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VÍTE, ŽE?
Důl Svornost je nejstarší známý hlubinný
důl v Jáchymově. Současně se jedná
o nejstarší dosud využívaný důl nejen
v Čechách, ale i v celé Evropě. Důl se
začal
hloubit
v
roce
1518.
Těžba stříbra zde započala v roce 1525
a název pochází od události, kdy došlo ke
smíru mezi dvěma těžařstvy při sporu
o toto místo. Konkrétně se jednalo
o těžařstvo Pokolení sv. Anny a těžařstvo
Sv. Anny Bohatý valoun na Uhelném
vrchu. Těžařstva zde potom těžila společně
s ohromnými zisky.
Celková délka chodeb činí přes sto
kilometrů
a
nacházely
se
zde
nejbohatší stříbrné žíly Jáchymovska.
Geologický průzkum podloží vedený
z tohoto dolu v roce 1977 prokázal
obrovskou geologickou rozmanitost této
lokality. Na Jáchymovsku se nalézá
sedmnáct kovonosných rud a více než čtyři
sta různých minerálů. Důl Svornost se tak
stal nejbohatším mineralogickým nalezištěm na světě.
Za RR Petra Javůrková, převzato z: https cs.wikipedia.org
://
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
5. zasedání rady města ze dne 6. března 2018:
 schválila změnu stanoviště kontejneru na textil, a to z areálu sběrného dvora
na stanoviště Dvořákova ul.
 schválila prodloužení prominutí poplatku za zábor veřejného prostranství
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který zajišťuje bourání
havarijního objektu čp. 291 v Jáchymově, na nám. Republiky, a to do 31. 12.
2018. Po ukončení této doby bude zábor veřejného prostranství účtován dle
ceníku
 schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě ze dne 28. 4. 2017, uzavřený mezi Městem
Jáchymov a firmou JURICA, a.s. na rekonstrukci suterénních prostor radnice
na Expozici knihovny latinské školy v rámci projektu „Montánní kulturní
dědictví“ č. projektu: 100265914
 schválila Smlouvu o pronájmu atrakcí, a to mezi Městem Jáchymov
a p. Lukášem Čepelákem – Nafukovací svět, se sídlem Jana Přibíka 957/3,
Praha 3 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Jedná se o skákací hrad
v rámci venkovních akcí v Jáchymově
6. zasedání rady města ze dne 20. března 2018:
 doporučila ZM schválit Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné finanční
výpomoci Montanregionu Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s.
 doporučila ZM schválit příspěvky města k Programu regenerace MPR a MPZ.
 schválila pořádání hromadné sportovní akce, dvou závodů ve sjezdu na
horských kolech v areálu Trail Park Klínovec pořádaných 22.6. – 24.6.2018
a 28.7. – 29.7. 2018
 schválila zadávací dokumentaci pro zjednodušené podlimitní řízení na akci
„ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY VE MĚSTĚ JÁCHYMOV - ČÁST
ZÁPADNÍ CHODNÍK“ a pověřuje OHS jeho vyhlášením
 projednala návrh na vydání nového znění Statutu lázeňského místa Jáchymov
a pověřuje vyřízením této záležitosti místostarostku města
Zpracovala: Hynková

OZNÁMENÍ
XXXI. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
XXXI. veřejné zasedání Zastupitelstva města se koná dne 4. 4. 2018 od 15 hodin na
MěÚ Jáchymov v zasedací místnosti v přízemí budovy.

OZNÁMENÍ
Městský úřad Jáchymov oznamuje, že v měsíci dubnu 2018 v určených sobotách a hodinách se
uskuteční ve městě svoz vyřazené a nepoužívané elektroniky (ledničky – včetně kompresorů, televize,
mrazničky, počítače, monitory a jiné drobné elektrospotřebiče), dále bude svezen velkoobjemový
odpad (starý nábytek, koberce), staré pneumatiky, barvy, oleje a ředidla. Upozorňujeme, že nebude
svážen komunální odpad.
Svoz proběhne tak, že občan výše uvedené nepotřebné věci předá osobně zaměstnancům Služeb
Jáchymov s.r.o. před domem v určený den svozu pro jednotlivé ulice a zaměstnanci služeb
Jáchymov jej odvezou. Případné vyložení odpadů v předstihu před domem může být považováno
za černou skládku a následně sankciováno přestupkovou komisí MěÚ Jáchymov.
(Určené hodiny jsou orientační)
Plán svozu - název ulice

