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V TOMTO ČÍSLE SI PŘEČTETE:
•
•
•
•

rada města
vakcinace psů
vítání občánků
dovolená lékařů

•
•
•
•

veřejné zasedání Zastupitelstva
knihovna informuje
hovory s občany
z archivu Zpravodaje

Z města

rada města

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
9. zasedání rady města ze dne 30. dubna 2020:
• neschválila žádost o finanční příspěvek na rok 2020, pro z.s. Festum Organi se sídlem
Žežice 101, na nahrávací projekt „Historické varhany v Karlovarském kraji“
• bere na vědomí aktualizovanou PD a pověřuje vedoucí OHS k udělení souhlasu
k územnímu řízení - SKIAREÁL Klínovec s. r.o.
• souhlasila s odnětím pozemku p.p.č.1538/18 o výměře 3 838 m2 z PUPFL. Veškeré
náklady s tím spojené hradí žadatel – Skiareál Klínovec
• souhlasila s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu Nadace ČEZ – Podpora regionů 2020
na nákup ochranných a desinfekčních prostředků
• schválila Smlouvu o dílo na zhotovení filmové reportáže Bezvaplán Jáchymov,
uzavřená mezi Městem Jáchymov a spol. BEZVAPLAN, s r.o. se sídlem Rybná
716/24, Praha, za cenu 15 tis. Kč

10. zasedání rady města ze dne 14. května 2020:
• souhlasila s pořádáním automobilových závodů do vrchu seriálu závodů
,,Krušnohorský pohár“ a bere na vědomí s tím i spojenou částečnou uzavírku silnice
č. III/22137 v katastru obce Mariánská, ve dnech 18.7.-19.7.2020, vždy od 08:00 hod.
do 18:00 hod
• schválila zadávací dokumentaci k podání nabídky na veřejnou zakázku „Opravy
místních komunikací v Jáchymově“ a ukládá OHS vyhlášením veřejné zakázky
• schválila dodatečnou úpravu komunikace náměstí Republiky pro provoz autobusů –
rozšíření oblouku dle návrhu projektanta
• schválila Smlouvu o nájmu mezi Lesy ČR a Město Jáchymov na užívání pozemků
v k.ú. Jáchymov – cyklostezka. Pronajímaná výměra 5380 m2, výše nájemného 1,14
Kč/m2/rok, celkové roční nájemné tak činí 6.133,- Kč bez DPH
• schválila pořádání hromadné sportovní akce – závod horských kol – Kona Enduro
Race Klínovec, ve Trail Parku Klínovec a jeho blízkém okolí, pořádaný ve dnech
13.-14.6.2020 za podmínek uvedených v souhlasu s pořádáním akce od společnosti
Lesy Jáchymov s r.o. Celý závod i přípravy na něj, se bude řídit aktuálním nařízení
vlády, bude splňovat veškeré hygienické požadavky a respektovat aktuální situaci
• schválila provoz dětských hřišť (930 – 1130 hod.) pro potřeby mateřské školy. Jedná
se o hřiště u MŠ a o hřiště Na Slovanech
Zpracovala Soňa Hynková

oznámení

Z města

HOVORY S OBČANY

PODĚKOVÁNÍ

Hovory s občany se konají dne 10.6.2020
od 16 hodin v zasedací místnosti na MěÚ
Jáchymov.

Tímto bychom rádi poděkovali paní
Kalinové z Nového Města za úklid cesty
od Havlovky po Abertamskou křižovatku.
Je úžasné, když lidé nejsou lhostejní
k životnímu prostředí. Zkuste se dívat
kolem sebe a když třeba na procházce
v lese uvidíte nepořádek, vezměte ho
s sebou. Anebo víte co? Stačí, když si
každý návštěvník našich hor odnese to, co
si přinesl.

XIII. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
XIII. veřejné zasedání Zastupitelstva
města se koná dne 17.6.2020 od 15 hodin.

Paní Kalinové ještě jednou děkujeme.

MĚSTSKÝ ÚŘAD JÁCHYMOV
úřední hodiny pro veřejnost

Za Lesy Jáchymov Pavel Novotný

Pondělí a středa 8.00 – 11.30 hod. a
12.00 – 16.45 hod.

