
       KLUB DŮCHODCŮ SLAMĚNKA SOKOLOV, z.s. 
 
 

 

   7. 5.  Turnaj v kuželkách a šipkách,  9: 00 hod. kuželna Akryl, startovné 20,- Kč 

 

 13. 5.  Přihlášky na exkurzi do pivovaru Kozel ve Velkých Popovicích  

            Přihlášky: 8:00  hod., Dům s pečovatelskou službou ul. Komenského 113, Sokolov.  

            Příspěvek účastníka: 150,- Kč,  účastník uhradí při přihlášení.  

            Den konání zájezdu: 15. 5. 2019.  

 

15. 5.  Autobusový zájezd do pivovaru Kozel ve Velkých Popovicích. 

            Účast přihlášení  13. 5.  2019. 

            Odjezd autobusu:  7:00 hod.zastávka MHD Sokolov ISŠTE 

                                            7:05 hod.zastávka MHD Sokolov  Těšovice. 

 

 18. 5.   Seniorská Březovská desítka – 13. ročník – z Dasnic na Kamenici 

             Doprava: vlak, odjezd ze Sokolova v 7,51. Účastnici výšlapu budou zapsání až 

             v Dasnicích. 

             Trasa: žst. Dasnice-Šabina-Vysoká Halič- Královskou alejí do Kostelní Břízy-  

             Kamenice .V cíli možnost občerstvení v místní restauraci. 

             Délka trasy cca 10,5 - 11 km. Dobré turistické boty a oblečení. Jídlo a pití do  

             batůžku, jelikož do cílové restaurace dorazíme až po poledni.Nezapomeňte rovněž 

             přibalit dobrou náladu. Z Kamenice budeme odjíždět mezi 15,00 hod. – 15,30 hod.  

             autobusem směr Březová a Sokolov.  

 

 22. 5.   Turistický výšlap „ Klášterec - Perštejn“ 

             Doprava: vlak, odjezd ze Sokolova v 8:53 hod.,sraz na nádraží kvůli zápisu  

             účastníků nejpozději v 8:35 hod.  

             Trasa: žst. Klášterec – přes zámeckou zahradu – kolem lázní Evženie - Perštejn -   

             délka 10 km. 

             Zdatnější turisté mohou pokračovat až do Boče – délka 13,5 km 

             Trasa vede po cyklostezce, je rovinatá a pohodová. Návrat bude individuální, buď  

             z Pernštejna 

             nebo z Boče.Odjezdy vlaků upřesníme na místě.Je nutné mít dobré turistické boty a  

             oblečení. Jídlo a pití do batůžku a taky dobrou náladu.  

 

  23. 5.   Taneční odpoledne 16:30 – 19:00 hod. v Music Clubu Alfa. 

              K tanci a poslechu hraje Duo Jitka a Láďa - vstupné dobrovolné.   

 

  30. 5.  10:00 hod. Turnaj v petanque na hřišti vedle MDK Sokolov. Vstup zdarma. 
 

 

Bližší informace naleznete ve vývěsní skříňce „Slaměnky“ v ul. Jednoty, a na webu MDK 

Sokolov (kalendar.sokinfo.cz).  
 


