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SLOVO STAROSTY
Projev starosty města při 23. setkání Politických vězňů v Jáchymově.
Dámy a pánové, vážení hosté,
po roce jsme se opět sešli na tomto prostranství před kostelem sv. Jáchyma, na
dalším již 23. ročníku Jáchymovského pekla. Je mojí milou povinností přivítat zde
paní MUDr. Naděždu Kavalírovou, předsedkyni Konfederace politických vězňů, p.
JUDr. Josefa Baníka, místopředsedu Slovenské KPZ, monsignora Josefa Žáka,
vikáře Plzeňské diecéze, p. MUDr. Přemysla Sobotku, 1. místopředsedu Senátu PČR,
p. Mgr. Tomáše Chalupu, ministra životního prostředí a celou řadu dalších
významných hostů. Zvláště pak bych chtěl přivítat hosty, kteří bohužel nemají z doby
svého působení v Jáchymově zrovna veselé a příjemné vzpomínky – jáchymovské
mukly.
Jáchymov a jeho historie je plná osudových zvratů – slavná historie spojená
s těžbou stříbrné rudy, poté roky zapomnění, začátkem 20. století opět vzkříšení
spojené s objevem léčebných účinků radonové vody a založení lázní, následovaná
nejsmutnější historií našeho města v souvislosti s těžbou uranové rudy, dobou, která
nesmí být zapomenuta. Vládní princip, jenž umožnil, aby tisíce lidí nedobrovolně
rabovalo jáchymovské podzemí, musí být znovu a znovu odsuzován, jeho zrůdnost
připomínána.
Práci v dole znám z vlastní zkušenosti, jsem původním povoláním báňský inženýr
a fáral jsem v osmdesátých létech i na jáchymovsku – na ražbě odvodňovací štoly
Svornost a později na rekonstrukci jámy Josef. Přesto je i pro mne nemyslitelné
představit si podmínky, v nichž tehdejší vězňové pracovali a žili. Pro řadu lidí je
nesnesitelná jen představa, že by měli sfárat několik set metrů do podzemí, muklové
však k tomu byli donuceni.
Pocit úplné bezmoci, věčný strach o život – to jsou dnes už jen nicneříkající fráze,
jež opakujeme, abychom přiblížili život v jáchymovských táborech. Je mi líto, čím si
odsouzení a jejich rodiny museli projít a je mi líto dvojnásob proto, že to bylo zrovna
v našem městě. Jáchymov by měl být stálou připomínkou a nekončícím varováním
pro budoucí generace.
Přeji si, aby Jáchymov zůstal v tomto ohledu navždy varovným prstem střežícím
křehkou lidskost. Doufám, že se podaří dokončit skanzen, připomínající jáchymovské
uranové doly. Ti, kteří jimi prošli, si tuto pietu nepochybně zaslouží a pro nás, kteří
už tuto smutnou dobu známe jen z doslechu, bude ponaučením do dalšího života…
Co říci závěrem, snad jen Zdař Bůh!
Ing. Bronislav Grulich

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
8. zasedání rady města ze dne 27. března 2012:
 schválila technický dozor stavby Rekonstrukce střechy MŠ pana ing. Romana
Havlana a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo
 schválila Smlouvu o poskytování servisních služeb na správu systému EZAK
určeného pro správu veřejných zakázek uzavřenou mezi městem a firmou
OLIVIUS, s.r.o. a pověřuje starostu podpisem smlouvy
 schválila zadávací dokumentaci výzvy k podání nabídky na opravu fasád č. p.
284 a 496
 schválila podání žádosti o dotaci z programu Karlovarského kraje na podporu
cestovního ruchu na vybudování naučné stezky „Historická vodní díla“ a
pověřuje OHS vypracováním a podáním žádosti
 schválila podání dotace na získání propagačních materiálů na naučnou stezku
„Jáchymovské peklo“. Žádost předložilo ICK Jáchymov
 schválila prodloužení prezentace na stránkách www.živéobce.cz. Cena
prezentace činí 2546,- Kč vč. DPH. Žádost předložilo ICK Jáchymov
 schválila prodloužení celoroční prezentace na stránkách portálu Výletníku.
Cena činí 6960,- Kč bez DPH (-10 % za prodloužení). Žádost předložilo ICK
Jáchymov
 souhlasila se stavbou „Hospodářská stavba – ustájení koní na parcele 4111/2
v k. ú. Jáchymov, Karlovarský kraj“ paní Heleny Slivoňové, trvale bytem
Nové Domky 607/2, 360 17 Karlovy Vary, z pohledu vlastnictví přilehlých
pozemků p. p. č. 4934/5 a 4111/1 v k. ú. Jáchymov
 souhlasila s uspořádáním akce „Žijeme Londýnem“, která se uskuteční dne
23. 4. 2012. Prostory o vým. cca 100 m2 budou poskytnuty před novou MŠ
v Jáchymově. Akci organizuje Český olympijský výbor Praha 10
 uložila OHS vyhlášením VŘ na provozovatele sběrného dvora
9. zasedání rady města ze dne 10. dubna 2012:
 schválila nově vytvořený ceník pronájmů pozemků v k. ú. Jáchymov, který
nabývá platnosti dnem schválení, to je 10. 04. 2012
 schválila jako vítěze výběrového řízení na Svoz separovaného odpadu ve
městě Jáchymov firmu Resur spol. s.r.o. a pověřuje starostu podpisem
smlouvy
 schválila pořadí nabídek dle předloženého návrhu hodnotící komise a
přiděluje veřejnou zakázku "Cyklistická stezka Ostrov Jáchymov" nabídce č.
13. uchazeče EUROVIA CS, a.s., Odštěpný závod oblast Čechy západ, závod
K. Vary, IČ: 45274924, se sídlem Národní 10, 113 19 Praha 1 s nabídkovou
cenou 10 057 458,00 Kč včetně DPH jako nejvýhodnějšího pro zadavatele.
Stavba bude dokončena do 28. 6. 2013