MUDr. Jaroslava Cikhardtová
DOVOLENÁ
Ve dnech 7.7. - 24.7.2020 bude v naší
ordinaci čerpána řádná dovolená.
Zajistěte si, prosím, v čas dostatek léků.
Děkujeme a přejeme všem pevné zdraví.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Milé maminky,
na 12. červe 2020 jsme naplánovali
„Vítání občánků“. Pokud tedy máte doma
malého „drobečka“ a chcete se akce
zúčastnit, dejte nám o sobě vědět.
Formulář k přihlášení najdete na webu
města, a nebo si jej můžete vyzvednout
v Informačním centru. Formulář prosím
odevzdejte
v Infocentru
Jáchymov
nejpozději do 6. června.
Děkujeme a těšíme se na vás.

VAKCINACE PSŮ
V neděli 7. 6. 2020 proběhne v Jáchymově
každoroční vakcinace psů proti vzteklině.
Před radnicí od 16.00 do 16.30 hod.
Na Mariánské na zastávce v 15.40 hod.
Na Suché U Pašeráka v 16.50 hod.
Cena očkování:
• vzteklina 100,- Kč
• kombinace 300,- Kč (včetně
vztekliny)

Z města

ČESKÁ OBEC

Muzeum

Z města

MUZEUM KRÁLOVSKÁ MINCOVNA JÁCHYMOV
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.

Vstupné:
100 Kč, snížené 60 Kč.
Adresa: náměstí Republiky 37, 362 51
Jáchymov, tel. 736 754 831, email:
mincovna@kvmuz.cz
Otevřeno út-ne 10-18 hodin
www.kvmuz.cz

VÝSTAVA: Mýtus Atom
10.6. – 31.7.2020
Panelová výstava přibližuje radioaktivitu v nejširším slova smyslu. Po staletí si horníci
nevěděli rady s rudou, kterou nazývali smolinec. Objevení nového prvku, nazvaného
Uranium, a jeho záření se stalo předmětem zájmu vědců, a tím i objevením radioaktivity.
Objev štěpení jádra v prosinci 1938 byl jednou z nejzávažnějších událostí v dějinách
přírodních věd. Mimořádnou úlohu v tom hrály Krušné hory. Výchozí bod pro všechny další
aktivity představovala ložiska v Jáchymově.
Vzhledem k současné situaci začne výstava bez vernisáže.

Z města

knihovna

MĚSTSKÁ KNIHOVNA JÁCHYMOV
PONDĚLÍ
13,00 – 18,00 hod.

Naše webové stránky:
www.mkjachymov.cz

ÚTERÝ
10,00 – 12,00

Facebook:
Městská knihovna Jáchymov

13,00 – 16,00 hod.

ČTVRTEK
13,00 – 18,00 hod.
DPS návštěva 25. 6. 2020
11,00 hod.
NEDĚLE
Nedělní půjčování bude obnoveno od
září 2020
Kontakt: tel. 353 808 122
E-mail: knihovna.jachymov@tiscali.cz

Expozice Knihovny Latinské školy
Latinská knihovna bude otevřena od 1. června 2020 v běžné otevírací době.
Komentované prohlídky se prozatím nekonají – až do odvolání.
Komerční článek

placená inzerce

PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant ve všech
barvách a slepičky Green Shell - typu Araukana a Dark Shell-typu Maranska.
Stáří 15 - 19 týdnů, cena 169 - 219,- Kč/ ks.

