alfa
HRAJEME KE STÁTNÍM SVÁTKŮM
Akademik šraml. Vstup zdarma.

17. 11. Ι 10:00-17:0 Ι Velký sál MDK Sokolov
VÁNOČNÍ fLERMARKET
Přijďte nasát inspiraci, vůni Vánoc, dřeva, ba-
rev, kůže, mýdla a bylinek. 
Hand made výrobky a dětské dílničky

18. 11. Ι 10:30 Ι 4K 3D kino Alfa
Kouzelná školka
MICHAL K SNÍDANI
Ať přijdete najedení nebo ne, odcházíte vždy 
hladoví. Strhující podívaná na Michala, jak si 

užije s  dětmi třeba oslavu svých narozenin, 
jak bude vypadat dort a kolik na něm bude 
svíček, na to všechno dostanete chuť, samé 
unikátní situace a zábava, tak to nezmeškejte! 
Vstupné: 195 Kč

19. 11. Ι 17:30 Ι klášterní kostel sv. Antonína 
Paduánského
MIROSLAV HUPTYCH: RÁJ / PARADISE
Jan Ámos Komenský: Svět andělský
Originální koláže a  kalendář inspirovaný dí-
lem J. A. Komenského vystavuje český bás-
ník a výtvarník Miroslav Huptych.
Výstava potrvá do 2. prosince. 

20. 11. Ι 10:00 a 17:00 Ι Městské divadlo So-
kolov
Divadlo Kapsa Andělská hora
TRAMPOTY ČERTÍKA CULÍNKA
Pro děti od 3 do 9 let
Vstupné: 75 Kč (17:00)
Dopolední představení pro kolektivy pouze 
po předchozím objednání 

24. 11. Ι Velký sál
TANEČNÍ VEČER PRO DOSPĚLÉ
(Pořádá Taneční škola Petra Macháčka)
Nejen pro účastníky kurzu, ale i pro širokou 
veřejnost.
Nejkrásnější taneční melodie bude hrát re-
produkovaná hudba.
Vstupné: 150 Kč (pro veřejnost)

Změna programu vyhrazena

Připravujeme:
1. prosince: Štístko a Poupěnka
2. prosince: Rozsvěcení vánočního stromu
9. prosince: Průvod čertů
11. prosince: Koncert Hudby hradní stráže
16. prosince: Charitativní jarmark

DDM SOKOLOV

1. 11. Ι 9.00 – 12.00 Ι DDM
BENE - BEZPEČNĚ A NEBEZPEČNĚ 
Prevence proti negativním jevům ve společ-
nosti hravou formou  - určeno předškolním 
dětem akce pro zvané MŠ
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9. 11. Ι 16.00 – 19.00 hod., DDM
PODZIMNÍ SOUTĚŽ V BIATLONU
Děti si ověří své získané dovednosti od za-
čátku roku a zasoutěží si

23. 11. Ι 15.00 – 18.00, DDM
WORKSHOP DĚTI RODIČŮM
Oddělení výtvarných, rukodělných a jazyko-
vých aktivit

24. 11. Ι 9.00 – 14.00 hod., DDM
SOUTĚŽ AEROBIK A ROZTLESKÁVAČEK
PRO PŘIHLÁŠENÉ

28. 11. Ι 8,00 – 12.00, DDM
„MINUTA V ŽIVOTĚ“- 
Bezpečnostně vzdělávací akce pro zvané SŠ

26. - 30. 11. Ι 8:00 – 18.00 hod., DDM
VÝSTAVA – SOUTĚŽ KERAMIKY A RUČ-
NÍCH PRACÍ VEŘEJNOST

30. 11. Ι 16.00 hod., DDM
VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE, PŘEDÁNÍ CEN
VEŘEJNOST

2. 12. 2018 Ι 10.00, 14.30, 16.00 a 17.30 hod.
MIKULÁŠSKÉ BESÍDKY
Akce finančně podpořena městem Sokolov
vstupenky v předprodeji na recepci DDM 
Sokolov od 5. 11. 2018, vstupné na osobu 
70,- Kč

1. 2. 2019 Ι 7.00 – 17.00 Ι DDM
POLOLETNÍ PRÁZDNINY – Nejen za zvířaty 
do lesa
O pololetních prázdninách mohou školáci 
prožít příjemný den v DDM. Přihlášky jsou 
k dispozici na recepci DDM od 1. 11.2018.