 souhlasila s vyhlášením 4. kola výběrového řízení na pronájem bytu 1048/201
v ulici K Lanovce v Jáchymově dle schválených Pravidel Města Jáchymov pro
přidělování obecních bytů do nájmu (dále jen „pravidel“) s nabídnutím výše
měsíčního nájemného obálkovou metodou
 uložila kontrolnímu pracovníkovi v rámci pravidelných prohlídek města
kontrolovat využívání parkovacích míst v ul. K Lanovce
10. zasedání rady města ze dne 16. dubna 2012:
 schválila jako vítěze výběrového řízení na akci Stavební úpravy objektů č. p.
284 a 496 firmu EAST Castle, s.r.o., Jáchymov, která na objekt č. p. 284 dala
nabídku 156 595,- Kč včetně DPH a na objekt č. p. 496 dala nabídku
160 936,- Kč včetně DPH. Zároveň RM pověřuje starostu města pana ing.
Bronislava Grulicha podpisem smluv o dílo
 schválila jako vítěze výběrového řízení na akci Mateřská škola v Jáchymově,
stavební úpravy střechy firmu EAST Castle, s.r.o., Jáchymov, která dala
nabídku 1 823 634,- Kč včetně DPH. Zároveň RM pověřuje starostu města
pana ing. Bronislava Grulicha podpisem smluv o dílo
 schválila technický dozor stavby Stavební úpravy objektu čp. 284 a 496 na
náměstí Republiky v Jáchymově pana ing. Romana Havlana za cenu 33 000,Kč včetně DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy
11. zasedání rady města ze dne 26. dubna 2012:
 schválila zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na dodavatele Městského
kamerového systému Jáchymov – I. etapa a pověřuje OHS vyhlášením
výběrového řízení
 neschválila poskytnutí příspěvku na rozvoj cyklodopravy v Karlovarském kraji
 vzala na vědomí, že autorem projektu malé vodní elektrárny a projektu obnovy
historických vodních kanálů, spoluinvestorem a partnerem města ve
zmíněných projektech je společnost HydroCon a.s. a zmocňuje tímto starostu
města k jednání se společností HydroCon a.s.
 souhlasila s úpravou části pozemku p. p. č. 5263/1 (silnice v ulici Dvořákova)
v k. ú. Jáchymov o rozměru 2x4m položením zámkové dlažby na plochu před
vraty garáže žadatele až k uvedené komunikaci. Žadatel si podá žádost na
OHS Městského úřadu Jáchymov k povolení připojení sousední nemovitosti na
místní komunikaci
 souhlasila s provedením stavebně historického průzkumu podloží radnice za
cenu 47 640,- Kč (včetně DPH) a pověřuje OHS vystavením objednávky
 nesouhlasila s uložením a rozprostřením výkopové zeminy (vyrovnání
terénních nerovností) na pozemek p. p. č. 1220/1 v k. ú. Jáchymov, který je
přilehlým pozemkem k pozemku p. p. č. 1218/5, na kterém se výkopové práce
budou provádět. O uložení předmětné zeminy je možné se dohodnout se
Službami Jáchymov spol. s.r.o.

 uložila vedoucímu OHS, aby pověřil RK IKON oslovením min. 3 dodavatelů
na provedení oprav bytových jednotek v 1049/501, 502, 503, 504. Poté
předložit RM
12. zasedání rady města ze dne 7. května 2012:
 schválila Smlouvu o výkonu autorského dozoru na akci Úprava ploch
Hornického nám., jako východiska Stříbrné stezky uzavřenou mezi městem
Jáchymov a firmou JURICA, a.s. a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Cena autorského dozoru činí 400,- Kč/hod
 schválila Smlouvu a dodatek ze dne 9. 4. 2012 o poskytnutí příspěvku na
realizaci projektu: „Úpravy a údržby lyžařských běžeckých tras na katastru
Jáchymov napojených na KLM na Božím Daru“ a pověřuje starostu města
podpisem smlouvy. Jedná se o příspěvek ve výši 83.945,- Kč
 nedoporučuje přehodnocení návrhu zvýšení nájemného a to od 01. 05. 2012
z původní částky 905,- Kč na částku 1.203,- Kč. Jedná se o byt v domě čp. 4
na náměstí Republiky v Jáchymově
 uložila vedoucímu OHS, aby RK Ikon prověřila uživatele bytu v čp. 270/2 na
náměstí Republiky v Jáchymově. V případě neoprávněného užívání předložit
návrh řešení. Termín: do 5. 6. 2012
13. zasedání rady města ze dne 11. května 2012:
 souhlasila s nájemní smlouvou č. 06/12 o nájmu pozemků v k. ú. Jáchymov
Službám Jáchymov spol. s.r.o. se sídlem Dvořákova ulice č. p. 999, 362 51
Jáchymov a pověřuje místostarostku města jejím podpisem
14. zasedání rady města ze dne 22. května 2012:
 schválila rozpočtové změny č. III (č. 6 - 13) ve výdajích a příjmech v r. 2012:
v příjmech navýšení o 1.146.759,89 Kč a ve výdajích navýšení
o 1.146.759,89 Kč
 schválila převedení částky ve výši 243.379,00 Kč na účet BH, neboť jde o
prokazatelné náklady za teplo, teplou a studenou vodu ve volných bytech,
volných nebytových prostorech a prostorech v užívání Města Jáchymov v roce
2011
 schválila Smlouvu o nájmu části nemovitosti č. p. 1006-1007, k. ú. Jáchymov
za účelem umístění sledovacího kamerového systému uzavřenou mezi městem
Jáchymov a Společenstvím vlastníků čp 1006 a 1007 a pověřuje starostu
města jejím podpisem. Cena nájmu činí 1 000,- Kč za rok
 schválila Smlouvu o nájmu části nemovitosti č. p. 988, k. ú Jáchymov za
účelem umístění sledovacího kamerového systému uzavřenou mezi městem

Jáchymov a s Léčebnými lázněmi Jáchymov, a.s. a pověřuje starostu města
jejím podpisem. Cena nájmu činí 1 000,- Kč za rok
 schválila Zadávací dokumentaci na realizaci změn stavby Úprava ploch
Hornického náměstí, jako východiska Stříbrné stezky. Výzva bude realizována
podle § 21 zákona o veřejných zakázkách. RM pověřuje OHS realizací výzvy.
 vzala na vědomí závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Města
Jáchymov za rok 2011 s tímto výsledkem: nebyly zjištěny chyby a nedostatky
(§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.). Při přezkoumání hospodaření
města Jáchymov za rok 2011 se neuvádí žádná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a)
zákona č. 420/2004 Sb.
 souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na pronájem nebytového prostoru
č. p. 4/7 v ulici náměstí Republiky v Jáchymově. Podmínkou přidělení
nebytového prostoru do nájmu je, že nájemce bude odebírat energie ÚT +
TUV z centrální plynové kotelny objektu
Zpracovala: Hynková

OZNÁMENÍ

Městský úřad oznamuje, že druhá polovina ceny za odvoz odpadu je
splatná do 15. července 2012.
Toto oznámení se netýká občanů, kteří již částku za odvoz odpadu
uhradili.

HOVORY S OBČANY
uskuteční se dne 13. 6. 2012 od 16.00 hod. na MěÚ Jáchymov
XII. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZM
uskuteční se dne 20. 6. 2012 od 17.00 hod. na MěÚ Jáchymov

Upozorňujeme čtenáře, že neručíme za chyby, které se objeví v inzerátech nebo příspěvcích, které
nepřipravuje IKC spolu s RR. Za obsah článku odpovídá autor. Děkujeme za pochopení. RR

ŽIVOTNÍ JUBILEA
V červnu se dožívají významných výročí
naši spoluobčané:
Zdeňka Březinová
František Hokuf
Irena Budínská
Květoslava Zubrová
Bohuslav Novák
Milada Bláhová
Miluše Hellerová
Zuzana Francistyová
Olga Sýkorová
Mgr.Oldřich Ježek
Jaroslav Surovec
Lubomír Dostál
Drahomíra Kocourková
Staša Šafaříková
Marie Žihanská
Hana Červená
Jan Florek
Oldřich Jindřich
František Tůma
Viktor Loukota
Všem jubilantům blahopřejeme a připojujeme
přání dobrého zdraví a pohody.