Prodej: 23. června 2020
Jáchymov – autobusová zastávka u radnice - 14.35 hod.
Výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
Informace: pondělí - pátek od 09.00 do 16.00hod
tel. 601 576 270, 728 605 840, www.drubezcervenyhradek.cz

hasiči

Z města

Z ČINNOSTI HASIČŮ
Sbor dobrovolných hasičů se Vám na chvíli odmlčel, ale přesto pracoval i v této nouzové
době. V lednu jsme uspořádali opět Výroční valná hromada, na které se bilancoval uplynulý
rok.
V únoru se naše mládež zúčastnila zimního tábora na Mariánské na chatě Permoník. I když
nebylo počasí na lyže, přesto jsme si to náramně užili a dokonce jsme i stavěli sněhuláky a
bobovali. V březnu jsme s dětmi stihli plnění odborek – odznaků odbornosti. Zvládli jsme
to na 100%, podmínkou pro hru Plamen je splnění tří odznaků. My jsme z deseti splnili vše.
Těsně před uzavřením škol jsme se zúčastnili s dětmi závodů v uzlové štafetě. Na start jsme
postavili tři družstva – dvě starší a jedno mladší. Starší se umístili na místě prvním a druhém,
mladší na místě prvním. No a pak došlo k uzavření škol a vyhlášení nouzového stavu. V
tuto dobu jsme pracovali s děti přes Messenger v naší skupině. Děti dostávaly úkoly
teoretické a také praktické. Za tuto činnost obdržely body a ty co vše splnily, dostaly
zapůjčeny domů hadice a trénují jednotlivě. Děti nám také pomáhaly v dubnu po malém
uvolnění a možnosti pohybu venku roznášet Zpravodaj na Mariánské, šít roušky a také
dorost s postřikem zastávek.
Dospěláci také nezaháleli. Využili zimní tábor k úpravě první garáže, tak, aby zde děti
mohly cvičit a posilovat, vymalovali a upravili šatnu pro výjezdové oblečení Jednotky. V
době koronaviru – nouzového stavu, vyhlašovali základní informace, rozváželi roušky pro
občany města, později jsme rozváželi dezinfekci na ruce a podlahy a to několikrát - po
městě, na Novém Městě, Mariánskou a Suchou.
V dubnu začalo ŘSD pracovat na hlavní silnici a my jsme byli nuceni dát výjezdová vozidla
ven. Jsme rádi, že je teplo a Vás prosíme o shovívavost a trpělivost, jelikož jsme zabrali část
parkoviště a těžko se parkuje také Vám. Máme také komplikované výjezdy, ale to určitě
lidičky bydlící v paneláku již poznali. Přesto dodržujeme dobu výjezdu do 10 minut. Využili
jsme parkování techniky venku a pustili se do údržby, malování a podlah v dalších garážích.
Již se to rýsuje a vypadá to velice pěkně a čistě. Členové jednotky mimo akcí, které jsem již
vyjmenovala, pravidelně provádí strojní dny, strojníci – řidiči kondiční jízdy a také jsme
provedli několik školení a jedno praktické školení. Také se nám splnil jeden sen a obdrželi
jsme z dotace nový automobil – Ford Tranzit. Jednotka vyjela od ledna ke 24 výjezdům a
bohužel převážně na požáry a dopravní nehody.
Jménem jednotky Vás ještě moc prosím o shovívavost při parkování před MŠ. Prosím
zanechte nám prostor pro výjezd a zaparkování požární techniky. Nechtěli jsme z důvodu
opravy vozovky odhlásit naši jednotku z výjezdů.
Děkujeme za pochopení.
Přeji všem hodně zdravíčka a spokojenosti
Anna Plačková
starosta SDH Jáchymov

Z města

hasiči

Mohlo by vás zajímat

Z města

INZERCE ve Zpravodaji města
Inzerci zašlete na email ic-jachymov@volny.cz s vašimi fakturačními údaji (jméno
a příjmení, název PO, sídlo, IČ, adresa a v jakém formátu si přejete inzerovat).
1/4 stránky 200,- Kč + 21% DPH, 3/4 stránky 600,- Kč + 21% DPH,
1/2 stránky 400,- Kč + 21% DPH, 1/1 stránky 800,- Kč + 21% DPH,
barevná inzerce + 50%

Máte zájem vydat článek?
Článek by neměl přesahovat 1 stranu A4, velikost písma 14.
Měl by být v obvyklém textovém formátu Word nebo TXT.
Pokud k článku máte své fotografie, nevkládejte je do článku, pošlete je v příloze zvlášť
v co nejlepší možné kvalitě.
Článek by měl být opatřen jménem autora.
Článek pošlete na e-mail: ic-jachymov@volny.cz.
Uzávěrka dalšího čísla je vždy 15. v měsíci. Články došlé po uzávěrce nebudou
zveřejněny!

