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né statické problémy na dalších dvou polích, proto byly 

strženy a vyzděny nově. Bylo zjištěno, že dlouholetým za-

tékáním vody je stav zdiva ještě v několika místech horší 

než se předpokládalo, je tedy možné, že bude muset být 

stržen větší počet polí, než bylo plánováno. V místech kde 

bylo zdivo v přijatelném stavu, byly odstraněny zbytky 

omítek a zdivo omítnuto.

Stav před realizací:

V rámci Fiche č. 5 byly vybrané k financování v rámci 

1. Výzvy SPL PRV 2 projekty:

Besto Pro, s.r.o.
 Rozšíření technického vybavení nové servisní dílny:

Smlouva na SZIF byla podepsaná 19. dubna 2010. Po té 

proběhlo výběrové řízení na dodavatele a byly podepsá-

ny kupní smlouvy. V současné době dochází k nákupu 

jednotlivých položek dle projektu a v měsíci 8/2010 bude 

podaná žádost o proplacení výdajů na SZIF ve stanove-

ném objemu.

Michal Málek
Nákup olepovačky hran:

Vzhledem k tomu, že v současné době probíhá rekon-

strukce dílny, kde je předpokládané umístění nového 

stroje, došlo k prodloužení termínu realizace projektu 

do 03/2011.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova Evropa investuje do venkovských oblastí
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V těchto dnech se dostává mezi naše čtenáře 1. letošní číslo časopisu 
obyvatel a přátel Sokolovska. 

a

2013 

Obsah:

● Jubilant Václav Kotěšovec  

● Městská práva Sokolova z let 1313 a 1397 

● Oltáře z kostelů v Čisté a v Nové Vsi aneb Objev části mobiliáře kostelů 

 z bývalého vojenského prostoru

● Protikomunistická činnost sokolovských horníků Jana Kuhna a Aloise Peyra

● Rok 1968 na Sokolovsku – 2. část  

● Seminář k jubileu Antona Gnirse a jeho pokračovatelů

● K události ze středy  6. listopadu 1918

● Proměny krajiny Sokolovska: jezero Medard

● Třídírna Jiří v obvodu depa sokolovského železničního nádraží

● Úzkorozchodná předváděcí dráha v hornickém muzeu Krásno

● Zajímavá místa Kraslicka

● Pocta starým stromům Sokolovska v kresbách Vladimíra Lepše – 4. část

● Tradice mikulášské obchůzky s místním specifikem – Mikulášem 

 z Krudumu
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Vychází 1. letošní číslo vlastivědného 
časopisu SOKOLOVSKO

Gratulujeme!

Představujeme vám posilu masáckého hnutí na sokolovsku – zatím jen malou, ale časem možná, kdo ví?
Jmenuje se Martínek, narodil se 12. ledna 2013, roste jako z vody a teď už váží víc než 5 kg. 
Jeho mamince Ivaně Jágrikové a malému Martínkovi přejeme hodně zdraví a ať klučina roste jako z vody a dělá jen samé radosti.



Úvaha o rozdělování dotačních prostředků 
MAS Sokolovsko

MAS Sokolovsko je nyní v  intenzivní fázi tvorby nové strategie 
pro období 2014 – 2020, tudíž hodnotíme předešlé období, pře-
mýšlíme jak příště udělat věci lépe ke spokojenosti všech členů 
a příznivců MAS. Ale je to nelehký úkol. 

V roce 2006, kdy se MAS Sokolovsko začala formovat jsme jako facilitátoři 

zdůrazňovali zejména smysl fungování metody Leader, která má do regi-

onálního rozvoje rovnoměrně zapojit všechny 3 sektory – veřejný (obce 

a jejich sdružení), neziskový a podnikatelský. Toto mělo být zajištěno tře-

tinovým poměrem rozdělování dotačních prostředků a také členským 

poměrem v MAS, kde veřejný sektor neměl přesáhnout hranici 50%. Ale 

jak už to v českých podmínkách běží, vždy když něco přichází jako vzor 

z vyspělých zemí, my si to musíme byrokraticky zkomplikovat a častokrát 

zdeformovat k „potřebám“ svým. Po čtyřech letech, kdy MAS rozděluje 

dotační prostředky, je bilance taková, že obce vyčerpaly ze 100 milionové-

ho balíku 81%, neziskový sektor 11% a podnikatelé pouhých 8%. Nechci 

tvrdit, že tento nerovnoměrný a z mého pohledu i nespravedlivý vývoj je 

pouze důsledkem činnosti samotné MAS. Velkou roli v tom sehrává i do-

tační politika MZe, která poskytuje např. zemědělcům mnohem výhodněj-

ší dotace z jiných programů, čímž ubíjí jejich motivaci zapojit se do pro-

jektů MAS a přitom právě malí zemědělci měli být preferovanou skupinou 

v oblasti iniciativy Leader. Neziskový sektor zase bojuje s vysokou poddi-

menzovaností pracovních sil, které už nenachází prostor na byrokratickou 

agendu získávání dotací a zajišťují pouze běžný chod své činnosti. Naopak 

obce, zejména ty větší, mají aparát na to, aby si dokázaly žádosti o dotace 

dobře připravit a celé je to korunované tím, že MZe tento vývoj schvaluje. 

Otázka ovšem zní, jestli se tento vývoj líbí nám? Jestli nám to připadá smys-

luplné a spravedlivé.

Dalším velkým otazníkem je, jestli podporované záměry řeší stěžejní problé-

my regionu, které jsme si společně definovaly ve SWOT analýze.

 Na 4. komunitně-plánovacím workshopu MAS v Horách byl prezentován 

přehled plánovaných záměrů členů a příznivců MAS na nastávající období 

a ten jen zhoršuje výše popsaný trend v MAS. Záměry obcí v tomto přehledu 

představují z hlediska požadavků na finanční prostředky již 92 %! A to ode-

vzdalo své záměry 25 obcí z 36 členských obcí. A o jakéže záměry se jedná? 

Především obyčejné rekonstrukce komunikací, veřejných budov, úpravy ve-

řejných prostranství, hřišť a další projekty zaměřené na infrastrukturu obcí, kte-

ré představují neuvěřitelných 80% ze všech sesbíraných záměrů. A co je horší, 

tyto projekty vůbec neřeší stěžejní problémy Sokolovska jako je vysoká neza-

městnanost a nízká vzdělanostní úroveň. To, že se opravdu jedná o kardinální 

problémy regionu, potvrzují i statistiky a sami členové MAS je tak definovali při 

tvorbě SWOT analýzy a při formulování problémů jednotlivých cílových sku-

pin na předešlých plánovacích workshopech. Tento fakt potvrdila i anonymní 

anketa, která proběhla před zahájením 4. workshopu MAS a kterou vyplnilo 

22 přítomných. 
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Ze zasedání správní rady MAS Sokolovsko o.p.s.