Den

Hodina

7. 4. 2018

800 - 900

tř. Čs. armády, Mathesiova, Na Svornosti, nám. Republiky

7. 4. 2018

900 - 1000

Podhradí, Mincovní, Svojsíkova, Hornická, Bezručův Vrch

7. 4. 2018

1000 - 1200

Na Valech, Šafaříkova, Jiráskova, Prokopova, malá Boženy
Němcové (za bývalou spořitelnou), Boženy Němcové (za
Besedou)

7. 4. 2018

1200 – 1400

Na Slovanech, Havlíčkova, Lipnická

14. 4. 2018

800 - 900

Husova, 5. května, Komenského, Žižkova, Boženy Němcové

14. 4. 2018

900 - 1000

tř. Dukelských hrdinů, Lidická

14. 4. 2018

1000 - 1100

K Lanovce, Palackého

14. 4. 2018

1200 - 1400

Fibichova, Dvořákova, Smetanova, Mánesova, Štěpova

21. 4. 2018

800 - 1000

Mariánská

21. 4. 2018

1000 – 1100

Nové Město

21. 4. 2018

1100 - 1400

Suchá

Žádáme občany, aby dodržovali hodiny a data svozu pro jednotlivé ulice a neukládali nepotřebné
věci před datem svozů na chodník a ulice!

OTEVÍRÁNÍ MLÝNKŮ
Vážení občané, hosté, rodiče, babičky a dědečkové, návštěvníci města
Jáchymova, organizační složky, podniky a ostatní rádi si hrající:
V sobotu 12. 5. 2018 od 15.00 se uskuteční další ročník Otevírání
mlýnků. Součástí otevírání je také soutěž o nejhezčí doma vyrobený,
funkční mlýnek.
Zapojte se také Vy sami, za svůj podnik, Léčebné lázně Jáchymov,
organizaci, školu, třídu nebo se svými ratolestmi do soutěže
o nejhezčí mlýnek. Pro vítěze je připravena pěkná odměna.

CO SE U NÁS UDÁLO?
VELIKONOČNÍ JARMARK
Jedenáctého března se konal v bývalé restauraci radničního sklípku již tradiční
velikonoční jarmark. Chtěli jsme si přivolat jaro a teplo. Na zahájení vystoupily děti
z mateřské školy s velice pěkným, novým vystoupením. Poté se mohli všichni přítomní
zapojit do vytváření velikonočních ozdob, zakoupit velikonoční inspiraci
a nazdobit velikonoční perník. Návštěvnost a zajímavé nápady letos předčily naše
očekávání. Návštěvníci si mohli také zasoutěžit v rodinném malování o velice
zajímavou cenu. Prvních deset dětí bylo oceněno moc hezkými cenami.

„Vítěz rodinné soutěže“

ŠKOLNÍ NOVINY
BESEDA S POLICIÍ V MŠ
V pondělí 5. 3. zavítal do naší školky pan Jan Budík, příslušník Policie ČR, aby
si s dětmi popovídal o bezpečném chování. Nastínil příklady různých situací, do
kterých se mohou dostat a vysvětlil jim správné chování. Ochotně odpovídal také na
zvídavé otázky našich nejmenších a přečetl dvě policejní pohádky. Nakonec dětem
rozdal drobné dárky. Děkujeme panu Budíkovi za čas, který našim dětem věnoval.

GALERIE NÁVRATŮ
Srdečně
zveme
malé
i velké návštěvníky do naší
galerie, kde je pro vás
připravena nová expozice.
Otevírací doba galerie:
STŘEDA A PÁTEK
09.00 – 11.00 hodin
13.00 – 16.00 hodin

VELIKONOČNÍ DÍLNY V MŠ
I když se zima ještě nevzdala své vlády, my jsme jaro ve školce přivítali ve čtvrtek
22. 3. naším tradičním velikonočním tvořením. Zde se děti se svými rodiči, prarodiči
i sourozenci věnovaly výrobě velikonoční dekorace. Domů si odnesly nejen zápichy
do květináče a další povedené výrobky, ale i hezké pocity ze společně stráveného
odpoledne, které se nám moc povedlo. Velmi nás potěšil zájem ze strany rodičů
a těšíme se na další společné chvíle.
Kolektiv učitelek MŠ

REKLAMA
PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky Tetra hnědá, Dominant ve všech
barvách a slepičky Green Shell - typu Arakauna. Stáří 15- 20 týdnů,
cena 159 -195,- Kč/ ks.