SLUŽBY PRŮVODCE – NOVINKA v IKC
I v letošní sezoně je možné využít služby průvodce městem. Vybrat
si můžete z několika okruhů:
„Šlikovka“ základní + rozšířená o pracovní tábor Svornost / cca 3 km
Radonová stezka základní + rozšířená do Údolí mlýnků / cca 3,5 km
Císařská alej + rozšířená přes hotel Můstek až do lázní / cca 5 km
Dívčí skok – z lázní zpět do lázní / cca 3 km
Prohlídky je nutno objednat v předstihu 14 dní pro skupinu min. 6 lidí.
Tel.: 353 811 379, ic-jachymov@volny.cz. Cena za osobu 50,- Kč.

AQUACENTRUM AGRICOLA
ZAHÁJILO PROVOZ. V měsíci červnu 2020 bude pro návštěvníky
otevřeno od 14:00 do 21:00 hodin.

Z města

matrika/info

JUBILEUM
Dne 30. 5. 2020 oslavil své
90. narozeniny pan

Miroslav Rudolf
Přejeme mu hodně zdraví a
spokojenosti do dalších let.
Rodina Holých, Rudolfovi,
Samochodkinovi, Voborníkovi,
Marieta Absolonová

CENÍK ZA ODVOZ ODPADU NA ROK 2020
Velikost
Svoz
Svoz
Svoz
Svoz
nádoby
1 x týdně
1 x za 14 dní
38 x ročně
2 x týdně
80 l
2.176,1.573,1.875,120 l
2.704,2.023,2.364,240 l
4.830,3.465,4.158,660 l
14.553,10.902,12.629,1100 l
29.950,17.093,22.360,47.824,Vysvětlivky: 1 x za 14 dní: svoz v sudé týdny,
38 x ročně: zahrnuje svoz: od 01. 04. do 30. 09. = 1 x za 14 dní v liché týdny
od 01. 10. do 31. 03. = 1 x týdně
SPLATNOST od 1. 1. 2020 do 15. 2. 2020, nebo ve dvou splátkách, kdy druhá splátka
je splatná do 15. 7. 2020 s tím, že si občan tuto platbu pohlídá sám.
O požadované změny v počtu sběrných nádob, velikosti sběrných nádob nebo
frekvence svozu, lze požádat pouze 2 x ročně písemně s řádným odůvodněním, a to
k 30. 6. a 31. 12. běžného kalendářního roku. Toto neplatí v případě, jedná-li se
o změnu v souvislosti s navýšením počtu sběrných nádob, zvýšením jejich objemu
nebo zvýšením frekvence svozu.

čtení na neděli

Z historie

Z ARCHIVU ZPRAVODAJE
Zaznamenali jsme z Jáchymova
Poděkování zaslal přípravný komitét
Mezinárodního sympozia o větrání dolů –
Congressus Joachimicus de fondinarium
ventilatione – které bylo pořádáno v lednu
v Jáchymově Hornickým ústavem Čs.
akademie věd. Podle sdělení pořadatelů
řada účastníků sympozia, zejména ze
zahraničí, vysoce hodnotila jak vědeckou a
odbornou úroveň sympozia, tak i
společenský program a vyslovila za to vše
své poděkování. Ve svých dopisech
zdůraznili,
že
v Jáchymově
bylo
vytvořeno velmi přátelské a srdečné
ovzduší pro vzájemné styky odborníků
aerologů všech zemí světa a že si
z Jáchymova
odnesli
ty
nejlepší
vzpomínky.
Oprava varhan ve špitálním kostelíku byla
zadána odbornému závodu, který ji
provede nejpozději do konce 1. pololetí
tohoto roku, aby v letním období mohly
být v kostelíku pořádány koncerty. Do
kostelíka bude zavedeno elektrické
osvětlení a bude provedena i úprava okolí.
Na opravu vyhořelé Šlikovy věže je v roce
1969 plánováno 200,000 Kčs a se stejnou
částkou se počítá i na rok 1970, kdy by