18. – 24. 2. 2019 Ι 7.00 – 17.00 hod. Ι DDM
JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR MLADÍ VĚDCI
Přihlášky jsou k dispozici na recepci DDM od 
1. 11.2018.

8.00 – 12.00
DOPRAVNÍ VÝCHOVA ZŠ
dle plánovaných termínů

Lucie Kottová, DDM Sokolov

MĚSTSKÁ KNIHOVNA SOKOLOV

Akce pro dospělé:

1. 11. | 17:00 | přednáškový sál
LEPŠÍM ČLOVĚKEM – filmová projekce, 
promítání dokumentárního filmu z festivalu 
Jeden svět

Attiye bylo 16, když na střední škole potkala 
o něco staršího Stevea. Pro oba to byl první 
vážný vztah a pár spolu brzy začal bydlet. Ta-
hle zkušenost dívku málem stála život.
Steve Attiyu bil prakticky každý den jejich 
dvouletého vztahu. Chrlil na ni rasistické na-
dávky, mlátil ji pěstmi, škrtil ji, až omdléva-
la. „Myslela jsem si, že takhle to ve vztazích 
chodí. A  čekala jsem, že dřív nebo později 
mě zabije,“ vzpomíná pohnutě Attiya bě-
hem terapeutického sezení, kterému pří-
sedí i  Steve. Dvacet let od jejich rozchodu 
souhlasil s tím, že se setkají před kamerami 
a dotknou se hluboko uložených ran. Intimní 
snímek citlivě nahlíží na proces léčení duše 
narušené domácím násilím a ptá se po jeho 
příčinách i  možnostech, jak splatit obětem 
životní dluh.
Režie: Lawrence Jackman, Attiya Khan / Ka-
nada / 2017 / 79 min.
Vstup zdarma

6. 11. | 18:00 | čítárna
IAN MCEWAN – POKÁNÍ; BETONOVÁ 
ZAHRADA. BESEDA O KNIHÁCH

Pokání
Je to jen svědomí, co nutí člověka stále zno-
vu a znovu zpytovat duši, anebo existuje cosi 
mnohem hlubšího, kam obyčejný smrtelník 
nedosáhne, o čem jen tuší, že číhá vyrazit ka-
ždým okamžikem do útoku? Ve svém románu 
dovedl Ian McEwan tuto myšlenku k dokona-
losti. Vstup zdarma

7. 11. | 18:00 | čítárna
ExPEDIČNÍ JACHTING – Ing. TOMÁŠ KŮ-
DELA

Vyprávět o  svých zkušenostech a  zážitcích 
z  cest bude Tomáš Kůdela – cestovatel, 
dobrodruh, jachtařský instruktor a zkušební 

komisař MDČR. Provede Vás svými zážitky, 
které prožil putováním na jachtě evropskými 
moři a  Atlantickým oceánem. Zažijte s  ním 
expedici na Kapverdy, výstup na činné sopky 
či setkání s velrybou. Poznáte, že moře nabí-
zí nejen krásné romantické zážitky a koupání 
v zátokách, ale skrývá v sobě i hrubost, kdy 
si v takovýchto chvílích každý musí sáhnout 
až na samé dno… Více informací o předná-
šejícím naleznete na https://tomaskudela.cz
Vstupné 40 Kč

14. 11. | 17:00 | přednáškový sál
ZDRAVÁ SEBELÁSKA JAKO PREVENCE 
DEPRESE – Bc. LUDMILA KŘIVANCOVÁ

Proč je třeba se mít rád? Jak pěstovat sebeúctu? 
Jaký je rozdíl mezi sebeláskou a sobectvím?  
 