Prodej: 30. dubna, 31. května a 26. června 2018
Jáchymov – autobusová zastávka u radnice - 14.35 hod.
Výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
Informace: Po - Pá 9.00 - 16.00 hod. Tel.:601576270, 728605840

MATRIKA
VZPOMÍNKA
dne 26. dubna by oslavil náš drahý tatínek,
dědeček a pradědeček pan Štefan Matvija narozeniny.
S láskou na něj vzpomínáme!
Vzpomeňte s námi, kdo jste ho znali a měli rádi.
Děti s rodinami

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
PONDĚLÍ
13,00 – 18,00 hod.
ÚTERÝ
10.00 – 12.00
13.00 – 16.00 hod.
ČTVRTEK
13,00 – 18,00 hod.
NEDĚLE
13.00 – 17.00 hod.
DPS návštěva
10,00 – 11,00 hod.
Kontakt: tel. 353 808 122
E-mail: knihovna.jachymov@tiscali.cz
Naše webové stránky: www.jachymov.knihovna.info
Facebook: Městská knihovna Jáchymov

NOC S KARLEM MAYEM
Již pošesté jsme v naší knihovně strávili NOC S ANDERSENEM, tentokrát věnovanou
jinému slavnému spisovateli – Karlu Mayovi. 11 indiánů se vydalo na stezku odvahy
a poznání, seznámilo se s Old Shatterhandem a Vinnetouem, vyvolalo ducha Černého
bizona, tančilo, bubnovalo a četlo indiánské příběhy. Všichni jsme si užili úžasnou
noc plnou nevšedních zážitků.
Obrovský dík patří všem z Královské mincovny:

Děkujeme a těšíme se na příště! 
Vaše knihovnice

KRÁLOVSKÁ MINCOVNA INFORMUJE
nám. Republiky 37, 362 51 Jáchymov
tel.: 736 754 831, e-mail: mincovna@kvmuz.cz, www.kvmuz.cz
otevřeno st - ne 9.00 - 17.00 hodin
Vstupné: 100,- Kč, snížené 60,- Kč, pro školy 40,- Kč.
Stálá expozice: Jáchymov v zrcadle času - dějiny města, geologie a mineralogie
Krušných hor, archeologické nálezy z Královské mincovny, rudné hornictví 16. století
rozšířené o novou expozici hornictví ve sklepení, 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.
Součástí je výstava přibližující hudební minulost života v krušnohorské oblasti.
Výstava rozdělená do několika tematických sekcí prezentuje kolem stovky zajímavých
exponátů od hudebních nástrojů přes tištěné záznamy po různá umělecká a lidová
ztvárnění hudebního života.

PŘEDNÁŠKA: Liška ryšavá, anebo David znovu obživlý?
Sobota 7. 4. 2018 začátek v 17 hodin
K 650. výročí narození Zikmunda Lucemburského přiblíží evangelický farář Martin
T. Zikmund osobnost panovníka, který na rozdíl od Jana Husa nemá v Čechách ani
na Moravě žádnou sochu a není po něm pojmenována žádná ulice. Přitom se stal
jedním z největších evropských panovníků pozdního středověku. V Uhrách na něj
nedají dopustit, v Kostnici si ho váží, neboť jejich město zviditelnil jako nikdo jiný.
Tento nejschopnější syn Karla IV. měl sice také nedostatky, ale není právě teď čas
objevit jeho klady, jeho nesporný historický přínos a v národním diskursu ho
rehabilitovat? Vždyť jeho původním úmyslem bylo Husa podržet.