měla být oprava dokončena. Projekt
opravy se záměrem, že věž bude využita
jako rozhledna, vypracovává Státní ústav
pro rekonstrukci památkových měst a
objektů v Praze.
O dalším využití a záchraně památkově
chráněných budov – pošty Jáchymov 1 a
Slovanského domu jednala komise
svolaná MěstNV. Pošta se má v letošním
roce přestěhovat do budovy čp. 146.
Slovanský dům je již několik let opuštěn a
zejména pohled z Šafaříkovy ulice na
budovu je otřesný. Komise došla k závěru,
že předpokladem pro další využití je, aby
dosavadní uživatelé budov, tj. Okresní
správa spojů a Restaurace a hotely Karlovy
Vary uvedly budovy do přijatelného stavu.
K tomu se obě organizace zavázaly. Jako
možnost dalšího využití se naskýtá
možnost použití pro rekreační účely, jako
druhá varianta použití pro vybudování
muzea atomové energie. Takové muzeum
by si Jáchymov jistě zasloužil a bylo by to
druhé muzeum tohoto druhu na světě.
Jediné zatím existuje v Knoxvillu v USA.
Vybráno ze Zpravodaje 3/69
Přepsala Hana Kopecká

Předplatné Jáchymovského zpravodaje
lze domluvit v Informačním centru Jáchymov tel.: 353 811 379
Cena předplatného na rok je 60,- Kč za 12 ks, to znamená, že cena za kus je
5,- Kč. Předplatné lze zajistit i na kratší či delší dobu v Informačním centru.
Jsme tu pro vás každý den do 17.00 hodin.

Policie ČR

preventivní článek

POČASÍ NÁS LÁKÁ KE SPORTOVNÍM AKTIVITÁM
Sluneční paprsky nás vybízí vytáhnout
různá sportovní náčiní a vybavení od
běžeckých bot, přes jízdní kola až po
kolečkové brusle. Musíme však myslet na
to, že i při použití tohoto sportovního
vybavení je potřeba dodržet určitá
bezpečnostní pravidla, či dbát na
pravidelnou údržbu, abychom předešli
úrazu Vás samotných či úrazu někoho ve
Vašem blízkém okolí.
Při jízdě na kolečkových bruslích, jízdním
kole či koloběžce je potřeba zejména před
první jízdou ověřit, zda máte toto
sportovní vybavení zcela v pořádku.
Pravidelná kontrola během celé sezóny je
však samozřejmostí. Je nutné zkontrolovat
hlavně dotažení šroubů kol, či koleček,
ověřit funkčnost brzd, napnutí řetězu kola
či nahuštění pneumatik. Důležité je také
mít při všech sportovních aktivitách
sportovní oděv k tomu určený a stejně tak
důležité je mít i řádné obutí, aby nemohlo
dojít k úrazu, případně aby následky byly
co nejmenší.
Cyklisté by měli myslet zejména na svou
bezpečnost, proto doporučujeme užití
ochranné helmy, přestože její užití je
povinné jen pro cyklisty mladší osmnácti
let.
Další důležitou součástí Vašeho jízdního
kola je povinná výbava. Máte vše
v pořádku?
Vaše kolo musí mít:
• Dvě na sobě nezávislé brzdy –
(jízdní kola pro děti předškolního

•
•
•

•

věku nemusí mít ve výbavě přední
brzdu, pokud je na to konstrukčně
uzpůsobeno),
červenou zadní odrazku,
bílou přední odrazku,
odrazky oranžové barvy musí být
umístěny ve výpletu předního i
zadního kola a na obou stranách
šlapek,
páčky brzd a konce trubek řídítek
musí být zaslepeny.