V příjemném prostředí statku Bernard v Královském Poříčí se dne 
21. března 2013 sešla ke svému zasedání správní rada MAS Soko-
lovsko. Za 100% účasti členů správní rady, jak se již stalo dobrým 
zvykem, se zabývala především přípravou a  časovým rozvrhem 
vyhlášení další – již 7. výzvy SPL PRV. 

Výzva bude vyhlášena dne 8. dubna 2013. Od tohoto dne již bude zveřej-

něno, které fiche budou do této výzvy zahrnuty a jaký objem finančních 

prostředků bude přidělen na jednotlivé fiche. Příjem žádostí pak bude 

probíhat v kanceláři MAS na Březové ve dnech 6.-7.května 2013 od 8,30 

do 16,30 hodin. Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti budou 

provádět pracovníci MAS od 7. do 13. května. V případě neúplnosti či ne-

dostatků budou žadatelé informování prostřednictvím emailu a vyzváni 

k doplnění nejpozději do 20.května. Tento den pak žadatelé obdrží infor-

maci o projití administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti. Po té bu-

dou mít do 28.května možnost odvolání na výsledek kontroly MAS. Pokud 

se tento případ vyskytne, bude postup přezkoumán a do 29.května vydá-

no stanovisko. Ve výběrové komisi pak proběhne bodové hodnocení dne 

29.května, programový výbor bude zasedat 3.června a konečné stanovis-

ko bude projednáno ve správní radě MAS dne 3.června 2013. Následující 

den obdrží žadatelé informaci o výsledku projednání ve správní radě a bu-

dou mít možnost odvolat se na výsledek do 7.června 2013. Na MZE-SZIF 

v Ústí nad Labem budou žádosti o dotaci na vybrané projekty předány 

10. června 2013. 

Úplné znění 7.Výzvy bylo zasláno elektronickou cestou na všechny města, 

obce a potencionální žadatele již dne 4. dubna 2013, možnost seznámení 

s plným textem poskytují rovněž webové stránky MAS Sokolovsko http://

mas-sokolovsko.eu/dokumenty/vyzvy/. 

Správní rada MAS dále stanovila termín konání valné hromady MAS  
Sokolovsko o.p.s. na den 20. červen 2013 od 15 hodin v MFC Březová. 

Hlavními body programu bude výroční zpráva a projednání hospodaření 

za rok 2012 včetně informace o auditu, informace o již uskutečněných šesti 

výzvách SPL MAS, postup prací na projektech realizovaných MAS a další ne-

zbytné organizační a personální záležitosti. Podáváme vám tuto informaci 

v předstihu hlavně z toho důvodu, aby zakladatelé a členové MAS Sokolov-

sko již předem tuto akci zakomponovali do svého časového rozvrhu a nevy-

skytovaly se problémy s neúčastí na tomto jednání. 

Úplný text zápisu z jednání správní rady MAS je k dispozici spolu s řadou 

dalších užitečných a zajímavých informaci (nelze nepřipomenout časopi-

sy Leader a Sokolovsko, které jsou zde v zajímavé „listovací“ formě) na výše 

již uvedené webové stránce MAS a zveme všechny naše příznivce k jejich 

návštěvě. 

Eliška Tegerová
MAS Sokolovsko



Na toto téma proběhla horlivá diskuse na workshopu, bohužel s převažujícím 

názorem zástupců obcí, že oni s tím nemohou nic udělat, přestože ve zmi-

ňované anonymní anketě nejpreferovanějšími odpověďmi na otázku: „Jaké  

2 role by podle vás mohly sehrávat obce v oblasti podpory zaměstnanosti?“ 

byly: spolupráce s firmami a NNO a dále tvorba projektů na podporu nových 

pracovních míst.

Ani má snaha jako facilitátora tohoto setkání většinu představitelů obcí 

nepřesvědčila o tom, že by na poli zaměstnanosti a vzdělávání mohli být 

prospěšní a tvořiví. Pokus zorganizovat workshop skupiny zaměřený pouze 

na tvorbu projektů zaměstnanosti a vzdělanosti skončil nezdarem. Pouze  

4 osoby z 23 přítomných vyjádřily svůj zájem o takovýto workshop. 

Ovšem jak to často bývá, pracovní setkání jsou dlouhá a do samotného závě-

ru vydrží jen ti nejzapálenější a nejaktivnější jedinci, kteří nakonec v kuloárech 

přišli s nápadem zorganizovat workshop pro aktivní neziskové organizace 

v regionu. S vytipováním aktivních sdružení a osob by měly pomoci právě 

obce, kterým by jejich působnost v rámci obce měla být známá. Na půdě MAS 

se tento nápad líbí, takže v průběhu jara se doufám dočkáme tvořivého se-

tkání, kde budeme hledat cesty, jak to jde a ne diskutovat o tom, jak to nejde.

Držte nám palce.

V případě zájmu o workshop na tvorbu projektů volejte č. mobilu 

731 656 267. 

Ing. Kristína Trollerová,
Facilitátorka

Žáci se o  své budoucnosti rozhodnou  
přímo v dílnách

Zatraktivnit žákům technické obory, jež mají na Sokolovsku ne-
dostatek pracovníků, umožní prostory na  Statku Bernard, mo-
derní 3D počítačový kurz a samotné výrobní podniky.

Upoutat pozornost dětí k technickým oborům má za cíl projekt „Řemesla – 

od historie po nejmodernější techniky“. Projektu se zúčastní celkem 140 žáků 

z druhých stupňů základních škol na území okresu Sokolov. Ty zajistí partneři 

Muzeum řemesel.Statek Bernard
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projektu, jimiž se staly Základní škola Kynšperk nad Ohří, Základní škola Loket 

a Základní škola a mateřská škola Krajková.

Žáci se zúčastní třech aktivit. Celodenní mimoškolní výuka nabídne návštěvu 

muzea řemesel na Statku Bernard, dále praktickou část, kde si každý žák vyzkou-

ší jedno řemeslo a nakonec videoprezentaci nejmodernějších technik v řeme-

slné výrobě. Žáci, kteří se v blízké době budou rozhodovat o své budoucnosti, 

absolvují i kurz „Počítačové modelování využitelné v řemeslech“ a nebude chy-

bět ani návštěva samotných výrobních podniků. Již v květnu zažijí žáci 3 part-

nerských základních škol návštěvu modernizované uhelné elektrárny Tušimice.

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu 

České republiky z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschop-

nost. Jeho celkový rozpočet je 1,5 mil. Kč.

