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VÍTE, ŽE?
PAMPELIŠKA je významná léčivka.
Příznivě se projevuje při zánětech
močových cest a při ledvinových
kamenech, zvyšuje tvorbu a vylučování
žluči. Med je vhodný při léčení astmatu
nebo nachlazení.
PAMPELIŠKOVÝ MED (vyzkoušený)
400 ks hlavička pampelišky
2 litry voda
3 ks citrón
2 kg cukr krystal
Hlavičky rozkvetlých pampelišek bez
stonků vložíme do čtyřlitrového hrnce
a zalijeme 2 litry vody. Přidáme omyté
citróny, rozkrájené na kolečka a vaříme 15
minut. Potom hrnec odstavíme a vše necháme 24 hodin vylouhovat.
Druhý den přecedíme přes hustý cedník nebo přes plátýnko do čistého hrnce. Do
šťávy přidáme cukr a za občasného míchání vaříme ještě asi 1,5 hodiny, až se med
začne táhnout. Čím déle med vaříme, tím je hustší. Hotový pampeliškový med lijeme
ještě horký do malých skleniček, uzavřeme víčkem a máme hotovo.
Za RR Petra Javůrková
převzato z https:// www.toprecepty.cz
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
7. zasedání rady města ze dne 5. dubna 2016:
 schválila uzavření Smlouvy o dílo uzavřené mezi městem Jáchymov
a na vyhotovení projektové dokumentace na renovaci kapličky na
Popově za cenu 25 410,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu jejím
podpisem
 schválila finanční dar na uspořádání závodů v orientačním běhu
v areálu Eduard ve výši 5 000,- Kč pro Sportovní klub OB Ostrov,
z.s. se sídlem Ostrov, PSČ 363 01, Lidická 1201 a pověřuje starostu
podpisem darovací smlouvy
 schválila zřízení přípravné třídy ve školním roce 2016/2017
v Základní škole M.C.Sklodowské a mateřská škola Jáchymov
8. zasedání rady města ze dne 19. dubna 2016:
 schválila Smlouvu o prodeji majetku mezi Městem Jáchymov
a Spolkem Političtí vězni.cz a pověřuje starostu města podpisem
smlouvy. Jedná se o 12 informačních tabulí naučné stezky
Jáchymovské peklo
 schválila Smlouvu o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvu provést stavbu č. EP-12-0002533/VB1
„Jáchymov, KV, Havlíčkova, par. Duk. Hr., kVN“ s právnickou
osobou ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín mocensky
zastoupena na základě plné moci právnickou osobou OMEXON GA
Energo, s.r.o., Na střílně 1929/8, 323 00 Plzeň a pověřuje starostu
podpisem smlouvy
 vzala na vědomí uspořádání hudební produkce na pozemku (zahradě)
Nové Město 41 dne 3. 6. 2016, od 19.00 hod. do 24.00 hod. s tím, že
v případě stížností na rušení nočního klidu po 22.00 hodině, bude tato
hudební produkce ukončena

OZNÁMENÍ
VĚŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZM
Dne 11. 5. 2016 od 17.00 hod. na MěÚ Jáchymov se koná XV. veřejné zasedání
Zastupitelstva města.

PLÁNOVANÁ DOVOLENÁ - MUDr. Erika Handrychová
Upozorňujeme své pacienty, že ve dnech 27. 5. 2016, 15. 6. - 24. 6. 2016, 4. 7.- 8. 7.
2016, 8. 9.-16. 9. 2016 bude v naší ordinaci čerpána řádná dovolená.

SBĚRNÝ DVŮR JÁCHYMOV

STÁLE SBÍRÁME VÍČKA
Na IKC můžete nosit víčka od PET lahví a také víčka kovová, která budou použita
pro malého Vašíčka. Plastová a kovová víčka nemíchejte dohromady. Děkujeme za
jakékoli množství víček. IKC je otevřené každý den do 17.00 hodin.

VÝZVA PRO STÁNKAŘE A ŽIVNOSTNÍKY
pro všechny, kteří by rádi předvedli své výrobky návštěvníkům Jáchymovské pouti
20. srpna u kostela sv. Jáchyma nebo jim rádi nabídli své pochutiny v podobě
pohostinství. Pokud máte zájem zúčastnit se Jáchymovské poutě, přihlaste se do
8. srpna na Informačním centru v Jáchymově. Těšíme se na spolupráci.