KULTURNÍ PROGRAM DUBEN 2018
RADIUM PALACE
1. 4. velikonoční neděle 10:00 – 11:30 hod.
hala
vstupné zdarma
VELIKONOČNÍ Ledecká dudácká muzika z Plzně pod vedením kapelníka Libora
Valečky předvede lidové písně převážně z Chodska, ale i jiných míst naší republiky.
Dudácká muzika vystupuje v krojích. Představí se: dudy - Bohumil Vaněček, housle Jan Rezek, kontrabas - Ludmila Zacpalová, B- klarinet - Petr Valečka, Es-klarinet Libor Valečka, na vozembouch hraje a zpívá Alena Bartošová.

1. 4. velikonoční neděle 9:00 – 11:00 hod. hala
VELIKONOČNÍ UKÁZKA MALOVÁNÍ KRASLIC
5. 4. čtvrtek, 20:00 hod.
sál
vstupné 130 Kč
LETEM SVĚTEM OD OPERY, OPERETY AŽ K MUZIKÁLU
Zábava s noblesou, hudba s puncem kvality - to je svět opery, operety a muzikálu.
Přijďte se zaposlouchat do nestárnoucích melodií. Představí se mimořádně
talentovaná česká sopranistka Jana Štěrbová. Klavírní doprovod Táňa Vaněčková
11. 4. středa, 19:30 hod.
bar
vstupné 50 Kč
ČESKOSLOVENŠTÍ LETCI V ROYAL AIR FORCE
Přednáška se zaměřuje na letce, kteří se nejrůznějšími cestami snažili bojovat proti
okupantům jejich země.
Časová linie začíná událostmi let 1938 a 1939,
Mnichovským diktátem a zabráním zbytku Československa, a končí poúnorovými
událostmi. Vyzdviženy budou čtyři z mnoha jedinečných a často velice krutých
životních příběhů. Mimo generálporučíků a legend československého letectva
Františka Fajtla a Františka Peřiny budou zmíněny i tragické osudy armádního
generála/Air marshala RNDr. Karla Janouška a plukovníka in memoriam Františka
Truhláře. Zmíněny budou také osudy letců z Karlovarska. Cílem je připomenout,
představit a hlavně nezapomenout na tyto dlouho opomíjené hrdiny našeho národa.
Součástí přednášky je i ukázka četných dobových artefaktů. Přednáší: PhDr. Daniel
Švec
12. 4. čtvrtek, 20:00 hod.
bar
vstupné 110 Kč
JAZZOVÉ INSPIRACE U KLAVÍRU
účinkují Lydie Havláková – zpěv, Vladimír Strnad – klavír. Na programu
G. Gershwin, J. Ježek, J. D. Kern, J. Kander a další.
26. 4. čtvrtek, 20:00 hod.

sál
vstupné 140 Kč
DUO BEAUTIFUL STRINGS
Houslistka Monika Urbanová a harfistka Hedvika Mousa Bacha založily Duo
Beautiful Strings již během svých studií na Hudební fakultě Akademie múzických
umění v Praze v roce 2010. Interpretky zahrnují do svého repertoáru kromě
originálních kompozic též vlastní aranžmá. Díla francouzských mistrů (C. Debussy,
M. Ravel, C. Saint-Saens aj.) natočily v roce 2013 na CD „Beau Soir“.
30. 4. pondělí, 19:30 – 22:30 hod.
terasa/hala
vstupné zdarma
ČARODĚJNICE - OLDIES DISCO
v podání DJ Davida Keilhauera s varietním vystoupením Ohnivého divadla Ignis.
Možnost opékání buřtů samozřejmostí. Při špatném počasí se program koná v hale
hotelu.
Podrobné informace získáte u programových specialistek nebo na webu
www.spainfo.cz. Změna programu a provozní doby vyhrazena.

BĚHOUNEK
1. 4. PŘEDVELIKONOČNÍ TANEČNÍ ODPOLEDNE
2. 4. pondělí v 15:00 hod
zimní zahrada
vstup volný
VELIKONOČNÍ ODPOLEDNE S HARFOU A UKÁZKAMI ZDOBENÍ
VELIKONOČNÍCH KRASLIC
Se svou brilantní hrou a šarmem Vás přijde potěšit Katarína Ševčíková, vyhledávaná
harfistka nejen u nás. V doprovodném programu se Vám předvede od 15:30 hod.
Karel Klingora, autor originálního způsobu zdobení barevnými drátky.
3. 4. úterý v 19:30 hod.

sál
vstupné 100 Kč
COUNTRY LEGENDS
Sehraná skupina z Karlových Varů hraje pro milovníky country písní.