Integrovaný projekt obnovy obcí Mikroregionu  
Sokolov-východ 

Mikroregion Sokolov-východ ukončil realizaci pro-
jektu „Integrovaný projekt obnovy obcí Mikroregi-
onu Sokolov-východ z  ROP NUTS II Severozápad, 
prioritní osy Integrovaná podpora místního roz-
voje, oblast podpory Budování kapacity pro místní 
rozvoj, informovanost a osvěta veřejnosti. 

V rámci projektu byly zpracovány projektové dokumentace na rekonstrukci 

městského koupaliště v Sokolově, dokumentace na chodník spojující Nové 

Sedlo s Chranišově, což zvýší bezpečnosti chodců pohybujících se těmito 

směry. Dále byla zpracována projektová dokumentace na Turistické Pod-

krušnohorské centrum v Lomnici, Amfiteátr v královském Poříčí, obslužné 

komunikace a projektové dokumentace na drobnou architekturu. Projektové 

dokumentace zpracovával ateliér Ing. arch. Petra Martínka. Obce tak získaly 

projektové dokumentace pro fyzickou realizaci svých plánovaných aktivit. 

V rámci zpracování projektové dokumentace vznikly například pro-
jektové dokumentace na následující objekty.

Vizualizace Památníku obětem 1. a 2. světové války ve Vintířově

Keramická dílna

 Obec Hory - Oprava kapličky u rybníčku a úprava jejího okolí

Návrh na obnovu Městského koupaliště Sokolov
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MAS Sokolovsko obnovuje pozůstatky po předcích
ve Slavkovském lese 
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MAS Sokolovsko na konci roku 2012 ukončil projekt „Obnova reliktů 
Slavkovského lesa“, na který získala dotaci z Regionálního operač-
ního programu Severozápad. Výstupem projektu je nejen obsáhlá 
vyhledávací studie, která zmapovala přes 60 objektů, ale i 30 kusů 
projektových dokumentací na obnovu kapliček, zbytků občanských 
staveb, pomníků, božích muk a dalších vybraných objektů. 

Na základě zpracovaných dokumentací mohou obce ihned začít s obnovou 

vybraných objektů za vlastní peníze, či využít nabízejících se dotačních titulů. 

Projekt byl realizován na katastrálním území Březové, Rovné a Krásna, které 

zahrnují několik desítek obcí zaniklých, nebo zaniklých z části, které by nemě-

ly zůstat zapomenuty. V rámci projektu vznikl i informační bulletin, kde jsou 

uvedeny souhrnné informace o reliktech s architektonickými návrhy, který je 

dostupný na stránkách MAS Sokolovsko o.p.s. www.mas-sokolovsko.eu, stej-

ně jako zmiňovaná vyhledávací studie. 

Při zpracovávání projektových dokumentací vznikala projektová dokumenta-

ce například k:

Křížek v místě zaniklého města Čistá, současnost a návrh

Památník u zaniklé obce Studánka u Březové, současnost a návrh

Boží muka u zaniklé obec Studánka, současnost a návrh

Pomník padlým zaniklé obce Žitná, současnost a návrh

Obnova Židovského hřbitova zaniklé obce Krásná Lípa, návrh



Úvodní workshop regionálních pracovních  
skupin projektu SHIFT-X

Dne 21. 3. 2013 se na  statku Bernard v  Královském Poříčí konalo 
první setkání regionálních pracovních skupin a  jejich expertů. Cí-
lem workshopu bylo seznámit účastníky s mezinárodním projektem 
a prodiskutovat konkrétní výstupy jednotlivých pracovních skupin.

Projekt SHIFT-X, který byl započat v říjnu loňského roku 2012 a bude trvat až 

do konce roku 2014, se zabývá využitím průmyslového a kulturního dědictví 

k rozvoji regionů. Mikroregion Sokolov-východ je jedním z 8 partnerů projektu.

Projekt má celkem 3 pracovní skupiny (tzv. Work Package – zkratka WP):

WP3 - Zkvalitnění managementu institucí zabývajících se průmyslovým dě-

dictvím

WP4 - Inovace regionálních produktů s průmyslovou tradicí

WP5 - Změna vnímání průmyslových oblastí

Vedoucí WP3 je Mgr. Radovan Fišer, vedoucí WP4 je Ing. Miroslav Makovička 

a vedoucí WP5 je Ing. Zdeňka Michalovská.

V rámci projektu existují Nadnárodní pracovní skupiny (tzv. Transnational Ex-

pert Group – TEG), které jsou tvořeny zástupci partnerů projektu. Tito zástupci 

jsou zároveň vedoucími Regionálních pracovních skupin (tzv. Regional expert 

group – REG), kteří působí jako „spojky“ mezi těmito dvěma úrovněmi skupin. 

Setkání skupin na obou úrovních by mělo proběhnout min. 3x během celého 

projektu. Výhodou tohoto dvoustupňového uspořádání skupin je projednání 

projektových výstupů jak na nadnárodní, tak i na regionální úrovni.

Po představení projektu se účastníci rozdělili do pracovních skupin a diskuto-

vali zde již konkrétní témata a výstupy. Konkrétně se v jednotlivých pracov-

ních skupinách řešila následující témata:

WP3 - komunikační platforma a organizační struktura infocenter, systém dis-

tribuce letáků, vzdělávání pracovníků infocenter, krajský kalendář akcí

WP4 – podpora tradičních řemesel, zlepšení nabídky muzeí, studie (akční 

plán) na podporu tradičních produktů Sokolovska potažmo Karlovarska, ma-

nuál systému podpory a rozvoje tradičních regionálních produktů Sokolov-

ska, kreativní workshop – soutěž designérů a veletrh řemesel 

WP5 – kampaň na změnu image, regionální značka, návštěvnické centrum, 

putovní výstava Container tour, propagační strategie průmyslového dědictví.

Kompletní zápis ze setkání a podrobnější informace k celému projektu lze 

nalézt na webových stránkách projektu: http://sokolov-vychod.cz/shiftx.php

Ing. Zdeňka Michalovská, koordinátor projektu Workshop statek Bernard
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Pohled do budoucnosti v hornickém Limburgu

Řešitelé projektu SHIFT-X absolvovali naučnou exkurzi v  belgické 
provincii Limburg po místech spojených s bývalou hlubinnou těžbou 
černého uhlí. Belgičané zvládli za 20 let, jež uplynuly od ukončení těž-
by, obdivuhodnou transformaci původně „odepsaných“ míst do po-
doby užitečných ploch pro rozvoj podnikání, kultury a zábavy. 