..............................................................................
Upozorňujeme čtenáře, že neručíme za chyby, které se objeví v inzerátech nebo
příspěvcích, které nepřipravuje IKC spolu s RR. Za obsah článku odpovídá autor.
Příjem příspěvků do 25. dne v měsíci. Děkujeme za pochopení.

ŠKOLNÍ NOVINY
DEN ZEMĚ
Každý školní rok si na naší škole připomínáme Den Země, který připadá na
22. dubna. Při této příležitosti se vždy věnujeme ekologickým tématům, a to i jinou
formou. Snažíme se o různorodost a pestrost pojetí, a tak každý rok je překvapení, co
v rámci tohoto dne podnikneme. Letos jsme se zaměřili na třídění odpadu a ochranu
životního prostředí.
Dopoledne bylo rozděleno na dvě části. V první části se žáci 1. a 2. stupně věnovali
úklidu v okolí školy a také se zapojili do úklidu školní zahrady, která žákům slouží
nejen ke zpestření výukových hodin. Musíme pochválit všechny žáky školy
a především nesmíme zapomenout na ty nejmenší děti na naší škole, děti
z přípravného ročníku, které se s radostí a elánem také zapojily.
V druhé části dopoledne se žáci rozdělili. Žáci první až čtvrté třídy měli připravené
ekologické soutěže. Například třídili odpad do správných kontejnerů, skládali
obrázky z PET víček a také malovali krásné obrázky. Děti z přípravné třídy také
plnily různé zajímavé úkoly.
Jelikož nám přálo počasí, mohli se žáci páté třídy a celého druhého stupně odebrat
se svými třídními učiteli na „Mlýnskou stezku“. Zde se nám po celou dobu vytrvale
věnoval a obohacoval nás svými zajímavými komentáři k této stezce p. Vladimír Kříž.
Tímto bych mu ještě jednou chtěla poděkovat.
Co říci na závěr? Snad jen to, že se letošní projektový den ke Dni Země opravdu
vyvedl. Žáci ocenili možnost spolupráce a komunikace s dětmi z jiných tříd, možnost
učení se venku nebo v přírodě formou výuky, která přináší zábavu i poučení. Učitelé
si pochvalovali zájem, pečlivost i aktivitu všech zúčastněných.
Mgr. Štěpánka Hronová
koordinátor EVVO

FOTOHÁDANKA
Fotohádanka na tento měsíc určitě
nebude těžká.
Víte, kde se nachází tato součást těžní
věže?
A/ Na Bratrství
B/ Na Josefce
C/ Na Svornosti
Odpověď z dubnového zpravodaje:
B/ Nad Astorií
Na Vaše odpovědi čekáme do 25. 5.
Za redakční radu Ladislava Kulhavá.

MATRIKA
VZPOMÍNKA
Dne 4. května 2016 již uplynou 3 roky od úmrtí

pana Reného Lehma
Komu byl přítelem, tak ať vzpomíná v dobrém, jako by
žil. Vy ostatní vězte, že jednou i vy budete tam, odkud
není návratu, a tak se alespoň zamyslete. Doba žití je
krátká a nikdo neví, jak dlouhá.
Zarmoucená rodina

REKLAMA - NABÍDKA PRÁCE PRO OZP
Stabilní společnost hledá zaměstnance na montáž lehkých
elektrosoučástek. Určeno pouze pro OZP. Nástup možný po dohodě.
Kontakt: 773 471 391

KRÁLOVSKÁ MINCOVNA INFORMUJE
nám. Republiky 37, 362 51 Jáchymov
tel.: 736 754 831, e-mail: mincovna@kvmuz.cz, www.kvmuz.cz
otevřeno st-ne 9-12, 13-17 hodin
Vstupné: 80,- Kč, děti a senioři 50,- Kč, pro školy 30,- Kč.
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.
Nová stálá výstava: Hudba v Krušnohoří
Stálou expozici rozšířila výstava přibližující hudební minulost života v krušnohorské
oblasti. Výstava rozdělená do několika tématických sekcí prezentuje kolem stovky
zajímavých exponátů od hudebních nástrojů přes tištěné záznamy po různá umělecká
a lidová ztvárnění hudebního života.

