
POZVÁNKA 

 

                                                                      

 

Místostarostka Sokolova paní Renata Oulehlová a téměř slavný 
semestr Jarda Jiskra 

si Vás dovolují pozvat na 22. setkání horních měst a obcí ČR do 
Sokolova v termínu 7. a 8. září 2018 

 

Vážení primátoři, starostové, báňští kamarádi a příznivci hornictví, 

  v loňském roce proběhlo v Chomutově již 21. velice zdařilé setkání horních měst a obcí ČR. 
Pro rok 2018 měla být v souladu s dlouhodobým dobrovolným pořadníkem organizátorem 22. 
setkání Ostrava. Z nám neznámých důvodů na poslední chvíli odřekla, což se ještě nikdy 
v historii trvání těchto slavností nestalo. Osobně jsem byl přítomen při organizaci prvního 
setkání v Příbrami spolu se slavnými semestry Kolomanem Iványim, Mirkem Šťastným, 
Josefem Bernardem, Pavlem Beranem, tehdejším primátorem Josefem Vackem a dalšími 
kamarády. A účastnil jsem se všech dalších. Proto bych byl velmi nerad, aby došlo 
k problémům a ukončení stejně, jako se s podobnými problémy potýkáme se skoky přes kůži. 
Proto mne v lednu oslovilo vedení SHHR ČR prostřednictvím Pavla Davida, zda by nevypomohl 
Sokolov a v sobotu 20. ledna jsme se v Příbrami definitivně s vedením Sdružení hornických a 
hutnických spolků ČR dohodli. Pro 22. setkání počítáme s tímto programem: 

1) V pátek 7. září po dojezdu od 17 hodin ve velkém sále hornického domu přátelský večer 
při živé hudbě u piva a guláše (konzumaci si hradí každý sám) s uvítáním hostů 
starostou a místostarostkou města a krátkou přednáškou na téma „Historie hornictví 
na území dnešního karlovarského kraje“. V 18. hodin proběhne udělení cen Český 
Permon (jindy nelze) a následně  volná zábava. 

2) V sobotu 8. září od osmi do deseti hodin prezentace se snídaní a pivem na nádvoří 
sokolovského kláštera na Starém náměstí (gratis). Zde každý spolek obdrží dárkovou 
tašku a každý účastník pamětní odznak a poukázku na pivo a jídlo do města (gratis). 
Vložné se vybírat nebude. Hosty přivítá starosta, místostarostka a Jarda Jiskra. V deset 
hodin odsud odchází nenáročnou trasou průvod městem na vzdálenost cca 800 m po 
rovině. 



3) Okolo půl jedenácté příchod na náměstí budovatelů (Nové náměstí), kde proběhne 
přivítání, představení spolků, stužkování, vyznamenávání a program na pódiu. Pokud 
má někdo potřebu vyznamenat kohokoli, bude zde mít prostor a pokud bude 
požadovat některý spolek vyznamenat svého člena vyznamenáním Lux ex tenebris, 
nechť sdělí jeho jméno s odůvodněním. Další program bude individuální, velká prodejní 
burza minerálů v hornickém domě, vstup do hornického muzea v Sokolově pro lidi s 
odznakem gratis, do hornického muzea a skanzenu v Krásně (20 km vlastní doprava) 
se svezením důlním vláčkem ve štole pro lidi s odznakem opět gratis a fárání ve 
středověkém cínovém dole Jeroným (13 km vlastní doprava) se vstupem pro lidi 
s odznakem opět gratis a prohlídka velkolomu Jiří z vyhlídky s výkladem a hydrické 
rekreační rekultivace pro lidi s odznakem (7 km autobusem) gratis. Kromě velkolomu 
Jiří bude doprava vlastní. Jinak program po celém městě na pěti tribunách, v pivních 
stanech a hospůdkách, prohlídka vojenské techniky a průlet gripenů. Program po 
celém dolním městě. Pouť a stánkaři. 