Akce je realizována s podporou Ministerstva 
kultury. Vstup zdarma

21. 11. | 18:00 | čítárna
BARMA – TOMÁŠ KUBEŠ

Země Buddhů. Nebo také země tisíců pagod, 
zlatých chrámů, milionů soch Buddhy, země 
úsměvů a  neuvěřitelných tradic, které už 
jinde v  Asii nenajdete. Muži zde nosí sukně 
a ženy se zdobí thanakou. Procestujeme běž-
ná místa jako je Yangoon, Mandalay, Bagan, 
Mrauk-U, jezero Inle, ale i  uzavřené oblasti 
národů Chin a Padung – žirafích žen. Skvělé 
dobrodružství v pohodové zemi za jediný ve-
čer. Vstupné 40 Kč

26. 11. | 18:00 | přednáškový sál
PŘEDNES LITERÁRNÍCH TExTŮ A JEJICH 
fILOSOfICKÁ INTERPRETACE – Mgr. PETR 
kaŠpar

Deml v kontextu tomismu. Vstup zdarma

27. 11. | 18:00 | čítárna
BESEDA A AUTORSKÉ ČTENÍ Z KNIHY MI-
LÁČEK ANGLIE SOKOLOVSKÉHO AUTORA 
V. R. MACHA (VLASTNÍM JMÉNEM LUBOŠ 
VERMACH)

Kniha vypráví dramatický příběh z doby, kdy 
Británii vládla Železná lady. Tehdy spřízněné 
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rody yorkshirských Duncanů a  londýnských 
Gregorů uzavřou nové spojenectví proto, 
aby se dostaly na vrchol londýnské společ-
nosti. Když se zdá, že dosáhly cíle, zasáhne 
do děje Patricie Gregorová. Půvabná stu-
dentka se ocitne koncem roku 89 v rozbou-
řené Praze. Zde projde těžkou životní zkouš-
kou. Vše nasvědčuje tomu, že v  ní obstála. 
Avšak následky pobytu jsou pro osud rodiny 
natolik závažné, že pomoci může jediná oso-
ba, britská královna Elisabeth. Vstup zdarma

1. 12. | 13:00-17:00 | dětské oddělení
VÁNOČNÍ LUCERNA ZE SKLENICE – 
workshop pro seniory se Zdeňkou Hradskou

Je nutné přihlásit se předem. Učinit tak mů-
žete v čítárně MK Sokolov (lze i e-mailem, či 
telefonicky) od 1. listopadu. Vyrábění je ur-
čeno především seniorům a  zdravotně han-
dicapovaným, kteří se mohou hlásit před-
nostně do 24. listopadu. Neobsazená místa 
poté nabídneme ostatním zájemcům, kteří 
se mohou hlásit do 29. listopadu. Workshop 
je kapacitně omezen.
 
Workshop je realizován s finanční podporou 
Ministerstva kultury ČR. 
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. 11. | 9:30 | oddělení pro děti a mládež
INfORMOVANÁ MÁMA

Neformální povídání o  mateřství a  rodičov-
ství

Akce se koná v rámci projektu BookStart. 
Vstup zdarma

7. 11. | 15:30 | oddělení pro děti a mládež
ČTEME DĚTEM – STRAŠIDELNÁ ČÍTÁRNA

Opět si budeme číst, povídat a možná i tro-
chu tvořit.Vstup zdarma

21. 11. | 13:00-16:00 | oddělení pro děti 
a mládež
VYRÁBĚNÍ PRO ŠIKULKY

Děti budou vyrábět zimní výzdobu do okna.
Vstup zdarma

Akce pro všechny:

3. 11. | 13:00-17:00 | přednáškový sál, čítárna 
a oddělení pro děti a mládež
BOOK CON 2 – setkání milovníků žánru sci-fi 
a fantasy

Program:
13:00 Beseda s  tvůrci sci-fi a  fantasy litera-
tury: Kristinou Haidingerovou, Pavlem Ren-
čínem a Michalem Březinou
14:00 Vyhodnocení soutěže TEXT WARS
14:00-16:00 Cosplayeři – Predátor a  Poison 
Ivy soutěže v deskovkách; prezentace vyda-
vatelství moderních společenských her pro 
děti i  dospělé MINDOK; počítačová herna; 
air brush; facepainting.
Akce je realizována s finanční podporou Mi-
nisterstva kultury.  Vstup zdarma.

24. – 25. 11. | 10:00-16:00 | přednáškový sál
GRAfOLOGICKÝ SEMINÁŘ S  IRENOU MI-
CHALÁKOVOU

Hlásit se můžete do 21. 11. v čítárně knihov-
ny, kde zároveň uhradíte účastnický popla-
tek 400 Kč. Počet účastníků je omezen.

Irena Michaláková absolvovala sedmisemes-
trální kurz grafologie a  psychologie v  gra-
fologicko-psychologické společnosti Calix 
v Praze, která je akreditovaná k výuce Mini-
sterstvem školství, mládeže a  tělovýchovy 
ČR. U této společnosti v roce 2007 úspěšně 
složila závěrečnou zkoušku a může provádět 
grafologické testy a rozbory.

Tamara Rybárová, Ema Reismüllerová

MUZEUM SOKOLOV

ExPOZICE MUZEA

V  1. podlaží objektu sokolovského zámku 
je umístěna expozice muzea, ve které jsou 

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

KNIHOVNA MUZEA

Samostatné odborné pracoviště muzea. Její 
knižní fond čítá kolem 5000 svazků, litera-
turu o obecných dějinách a dějinách umění, 
regionální literaturu a knihy o hornictví a ge-
ologii 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 histo-
rie 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 roz-
vodny, strojovny a v těžní budově. Důlní vlá-
ček mimo provoz.
OTEVŘENO: březen-listopad
Středa-neděle: 9.00-12.00 a 13.00-17.00 

DŮL JERONÝM

Historický cínový důl Jeroným u Čisté, který 
byl prohlášen národní kulturní památkou. 
Důl pochází z poloviny 16. století je unikátní 
ukázkou hornické kultury a  dovednosti na-
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šich 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 někte-
rých chodeb jsou zbrázděny rýhami po želíz-
kách a špičácích tehdejších havířů. 
Od 15. 10. 2018 zavřeno z důvodu ochrany 
přezimujících netopýrů.

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.
Od 1. listopadu zavřeno.

VÝSTAVNÍ SÍŇ V 1. PATŘE 

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

VÝSTAVNÍ SÍŇ V PŘÍZEMÍ

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

PŘEDNÁŠKA

12. listopadu, zimní zahrada
JAROMÍR NOVÁK: TOSKÁNSKO – HORY, 
MĚSTA, PAMÁTKY
Další z řady cestovatelských přednášek ten-
tokrát přiblíží oblíbené Toskánsko.
Přednáškový cyklus 2018

Vstupné zdarma
Tato akce je realizována za finanční podpory 
města Sokolov (s  omezením na děti a  mlá-
dež).