Výstava: Rudné hornictví na Nejdecku
1. 4. - 29. 5. 2016
Výstava prostřednictvím informačních panelů seznámí návštěvníky s bohatou
a slavnou historií zdejší části Krušných hor, která je po většinu svého trvání těsně
spjata s horníky a nalezišti rud cínu a dalších kovů. Před vznik Krušných hor a jejich
postupnou kolonizaci expozice přibližuje, jak hornictví poznamenalo Krušné hory
a co je čeká v budoucnu.

Přednáška: Krušnohorská architektura a urbanismus, nové
poznatky počátků horního města Jáchymova
Sobota 21. 5. 2016 od 17.00 hodin.
Pozoruhodné a jedinečné prostředí Krušných hor se specifickým historiografickým
fenoménem, jaký představují krušnohorská horní města, představí Mgr. Lubomír
Zeman z Národního památkového ústavu v Lokti a Mgr. Martin Volf z Ústavu
archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě. V přednášce se
podrobněji zaměří na Jáchymov, kde se v omezeném prostoru a čase odehrála
strukturální změna, která předznamenala proměnu Krušných hor v raném novověku.
Rovněž seznámí s novými, velmi zajímavými nálezy a objevy z počátků stříbrné
horečky v Krušnohoří i samotném Jáchymově.
Přednáška se koná v rámci cyklu „Krušné hory - malé pohoří světového významu“
u
příležitosti
česko-německé
nominace
Hornické
kulturní
krajiny
Krušnohoří/Erzgebirge k zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO a v roce
500. výročí založení města Jáchymova.

DĚTI Z MŠ V MUZEU
Ve čtvrtek 21. 4. se přišly do muzea podívat děti z MŠ. Dva žáčci se proměnili
v historické postavy - krále Ludvíka Jagellonského a Štěpána Šlika. Všichni si pak se
zvídavostí prohlédli expozice, nejvíce se líbilo podzemí a pohyblivý model těžby.
Že jste ještě v jáchymovském muzeu nebyli? Tak neváhejte, přijďte, je zde hodně
zajímavostí.
Ladislava Kulhavá

DĚTI V MUZEU - NOC S ANDERSENEM
Co přejí děti Jáchymovu?
Tuto otázku dostaly děti v muzeu při Noci s Andersenem. Zde vám nabízíme některé
z gratulací našemu městu a také jednu básničku.
Milý Jáchymove, přeji ti, abys byl čistý, aby tě nikdo nezboural a žilo tu hodně lidí.
Přeji ti, abys měl hodně hřišť, a aby zde byly opravené domy.
Jáchymove, přeji ti, aby se k tobě lidé pěkně chovali, aby se ti to líbilo.
Jáchymov je malé město,
chci, aby v něm bylo čisto.
Letos ti je 500 let,
ale neví to celý svět.
Já tě dobře znám,
přeji vše nejlepší k narozeninám.
A co přejete našemu městu k významnému výročí vy? Napište nám...
Ladislava Kulhavá

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
10,00 – 12.00
ČTVRTEK
Setkání v DPS
26. května
Neděle v knihovně 29. května

13,00 – 18,00 hod.
13,00 – 16,00 hod.
13,00 – 18,00 hod.
10,00 – 11,00 hod.
13,00 – 17,00 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 ANDERSENEM
1. dubna proběhla v naší knihovně 5. Noc s Andersenem. Zájem dětí byl velký,
bohužel jsme se letos potýkali s organizačními překážkami. Přesto jsme se zde sešli
v počtu 16 dětí a 4 dospělých, tentokrát již v 17:00, abychom se stihli naučit píseň

o Karlu IV., kterou jsme jako překvapení zazpívali divadelnímu souboru Viktora
Braunreitera, který k nám přijel s představením Karel IV. a písmenka.
Tím však překvapení večera zdaleka nekončila. Po procházce Jáchymovem jsme
zamířili do Muzea, kde na nás čekal král Ludvík Jagellonský se svým dvorem.
Nahlédli jsme do historie založení města a popřáli Jáchymovu vše nejlepší … ale to si
budete moct sami přečíst v kronice.
Po malé svačině na doplnění energie se páťáci odhodlali vzít program do vlastních
rukou a připravili nám show Knihovna má talent!, která byla natolik vtipná
a povedená, že inspirovala i ostatní k tvorbě programu. Nakonec nás čekalo ještě
několik soutěží a na závěr čtení o jáchymovském stříbru. Spát jsme šli až o půlnoci,
i to se však mnohým zdálo příliš brzy.
Závěrem bych ráda poděkovala za sponzorství a pomoc s organizací
Karlovarskému kraji, městu Jáchymov, Královské mincovně, Lázním Jáchymov, škole
M. Curie-Sklodowské, zejména paní učitelce Joskové a Ing. Zdeně Mytníkové.
Děkujeme!