Smyslem zahraničních exkurzí je šíření dobré praxe v oblasti zacházení 

s průmyslovým dědictvím. V Limburgu si lidé na počátku 90. let nebyli jisti, 

zda obrovské areály, které jim po předchozích 90 let zajišťovaly živobytí, 

zbořit anebo prakticky využít. Šlo o znečištěné zastaralé obrovské budovy 

s dochovaným vybavením, ovšem bez vyhlídky na smysluplnou budouc-

nost. Dnes po dvaceti letech je nejméně 5 takových areálů dochováno se 

zajištěnou budoucností. Zasloužily se o to především nezávislé skupiny 

nadšenců, které měly různé zájmy na tom, aby areály dále existovaly. To-

muto samorostlému vývoji v režii „obyčejných obyvatel“ bez větší účasti 

samospráv se říká „grassroots development“. Pro nás Sokolováky může být 

situace v Belgii inspirací v těchto ohledech: 

O významný rozvoj ve městech a širších oblastech se mohou zasadit i sa-

motní lidé a sdružení, nikoliv jen úřady, kraj či velké firmy. 

Zachovávat staré průmyslové budovy a stroje má smysl. 

Když něco dělat, tak kvalitně, opravdově a moderně.

Propracovaná spolupráce limburské destinační agentury a tvůrců cestov-

ního ruchu vede k hmatatelným výsledkům.

Progresivní organizace STEBO: směr pro českou společnost?
Organizace STEBO má zhruba 70 zaměstnanců a dodává své služby růz-

ným klientům, např. z řad měst (a městských organizací) a provincie. 

Ročně tyto služby využívá více než 7000 lidí. Největší podíl zabírají soci-

ální služby. V okolí města Genk totiž žije mnoho imigrantů a jejich podíl 

v populaci se neustále zvyšuje. Je zde vysoká nezaměstnanost a vysoká 

poptávka po technicky vzdělaných zaměstnancích. Služby STEBO se dělí 

do těchto oblastí:

Rozvoj komunit: STEBO funguje jako prostředník mezi záměry města či 

provincie a obyvateli. Zprostředkovává a realizuje tedy oficiální „politiky“. 

Záměrem je vytvořit silnější a soudržné komunity lidí. 

Zaměstnanost: STEBO poskytuje profesní trénink a koučink pro zájemce 

o zaměstnání a zaměstnavatele.

Udržitelná energie: STEBO poskytuje návštěvy odborníků přímo v bydliš-

tích za účelem poradenství v oblasti úspor energií.

Akademie: STEBO nabízí semináře, workshopy na různá odborná témata. 

Informační centrum pro bydlení: STEBO poskytuje informace pro zájemce 

o rekonstrukce, výstavbu bydlení. Úřadům radí, jak správně nastavit politi-

ku pro podporu bydlení, jak chránit charakter určitých lokalit.

Podnikání pro úspěch: STEBO poskytuje podporu jednak podnikatelům 

za účelem vyššího zapojení do života komunity a jednak nezaměstnaným, 

kteří mají zájem zahájit podnikání. Pro ně je připraven 18 měsíční projekt 

„sociální ekonomika“. Šest měsíců mají účastníci vyhrazených na vytvoření 

podnikatelského záměru. Dalších 12 je na samotné podnikání s tím, že 

pokud si osoba nevydělá dost peněz, má stále nárok na podporu v ne-

zaměstnanosti. Dalším projektem je pronájem zařízené restaurace či ob-

chodu. 

C-mine (města Genk, Winterslag)
Transformace bývalého černouhelného dolu do perfektně dochovaného 

multifunkčního objektu: kulturní využití, designérské aktivity, návštěvnické-

centrum, turistické atrakce. 

strana 8

C-mine - podzemní chodby

C-mine - těžní věže

C-mine

Sídlo STEBO



Muzeum v hornickém domě (město Eisden)
Horníci v Limburgu žili v koloniích rodinných domů, zvaných zahradní města, 

podobně jako ve Zlíně, ale i na Sokolovsku. Jeden z domů má vybavení jako 

v dobách největší slávy v první čtvrtině 20. století a je otevřen jako muzeum 

autentického života hornické rodiny. 

Hornické muzeum Beringen
Moderní muzeum hornictví v oblasti je zajímavé tím, že v přízemí jeho ob-

jektu sídlí restaurace zařízená v hornickém stylu. Jeden stůl je vyhrazen pro 

štamgasty, bývalé horníky. 

Bývalý důl v Beringenu
Jde o opuštěný rozsáhlý zachovalý objekt, veřejnosti přístupný jen s průvod-

cem. O jeho budoucnosti není zcela jasno, protože náklady na transformaci 

na muzeum jsou značné. Pro přilehlé budovy a objekty jsou však již plány zná-

mé. Vznikne tam obytná zóna, počítá se např. s bytovými domy pro seniory, 

bazén, sportoviště. 
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Hornický domek 

Hornické muzeum Beringen - hospůdka

Informační a návštěvnické centrum v Beringenu

Hornické muzeum Beringen 

Hornické muzeum Beringen - ukázka cedulí Bývalý důl v Beringenu



Het Vervolg a projížďky po hornickém regionu
Organizace Het Vervolg nabízí projížďky s průvodci. Specializuje se na inten-

zivní zážitky, kdy turistu provádí bývalý zaměstnanec dolů, vezme ho i k sobě 

domů, společně se stravují typickými jídly, horník vypráví svůj životní příběh, 

ukazuje hmotné památky na své nezapomenutelné zaměstnání.

Oddělení péče o regionální dědictví 
Toto oddělení vzniklo na základě společného záměru šesti hornických měst, 

jež vytvořily samostatnou neziskovou organizaci, jež se stará o místní kulturní 

dědictví, objevuje jej, chrání, zprostředkovává a využívá pro rozvoj společ-

nosti. Organizace má roční rozpočet 400 tis. euro, který vzniká jako dotace 

od zakladatelů. 

Limburská destinační agentura 
Agentura má na starosti turistiku v provincii Limburg. Zaměstnává 50 lidí 

a sídlí v jedné budově. V turismu v provincii Limburg pracuje 17.000 lidí, 

25.000 lidí včetně restaurací. To je stejný počet jako ve stavebnictví. Tržby 

v turismu jsou 1,1 miliardy euro ročně. Jejím cílem je přilákání turistů na krát-

kodobé dovolené v krajině. Používá pro to sofistikované datové analýzy 

(zajímavostí je, že data získává od ubytovatelů výměnou za marketingové 

služby), sestavuje každoroční marketingový plán pro Limburg a jednotlivé 

regiony, pořádá marketingové kampaně. Využívá klasický marketingový mix 

Greenville, středisko průmyslové zóny Cleantech (město Houthalen)
Cleantech je průmyslová zóna zaměřená na čisté technologie. Greenville je 

objekt původního ředitelství dolů, dnes návštěvnické centrum a inkubátor 

pro drobné podnikatele (kanceláře, zasedací místnosti).

včetně Facebooku, Google AdWords, newsletterů. Poskytuje poradenství 

pro města i podnikatele. Typickými turistickými produkty jsou „cyklistický 

ráj“ a dále regiony (celkem 7), jež se zaměřují vždy na jednu svou charak-

teristiku, např. na „děti, rybolov, kempování, venkov“. Se samotnými pod-

nikateli je ve vztahu „vy dodejte obsah, my poskytneme marketing“: proto 

i bývalé hornické areály musely být transformovány do podoby turistických 

produktů s příběhem (naučné projížďky, muzea, návštěvnická centra, …). 