10. 4. úterý v 15:30hod.
zimní zahrada
KONCERT SVĚTOVÝCH MELODIÍ
Na klavír hraje Jan Spira.

vstup volný

11. 4. středa od 19:00hod.
zimní zahrada
vstup volný
SPOLEČENSKÝ VEČER S GYMNASTICKÝM VYSTOUPENÍM
Večer s vystoupením gymnastek MDDM Ostrov pod vedením Lady Bláhové.
K hudbě a tanci hraje Jan Zumr.
17. 4. úterý v 19:30 hod.
sál
vstupné 150 Kč
KONCERT ITALSKÉHO TENORISTY GIANCARLA RUGGIERIEHO
Sólista českých i zahraničních operních scén s baletním doprovodem SONI
RUGGIERI, emeritní členky baletního souboru divadla v Ústí n. Labem. Na
programu jsou italské operní árie, známé operetní melodie, slavné italské písně
a filmové melodie.
26. 4. čtvrtek, v 15:30 hodin
zimní zahrada
vstup volný
KONCERT CHOPINA & EVANSE
Na klavír hraje Igor Kotov, známé skladby v podání absolventa petrohradské
konzervatoře.
30. 4. pondělí v 19:30 hod.
sál
vstupné 50 Kč
PŘEDNÁŠKA JÁCHYMOV V DOBĚ 30 LETÉ VÁLKY
Poutavá historická fakta přednáší Ing. Jaroslav Ochec, historik a báňský specialista.

CURIE - kavárna
2. 4. pondělí 19:30 hod.
vstupné 110 Kč
VELIKONOČNÍ KONCERT - STAROČEŠTÍ HELIGONKÁŘI
lidová muzika od Řípu.

3. 4. úterý 15:00 hod.
vstupné zdarma
VÝSTAVA - MÁ VLAST CESTAMI PROMĚN
Srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy. Společné česko - německé projekty na
záchranu památek. Těšíme se na Vaši návštěvu.
9. 4. pondělí 19:30 hod.
salónek Curie – 3. patro
vstupné zdarma
PRVNÍ POMOC SNADNO A RYCHLE
Česká přednáška o akutních stavech při nehodách atd. Přednášející: Jiří Borek –
záchranář.
11. 4. středa 19:30 hod.

vstupné 110 Kč

KATEŘINA A JEJÍ RECITÁL
Koncert zpěvačky Kateřiny Bodlákové s doprovodem pianisty J. Henry Volfa je
poskládaný ze známých světových skladeb. Stylově vychází z blues a akustického
popu s přídechem jazzu.
24. 4. středa 19:30 hod.
vstupné 50 Kč
PŘEDNÁŠKA SCHLIKOVÉ A OSTROVSKO
Významný šlechtický rod Schliků se nesmazatelně zapsal do historie Krušných hor,
měst Ostrova a Jáchymova. Po dobu 500 let zasahovali příslušníci tohoto rodu do
chodu událostí v Čechách a ve střední Evropě. Jejich osudy byly často velmi
dramatické. Štěpán Šlik je považován za zakladatele města Jáchymov
a podporovatele těžby rud, zejména stříbrných, v západním a středním Krušnohoří.

KULTURNÍ DŮM
9. 4. pondělí 15:00 hod

vstupné 150 Kč

KURZ MALOVÁNÍ KRASLIC
Přijďte se příjemně naladit. Naučíte se malovat kraslice jednoduchou technikou
rozehřátými voskovkami. Pracovní pomůcky i materiál jsou zahrnuty v ceně. Odborné
vedení Marie Kordaničová. Přihlášky nutné u programových specialistek do pátku
6. 4. Minimální počet účastníků 3.
16. 4. pondělí 15:00 hod.

vstupné 150 Kč

KERAMICKÝ KURZ
Kurz je určen všem, kteří by si rádi vyzkoušeli práci s hliněnou hmotou. V ceně je
odborné vedení keramického mistra Michala Špory z Karlových Varů, materiál,
zapůjčení prac. pomůcek, destiček a výpal hotových výrobků. Přihlášky
u programových specialistek nutné do pátku 13. 4. Minimální počet účastníků 3.
20. 4. pátek 19:30 hod.

vstupné 90 Kč

MANŽELSKÉ ŠTĚSTÍ
Divadelní spolek Ochotníci Ostrov. Otevřeně, ale s taktem, o manželském štěstí
vratkém. Komedie inspirovaná radami dobrých hospodyní v publikacích Ivy
Hüttnerové.