VÝTVARNÁ DÍLNA

29. listopadu, 15:00, zimní zahrada
ZIMNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA 
Ve čtvrtek 29. 11. 2018 se ve spolupráci 
s výtvarným oborem ZUŠ Sokolov uskuteční 
další ročník zimní výtvarné dílny s tématikou 
blížících se Vánoc. 
Vstupné zdarma
Tato akce je realizována za finanční podpory 
města Sokolova JA – Výtvarné dílny 2018

KLUB DŮCHODCŮ SLAMĚNKA SOKOLOV

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

 5. 11.   Přihlášky na autobusový zájezd – mu-
zikál „Kdyby tisíc klarinetů“
Přihlášky: 8:00, Dům s  pečovatelskou služ-
bou ul. Komenského 113, Sokolov 
Příspěvek 200 Kč uhradí účastník při přihlá-
šení. 
Den konání zájezdu: sobota 17. 11. 2018. 
Představení se koná na Nové scéně Plzeň-
skéhodivadla od 15:00 hod.
 6. 11.  9:00 Turnaj v kuželkách a šipkách, ku-
želna Akryl, startovné 20 Kč
14. 11.  Turistický výšlap „Okolo jezera Me-
dard“
Sraz účastníků: 9:00 u kláštera sv. Antonína 
Paduánského na Starém náměstí
Trasa A: cyklostezka – jezero Medard – okolo 
jezera – Sokolov, délka cca 14 km  
Trasa B: cyklostezka – jezero Medard – Ha-
bartov BUS Sokolov, délka cca 10 km 
Trasa je rovinatá. Jelikož počasí je v  tomto 
období vrtkavé je nutné mít dobré turistické 
boty a oblečení. Jídlo a pití do batůžku. 
17. 11.  Autobusový zájezd na muzikál „Kdy-
by tisíc klarinetů“  
Účastní se přihlášení 5. 11. 2018.
Odjezd autobusu: 10:00, zastávka MHD So-
kolov ISŠTE
10:05,  zastávka MHD Sokolov Těšovice

22. 11.  16:30-19:00 Taneční odpoledne 
v MUSIC CLUBU ALFA
K  tanci a  poslechu hraje Duo Jitka a  Láďa, 
vstupné je dobrovolné.  

Vážení senioři, 
i  na listopad jsme pro Vás připravili bohatý 
program. Zveme Vás všechny seniory, nezů-
stávejte doma, ale vyhledejte si aktivity, kte-
ré Vás baví. Všichni potřebujeme společnost, 
a tak věříme, že si z naší bohaté nabídky akcí 
každý vybere tu, která mu bude vyhovovat, 
a která Vám ještě navíc přinese radost a po-
těšení. Přijďte mezi nás, budeme se na Vás 
těšit!

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

Za výbor Klubu důchodců Slaměnka Sokolov 
M. Matějková

PROGRAM KLUBU SENIORŮ 
J. Z PODĚBRAD  

Scházíme se každou středu od 14 hodin 
v klubové místnosti bývalého Pečovatelské-
ho domu J. z Poděbrad. Srdečně vás zveme!

7.11. Podzimní aranžování z přírodního ma-
teriálu
14.11. Procvičování krční páteře, paměťové 
hry, prohlížení časopisů, karetní a stolní hry
21.11. Cestování po Jižní Africe s Ing. J. Ure-
šem
28.11. Těšíme se na Vánoce – osvědčené re-
cepty, vánoční tvoření, dokončení vánočních
dárků pro dětské pacienty 

Těšíme se na Vás!

Za Klub seniorů J. z Poděbrad Alena Veithová

KLUB DŮCHODCŮ HORNICKÁ 
1595 - HÁJEČEK

Pranostika lidu: Na svatého Martina kouřívá 
se z komína.