V případě snížené viditelnosti musí být
kolo opatřeno bílým světlem vpředu a
zadním světlem červené barvy v zadní
části kola. Na kole se dále doporučuje mít
např. blatníky, zvonek, zámek na kolo,
reflexní prvky nebo lékárničku.
Další důležité pravidlo vidět a být viděn
platí však pro všechny, ne jen pro cyklisty
či sportovce. Proto noste oblečení jasných
barev, nejlépe v kombinaci s reflexními
prvky.
Při jakékoliv sportovní aktivitě dávejte
pozor při užívání sluchátek k poslechu
hudby. Může to být velmi nebezpečné a
následky mohou být mnohdy i tragické.
Při všech sportovních aktivitách buďte
obezřetní a vždy se ve zdraví vraťte domů
nprap. Mgr. Věra Hnátková
oddělení tisku a prevence Krajského
ředitelství policie Karlovarského kraje

nábor

Policie ČR

Tajenka

okénko pro děti
1. Název ubytovacího zařízení
v Jáchymově
2. Návštěvník kina
3. Včelí produkt
4. Začínající roční období
5. Část obličeje
6. Letní měsíc
7. Barva turistické značky
8. Název kaple v lázních
9. Jméno (27.6.)
10.12 kusů
11.Památný strom na Popově
12.Koření života

13.Opak slova nahoře
14.Bílá tekutina
15.Část Jáchymova, zastávka
16.Malovaný nábytek k ukládání věcí
17.Zaniklá obec (za Panoramou)
18.Orgány zraku
19.Bývalý podnik v lázních
20.Ovocný strom
21.Vesnice u Hroznětína

22.Dívčí oblečení
23.Těžní věž v Jáchymově (1525)
24.Naši sousedé
25.Pomůcka horníka v 16.st.
26.Dětská organizace

Šlikovka/Špitální kostel

ŠPITÁLNÍ KOSTEL 2020
PROHLÍDKY ČERVEN

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 červnu se konají prohlídky ve dnech:
4. 6., 11. 6., 18. 6. a 25. 6. 2020.
Začátek jednotlivých prohlídek je
v 15.00 hodin. Na pozdější příchod
návštěvníků nebude brán zřetel a nebudou
již na prohlídku vpuštěni. Texty
v anglickém, německém a ruském jazyce
k dispozici.
Provázet
Vás
budou
pracovnice IKC Jáchymov.
Vstupné: dospělí 50,- Kč, děti a studenti
30,-Kč
Těšíme se na Vaši návštěvu

Kultura

ŠLIKOVKA
Milí přátelé Šlikovky!
Jak jistě víte, pořádání velkých letních
festivalů
nebude
letos
umožněno
v souvislosti s probíhající epidemickou
situací. Stále se však uvažuje, v rámci
postupného
uvolňování
omezujících
opatření, že by se menší akce mohly konat
od určitého data a za dodržení příslušných
hygienických podmínek. Pokud by vývoj
nákazy v naší zemi probíhal příznivě
a vláda by povolila konání kulturních,
sportovních a společenských aktivit do 500
osob, chtěli bychom i my uspořádat náš
tradiční hudební festival Šlikovka.
Nepodceňujeme přitom riziko možného
šíření infekce, a proto hodláme zodpovědně
zajistit nutná opatření, aby k tomu nedošlo.
Nelze si to však představit bez vašeho
vstřícného přístupu, o který vás dopředu
prosíme.
Letošní ročník Šlikovky je jubilejní,
protože se koná již patnáctým rokem.
Naplánovali jsme jej na sobotu 4. července,
ale v případě že by to nebylo ještě možné,
přesunuli bychom datum na sobotu 8.
srpna. Program, který jsme původně
sestavili již v lednu tohoto roku byl
opravdu lákavý a bohatý. Žel není jisté, zda
se nám jej podaří vzhledem k současným
finančním možnostem naplnit. Uveřejněný
plakát je z tohoto důvodu zatím prázdný,
ale věřte, že bude v každém případě stát za
to!
Možná jste si na obrázku všimli, že oči
Štěpána Šlika jsou upřeny nahoru. Ne
jinam míří i naše oči, a to jak v případě
konání festivalu Šlikovka 2020, tak i
v případě probíhající epidemie-pandemie.
Kéž je nám shůry dáno!
Samuel Palán
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