PROHLÍDKA KOSTELA SV. JÁCHYMA

Přijďte si prohlédnout nádherný novogotický interiér a
několik renesančních pamětihodností, které se dochovaly
po požáru v r. 1873.
Po požáru v roce 1876 vysvětil kostel arcibiskup pražský
kardinál Schwarzenberg.
Novogotickou stavbu navrhl architekt Josef Mocker.
Roku 1992 byly instalovány nové zvony a vysvěceny
světícím biskupem pražským F. V. Lobkoviczem.
Prohlídky se uskuteční: 14. 6. a 28. 6.2011
český výklad v 16.00 hodin
Mše se konají vždy ve středu od 16.00 hodin a
v neděli od 10.00 hodin.
Pro prohlídku kostela sv. Jáchyma během dne je otevřen
zadní (severní) portál.

PROHLÍDKA ŠPITÁLNÍHO KOSTELÍKA
Navštivte nejstarší dochovanou raně renesanční
stavbu našeho města. Špitální kostel postavený v letech
1516 - 1520 nebyl jako jediná budova zničen
rozsáhlým požárem na konci 19. století. Zaujme
vysokou sedlovou střechou krytou šindelem ze
16. století a vzácným oltářem z dílny Lucase
Cranacha. V prostorách kostela se nachází výstava
s tématikou 16. století v našem městě „Jáchymov na
výsluní“.
Provázet Vás budou pracovnice IKC Jáchymov.
Prohlídky se konají pravidelně každé PONDĚLÍ, ÚTERÝ a ve ČTVRTEK.
Začátky jednotlivých prohlídek jsou ve 14.00 a 15.00 hodin. Texty v anglickém,
německém a ruském jazyce k dispozici.
Vstupné: dospělí 50,- Kč, děti a studenti 30,-Kč

TURNAJ V MALÉ KOPANÉ O POHÁR STAROSTY
Město Jáchymov pořádá II. ročník turnaje
v malé kopané o pohár starosty města.
Turnaje se mohou zúčastnit všichni od 15
do 90 let, kteří sestaví šestičlenné družstvo
(5+1).
Turnaj proběhne na novém hřišti u
základní školy a to v neděli 24. června od
8.30 hod.

Občerstvení zajištěno.
Přihlášky zasílejte buď na e mail: hadrava@mestojachymov.cz
telefonujte 353 808 130, 606 612 017 do 20. 6. 2012

nebo

V přihlášce uveďte název týmu a kontaktní osobu.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MARIE CURIE SKLODOWSKÉ
A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Zaostřeno na toleranci
V únoru natáčela děvčata z 8.
Třídy – Sandra Doanová, Martina
Novotná a Lucie Jiříková společně
s paní učitelkou Evou Leškovou
video do soutěže „ Zaostřeno na
toleranci.“ Na čtvrtek 12. Dubna
byly pozvány do Prahy na
slavnostní vyhlášení výsledků. To
se konalo v Národní technické
knihovně. Vše uváděla Lejla
Abbasová, se kterou jsme se mohly
i vyfotit. Zazpívat nám přišla
Monika Bagárová. Sice jsme
nevyhrály, ale alespoň chvályhodně reprezentovaly naší školu.
Naše video o toleranci můžete vidět na této adrese: http://soutez.ferovaskola.cz/
Martina Novotná

KRÁLOVSKÁ MINCOVNA INFORMUJE
nám. Republiky 37, 362 51 Jáchymov
tel.: 736 754 831,
e-mail: mincovna@kvmuz.cz
www.kvmuz.cz
Otevřeno: květen – září út – ne 9 – 12, 13 – 17 hodin
říjen – duben st – ne 9 – 12, 13 – 17 hodin
Stálá expozice: Jáchymov v zrcadle času - dějiny města, geologie a mineralogie
Krušných hor, archeologické nálezy z Královské mincovny, rudné hornictví 16.
století, velkoplošný pohyblivý model dolu, numismatika a mincovnictví. Unikátní
knihovna jáchymovské latinské školy z 16. století (knihy o hornictví a hutnictví
přírodovědce Georgia Agricoly, ukázky z děl pastora Johanna Mathesia a
hudebního skladatele Nickla Hermanna), epitafní obrazy. Krušnohorský národopis zemědělské stroje, nářadí a historické fotografie, krušnohorská jizba, lidové kroje.
Tábory politických vězňů při jáchymovských uranových dolech po roce 1950.
Historie jáchymovského radonového lázeňství a dobová lékařská ordinace,
jáchymovské demolice.
Vstup 60 Kč, děti 30 Kč.
Královská mincovna nabízí jedinečná setkání
Muzeum Karlovy Vary pořádá v červnu v Královské mincovně dvě velicve zajímavé
akce. První z nich je přednáška s besedou s názvem Pravda a pokora, s níž
Jáchymov navštíví biskup Václav Malý. Mimořádné setkání s mimořádným člověkem
se uskuteční 16. června v 18 hodin. Mons. Václav Malý, římskokatolický duchovní a
pomocný biskup pražský, nejezdí po přednáškách příliš často. O to vzácnější je
možnost vyslechnout si jeho pohled a názory na veškeré dění. Václav Malý je velice
výraznou osobností českých dějin 20. a 21. století, který své biskupské heslo Pokora
a pravda beze zbytku naplňuje svým konáním.
Druhá akce se odehraje 23. června, kdy bude zahájena výstava Svatováclavská
bible. Bible Václava IV. vznikla téměř sto padesát let před vydáním Lutherova
překladu bible. Na žádost českého krále Václava IV. vytvořila přepychový rukopis
bible v němčině nejslavnější pražská iluminátorská škola v letech 1390-1400.
Vystaven bude jeden díl faksimile této bible s informačními panely.
V den zahájení výstavy Svatováclavské bible vystoupí s přednáškou nazvanou
Václav IV. a historické Loketsko profesor Vladimír Vlasák. Posluchače seznámí s
osobou českého a římského krále Václava IV. (1341-1419), přiblíží podobu a
charakter regionu Loketsko v jeho době a působení krále Václava IV. na Loketsku. V
Lokti Václav IV. poměrně často pobýval a věnoval pozornost stavbě hradu i
privilegiím města. Přednáška bude doplněna bohatou obrazovou projekcí a začne v
17 hodin.

13. 6. 2012
přednáška: Pravda a pokora
Setkání a povídání s neobyčejným člověkem, biskupem Václavem Malým. Začátek v
18 hodin.
16. 6. - 31. 8. 2012
výstava Svatováclavská bible
Faksimile Václavovy bible, kterou vytvořila nejslavnější pražská iluminátorská škola
na žádost českého krále Václava IV. V letech 1390-1400.
23. 6. 2012
přednáška: Václav IV. a Loket
O době a působení krále Václava IV. na Loketsku přednáší Vladimír Vlasák. Začátek

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Městská knihovna v Jáchymově je otevřena takto:
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
10,00 –12,00
ČTVRTEK

13,00 – 18,00 hod.
13,00 – 16,00 hod.
13,00 – 18,00 hod.

Kontakt: tel. 353 808 122
E-mail: knihovna.jachymov@tiscali.cz
Naše webové stránky:
www.jachymov.knihovna.info

PŘEHLED KULTURNÍCH PROGRAMŮ ČERVEN 2012

1. 6. pátek v 19.30 hod.

Špitální kostelík

vstup Kč 50,-

ZAHÁJENÍ JÁCHYMOVSKÉHO KULTURNÍHO LÉTA
KONCERT ŽENSKÉHO KOMORNÍHO SBORU
Sbormistr: Jiří ŠTRUNC, Klavír, flétna: Jarmila ŠTRUNCOVÁ

1. 6. pátek v 21.00 hod.