23. 4. pondělí 15:00 hod.
vstupné 150 Kč
VÝTVARNÝ KURZ MALOVÁNÍ „OHNĚM“ NA DŘEVO
Seznámíme vás s technikou pyrografie - vypálené kresby do dřeva, vytvoříte si
zajímavý doplněk do domácnosti, který bude zároveň jedinečným uměleckým
kouskem. Přihlášky nutné u programových specialistek do pátku 20. 4. Minimální
počet účastníků 3.

KINO RADIUM JÁCHYMOV
4. 4. středa 19:30

vstupné 90 Kč

MADAM SLUŽEBNÁ
Komedie / Drama / Francie / 2017 / 90 min
Bohatý a dobře situovaný americký pár Anne (Toni Collette) a Bob (Harvey Keitel)
se rozhodne okořenit svůj upadající vztah a přestěhuje se do zámku v romantické
Paříži. Při přípravě obzvláště luxusní večeře pro sofistikované přátele najednou
arogantní paní domu zjistí, že u stolu je prostřeno jen pro 13 hostů, a to ve své
pověrčivosti v žádném případě nemůže dovolit. Hrají: Toni Collette, Harvey Keitel…
7. 4. sobota 17:00, 19:30

vstupné 50 Kč

ALENKA V ZEMI ZÁZRAKŮ
Rodinný / Fantasy / Mysteriózní / Pohádka / Česko / 2018 /110 min
Poetické vyprávění malé dívky, která jako Alenka v říši divů putuje krajinou svého
dětství jako kouzelným labyrintem a pozoruje a zaznamenává svět. Sny a realita se jí
prolínají a vykreslují skrze její rodinu a svět slavností, kterými doslova protančí svým
fantazijním viděním světa. Před očima jí ožívají tajuplné a legendární postavy
Malého Prince, Andělky… Hrají: Viktorie Stříbrná, Veronika Žilková, Boleslav
Polívka, Tereza Taliánová…
11. 4. středa 19:30

vstupné 90 Kč

EWA FARNA 10: NEZNÁMÁ ZNÁMÁ
Dokumentární / Hudební / Česko / Polsko / 2017 / 72 min
Dokument Ewa Farna 10: Neznámá známá mapuje 10 let zpěvaččiny kariéry a také
přípravy na jubilejní koncert. Kolem této události se také původně mělo točit dějství
celého dokumentu. V tomto období se ale po dlouhých 10 letech zpěvačka nečekaně
rozešla se svým managementem a poslední singly si navíc vydala pod vlastním
vydavatelstvím… Hrají: Ewa Farna, Tomáš Klus, Matěj Ruppert.
14. 4. sobota 19:30

vstupné 90 Kč

TRPKÁ ÚRODA
Drama / Romantický / Válečný / Kanada / 2017 / 103 min / od 15 let
Trpká úroda je silným příběhem lásky, cti, vzpoury a přežití, inspirovaný jednou
z nejvíce přehlížených tragédií 20. století. Vypráví osudy dvou mladých milenců,
vtažených do pustošícího řádění Josefa Stalina a jeho genocidní politiky namířené
proti Ukrajině ve třicátých letech minulého století. Hrají: Samantha Barks, Barry
Pepper, Max Irons….

18. 4. středa 19:30

vstupné 90 Kč

DO VĚTRU
Drama / Česko / 2018 / 75 min
Příběh tří mladých lidí odehrávající se během letní plavby kolem řeckých ostrovů.
Nespoutaní sourozenci Matyáš a Natálie se plaví jako posádka plachetnice, na jejíž
palubu přistoupí syn majitele lodi dokumentarista Honza. Hrají: Vladimír Polívka,
Jenovéfa Boková, Matyáš Řezníček.
21. 4. sobota 17:00