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. Přijďte se podívat na skvost
našeho města.

V květnu se konají prohlídky ve dnech: 2., 4., 9., 11., 13, 16., 18., 20., 25., 27. a 30.
Začátky jednotlivých prohlídek jsou v 14.00 a 15.00 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
Pro skupiny nad 10 osob je možné domluvit prohlídku i v jiném, než běžném, termínu.
Domluva je nutná min. 14 dní předem. Tel: 353 811 379 IKC.

PROHLÍDKA KOSTELA SVATÉHO 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: 5. 5 a 19. 5. 2016
Český výklad od 16.00 hodin
Mše se konají vždy ve středu od 16.00 hodin
a v neděli od 10.00 hodin.

ČTENÍ Z JÁCHYMOVSKÉHO KOLA PŘÍBĚHŮ
Jáchymov 18. března 2016
Redakční kruh jáchymovského Kola příběhů uspořádal v páteční podvečer
v konferenčním salónku místní knihovny komponované pásmo čtení, vyprávění a
debaty zaměřené na osudy lidí, kteří svým životem zanechali otisk v jáchymovské
historii.
Iniciátoři celé akce nejprve posluchačům představili projekt Kolo příběhů, jehož
cílem je začít vytvářet, a do budoucna tak uchovat příběhy osobností spjatých
s Jáchymovem. Po krátkém úvodu zazněly čtené ukázky čtyř takových medailonů,
a sice Marie Curie-Sklodowské, Antona Petera Böhma, Antonína Mikšíka a Josefa
Štěpa.
Posluchači se během celé akce mohli zapojovat svými dotazy, připomínkami, ale také
například osobními vzpomínkami, a tak se celé více než dvouhodinové pásmo neslo
v duchu příjemné diskuse.
Závěrem je možná dobré připomenout, že Kolo příběhů vzniká jako příspěvek
redakčního kruhu k jáchymovským oslavám 500. výročí založení města a čtení bylo
první doprovodnou akcí s tímto projektem spojenou. Následovat budou ještě další
čtení a celá akce vyvrcholí 1. července 2016, kdy bude na jáchymovské radnici
slavnostně instalován dřevěný model důlního kola, jehož součástí budou právě
i medailony zajímavých jáchymovských osobností.
Za redakční kruh Kola příběhů Vít Laitl

MLÝNSKÁ CESTA
Promenádní
cesta
z
Jáchymova
do
Ostrova
Roseggerweg.
Této promenádní cestě se v 60. letech minulého století říkalo cesta Niklase
Hermanna, jáchymovského učitele z 16. století a skladatele pěkných duchovních
písní. Cesta prochází Mlýnským údolím a můžeme zde nalézt pozůstatky, jak po důlní
činnosti, ale i po mlýnech, které neodmyslitelně patřily k tomuto údolí. V údolí, které
vede od konce Jáchymova do Ostrova, bylo 7 až 8 mlýnů. V prostoru dnešního
kamenného mostu pod parkovištěm Radium Palace byl mlýn na mouku Karla
Schaidera. Níže stojí Panský mlýn, na jehož stavbu bylo použito dřevo, jež měli v roce
1520 připravené kapucíni na stavbu kláštera na Mariánské, s čímž však v převážně
protestantském Jáchymově neuspěli. V současné době je dnes zázemí údržby lázní
Jáchymov.
Následuje Maderův mlýn, který byl stržen a rozebrán na přelomu 19. a 20. století.
Před dalším mlýnem je nyní domek s malou vodní elektrárnou provozovanou
Léčebnými lázněmi Jáchymov. Nad elektrárnou je skála, na které je vytesán nápis.
Jedná se o jména tří mužů, kteří odešli bojovat do první světové války. Nepodařilo se
mi zjistit bližší informace o jejich osudu. Petrův mlýn je nejstarším vodním mlýnem
na území dnešní ČR. Dendrochronologickým průzkumem zbytků dřeva byl mlýn
datován do období 1525–30. Toto bádání provedla Dendrochronologická společnost.
V roce 1930 je doložena jako majitelka mlýna a pily Marie Schofflová. V tomto roce
zde bylo nainstalované vodní kolo na svrchní vodu a turbína.