Do provincie Limburg ročně přijede 1,8 mil. návštěvníků.

Belgický národní park
Prezentace známého zastánce teorie globálního oteplování Ignace Schopse 

se týkala především belgického národního parku Hoge Kempen, který má 

ambice stát se součástí světového dědictví UNESCO. 

Kontakt: Zdeňka Michalovská, michalovska@sokolov-vychod.cz

Webová stránka projektu: http://sokolov-vychod.cz/shiftx.php
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Greenville - 1. patro

Greenville - expozice pod schody

Sdružení muzeí na mapě

Greenville



Pracovníci Mikroregionu Sokolov-východ se ve dnech 20. - 21. 3. 2013  
zúčastnili poznávacího semináře v rakouském městě Leoben. Cílem 
setkání bylo převzít dobrou praxi muzeí zaměřených na průmyslové 
dědictví. 

Historické univerzitní město Leoben je branou na Štýrskou železnou stezku. 

Kromě železa je město známé pivovarem Gösser. Železná stezka představuje 

zrod železa. Již více než 1300 let se z hory Erzberg těží železná ruda a v údolí 

směrem k Leobenu se v různých zařízeních zpracovává. Dlouhá průmyslová 

historie dala regionu svébytnou tvář nejen v ekonomické, ale také kulturní ob-

lasti. V regionu je dnes několik desítek muzeí zaměřených na jedinečné téma. 

Návštěvníci se mohou podívat i na Erzberg, kde je pro ně připraveno několik 

poznávacích programů; ročně tam zamíří zhruba 70.000 lidí. 

Poznávací seminář se konal v rámci mezinárodního projektu SHIFT-X. 

Jedním z úkolů Mikroregionu Sokolov-východ je totiž navrhnout zlep-

šení pro fungování organizací, které se na Sokolovsku věnují průmyslo-

vému dědictví. Inspirací jsou právě zahraniční partneři s dobrou praxí: 

Leoben (asociace muzeí, Rakousko), Welzow (turistika v těžební oblasti, 

Německo) a Limburg (rozvoj areálů s bývalou těžbou uhlí, Belgie). Mik-

roregion na řešení úkolu úzce spolupracuje s Muzeem Sokolov a dalšími 

subjekty. 

Manažer mikroregionu Ing. Makovička studijní cestu okomentoval takto: 

„Rakouští kolegové nám poskytli inspiraci, jak formovat management prů-

myslového dědictví v našem regionu z hlediska práce muzeí a informač-

ních center. O sdružení muzeí budeme diskutovat na veřejném worksho-

pu v Královském Poříčí dne 21. 3. 2013. Viděli jsme však i příklady toho, 

jak muzeum fungovat nemá: mnohde chyběly anglické popisky a anglicky 

mluvící průvodci, některé expozice byly nudné – bez možnosti si předmě-

ty osahat a něco sn imi zažít. Právě zážitky jsou to, co se nám navždy vryje 

do paměti.“

Navštívené objekty, diskutovaná témata:
Sdružení muzeí Štýrská železná stezka
S nápadem založit sdružení muzeí přišel nezávislý poradce, který měl za úkol 

zpracovat koncepci rozvoje muzeí v regionu. Bezprostředním impulsem pro 

založení byla potřeba podat společnou žádost o dotaci do programu Leader. 

Každé muzeum platí roční poplatek 2.000 €. Z toho jsou na částečný úvazek 

placeny dvě zaměstnankyně, které pro muzea zajišťují společné žádosti o do-

tace a aktivity, jejichž společné provádění je výhodnější než oddělené, např. 

účast na veletrzích cestovního ruchu, společný marketing.

Muzeum Leoben
Muzeum v Leobenu prošlo nedávnou rekonstrukcí, díky níž získalo moderní, 

esteticky lákavou expozici zaměřenou na historii regionu. 

Inspirace pro muzea na Sokolovsku
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Prohlídka muzea v Leobenu

Sdružení muzeí na mapě Muzeum v Leobenu



Muzeum metalurgie v Donawitz
V jedné z budov továrny voestalpine AG se nachází malé muzeum zaměře-

né na zpracování železa a oceli v místní továrně. Expozice je umístěna v pěti 

místnostech a ukazuje veliký počet exponátů. Návštěvníky provádí bývalí za-

městnanci, kteří s nadšením vyprávějí o životě v huti.

Radwerk IV ve Vordernbergu
Radwerk IV je dochovaná vysoká pec. Konkrétně je o zděný čtyřpatrový objekt 

vybavený pro zpracování železné rudy z hory Erzberg na surové železo. Do-

chováno je kompletní vybavení. Místnosti jsou doplněné o poutavé modely 

krajiny a původní dokumenty. Výklad provádí bývalí zaměstnanci. Zajímavostí 

je mlýnské kolo poháněné vodou spouštěné na ukázku pro návštěvníky.  

Kontakt: Zdeňka Michalovská, michalovska@sokolov-vychod.cz
Webová stránka projektu: http://sokolov-vychod.cz/shiftx.php
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Muzeum hutnictví v Donawitz

Hora Erzberg a údolí

Exponát v muzeu v Donawitz - vzorky kovuRadwerk 

Radwrk IV - sypaní železné rudy do vysoké pece Jednání pracovní skupiny



Slaměnka se představuje
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Slaměnka, neboli celým názvem Klub důchodců Slaměnka Sokolov, 
občanské sdružení rozvíjí svou činnost již devět let. V  současnosti 
jsou její aktivity řízeny pětičlenným výborem v  čele s  předsedkyní 
paní Marií Matějkovou a hospodaření ošetřuje hospodářka sdružení 
paní Mgr. Danuše Žejdlová. 

Činnost sdružení je především podporováno Městským úřadem Sokolov. 

Podpora MěÚ Sokolov je poskytována zejména v oblasti finanční v rámci 

grantového systému města. 

Škála nabízených aktivit pro seniory je značně široká. Nabídka je postavena 

především na aktivním zapojení účastníků akcí. Nejvýraznějšími oblastmi čin-

nosti jsou akce podporující zdravý tělesný pohyb jako jsou třeba: tanec, turis-

tika, sportovní klání v kuželkách šipkách a petanque, seznamování se s ruko-

dělnými postupy, vzdělávací akce a není možné zapomenout i na pravidelná 

každoroční setkávání se seniory družebního města Sokolova Saalfeldu a další 

aktivity. Nedílnou součástí všech akcí je snaha ne jen zabavit, ale i umožnit 

získání nových poznatků, takže i turistické akce jsou vždy obohaceny informa-

cemi o historii, vývoji a jiných zajímavostech navštívených míst.