vstupné 50 Kč

CESTA ZA KRÁLEM TROLLŮ
Rodinný / Fantasy / Dobrodružný / Pohádka / Norsko / 2017 / 104 min
Espen je nejmladší ze tří synů chudého farmáře. Doma jej používají jako rodinného
otloukánka, který není schopný žádné užitečné práce a jen chodí po lesích s hlavou
v oblacích a chytá lelky. Jeho jediným úkolem, který mu doma svěřili, je udržovat
v kamnech oheň, aby nevyhasl.
21. 4. sobota 19:30

vstupné 90 Kč

S LÁSKOU VINCENT
Animovaný / Životopisný / Krimi / Velká Británie / Polsko / 2017 / 94min / od 12 let
Celovečerní snímek o malíři Vincentovi van Goghovi S láskou Vincent (Loving
Vincent) navazuje na slova samotného génia, který jednou pronesl, že "může
komunikovat pouze skrze své malby". Byl natočen kombinací hraného filmu
a animace originálních olejomaleb. Hrají: Saoirse Ronan, Aidan Turner, Helen
McCrory…
25. 4. středa 19:30

vstupné 90 Kč

BAJKEŘI
Komedie / Česko / 2017 / 93 min
Nevlastní bratři Jáchym a David společně s kamarádem Sašou tráví většinu času ve
světě sociálních sítí. Vztahy pro ně představují chaty s virtuálními dívkami, které
nikdy neviděli, obživu falešná módní show, v níž se předstírá něco, co není a největší
životní problém pak vybitý mobil nebo nefunkční wifi. Na nátlak rodičů jsou donuceni
vydat se pod vedením Davidovy půvabné „macechy“ Terezy na dvousetkilometrový
cyklovýlet. Hrají: Adam Mišík, Hana Vagnerová, Jan Komínek, Vojtěch Machuta,
Celeste Buckingham…

28. 4. sobota 19:30

vstupné 90 Kč

VŠECHNO NEJHORŠÍ
Horor / Mysteriózní / Thriller / USA / 2017 / 96 min /od 12 let
Jak by se vám líbilo uvíznout v časové smyčce, kdy byste dokolečka prožívali ten
samý den? A zrovna své narozeniny? A jak by se vám líbilo, kdyby vás na jeho konci
pokaždé někdo zabil? Přitom, když se vysokoškolačka Tree probudila, bylo všechno
normální. Ačkoliv… Hrají: Jessica Rothe, Israel Broussard, Charles Aitken, Rachel
Matthews, GiGi Erneta…

PROHLÍDKA ŠPITÁLNÍHO KOSTELÍKA
Navštivte nejstarší dochovanou raně renesanční stavbu
našeho města. Špitální kostel postavený v letech 1516 1520 nebyl jako jedna z mála budov 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, která zachycuje Jáchymov na
historických fotografiích.
V dubnu se konají prohlídky ve dnech: 3. 4., 5. 4., 10. 4., 17. 4., 19. 4., 24. 4., 26. 4.
Začátek jednotlivých prohlídek je v 15.00 hodin. Na pozdější příchod návštěvníků
nebude brán zřetel a nebudou již na prohlídku vpuštěni. Kostel bude otevřen od 14.45
hodin. Texty v anglickém, německém a ruském jazyce k dispozici. Provázet Vás budou
pracovnice IKC Jáchymov.
Vstupné: dospělí 50,- Kč, děti a studenti 30,-Kč

ČTENÁŘI PÍŠÍ
MALÉ PŘIPOMENUTÍ
Když jsem se zajímal o historii Jáchymova v druhé polovině 19. století, tak jsem
zjistil, že je to vlastně historie požárů. Nenašel jsem ulici, kde by nehořelo. Ale
všechny tyto požáry překonal požár 31. března 1873, kdy během 4 hodin vyhořel
téměř celý Jáchymov. Na tuto katastrofu bychom neměli zapomínat. Jsou lidé, kteří
nezapomínají. A jsou to lidé nejen z Jáchymova. Vážím si lidí z Ostrova, kteří se přišli
pomodlit za Jáchymov na výročí výše zmíněné katastrofy ke kapličce Panny Marie
Altötingské na Novém Městě. U této kapličky se zastaví poměrně hodně lidí, zapálí
svíčku, někdo se pomodlí. Kapličku Altötting (Černá Madona, Černá Matka Boží)
postavili zdejší občané podle údajů v kronice děkana Böhma v roce 1731. Stála tedy
dříve, než byl postaven kapucínský klášter na Mariánské (postavený v roce 1765).
Kaplička se stala součástí často navštěvované poutní cesty z Jáchymova na
Mariánskou k poutnímu kostelu Nanebevzetí Panny Marie, postavenému v roce 1699.
Původní poutě se konaly s prosbou o navrácení zašlé slávy Jáchymova, v 19. století
se připojily prosby o ochránění před požáry. Ani dnes, v 21. století, nelze zanedbat
protipožární opatření a prevenci.
Jaroslav Ochec