Špitální kostelík

vstup Kč 50,-

NOČNÍ MODEROVANÁ PROHLÍDKA KOSTELA
Pojďte prožít něco tajemného a magického
4. 6. pondělí v 19.30 hod.

Ak. Běhounek – sál

vstup zdarma

Česká přednáška BOLESTI ZAD, LÉČBA A EDUKACE PACIENTA,
přednášející: MUDr. Martin Hanzlík
5. 6. úterý a 14. 6. čtvrtek v 19.00 hod.

Kulturní dům

vstupné dobrovolné

ŠKOLNÍ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
“CO SE STALO VE VESNIČCE MEDOVÝ STOROHOV“
dle hry V. K. Klicpery Ženský boj, v provedení žáků dramatického
kroužku ZŠ Jáchymov
5. 6. úterý v 19.30 hod.

Curie – kavárna

vstup Kč 70,-

„COME ALONG“ - VEČER SVĚTOVÝCH MUZIKÁLOVÝCH
A FILMOVÝCH PÍSNÍ
Zpěv: Julie Meixnerová, doprovod: Josef Škulavík
6. 6. středa v 19.00 hod.

Ak. Běhounek – sál

vstup Kč 70,-

MÓDNÍ PŘEHLÍDKA
v rámci společenského tanečního večera, spolupráce s dámskou módou Bety,
kosmetická poradkyně Mary Kay. K poslechu a tanci hraje Jan Zumr.
8. 6. pátek v 19.30 hod.

Kostel Sv. Jáchyma

vstup Kč 190,-

AVE MARIA - varhanní koncert duchovní hudby se sopránem a trubkou.
Účinkují přední čeští umělci mladé generace. Michaela Káčerková – varhany,
Libuše Myřátská – zpěv, Adam Richter, sólista Státní opery Praha – trubka.
10. 6. neděle od 13.00 hod.

Curie – salonek ve 3. patře

VYKLÁDÁNÍ KARET s kartářkou Jaroslavou Dytrychovou.
Nechte si předpovědět budoucnost!
Termíny a bližší informace ve SPA INFU PRAHA
12. 6. úterý v 19.30 hod.

Ak. Běhounek – sál

vstup Kč 70,-

AGENTURA DRAHOUŠEK - Divadelní scéna DK Ostrov
Ochotníci představí komedii o poněkud netradiční sňatkové agentuře. Hru
zrežíroval Petr Pokorný. V ceně programu je nápoj – 0,2 dcl bílého vína zdarma.
13. 6. středa v 19.30 hod

Curie – kavárna

vstup Kč 50,-

HUDEBNÍ VEČER s ukázkou MÍCHANÝCH NÁPOJŮ,
hraje harmonikářské duo Homolkovi, ukázkové nápoje jsou slosovatelné

14. 6. čtvrtek v 19.30 hod.

Radium Palace – sál

vstup Kč 150,-

HOUSLOVÝ RECITÁL IVANA ŽENATÉHO
přední český houslista působí pedagogicky na Vysoké škole C. M. Webera
v Drážďanech. Klavírní doprovod: Stanislav Bogunia, významný klavírista,
sbormistr a dirigent, který působil řadu let jako dirigent Západočeského
symfonického orchestru Mariánské Lázně.
19. 6. úterý v 19.30 hod.

Kulturní dům

vstup Kč 100,-

KONCERT IRSKÉ A SKOTSKÉ HUDBY
v provedení pražské skupiny Jauvajs, ve spolupráci s taneční školou Coiscéim
20. 6. středa v 14.00 hod.

Curie – salonek ve 3. patře

vstup zdarma

LÉKAŘSKÁ PŘEDNÁŠKA na téma „Osteoporóza“. Přednáší Mudr. Panaková
22. 6. pátek v 15.00 hod.

altánek v parku u Agricoly

vstup zdarma

KONCERT COUNTRY SKUPINY „TULÁCI“ z Ostrova
V případě nepříznivého počasí se vystoupení uskuteční v kavárně Curie
22. 6. pátek v 19.30 hod.

Kostel Sv. Jáchyma

vstup Kč 190,-

THE BEST OF CLASSIC
varhanní koncert duchovní hudby se sopránem a houslemi.
Slavné houslové skladby a árie mistrů baroka a klasicismu zazní v podání předních
českých umělců, sólisty Státní opery Praha – houslisty Filipa Himmera, varhanice
Michaely Káčerkové a sopranistky Hany Krejčové.

23. 6. sobota v 19.30 hod.

Radium Palace – terasa

vstup zdarma

SVATOJÁNSKÁ NOC
na programu disco oldies, šermíři s ohňovým vystoupením, grilování, ochutnávka vín.
26. 6. úterý v 15.00 hod

Radium Palace – sál

vstup zdarma

„ABY ZÁDA TOLIK NEBOLELA“
poradí Vám fyzioterapeut paní Zdena Fiedlerová
26. 6. úterý v 19.30 hod.

Ak. Běhounek – sál

vstup Kč 100, -

OBERWIESENTHALSKÝ
německý pěvecký smíšený sbor zazpívá a zahraje pro potěšení všech.

28. 6. čtvrtek v 19.30 hod.

Radium Palace – sál

vstup Kč 130,-

OPERNÍ, OPERETNÍ A MUZIKÁLOVÉ GALA
Účinkují: Lucie Pražáková – soprán (sólistka Originálního hudebního divadla),
Ondřej Socha – tenor (sólista Státní opery Praha), Lenka Navrátilová – piano
29. 6. pátek v 15.00 hod.

altánek v parku u Agricoly

vstup zdarma

SLAVNÉ MUZIKÁLOVÉ MELODIE v provedení Julie Meixnerové
V případě nepříznivého počasí se vystoupení uskuteční v kavárně Curie

PROGRAM KINA „RADIUM“ JÁCHYMOV ČERVEN 2012

2. 6. SOBOTA

HRDINOVÉ Z ŘÍŠE GAJA

17.00 a 19.30 hod.

animovaný rodinný film, přístupný, dabovaný, délka 91 min.
Pohádková říše Gaya je v ohrožení. Má v tom prsty žárlivý profesor Suchar. Svým
transformačním strojem ničí krásu pohádkové říše. Ale Zino a Boo to tak nenechají.
Nalézt ztracený krystal je pro ně příležitostí ukázat, že jsou praví hrdinové. Vydají se
tedy do světa lidí, aby krystal přinesli zpět. Bez něj by fantastická říše Gaya zanikla.
Nemají mnoho času.
vstupné: 60,- Kč
6. 6. STŘEDA

4 SLUNCE

17.00 a 19.30 hod.

nové české komediální drama z r. 2012, přístupné od 12-ti let, délka 105 min.
Kolik sluncí je třeba, abychom byli šťastní?
Téměř čtyřicetiletý, ale pubertou doposud zmítaný otec od rodiny Jára se stále
nepoučil z vlastních chyb a jeho úlety s sebou přinášejí komické momenty. S
partnerkou Janou vychovávají dvě děti. Starší z nich je dospívající syn z Járova
prvního manželství Véna, který v příběhu sehraje klíčovou roli po boku staršího
kamaráda, punkáče Jerryho. Jana prožívá krizi v manželství, ta vyvrcholí v
momentě, kdy Járu vyhodí z práce a ona si najde milence. Lavinu nečekaných
událostí z povzdálí sleduje a možná nakonec ovlivní místní guru Karel, jehož ztvárnil
v nezvyklé herecké poloze Karel Roden.
Hrají: Jaroslav Plesl, Karel Roden, Aňa Geislerová, Igor Chmela, Jiří Mádl aj.
vstupné: 70,- Kč