4) Protože jsme finančně opravdu na hraně, prosím přistupujte k Vaší účasti zodpovědně. 
Nejpozději do 25. března 2018 prosím nahlašte na mail jiskra@suas.cz :  
 
a) Kolik Vás přijede 
b) Zda s vlajkou 
c) Zda s kapelou 
d) Zda se zúčastníte přátelského večera, spojeného s předáváním Permonů v pátek 7.9. 

v hornickém domě 
e) Zda chcete v sobotu 8.9. exkurzi na hranu velkolomu Jiří, spojenou s návštěvou 

hydrické rekreační rekultivace v bývalém lomu Michal u Sokolova a v kolik hodin 
(odjezdy autobusu ve 12, 13,30 a 15 hodin se stanovištěm za hornickým domem) 

f) Exkurzi do historického cínového dolu Jeroným jsme posílili, takže skupiny po 15 
lidech půjdou v sobotu ve 12, 13, 14, 15, 16 a 17 hodin. Zde se co nejdříve objednejte 
na mailu muzeum@muzeum-sokolov.cz , protože kapacita je omezená. Plášť, helma 
a lampa jsou k dispozici 

g) Exkurze do hornického muzea se skanzenem v Krásně a v Sokolově bez omezení 
v době 9 až 17 hodin v sobotu i v neděli 

h) Sdělte, zda budete pro někoho chtít vyznamenání Lux ex tenebris se stručným 
zdůvodněním (dvě věty), či zda chcete někoho ocenit vlastním vyznamenáním 

 

 

Místostarostka Renata Oulehlová v.r.                        Téměř slavný semestr Jarda Jiskra v.r. 

 

Sokolov, 23. 1. 2018 

 

Příloha:  

Možnosti ubytování – Sokolov 

 

mailto:jiskra@suas.cz
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• Parkhotel Sokolov – Husovy sady 2044 
Tel: 605 271 950, e-mail: recepce@parkhotel-sokolov.cz 

 

• Penzion PIANO – Staré náměstí 35 
Tel: 606 133 137, e-mail: info@penzion-piano.cz 

 

• Hotel Globál – U divadla 589 
Tel: 603 903 832, e-mail: info@globalhotel.cz 

 

• Ubytovna Baník – areál TJ Baník 
Tel: 723 780 780 

 

• Penzion Marie – Jiráskova 1000 
Tel: 604 425 781, e-mail: penzionmariesokolov@seznam.cz 

 

• Penzion na Starém náměstí 136 
Tel: 723 879 452 

 

• V centru U Zámečku – Křížová 116 
Tel: 222 529 539, e-mail: info@penzionveskale.cz 

 

• Penzion Danek – Sudoměřská 738 
Tel: 352 661 455, e-mail: danek@danekcz.cz 
 

       ●     Internát Střední. školy živnostenské, K.H. Borovského, hladka@zivnostenska-sokolov.cz  (66 
lůžek) 

        Další ubytovací možností je tělocvična základní školy za hornickým domem v ulici Pionýrů 
s toaletami a sprchami (gratis), nutné vlastní lehátko, nafukovačka či karimatka a spací pytel 
(nahlásit) 
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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 

 
k účasti na 22. ročníku  Setkání hornických a hutnických měst a obcí ČR 

 
7. - 8. září 2018 v Sokolově 

 
Město, obec, spolek, firma:   ………………………………….…………………….………… 
 
Počet zúčastňujících se osob: ………………Kontaktní osoba: …………………….…….…… 

Telefon: ……………………………   E-mail : ……………………………………..……….… 

Termín příjezdu: ………………………    Termín odjezdu: ………………………..…………. 

 
Zúčastníme se zahájení v pátek 7. 9. 2018 (zahájení, Český permon a přátelský večer): 

Počet zúčastňujících se osob: ……………… z toho v hornických uniformách: ………... 

 
 
Zúčastníme se snídaně na nádvoří sokolovského kláštera a  průvodu v sobotu 8. 9. 2018 : 

Počet zúčastňujících se osob: ……....... z toho v hornických uniformách: ………... 

s prapory: ANO  x  NE *) /počet......……, 

s hornickou kapelou: ANO   x  NE *),  počet hudebníků………………… 

 
Máme zájem o exkurzi na hranu velkolomu Jiří: 

počet osob ............. hodina odjezdu:    12:00 13:30        15:00    (zakroužkujte požadované) 

 
 
Požadavky na důl Jeroným zašlete podle pokynů v pozvánce. 
 
 
Termín pro zaslání přihlášky je 25. března 2018  na mail jiskra@suas.cz 
 
 
 
Kontaktní osoby: 
Ing. Jaroslav Jiskra – jiskra@suas.cz, tel- +420 606 662 463 
 
 
 
 
 
 
Datum: ...............................................   Podpis:........................................... 
 
 
 
 
*) nehodící se škrtněte 
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