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

HASIČI JÁCHYMOV
V tomto měsíci se mladí hasiči připravovali - ještě pořád v tělocvičně - na Český
halový pohár, jehož druhé kolo se konalo 24. 3. - 25. 3. 2018 v Jablonci nad Nisou.
Do Jablonce se vypravila reprezentace 7 dětí, tři z mladší a čtyři ze starší kategorie.
Jak dopadly, se dozvíte v příštím vydání Jáchymovského zpravodaje. Děti z té
nejmladší kategorie se zapojily do soutěže PO očima dětí a na schůzkách malovaly
obrázky s požární tematikou. Děti se v tomto měsíci také plně zabývaly požární
prevencí a její teorií. Jedenáctého března se sedm nejlepších vydalo do Žlutic na
okresní vyhodnocení odznaků odbornosti, kde musí každý kolektiv splnit alespoň tři
odznaky z pěti. Nám se podařilo svůj úkol splnit na 100% a všechny děti uspěly. Část
kolektivu také připravila předtančení na Josefskou zábavu a věřím, že se také moc
líbila. Dospěláci uspořádali Josefskou zábavu, na které zahrála kapela Fernetic.
Výjezdová jednotka pokračuje v kondičních jízdách a údržbě požární techniky
v akceschopnosti. Konalo se školení velitelů jednotky a družstev. Školení na dýchací
techniku, kde členové vyhledávali zraněnou osobu v těžko přístupném terénu.
Jednotka vyjížděla v měsíci březnu do 22. 3. ke dvěma zásahům a jednou na pomoc
při přenosu pacienta spolu se ZZS a jednou k dopravní nehodě, která se naštěstí
obešla bez zranění.

Za SDH Jáchymov Anna Plačková

SKAUTI JÁCHYMOV
Prostřední březnový víkend patřil víkendové akci v klubovně. V pátek jsme si
připravili spaní, po úklidu a večeři jsme si zahráli zajímavou únikovou hru. Před
spaním jsme si ještě pustili mírně ztřeštěný film.
V sobotu ráno ještě dorazila vlčata, rozdělili jsme si potřebné vybavení a vydali se
ven. V plánu bylo na otevřeném ohni uvařit k obědu polévku. Bohužel poslední
záchvěvy zimního počasí náš
záměr zhatily. Oheň se sice
Pavlovi s velkým nasazením
podařilo rozdělat, ale po
deštivém počasí v minulých
dnech byla většina dřeva pokryta
namrzlou vrstvou, která v ohni
odtávala. V kombinaci se silným
větrem oheň hořel jen velmi
neochotně, a tak jsme raději
zvolili ústup zpět do vyhřáté
klubovny. Zde šla příprava
oběda o poznání lépe, za chvilku
už zavoněla klasická kotlíková bramboračka… Po obědě následoval plánovaný
program – výroba survival náramků z padákové šňůry. Ze zbytků šňůry si také někteří
podle návodu vyrobili různé
přívěsky na klíče. Náramky si děti
vyrábí rády, bonusem těchto je, že
po jejich rozpletení lze snadno
získat několik metrů velmi pevné
šňůry, uvnitř opletu je
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hedvábných provázků, které lze
rovněž účelně využít. Po večeři jsme
si ještě zahráli několik her a po
náročném dni šli spát.
V neděli jsme uklízeli a před
polednem se rozprchli do svých
domovů.
V dubnu nás čeká tradiční výprava
do teplejších nižších poloh, snad
nám bude počasí přát!
Informace o naší činnosti naleznetete na facebooku: arnikajachymov. Fotografie pak
ve střediskové fotogalerii: http://arnikajachymov.rajce.idnes.cz.
Tomáš Barth
vedoucí střediska