9. 6. SOBOTA

DOPISY PRO JULII

19.30 hod.

romantická komedie USA z r. 2010, přístupné od 12-ti let, titulky, délka 105 min.
Dopisy pro Julii jsou dojemnou a zároveň hravou love-story, vyprávěním o jiskřivé
mladé lásce, ale také o vzkříšení lásky zdánlivě dávno ztracené. Když mladá
Američanka Sophie přicestuje do italské Verony, setkává se tu se skupinou
dobrovolníků. Jejich prací je odpovídat na dopisy, které toužící ženy vkládají do
mezer ve zdech starobylého domu, jenž byl podle pověstí svědkem vášnivé a tragické
lásky Romea a Julie. Právě tady Sophie objeví dopis napsaný před padesáti lety!
Hrají: Amanda Seyfried, Gael García Bernal, Vanessa Redgrave, Franco Nero aj.
vstupné: 70,- Kč

13. 6. STŘEDA

KONEČNÁ UPROSTŘED CESTY

19.30 hod.

německé drama z r. 2011, přístupné, titulky, délka 90 min.
Drama vypráví příběh ze života čtyřicátníků. Simone a Frank se právě se dvěma
dětmi nastěhovali do nového domu a v tu chvíli se dozvídají tragickou zprávu: Frank
má rakovinu a je smrtelně nemocen. Tato událost zcela změní chod domácnosti,
vztah členů rodiny k otci a pohled na to, co je umírání, láska a sebeobětování.
Civilní snímek zachycuje obyčejné i dramatické situace, ve kterých nechybí
optimistický náboj. Hrají: Steffi Kühnert, Milan Peschel, Ursula Werner, Inka
Friedrich, Otto Mellies aj.
vstupné: 70,- Kč

16. 6. SOBOTA

ČERNÁ LABUŤ

19.30 hod.

thriller USA z r. 2010, přístupné od 15-ti let, titulky, délka 108 min.
V psychologickém thrilleru Černá labuť, zasazeném do prostředí newyorské baletní
scény, zavádí vizionářský režisér Darren Aronofsky diváky na fascinující a mrazivou
cestu do nitra mladé baleríny, která se kvůli své vytoužené roli v Labutím jezeře
stane až děsivě dokonalou. Snímek sleduje příběh Niny, baleríny newyorského
baletu, jejíž život je, podobně jako život všech v této profesi, plně pohlcen tancem.
Žije s matkou Ericou, bývalou balerínou, která své profesní ambice nikdy zcela
nenaplnila podle svých představ a tak teď alespoň nadšeně podporuje kariéru své
dcery. Hrají: Natalie Portman, Mila Kunis, Vincent Cassel, Winona Ryder aj.
vstupné: 70,- Kč

20. 6. STŘEDA

KAJÍNEK

19.30 hod.

český akční thriller z r. 2010, přístupný od 15-ti let, délka 118 min.
Kriminální thriller inspirovaný příběhem Jiřího Kajínka, který je považován za
prvního nájemného vraha v České republice. Díky svému útěku z vězeňské pevnosti
Mírov se z něj stala legenda a také nejhledanější člověk v Evropě. Pět týdnů, kdy
unikal policii, je dodnes zahaleno tajemstvím. Filmový Kajínek je silným příběhem
nejznámějšího vězně u nás, příběhem dvojnásobné vraždy, příběhem obhájkyně
hledající nové důkazy, příběhem podsvětí a jeho prorůstání do státní správy i
příběhem manipulace. Je Jiří Kajínek obětí konspirace nebo chladnokrevný zabiják?
Hrají: Konstantin Lavroněnko, Tatiana Vilhelmová, Vladimír Dlouhý, aj.
vstupné: 70,- Kč

23. 6. SOBOTA

AGORA

19.30 hod.

historický film z r. 2009, přístupný od 12-ti let, titulky, délka 127 min.
Píše se rok 391 po Kristu a Egypt se nachází pod nadvládou upadajícího římského
impéria. Násilné, náboženské nepokoje pronikají ulicemi Alexandrie až za brány
slavné městské knihovny. V jejích zdech zůstává uvězněna i vynikající astronomka a
filozofka Hypatia, která je i se svými věrnými stoupenci odhodlaná knihovnu bránit.
Dva muži jsou ale odhadláni bojovat nejen o záchranu veškeré moudrosti antického
světa, ale také o lásku krásné Hypatie. Vtipný, bohatý a privilegovaný Orestes c) a
Davus, mladý otrok, který se zmítá mezi tajnou láskou ke své paní a vidinou
svobody, kterou by získal, kdyby se přidal k nepřátelským křesťanům. Hrají: Rachel
Weisz, Max Minghella, Oscar Isaac, Ashraf Barhom aj.
vstupné: 70,- Kč

27. 6. STŘEDA

ŽELEZNÁ LADY

17.00 a 19.30 hod.

životopisné drama Velké Británie z r. 2011, přístupné od 12-ti let, titulky, délka 105 min.

Margaret Thatcherová, neobyčejná a všestranná žena, která dokázala, že vysoká
politika není jen výsadou mužů, se jako první žena stala premiérkou Spojeného
království Velké Británie a Severního Irska. Svým nekompromisním přístupem
k politickému, ale i osobnímu životu, získala přezdívku Železná lady. Film ukazuje
Margaretino jedenáctileté působení v pozici předsedkyně britské vlády, její
neústupnost a rozhodnost, ale i to, jakou cenu zaplatila za politický vliv a moc.
Hrají: Meryl Streep, Jim Broadbent, Alexandra Roach, Anthony Head aj.
vstupné: 70,- Kč

30. 6. SOBOTA

CESTA NA MĚSÍC

17.00 a 19.30 hod.

rodinný animovaný film, přístupný, dabovaný, délka 85 min.
Tři malí muší uličníci jsou nerozluční kamarádi. Každý je jiný: Nat je snílek a
rozený vůdce, IQ má chytrý mozek a Scooter je neuvěřitelně žravý. Rok 1969:
„Kosmická raketa Apollo 11 startuje první misi na Měsíc. Na palubě ponese tři
odvážné astronauty - Armstronga, Aldrina a Collinse. Jejich kroky budou prvními
kroky lidí po mesíčním povrchu…“ Pro Nata a jeho kamarády je to ta pravá
příležitost splnit si svůj sen o obrovském dobrodružství… 3… 2… 1… START!
Napínavé, komediální i dojemné vesmírné dobrodružství pro všechny generace
nabízí díky 3D technologii jedinečný trojrozměrný zážitek. Jednorázové 3D brýle
jsou v ceně vstupenky.
vstupné: 60,- Kč
PDPRODEJ VSTUPENEK VE SPA INFU PRAHA TEL:353831618
NEBO V POKLADNĚ KINA, KTERÁ JE OTEVŘENA VŽDY HODINU PŘED
ZAČÁTKEM PŘEDSTAVENÍ TEL.: 353 831 696