Do dnešní doby se dochovaly zbytky středověkého zdiva a původní kamenná vana na
turbínu. Po II. sv. válce byl objekt přestavěn např. na sklad léků (při protržení hráze
jezírka (Stadtteichu) došlo k vyplavení chemikálií a léků do potoka – proto byl sklad
zrušen) nebo továrnu na zpracování plastů. Po zkrachování továrny objekt chátral,
což bylo uspíšeno zloději kovů a vyřezáváním střešních konstrukcí. Nakonec došlo
i k samovolné destrukci zdiva. Město Jáchymov v současné době (2015) zvažuje
demolici areálu při zachování historického zdiva. Zdroj - www.palfi.cz
Následuje Horní drátovna. Z původní drátovny se stal mlýn na obilí, který byl
v provozu až do poloviny 90. let 19. století a potom sloužil jako obytný dům. Má
název Horní Specknerův mlýn, po válce byl neobydlen a poté se z něho stalo
zbořeniště. V roce 2013 zde postavil Martin Hanč malou vodní elektrárnu.
Další dva mlýny sloužily jako papírny. První zmínka o nich je z roku 1559. V roce
1598 založil papírnu člen významné papírenské rodiny Abtů – Adam Abt. Vyráběl
pevný a silný papír, nejlepší v Českém království. Zdejší papír byl na konci
devatenáctého století vyvážen do Leydenu a tam se z něj vyráběly bankocetle –
papírové peníze Rakousko-Uherska. Papír byl tak kvalitní, že z jednoho listu zvláštní
metodou v Leydenu získávali listy dva. Později na papír z Jáchymova napsal několik
svých děl J. S. Bach.
Horní papírna - Trinksův mlýn sloužila do roku 1931 a poté se změnila na
vyhledávaný hostinec a pilu. Dnes je zde známá restaurace U Vlčků. Restaurace
U Vlčků byla oblíbeným výletním místem lázeňských hostů, a za zmínku stojí také
nehoda vlaku, kterému selhaly brzdy, a právě naproti restauraci vykolejil a zřítil se
až na silnici přesně před mostek vedoucí k restauraci.
Také dolní papírna – Blahův mlýn, pracovala dlouho, naposled jako pila, která
byla v provozu ještě v polovině minulého století. V současnosti zde probíhají
rekonstrukční práce a objekt je znám jako penzion MUT. Obě papírny v minulosti
tvořily významnou hranici a přísně dodržovanou hranici. Ne státní, ale jazykovou.
Zatímco v dolní pile se ještě hovořilo německy, chebským nářečím, tak v horní pile se
přísně dodržoval hovor jáchymovským krušnohorským nářečím.
Poslední mlýn na této straně potoka a před obcí Horní Žďár byla drátovna
označená jako dolní Specknerův mlýn. První zmínka je z roku 1726. Původně se
jednalo o mlýn na obilí, od roku 1919 o elektrárnu a od roku 1929 o pilu. Další
drátovnu bychom našli na místě, kde Veseřice podtéká silnici z Jáchymova (u
dnešního Silo-systému). Restaurace U Václava v Horním Žďáru taky bývaly mlýnem
a hotel Subterra (dříve Zvláštní škola) stojí na místě mlýna U Semeráda. Vrchol
mlýnského podnikání nastal na přelomu 18. a 19. století, ale dříve i později se zde
mlýny nacházely. Stezka vedla nad Horním Žďárem a poté se jedna její část stáčela
do obce Hluboký, kde byl objeven radioaktivní pramen. Několik ostrovských občanů
toto chtělo využít a otevřít v Ostrově lázně, což se také dařilo. Ale Jáchymovské lázně
podaly na toto podnikání žalobu, čímž se rozvoj lázeňství v Ostrově zastavil. Soudní
pře se vlekla a přerušila ji II. sv. válka. Po válce se už nikdo o toto nezajímal.
Zdroj -www.palfi.cz a článek pana Ochece.
V současné době je Promenáda díky dobrovolníkům postupně obnovována. Je
v plánu instalovat lavičky a informační tabule. Budeme vděčni za každou finanční
nebo fyzickou pomoc.
Vladimír Kříž