Následující snímky nejlépe charakterizují bohatost náplně poznávacích akcí.

 

A protože nohy potřebují odpočinout scházíme se podle svého zájmu i na fo-

toprojekcích, které nám připomínají naše akce, ale kde se třeba i z průvodního 

slova dovídáme další informace o navštívených lokalitách.

Dalším, kdo významně Slaměnku podporuje je i město Březová. Tou nejvý-

znamnější akcí, vycházející z této spolupráce a podpory města jsou dnes již 

pravidelné turistické pochody uskutečňované vždy koncem jara pod názvem 

„Březovská seniorská desítka“. V letošním roce se 1. června uskuteční již VII. roč-

ník tohoto pochodu. Opět se podařilo najít zcela novou trasu ve Slavkovském 

lese, která bude tentokrát končit po asi 11 km pochodu na Kladské. 

A nyní, co Slaměnka připravuje pro letošní rok, alespoň ty nejdůležitější akce.

Jsou to zejména pravidelná taneční odpoledně, kde k tanci i poslechu hra-

jí manželé Homolkovi, Taneční zábavy „Vítání jara“ a „Mikulášská zábava“, 

na nichž hraje taneční orchestr SOKRAT. 

Dále jsou to pravidelně v každém měsíci uskutečňované turnaje v kuželkách, 

šipkách, petanque a turistické výšlapy po území Karlovarského kraje s výkla-

dem o navštívených lokalitách. 

Jsou připravovány i jednodenní autobusové poznávací zájezdy (viz. str. 14).

Kromě toho jsou již připraveny i dva pobytové turisticko poznávací zájezdy 

s podporou autobusu a to na Chodsko ve dnech 9. – 15. 6. 2013 a na centrální 

Šumavu ve dnech 8. – 14. 9. 2013. 

V červnu se uskuteční setkání se seniory Saalfeldu v Sokolově a v září pak po-

jede autobus se seniory Sokolova do Saalfeldu.

Požádali jsme také i o grant KÚ Karlovarského kraje pro uskutečnění poznáva-

cí a vzdělávací akce do oblasti labské České brány s průvodním slovem zamě-

řeným na zeměpisnou a historickou oblast.

Podrobnosti těchto i dalších akcích, vždy podle jednotlivých kalendářních mě-

síců, se mohou všichni senioři dozvědět na stránkách sokolovského Patriotu, 

na internetových stránkách města Sokolova v portálu „Volný čas“ a ve vývěsní 

skříňce Slaměnky umístěné u zastávky MHD Sokolov, ul. Jednoty, drogerie. 

 Text a fotografie JH

V Národopisném muzeu Polabí, Přerov nad Labem – červen 2012 

Na Frýdlantském cimbuří v Jizerských horách – září 2012

Z promítání 4. 4. 2013 „Se Slaměnkou v Krkonoších“

Starosta MěÚ Březová, pan M. Bouda zahajuje VI. ročník  

„Březovské seniorské desítky“ – květen 2012 



Klub důchodců SLAMĚNKA Sokolov, o. s., zve seniory 
Sokolovska na pořádané akce

Snadněji přes překážky k podnikání
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Pořádané akce a činnost klubu jsou realizovány za finanční podpory 
města Sokolova
 
 2.5., Přihlášky na autobusový zájezd
 „Jarní park zámku Krásný Dvůr a město Kadaň s návštěvou muzea ve
 františkánském klášteře“
 10. 00 hodin, suterén budovy MěÚ Sokolov, ul. K. H. Máchy 
 Cena zájezdu: 150,- Kč, uhradí účastník při přihlášení
 Den konání zájezdu: 14. 5. 2013
 
7. 5., Turnaj v kuželkách a šipkách
 9.00 hodin, kuželna AKRYL,
 startovné 10,- Kč

14. 5., Autobusový zájezd
 „Jarní park zámku Krásný Dvůr a město Kadaň s návštěvou muzea ve
 františkánském klášteře“
 Účast pouze přihlášení 2. 5. 2013 
 Odjezd autobusu:
 7. 00 hodin – ul. Pionýrů (za MDK Sokolov)
 7. 05 hodin – zastávka MHD, Sokolov/Těšovice 

16. 5., Turistika
            „Za historií Chebska“
Trasa: Všeboř - Maria Loreto - Starý Hrozňatov - Cheb : 14 km 
 (Při ukončení ve Starém Hrozňatově je trasa dlouhá 6 km – na nádraží ČD
  Cheb možno jet za St. Hroňatova autobusem MHD, jízdné si hradí 
účastníci.)
Trasa pohodlná, rovinatá po dobrých pevných cestách, spojeno 
s prohlídkou 
 Maria Loreto.
Doprava: vlakem (rychlík) s odjezdem ze Sokolova v 9.13 a přestup 
v Chebu.
Kupujeme jízdenku Sokolov - Všeboř. Jízdné si hradí účastníci.
Předpokládaný návrat vlakem s příjezdem do Sokolova  v 16.40 (rychlík).
Ve Starém Hrozňatově možnost restaurace.

21. 5., Turnaj v PETANQUE
od 10.00 hodin na hřišti vedle MDK Sokolov
 (východní strana budovy)

23. 5., Taneční odpoledne
 17.00 – 19.00 hodin, restaurace AKRYL, sál v I. poschodí
 K tanci a poslechu hrají Homolkovi
 Vstupné dobrovolné

30. 5., PŘIHLÁŠKY
 Na turistický pobytový a poznávací zájezd na Chodsko s podporou 
autobusu:  „Poznáváme Chodsko“ konaný ve dnech 9. – 15. 6. 2013 
Místo a čas přihlášení: budova MěÚ Sokolov, ul. K. H. Máchy, suterén, 
10.00 hodin
Cena zájezdu: 2 800,- Kč, uhradí účastník při přihlášení 
(cena obsahuje: ubytování + polopenze + doprava + vstupy)
Předpokládané trasy pochodů (pro případ špatného počasí připraven 
náhradní program.):

1. Kdyně – Koráb (vstup na rozhlednu) – Rýzmberk, zřícenina hradu
	 • Trasy: dlouhá – 13,5 km, střední – 10 km, krátká – 8 km
2. Nová Ves – Bělohradský les – Brůdek, Nový Dvůr – Starý Dvůr
	 • Trasy: dlouhá – asi 13,5 km, střední a krátká – asi 10 km
3. Trhanov – Babylon – Vavřineček – Domažlice
 • Trasy: dlouhá – asi 11 km, střední a krátká – asi 8 km + prohlídka Domažlic
4. Capartice – Čerchov (vstup na rozhlednu) – Pec pod Čechovem
	 • Trasy: dlouhá 16,5 km, střední – 12,5 km, krátká – 10 km
5. Draženov – Újezd – Trhanov (muzejní expozice na trase)
	 • Trasa společná pro všechny skupiny, délka asi 9 km 
6. Naučná stezka Sedmihoří – projdeme při cestě ze Sokolova 
     do Domažlic 9. 6. 2013. 
	 • Trasy: Dlouhá – 12,5 km, střední a krátká – 9 km