HUDBA A TANEC
TANEČNÍ VEČERY

19.00 – 22.30

AK. BĚHOUNEK
CURIE
RADIUM PALACE

STŘEDA, PÁTEK
PÁTEK, SOBOTA, NEDĚLE
PÁTEK
k tanci hraje Duo Záliba
SOBOTA 19.30 – 23.00
k tanci hrají Gipsy Hery Band

TANEČNÍ ODPOLEDNE
AK. BĚHOUNEK

NEDĚLE

14.00 – 17.00

POSLECHOVÉ ODPOLEDNE
RADIUM PALACE
Náladové melodie na klavír hraje David Beznoska PONDĚLÍ
Duo Miniband hraje světové melodie
STŘEDA

15.30 – 17.00
15.30 – 17.30
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SPORTOVNÍ PROGRAM
LÁZEŇSKÉ CENTRUM AGRICOLA
PILATES
každé pondělí a středa v 16.30 h v tělocvičně LCA
cena lekce 60,- Kč
Velmi intenzivní cvičení, které je vhodné pro mladé i starší, fyzicky aktivní či fyzicky
neaktivní osoby, doporučuje se také jako pokračování rehabilitační léčby.
AQUAFITNESS – v aquacentru
každé úterý a čtvrtek v 16.00, 17.00 a 18.00 h
cena lekce 100,- Kč
Kombinace cviků a techniky nadlehčení, s vodním náčiním jako jsou pásy, desky,
činky, válce, rukavice zvládne pod dohledem instruktora opravdu každý.
ZUMBA
každé pondělí a středa v 17.30h v tělocvičně LCA
cena lekce 60,- Kč
Nechte se unést Zumbou. Zumba je pohybové cvičení podobné aerobiku s prvky
latinskoamerických tanců. Zatančíte si, pobavíte se a zhubnete.
NORDIC WALKING
každé pondělí a pátek v 15.30 h
cena lekce 50,- Kč
Nordic Walking je sportovní chůze se speciálně navrženými holemi a přináší velice
efektivní pohyb a snadnou cestu ke zvýšení fyzické kondice bez ohledu na věk,
pohlaví či aktuální fyzický stav.
Cvičení jsou přizpůsobena zdravotnímu stavu účastníků. Rezervace předem, na
recepci Agricola na tel.: 353 836 000, nebo v recepcích LH. Změna programu
vyhrazena.

MEDITACE ….. VE ŠPITÁLNÍM KOSTELÍKU

ČTENÁŘI PÍŠÍ

HORNICKÉ A HISTORICKÉ JÁCHYMOVSKO
A) Jáchymovské poznámky:
Handsteiny pochází z Jáchymova.
Handstein se původně nazýval obzvláště pěkně krystalizující kus minerálu nebo
rudy velikosti ruky (ne paže, spíše větší pěsti), který horník vynesl z podzemí. Takový
minerál býval vystaven a obdivován. Následně se tento pojem začal užívat pro
umělecky ztvárněný minerál upevněný na postříbřené nebo pozlacené podložce
většinou ve tvaru kalicha a v tomto smyslu chápeme pojem handstein dodnes.
Handsteiny zobrazovaly nejčastěji výjevy z hornického života spojené
s náboženskými symboly.
Je dokázáno, že handstein vznikl a byl zhotovován
od roku 1536 v Českém království v Jáchymově.
Mistři, kteří je vytvářeli, byli hlavně Conz Welcz a
zejména jeho pomocník Caspar Ulich (zemřel
v Jáchymově 1576). Ten se později oženil s vdovou
po svém mistru. Ulich se stal tak uznávaným
umělcem, že dokonce sám císař si u něj objednával
handsteiny, jestliže potřeboval obdarovat některého
významného šlechtice. Bohatí měšťané a šlechtici
sbíraly handsteiny a vystavovali je ve svých
galeriích – síních umění. Jáchymovské handsteiny
se nacházely v měšťanských domech v Jáchymově a
v Norimberku, v galerii v Drážďanech, na císařském
dvoře ve Vídni a především na zámku Amras
v Tyrolsku. Zde při inventuře v roce 1596 napočítali
40 handsteinů, které patřily arcivévodovi
Ferdinandovi.
Druhý rozmach obliby handsteinů nastal v 18. století. Ty se vyznačovaly
různorodostí minerálů, spojených stromovou pryskyřicí. Zde se proslavily
handsteiny ze Slovenska, z Kremnice a Báňské Šťavnice.
Několik handsteinů z Jáchymova je dnes v Uměleckohistorickém muzeu ve Vídni.
Jaroslav Ochec

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky snáškových
plemen Lohman hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý,
černý, žlutý, modrý a bílý. Slepičky pouze z našeho odchovu!!
Stáří slepiček 12-17 týdnů- cena 139 - 170 Kč /ks.
Ceny jsou konečné a neměnné.
Prodeje se uskuteční: ve středu 27. června 2012
Jáchymov u autobus. zast. u radnice – ve 14 30 hod
Případné bližší informace – tel: 728605840, 728165166, 415740719

SKAUTSKÉ STŘEDISKO ARNIKA
V měsíci květnu se každoročně pro skauty v Karlovarském kraji konají krajské
závody. Závody vlčat a světlušek tentokrát hostila Aš.
Týden předem jsme se v sobotu pilně připravovali, abychom v jednom z
nejzápadnějších měst naší republiky, dopadli co nejlépe. Sobotní dopoledne jsme
měli v plánu strávit na lezecké stěně v penzionu XL na Mariánské, ale déšť nám tyto
plány překazil. Byli jsme proto nuceni zůstat v klubovně a vlčata si lámala hlavu při
luštění šifer a poznávačce význačných osobností české i skautské historie. Před
klubovnou si děti vyzkoušely řezání, vrutování a zatloukání hřebíků. Po poledni
přece jen sluníčko ukázalo svou sílu a vytlačilo déšť a zimu. Na zahradě jsme
rozdělali ohýnek a opekli si něco k snědku. Lama mezitím sesbírala pár vzorků
místní flóry a vlčata se je snažila identifikovat. Nechtěli jsme se ochudit o
procházku, kterou nám dopoledne zhatilo počasí a vydali jsme se proto na Šlikovu
věž. Navíc si hodná klíčnice půjčila klíče a my jsme se tak dostali do míst, která
zůstávají běžným očím skryta. Děti nejvíce zaujalo místo pro odpočinek, nacházející
se asi ve dvoumetrové výšce. Postupně se tam všechny děti s naším větším, či menším
přispěním vyškrábaly. Po návratu do klubovny jsme si ještě zopakovali znalosti ze
zdravovědy, např. jak ošetřit puchýř, hmyzí bodnutí nebo odřeninu.
Závody se konaly o týden později. Z důvodu nemoci dvou členů hlídky, jsme do Aše
málem neodjeli. Organizátorka nás však přesvědčila, abychom určitě přijeli. A tak
jsme v pátek místo dvou aut naplnili pouze jedno a vyrazili směrem na západ. Trasa
závodu i ubytování bylo pro nás připraveno na vrchu Háj. Po příjezdu do kempu
jsme stihli postavit stan a povečeřet a už se svolávali rádcové hlídek k vylosování
pořadového čísla do zítřejšího závodu. Kačka vylosovala číslo dvanáct. Večer byly
závody oficiálně zahájeny nástupem v krojích, vztyčením vlajky a skautskou hymnou.
Druhý den se vstávalo brzy, aby se vše stihlo. Ranní nástup byl v indiánském
oblečení. Všechny závody
provází rámcový program,
nejinak tomu bylo i zde,
v Aši,
kde
bylo
vše
zasvěceno indiánům.
Na
nástupu byl dětem ukázán
štěrk, protože právě po
tomto povrchu cest se celý
závod budou pohybovat a
také tyrkysové fáborky, které
je budou po cestě provázet.
První hlídky startovaly již
pár minut po nástupu. Děti
z Jáchymova
až
kolem
dvanácté. Rozhodně se však
nenudily, v kempu a jeho okolí bylo připraveno několik stanovišť s různými hrami a
úkoly. Za projití stanoviště dostaly děti razítko do kartičky, nakonec je čekala sladká
odměna. Na samotné závody se startovalo po dvaceti minutách a děti musely co
nejrychleji a nejlépe projít celou trasu s 12 stanovišti. Na každé zastávce bylo možné

