
Občanské sdružení Klub důchodců Slaměnka Sokolov 
 

Pořádané akce a činnost klubu jsou realizovány za finanční podpory 

města Sokolova.  

 

 
    3. 7.  16:00 v rámci Sokolovského kulturního léta – zveme seniory na Staré náměstí,  

             kde zahraje nám již dobře známý sokolovský taneční orchestr SOKRAT. 

 

    8. 7.  Turistický výšlap „ Za zaniklými obcemi Krušných hor v okolí Přebuze“ 

              Trasa: Bývalý důl Rolava u Přebuze – Rolavský rybník – bývalé Chaloupky –  

              Přebuz. Délka trasy cca 12 km. 

              Trasa je rovinatá, vedená po dobrých pevných cestách krásnou a zajímavou krajinou. 

              Cestou budou obvyklá informační zastavení o navštívených místech. 

              Doprava :  autobus (Slaměnka smluvní)  

              8:00 hod. zastávka MHD Těšovice směrem na Sokolov 

              8:10 hod. zastávka MHD ul. Rokycanova, II. ZŠ (Centrálka) 

              Předpokládaný návrat z Přebuze v 15:00 hod. 

 

   28.7.  13:00  hodin v divadle MDK  Diskusní den pro seniory s představiteli města 

         

    5. 8.  Přihlášky na autobusový poznávací zájezd „Praha z paluby vltavské lodi a  

             prohlídka Trojského zámku “.   

             Přihlášky: 9:00  hod., suterén budovy MÚ Sokolov, ul. K. H. Máchy.  

             Příspěvek účastníka: 200,- Kč,  účastník uhradí při přihlášení.  

             Den konání zájezdu: 12. 8. 2014.  

   

  12. 8.  Autobusový poznávací zájezd „Praha z paluby vltavské lodi a prohlídka  

             Trojského zámku “.   

             Poplujeme lodí z Rašínova nábřeží do Troje, kde si s průvodcem prohlédneme  

             Trojský zámek. 

             Účast přihlášení 5. 8. 2014. 

             Odjezd autobusu:  7:00 hod.zastávka MHD Sokolov ISŠTE(naproti sportovní hale),    

                                             7:05 hod. zastávka MHD Sokolov  Těšovice. 

 

  25. 8. 13:00  hodin v divadle MDK  Diskusní den pro seniory s představiteli města 

 

  26. 8. Turistický výšlap „Za sopkami, minerálními prameny a lidovou architekturou do  

             okolí Doubravy“ 

             Trasa: žst.Lipová – Kyselecký hamr – Železná hůrka – Mýtina – Doubrava – Lipová  

              žst. Délka trasy cca  11 km. 

              Trasa převážně rovinatá vedená po asfaltových silničkách a po polních cestách 

              a pěšinách.  

              Doprava: vlak – odjezd ze Sokolova v 9:11 hod. (rychlík) s přestupem v Chebu.  

              Předpokládaný návrat v 16:41 hod. Jízdné si hradí  účastníci. 

     
          

Přejeme všem seniorům pohodové dva měsíce prázdnin  plné sluníčka, a 

těšíme se na setkání s vámi, při některé vámi vybrané akci. 
 

Bližší informace naleznete ve vývěsní skříňce o. s. Slaměnka v ul. Jednoty a na webu 

města Sokolova (www.sokolov.cz) sekce „Volný čas.“ 

 
Za výbor Klubu důchodců Slaměnka Sokolov, o. s. Marie Matějková 

 