1. 6., Turistika
 „Březovská seniorská desítka“ , VII. ročník 
 Akce je pořádána ve spolupráci MěÚ Březová, Slaměnky Sokolov, o. s. 
 a podpory MěÚ Sokolov
 Trasa: délka asi 11 km ve Slavkovském lese s ukončením na Kladské.
 Doprava do místa startu pochodu autobusem s odjezdy:
 8.00 – zastávka MHD Sokolov / Těšovice (ve směru do města)
 8.15 – zastávka MHD U Kláštera
 8.30 – stanice autobusů Březová
 V cíli trasy obdrží účastníci pamětní list.
 V cíli i možnost občerstvení v restauraci. 
 Odjezd autobusu z Kladské do Březové a Sokolova v 16.00 hodin.

Helena Zbořilová
Za výbor Slaměnky Sokolov, o. s.

MAS Sokolovsko informuje o  zahájení projektu „Snadněji přes 
překážky k podnikání“, který byl zahájen dne 1.4.2013. 
Tento projekt je dotován z  prostředků ESF (evropský sociální 
fond) a  ČR, (MPSV), z  operačního programu Lidské zdroje 
a  zaměstnanost, v  rámci oblasti podpory – Posílení aktivních 
politik zaměstnanosti.

Projekt je zaměřen na  osoby, které se rozhodují začít samostatně 
podnikat, především pro fyzické osoby, které jsou déle něž 5 měsíců 
v evidenci úřadu práce a pro fyzické osoby pečující o dítě do 15 let věku.

Projekt je zaměřen ne snížení nezaměstnanosti v Karlovarském Kraji.
V rámci projektu budou realizovány tři kurzy se zaměřením na začínající 



Druhé tandemové setkání projektu SHIFT-X  
v německém Welzowě
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Začátkem března se uskutečnilo již druhé setkání řešitelů třetí 
pracovní skupiny projektu SHIFT-X, zabývající se především 
zkvalitněním managementu institucí pečujících o  průmyslové 
dědictví. Cílem setkání bylo seznámit se s  možností propojení 
aktivního hornictví s cestovním ruchem a vůbec potenciálem celého 
hornického regionu.

Setkání proběhlo 5. března 2013 v  městečku Welzow, ve  kterém žije 
přibližně 4 tisíce obyvatel. Městečko se nachází v  oblasti Dolních 
Lužic ve  spolkové zemi Braniborsko. Pro území Lužické pánve jsou 
typické povrchové hnědouhelné doly, které jsou z velké části sanovány 
hydrorekultivacemi či např. vinicemi. V  současnosti se v  regionu 
nachází celkem 5 aktivních dolů. V těsné blízkosti městečka se nachází 
jeden z  nich, rozsáhlý povrchový důl Welzow-Süd, u  kterého se 
předpokládá  ukončení těžby v roce 2040. 

Celou akci hostil německý partner Asociace hornického průmyslu 
Welzow. Ve  svém návštěvnickém centru „Excursio“, které se nachází 
v  bývalé nádražní budově, poskytuje komplexní služby pro turisty, 
kromě činnosti infocentra zajišťuje exkurze a  ubytování. Ve  spolupráci 
se švédskou  těžební společnosti Vattenfall provozuje tato organizace 
exkurze přímo do  aktivního dolu, tedy tzv. uhelné safari, dále také 
exkurze po rekultivované krajině či do nedalekých elektráren. 

Diskutovaná témata, navštívené objekty:

IBA (Internationale Bauausstellung)
Společenský nástroj, který se už více jak 100 let využívá pro územní 
plánování a  rozvoj problematických území. V  letech 2000-2010 
vzniklo v  oblasti Lužic díky IBA First-Pückler-Land 30 projektů, které 
nastartovaly strukturální změnu hornického regionu. Projekty se z velké 
části věnovaly hydrorekultivacím, využití průmyslových a  historických 
památek, využitím energetickým zdrojů apod.1

Hornický turismus
Potenciál hornického turismu nám byl představen, jak těžební 
společností Vattenfall, tak i  Asociací hornického průmyslu. Díky jejich 

podnikatele o  délce 200 výukových hodin, ve  kterých se zájemci 
naučí základy účetnictví – jako například vystavování faktur, daňovou 
soustavu. Dále bude vyučován marketing, vedení podniku, základy práva 
podnikání a  základy práce na  počítači – používání výpočetní techniky 
v  podnikatelské sféře. Po  dobu realizace projektu budou poskytovány 
další poradenské služby (jako právní, asistenční apod.).
Každý účastník kurzu si pod odborným dohledem vytvoří vlastní 
podnikatelský záměr.
Výuku budou provádět lektoři a specialisté na jednotlivé obory.

Před započetím každého výukového bloku bude probíhat motivační den, 
na  kterém budou zájemcům poskytnuty bližší informace o  možnosti 
zapojení se do projektu. Kurzy a všechny doprovodné aktivity (dopravné, 
stravné, péče o dítě v průběhu kurzu) budou zájemcům o absolvování 
kurzu poskytnuty zdarma.
Cílem projektu je zvýšit zaměstnanost osob v  regionu poskytnutím 
komplexu vzdělávacích aktivit.

Bližší informace na telefonním čísle 739 558 193 – MAS Sokolovsko.

spolupráci, ze které vzešlo uhelné safari, se v  regionu výrazně zvýšil 
cestovní ruch. Obě organizace chtějí podporovat udržitelné projekty, 
čímž uhelné safari bezpochyby je. Spolupráce funguje na  základě 
písemné smlouvy. Pravidelně se konají i  společné schůzky a  školení 
průvodců, během nichž se řeší především bezpečnostní pravidla exkurzí.

Energetická stezka (Energy Route)
Energetická stezka propojuje 10 funkčních i nefunkčních energetických 
lokalit. Lze tak navštívit např. dieselovou elektrárnu ve  městě Cottbus, 
elektrárnu Schwarze Pumpe či dopravník uhlí F60, který je zpřístupněn 
turistům a  je opravdovou turistickou atrakcí (během prvního roku 
od jeho otevření ho navštívili přes 70 tisíc turistů!). Projekt vznikl v rámci 
IBA First-Pückler-Land a je inspirován Evropskou stezkou průmyslového 
dědictví (ERIH) či Stezkou industriální kultury v  Porúří. Zajímavá je 
rozčlenění těchto lokalit do 3 skupin dle poskytovaných služeb turistům 
a možností prohlídek lokalit. Všechny lokality lze navštívit i v zapůjčených 
elektromobilech, které nabízí Návštěvnické centrum Excursio.