získat pět bodů za splnění úkolu a stejný počet bodů za chování. Větší důraz byl však
kladen na zdravovědu a na řešení krizových situací, kde bylo možno získat až
čtyřnásobné množství bodů. Při zdravovědě nešlo o žádnou teorii, ale o skutečné
ošetřování namaskovaných zranění, jako např. odřenina, krvácení z nosu, puchýř či
bodnutí hmyzem. Při řešení krizových situacích bylo třeba správně vyřešit nehodu
slečny na babetě včetně přivolání pomoci a nenechat se přitom zmást potulujícím se
opilcem. Ostatní stanoviště testovaly znalosti přírody, mapy, pohybové dovednosti,
schopnost vyhledávat informace apod. Odpoledne jsme ještě s dětmi vylezli na místní
rozhlednu s krásným výhledem. Nějaký čas jsme ještě strávili v místním sportovně
zábavném centru. Program v Aši pokračoval až do neděle, my však odjížděli
v sobotu večer. Před odjezdem jsme si u organizátorů vyzvedli ceny. Jáchymovská
hlídka, oslabená o dva členy, skončila ve své kategorii na pěkném pátém místě
z celkových jedenácti. Bodové rozdíly byly velmi malé, a kdyby naše děti lépe zvládly
stanoviště řešení krizových situací, mohly dokonce vyhrát. Celé závody se
organizátorům velmi povedly, těšíme se na příště!
Ve středu 16. května se nejen v Jáchymově konal Květinový den, jenž ve spolupráci
s Junákem a dalšími organizacemi, pořádá Liga proti rakovině. Letošní rok byl
věnován rakovině ledvin. Naše středisko se této sbírky účastní již tradičně. Tento rok
se prodeje žlutých kytiček za dvacet korun účastnilo pět skautů. Obešli jsme všechny
lázeňské domy, prodejny, městský úřad, poštu a zdravotnické zařízení. Během půldne
jsme prodali 260 kytiček a tím jsme vybrali na dobrou věc 5.978,- Kč. Děkujeme!
Poslední týden v květnu bylo jako obvykle v Jáchymově velmi rušno. Kromě zahájení
lázeňské sezóny se v sobotu konal 23. ročník Jáchymovského pekla a v neděli pak
Pohádkový les.
Jáchymovského pekla se kromě dospělých účastnilo i několik vlčat. U památníku
před kostelem sv. Jáchyma jsme za naše skautské středisko položili kytici a poklonili
se památce politických vězňů, kteří zde v padesátých letech nedobrovolně strávili
roky svého života.
Zazněly projevy politických představitelů, starostů Jáchymova i Ostrova a
představitelů Konfederace politických vězňů. Setkání to bylo smutné, a tak doufejme,
že utrpení, které vězni zažívali, se již nebude nikdy opakovat. Na závěr zazněla
hymna Slovenské a České republiky.
Pohádkový les se tradičně konal za hotelem Panorama. My skauti jsme různými
hrami a soutěžemi krátili čekání dětí před vstupem do Pohádkového lesa. Tentokrát
byly připraveny 4 soutěže: skok do dálky, skládání obrázků, přechod přes kládu a
kimovka. Po splnění všech čtyř úkolů dostaly děti perníkovou lilii na krk a později i
do bříška. Tento rok se účastnilo velké množství dětí. Organizátoři jich napočítali
přes čtyři sta.
Kontaktní informace, fotografie z akcí a nekrácené verze článků najdete na našich
WEBových stránkách http://arnikajachymov.unas.cz
U příležitosti 100 let skautingu v českých zemích si Vás dovolujeme pozvat na
malou výstavku o tomto výročí, historii a činnosti našeho skautského střediska
v Jáchymově. Výstavka bude probíhat v termínu 4.6. – 8.7.2012 v jáchymovském
Informačním centru. Všichni jste srdečně zváni!
Ivana Janušková
vedoucí oddílu

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ JÁCHYMOV
V měsíci květnu se SDH Jáchymov po sportovní stránce velice zadařilo. Tento
měsíc vyvrcholily okresní soutěže a také některé krajské. Jak jsem se již zmiňovala
v minulých číslech děti, dorostenky a družstva žen se pilně připravovaly na tyto kola
a chtěly dosáhnout co nejlepších výsledků. Podařilo se. Začalo to okresním kolem
v požárním sportu dospělých, kde jsme na startu měli zástupce v kategorii ženy I.
Kategorie a ženy II. Kategorie. Obě družstva se umístila na prvním místě a ženy I.
kategorie postoupily na krajskou soutěž, kde se umístily na místě prvním a
postoupily na MČR v Požárním sportu do Uherského Hradiště, které se koná 1.a 2.
9. 2012. Příjemný začátek co říkáte?
Následovalo okresní kolo celostátní hry Plamen. Zde jsme měli tři družstva v boji o
vítězství. Na začátku před odjezdem nás ale potkala smůla ve změně sestavy a to
docela razantní. Ze staršího družstva nám vypadli hned tři závodníci, což je velice
zásadní. V mladší kategorii chyběli dva závodníci, ale tam by to bylo schůdné i
menším počtem závodníků. Z důvodu dokončení okresního kola Plamen, které je
postupové jsme byli nuceni mladší družstvo přeřadit částečně do družstva staršího a
pokusit se o postup na kraj v jiné sestavě. V letošním roce postupují na krajskou
soutěž tři soutěžní kolektivy z každého okresu Karlovarského kraje. Doufali jsme po
změně sestavy alespoň o postup z třetího místa. Děti mile překvapily a také ke
svému údivu okresní kolo vyhrály a postoupily na Krajské kolo z první příčky.
Bojovaly úžasně, za to jim patří veliký dík. Na krajském kole budou bojovat
s nejlepšími kolektivy karlovarského kraje jako je Horní Slavkov, Plesná a Chodov,
tato družstva jsou již několikanásobnými účastníky mistrovských republikových
klání. Držme jim tedy palce. Na okresním kole bojovala o nejlepší umístění v okrese
Karlovy Vary také naše přípravka. Jsou to nejmladší závodníci již třetím rokem.
V přípravce má Jáchymov děti od tří do šesti let, kdežto okresní přípravky ostatních
kolektivů a že jich máme na okrese Karlovy Vary devět, mají věkovou kategorii
převážně pět až šest let. Naše zlatíčka v tomto konkurenčním boji obhájila podzimní
bronzovou příčku a celkově skončila na místě třetím. Skvělé, doufám, že jim tento
tým v tomto složení vydrží co nejdéle a potom - republiko třes se.
A co naše dorostenky, tak ty čekalo v tomto měsíci také okresní a krajské kolo o
postup na MČR. Okresní a krajské kolo se konalo v Nové Roli 26.5..2012 v přeboru
jednotlivců obsadila naše děvčata první a třetí místo. Na prvním místě se umístila
Jitka Urbanová a třetí příčka patřila Dominice Galové. V požárním útoku se
děvčatům obzvláště zadařilo a útok časem 28,58 byl nejlepší i v kategorii
dorostenců. Výsledek je již asi znám. Dorostenky Jáchymov postoupily na MČR,
které se v letošním roce a poprvé v historii koná v Karlovarském kraji, tedy dá se
říci na domácí půdě. Uskuteční se ve dnech 4.7.2012 – 8.7.2012 na Baníku
v Sokolově.
Ostatní členové SDH Jáchymov také nezaháleli, pomáhali jako rozhodčí, zajistili
občerstvení při dalším ročníku „Otevírání mlýnků“, pomohli rozvést a roznosit
kulisy do Pohádkového lesa a před startem do pohádky připravili spolu se skauty
malá zastavení před startem. Hasiči měli pro děti připravenou střelnici se sladkostmi
a stříkání džberovou stříkačkou na cíl.