5. 11. 13:00-17:00 Posezení s debatou: Beseda 
s  paní Černou od Městské policie v  Sokolově 
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6. 11. 15:00-18:00 Zpívánky – pěvecký kroužek 
7. 11. 13:00-17:00 Posezení s debatou: MEDI-
TACE. Může uzdravit mysl i tělo. Účinky medi-
tace nám pomáhají s  psychologickou a  fyzic-
kou proměnou těla.
8. 11. 14:00-18:00 Restaurace Florenc, Soko-
lov. Pozvánka nejen pro seniory Sokolovska 
na Společenské posezení s hudbou a tancem. 
12. 11. 13:00-17:00 Posezení s  debatou: 
NEKONEČNÉ NÁPADY. Měsíc listopad 
je nejvhodnějším měsícem na designer-
skou proměnu před Vánocemi, na nepře-
berné možnosti zajímavých designových 
kousků interierů vašich bytů. Přijďte se 
nám do klubu pochlubit s  vašimi nápady. 
13. 11. 15:00-18:00 Zpívánky – pěvecký kroužek 
14. 11. 13:00-17:00 Posezení s  debatou: 
VŽDY JE ČAS NA NOVÝ ZAČÁTEK. Zaži-
li jste v  životě nečekaný zvrat osudu? Kaž-
dý z  nás občas uvažoval o  tom, co by chtěl 
ve svém životě změnit. U  někoho je to by-
dlení, u  jiného nefungující vztah… Pro-
žili jste ve svém životě radikální změnu? 
15. 11. 14:00-18:00 Restaurace Florenc, Soko-
lov. Pozvánka nejen pro seniory Sokolovska 
na Společenské posezení s hudbou a tancem. 
19. 11. 13:00-17:00 Posezení s debatou: PROČ 
KUPOVAT MRAŽENOU ZELENINU? Všude 
kolem nás jsou v  létě k  dostání jak čerstvá 
zelenina, tak čerstvé ovoce. Přijde mi pro-
to zvláštní, že někdo v  tomto období naku-
puje suroviny mražené. Přijďte prosím na 
kafíčko a  rozvineme debatu na toto téma. 
20. 11. 15:00-18:00 Zpívánky – pěvecký kroužek 
21. 11. 13:00-17:00 Posezení s  debatou: 
OÁZA KLIDU. Každý z  nás má svůj osob-
ní koutek, kam se rád uchýlí užít si tu svo-
ji chvilku odpočinku. Prozradíte nám váš 
koutek, kde se nabíjíte energií do těla? 
22. 11. 14:00-18:00 Restaurace Florenc, Soko-
lov. Pozvánka nejen pro seniory Sokolovska 
na Společenské posezení s hudbou a tancem. 
26. 11. 13:00-17:00 Posezení s  debatou: DŮ-
CHOD. Co vám mohou srazit kvůli dluhům? 
Jste v  důchodu a  splácíte půjčku? Zatím se 
vám to daří, protože si přivyděláváte. Ale co 
když nebude z čeho splácet – sáhnou vám na 
důchod? Pozvání na besedu do klubu přijala 
paní Tereza Zitanová z oddělení Pomoc v tísni. 
27. 11. 15:00-18:00 Zpívánky – pěvecký kroužek 
28. 11. 9:00-12:00 KARLOVY VARY – VÁNOČ-

NÍ DŮM. V  rámci Mezigeneračního setkávání 
s  dětmi Mateřské školy, ul. Kosmonautů po-
vezeme autobusem děti do vánočního domu 
potěšit a naladit jejich dušičky na blížící se vá-
noční svátky. Zbylá místa v autobuse obsadí-
me dospělými v ceně 60 Kč na osobu + vstup-
né 60 Kč. Hlaste se i s platbou u nás v klubu 
Hornická 1595.

Milí senioři,
listopadem začínáme přemýšlet o  dovole-
ných na příští rok. Náš klub v roce 2019 opět 
pozve seniory nejen Sokolovska na oblíbené 
pobytové zájezdy. Jeden bude v  květnu tu-
zemský a  druhý opět začátkem září v  Chor-
vatsku. Letošní pobyty jsme si užívali ku pro-
spěchu duše i těla. Pobyt v Chorvatsku nám 
všem moc a moc prospěl. Užívali jsme si ho 
plnými doušky, až jsem nabyl dojmu, že jsme 
tam všichni omládli. Přihlašovat se můžete 
už po uveřejnění tohoto článku u mě v klubu, 
kde rovněž obdržíte náležité informace.