Vzdělávací centrum pro turistické průvodce
Centrum vzniklé v roce 2010 při Asociaci hornického turismu poskytuje 
roční vzdělávací program pro 12 nezaměstnaných osob. K  dispozici je 
celkem 20 učitelů, přičemž vyučování probíhá každý všední den. Cílem 
programu je vycvičit turistické průvodce pro daný region a  naučit 
je především pohostinnosti vůči turistům. Centrum spolupracuje 
s  okresním Vzdělávacím centrem pro dospělé a  Federací německých 
turistických průvodců. Financováno je z  Evropského sociálního fondu 
(ESF) a regionálními Job centry.

Uhelné safari v dole Welzow-Süd
Zájemci o  uhelné safari jsou do  dolu sváženi pomocí speciálně 
upravených terénních vozů. Prohlídka začíná zastávkou na  vyhlídce, 
která poskytuje pohled na  celý důl a  nabízí turistům orientační mapu 
s umístěním těžebních strojů. Další zastávky jsou např. u obřích rypadel 
a  přepravníků. Ve  vozech jsou k  dispozici ochranné přilby, které musí 
každá osoba mít na sobě. 

Kontakt: Zdeňka Michalovská, michalovska@sokolov-vychod.cz 
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Pátek 24. května ı 19:00 ı Klášterní kostel sv. Antonína Paduánského
Koncert v rámci festivalu mitte europa K 700. výročí 
města soKolova
Chlapecký pěvecký sbor Boni Auri

21:00 - 24:00 ı Klášterní kostel sv. Antonína Paduánského
noc Kostelů
noční prohlídKy hrobKy nosticů s výKladem

Sobota 25. května ı 9:00 - 22:00 ı Staré náměstí
Zahájení slavností, otevření tržiště - dobové stánKy, 
vojensKé ležení, taverny, uKáZKy historicKých řemesel

10:00 Zámek a okolí
Zahájení programu
na růZných místech

Místo č. 1: Rytířský turnaj na koních. Dvakrát denně rytířský turnaj 
na koních v různých turnajových disciplínách.

Místo č. 2: Rytířský tábor. Rytířské stany, výstava zbrojí a zbraní. 
Dvakrát až třikrát denně šermířské vystoupení. Dva druhy - gotika 
a renesance. Na tomto místě budou zároveň vystupovat v určených 
časech dobové tanečnice.

Místo č. 3: Jednoduchá tribuna pro vystoupení hudební skupiny 
Arcus se zázemím v rytířském stavu.

Místo č. 4: Provazochodec

Místo č. 5: Sokolník. Volná plocha pro předvádění letu 
ptáků a zároveň místo pro postavenípřístřešku pro 
ptáky.
Atrakce pro děti

9:30- 10:30 ı Hudební klub „M“, Městský 
dům kultury
přednášKa o historii soKolova 
pro poZvané hosty
Přednáší historik Muzea Sokolov

10:00 -17:00 ı Sokolovské muzeum
živé obraZy
Koncipovaný příběh z historie 
Sokolova, několik stanovišt 
v místnostech na zámku. Prohlídky 
pro 1520 osob po 30 minutách.

Historické slavnosti k výročí

700 let
od udělení městských

 privilegií městu Sokolov
11:00 ı Staré náměstí - část u Klášterního kostela-seřadiště průvodu
průvod městem (předem určenou trasou)
Účastní se všichni kostýmovaní účinkující, bubeníci, vlajkonoši, 
zbrojnoši a měšťané - účast kostýmované veřejnosti vítána- v čele 
královi poslové, které očekává na pódiu na náměstí městská rada 
a nastává
- ceremoniál předání listin
- poděkování a proslov starosty
- inscenovaná scénka v dobovém koloritu

12:30- 20:00 ı Staré náměstí
vystoupení pouličních divadel, šermířů a KejKlířů 
nejen na hlavním pódiu, ale i na růZných scénách na 
náměstí

12:30- 20:00 ı Staré náměstí
vystoupení pouličních divadel, šermířů a KejKlířů 
nejen na hlavním pódiu, ale i na růZných scénách na 
náměstí

14:00 -15:00 ı Hudební klub „M“, Městský dům kultury
přednášKa o historii soKolova pro veřejnost
přednáší historiK muZea soKolov.

15:00 ı vstupní foyer MDK Sokolov
vyhodnocení soutěží ddm i městsKé Knihovny, 
předání cen
Účast představitelů města, soutěžících, zástupců DDM i Městské 

knihovny, vernisáž výstavy prací.

20:00 - 22:00 - závěrečná show na hlavním pódiu 
včetně ohňových vystoupení

doprovodné aKce:

Muzeum Sokolov:
2.5.-19.5. - Výstava z historie Sokolova 
1279 -2009
25.5.-2.6. - Výstava sokolovského 
pokladu

Městský dům kultury Sokolov:
25.5. - 30.6. - Výstava prací 
z tematických výtvarných soutěží 

k 700. výročí města

přehled aKcí:

Noc kostelů – Krajková, kostel sv. Petra a Pavla
Program 24.5.2013

16:00 17:00 Prohlídka věže, zvonění na kostelní zvony 
Prohlídka hodinového stroje, výhled z věže kostela

16:30 16:45 Slavnostní zahájení 
Úvodní slovo Alexandra Pokorná a farář P. Petr Bauchner

16:45 17:15
Koncert dětského pěveckého sboru ZŠ Krajková 
Pod vedením Mgr. Ladislavy Tučkové,hudební doprovod - Jaroslav Jelínek - kytara, 
Marcela Kutláková - flétna

17:15 17:45 Páni kluci - to nejlepší z nás 
Jaroslav Jelínek - trumpeta, Jan Štěpánek - kytara, Jiří Pokorný - trumpeta 

17:45 18:00 Přestávka, občerstvení 

18:00 19:00

Přednáška o historii Krajkové, kostela sv. Petra a Pavla a okolí 
Přednášející - RNDr. Petr Rojík, PhDr., promítání diapozitivů, ukázka z díla barokního 
skladatele G. Jacoba - krajkovského rodáka - varhany, Táňa Uhlíková - housle, Věra 
Smržová - zpěv

19:00 19:30 Projekce filmu MOST, chvíle ztišení 
Chvílí ztišení provází Bc. Jan Sebján 

20:00 20:20 Rockové pohlazení 
Martin Čarný - kytara, Petr Rokůsek - klávesy 

20:40 21:40 Skupina REST 
Skladby na motivy Pink Floyd 