Členové výjezdové jednotky v květnu zasahovali jedenkrát při požáru, který byl
definován jako planý poplach na který musely dle nahlášení vyjet tři požární
jednotky. Ještě že to byl planý poplach, jelikož kličkovat Palackého ulicí s těžkou
požární technikou mezi zaparkovanými auty je docela síla. V měsíci květnu byla
také připravena na TK cisterna, prošla úspěšně.
SDH Jáchymov připravuje na letní prázdniny tábor v Čichořicích u Chýše. Tábor se
koná v termínu od 29.7. 2012 do 11.8.2012. Máme ještě několik málo volných míst.
Pokud ještě nemáte pro děti vymyšlenou akci v této době prázdnin tak neváhejte a
zavolejte. Název celotáborové hry je „Hry bez hranic“, takže ne jenom požární
tématika. Tábor je určen pro děti od 6 do 18 let.
Tel.: 603 434 668 – paní Anna Plačková (hlavní vedoucí tábora)

Za SDH Jáchymov
Anna Plačková

TJ JÁCHYMOV – FOTBAL
Dosavadní výsledky 1.B třída mužů:
29. 04.12
FK Ostrov"B" - TJ Jáchymov 3:0 (0:0)
První půli ovládli jáchymovští fotbalisté, neproměnění tří vyložených šancí se jim
nakonec vymstilo.
Na začátku druhého poločasu dostali během deseti minut tři branky a bylo po
bodech, které nutně potřebovali. Za zmínku stojí neproměněná penalta
jáchymovským Kostkou.
06. 05.12 TJ Jáchymov - Kr. Poříčí"B" 2:2 (0:1)
Zajímavý duel, ve kterém domácí Hekel nedal penaltu, druhý nařízený pokutový kop
už jáchymovský Klečka bezpečně proměnil. Hosté vedli ještě čtyři minuty před
koncem 2:1, to se nelíbilo domácímu Klečkovi, který svým druhým gólem zajistil
svému týmu alespoň bod.
20. 05.12
TJ Jáchymov - S. Útvina 0:4 (0:1)
Domácí opět za stavu 0:0 nedali superšance, a tak není divu, že z tohoto duelu
odcházeli se svěšenými hlavami a veledůležité body museli odevzdat soupeři, který
se pohybuje na předních příčkách tabulky.
Dosavadní výsledky okresního přeboru žáků:
05. 05.12 TJ Jáchymov - Kyselka/Vojkovice 3:6 (1:2)
Hosté z kombinovaného týmu překvapili mladé jáchymovské fotbalisty a zaslouženě
si odvezli plný počet bodů. Za domácí se třikrát trefil kanonýr Karel Vančura.
12. 05.12 B.Pila - TJ Jáchymov 6:7
(3:5)
Divoký výsledek se zrodil na pilském hřišti, kde mladí horalové z Jáchymova vstřelili
sedm branek, o které se zasloužil bombér hostů Karel Vančura, který si připsal do
tabulky střelců pět gólů, jednou brankou přispěli Tomáš Vančura a David Gala.
19. 05.12 TJ Jáchymov - EP Merklín 18:0 (5:0)
Rekordního výsledku dosáhli jáchymovští fotbalisté nad slaboučkým soupeřem z
nedalekého Merklína, který se celý zápas bránil a nevytvořil si žádnou gólovou
šanci. Konto hostů zatížil devíti brankami Karel Vančura, který se po tomto kole
dostal do čela střelecké tabulky s 34 zářezy. Po třech gólech dali Dressler a
Domalíp, jednou se trefili Pinc a Gala, jednu branku si dali zmatení merklínští
fotbalisté sami.
dosavadní výsledky mladších žáků 4+1, sk. o 1- 4 místo:
21.04.12

Jáchymov - Vojkovice 3:1
Jáchymov - Chyše
6:2
Dalovice - Jáchymov 3:8

05.05.12

Chyše - Jáchymov
1:3
Jáchymov - Vojkovice 7:0
Dalovice - Jáchymov 0:5

za oddíl kopané Rudolf Hellmich

ZÁBAVA NA MARIÁNSKÉ.
Mariánská je malá část Jáchymova, ale žijí tam lidé, kteří se rádi baví. To
dokazuje i letošní ročník kulturního „Jaroléta na Mariánské“. První máj byl již
tradiční – proslovy, průvod, alegorické vozy, prvomájová veselice. A co bude
v červnu? No přece „Pivní bobřík odvahy“. Co to je? To milovníci pěnivého moku
z Mariánské hodili rukavici všem ostatním pivařům a pořádají závody s názvem
„Desorientační běh“, které se konají 16.
června. Trasa vede na Mariánské a
závodníci
navštíví
během
závodu
postupně sedm restaurací. Je i zkrácená
trasa pro ženy. Minulý ročník vyhrál
borec z Mariánské velice těsně před
borcem z Jáchymova-města. Zúčastnit se
může každý, pokud se na to cítí. A spoustu
legrace si užijí i přihlížející při pohledu
na měnící se kondici závodníků.
Červen je výlučně pro dospělé, zato
v červenci (14. 7.) si užijí dospělí i děti při „Hledačce amerického brouka“. Budou
soutěže a spousta legrace. „Jaroléto na Mariánské“ vyvrcholí v srpnu při historicky
třetím „Pivobraní na Mariánské“ (18.8.). Tradiční slavnost s dobrým pivem, jídlem
a obrovskou spoustou zábavy. Opět se připravují různé soutěže, pro děti i dospělé.
Proto ať vám ani tyto akce u hospůdky Krmelec neuniknou! (Dotazy i požadavky na
ubytování 736 285 580).
Jaroslav Ochec