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

POZVÁNKA

Svaz postižených civilizačními chorobami 
v ČR, z.s. okresní organizace a ZO Sokolov, sr-
dečně zve všechny zájemce na rehabilitační 
cvičení v bazénu na 6.ZŠ, ulice Švabinského  
a rehabilitační cvičení v  tělocvičně  bývalé  
4.ZŠ. ul.Sokolovská. 

Cvičení v bazénu probíhá  
každé pondělí od 11.00 – 12.00hod až do 
17.12.2018 (sraz před bazénem v 10.45hod)  
poplatek je 15,- Kč. Změna času je možná, 
bude zájemcům oznámena.

Cvičení v tělocvičně
Každé úterý a čtvrtek
úterý od  9.00 – 11.00hod
čtvrtek od 10.00 – 12.00hod.
          
Za výbor OO SPCCH  Anna SEDLÁČKOVÁ

ZIMNÍ STADION SOKOLOV

ČESKO x ŠVÝCARSKO
PŘÁTELSKÁ UTKÁNÍ 
REPREZENTACÍ

U16
Pátek 09. 11. 2018
17:30
Neděle 11. 11. 2018
14:00
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V osmisměrce najdete jméno jednoho 
z historických starostů města.  

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  lednovám čísle Sokolovského 
Patriota. 

TAJENKA Z ČÍSLA 09/2017:
„PETER DONNHäUSER“

Soutěžní kupon 
- Sokolovský Patriot 11 / 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. 11. 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 
Jarmila Vokounová, Sokolov. Vstu-
penky si výherce může vyzvednout 
od 1. 11. do 30. 11. 2018 v Sokolov-
ském infocentru.

Osmisměrka

ÁCHAT, ALFA, AMOR, ANARCHIE, ATOM, AUTOR, BACHYNĚ, BÁJE, BARYON, BEKOVKA, BOXER, CINKÁNÍ, CTÍT, ČERV, ČLUN, DÁLKAŘ, DCEŘ, DOREMI, 
DRNÍ, DUŠE, EFOR, ELITA, ESKONT, ESTÉTKA, EŠUS, ÉTER, EUKALYPT, FLOK, FRAKTURA, FUJARA, HOLE, HUTĚ, HVIZD, CHAOS, CHERUB, CHODNÍK, 
ISLÁM, JÁMA, KACHLIČKA, KARAFIÁT, KLEPNA, KLUK, KOLPÍK, KREV, KROSNY, KRUŠINA, KUCHTA, KUŘE, KVAŠ, LASA, LEČO, LEDACOS, LEŠI, LETKY, 
LISTNÁČ, LOTO, LUNTY, LYŽOVAT, MAROKO, MĚCHÝŘ, METHANOL, NATÉ, NÉST, NEVOLIT, NOTA, OBČANKY, OBĚH, OKOS, OLEJ, OTEKLINY, PARKE-
TY, PCHÁČ, PINT, PLECH, PLŽI, POJIDLO, POSUNUTÍ, PÓVL, PRES, RAJTKY, REZISTOR, ROTOPED, SENÍK, SÉRA, SETY, SCHODY, SÍTINY, SKAUT, SKIN, 
SKLEP, SOCHOR, SRKY, SRNA, STAH, STROM, ŠATNÍK, TÉMA, TEXT, TKÁT, TRACHYT, TRKAČ, TRNOŽ, TROJSTUP, TULENI, TVOR, TYGR, TYLY, UHEL, 
ÚKOL, UMRTVIT, ÚPON, URAN, URNA, ÚSCHOVA, ÚSTA, VÁLY, VČELA, VEDRO, VINOHRAD, VRAT, VRSTVA, VRTY, VTISKY, VÝDĚLEK, ZÁSLIB, ZUBR
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