KULTURNÍ PROGRAM KVĚTEN 2016
RADIUM PALACE
5. 5. čtvrtek 20:00 hod.
sál
vstupné 130 Kč
JARNÍ RECITÁL PRO PIANO A HOUSLE
Alice Michel vystudovala hru na piano a varhany na Konzervatoři v Lausann
a Vysokou hudební školu v Londýně. Hostovala ve většině evropských zemí, v USA,
Mexiku a v Maroku.
19. 5. čtvrtek 20:00 hod.

sál
vstupné 140 Kč
NA KŘÍDLECH ZPĚVU
Koncert populárních melodií pro milovníky nestárnoucích písní, jako je Caro mio
ben, La paloma či Santa Lucia, ale také operetních a muzikálových melodií z Rose
Marie, West Side Story nebo My Fair Lady. Je sestaven speciálně pro lázeňské hosty
tak, aby si v něm každý z posluchačů mohl najít svou oblíbenou skladbu.
26. 5. čtvrtek 20:00 hod.

sál
vstupné 140 Kč
Z OPERETY DO MUZIKÁLU
Vynikající sólisté z Prahy, Lydie Havláková – soprán, Vladimír Jelen – basbaryton
Jan Flégl – tenor, Robert Fuchs – klavír.
28. 5. sobota od 10 hod.
lázeňský park
Zahájení lázeňské sezóny v Jáchymově, 500. výročí založení města + VIP večer na
Radium Palaci
29. 5. neděle od 9 hod.
lázeňský park
Snídaně v trávě, ranní rozcvička a další doprovodný sportovní program
u příležitosti zahájení lázeňské sezóny

BĚHOUNEK
8. 5. neděle 10:00
sál
vstup volný
NEDĚLNÍ MATINÉ U PŘÍLEŽITOSTI STÁTNÍHO SVÁTKU
Koncert souboru FAMILY z Karlových Varů. Představí se muzikální rodina
Pitrova, rodiče profesionální hudebníci a jejich nadané děti. Renata Pitrová – klavír.
Učí hru na klavír na ZUŠ v Karlových Varech, spolupracuje s Karlovarským symf.
orchestrem am: Händel, Telemann, Suk, Janáček, Piazzolla aj.
10. 5. úterý 19.30

sál
vstupné 120 Kč
NEJSLAVNĚJŠÍ MUZIKÁLOVÉ MELODIE
Zuzana Seibertová – zpěv, Jakub Šmíd – zpěv, Jan Kubeš – klavírní doprovod. Na
programu skladby slavných skladatelů, L. Webera, L. Bricuse, A. Lernera a dalších.
Muzikály Jekyll a Hyde, My Fair Lady, Fantom opery atd.

17. 5. úterý 15:30 hod.
zimní zahrada
vstup volný
KONCERT SVĚTOVÝCH MELODIÍ - na klavír hraje Jan Spira
24. 5. úterý 19:30

sál
vstupné 130 Kč
ŠANSON - POEZIE VŠEDNÍCH DNU
Večer slavných francouzských a světových šansonů v originálním provedení skvělé
zpěvačky Jany Štěrbové.
27. 5. pátek 19:00 hod.
TERASA na 5. patře
vstup volný
JARNÍ PARTY NA TERASE u příležitosti Zahájení 110. lázeňské sezóny
K tanci a poslechu hraje Live Duo Libuše Smetanové. Dobroty z grilu za příznivé
ceny! V případě nepříznivého počasí se program koná v zimní zahradě hotelu
Běhounek.

CURIE - kavárna
1. 5. neděle 19:30 hod.

vstupné 100 Kč

LEDECKÁ DUDÁCKÁ KAPELA
Krojovaná kapela v zábavném programu zahraje lidové písně z Chodska, Plzeňska
a jižních Čech. Moderuje kapelník Libor Valečka.
4. 5. středa 19:30 hod.

vstupné 100 Kč

RECITÁL KVĚTY TETUROVÉ
Kapelník bigbandu "Červení panteři" a dětského orchestru "Panteříci". Ovládá hru
na všechny typy saxofonů a klarinetů. Vystupovala s Felixem Slováčkem, Pavlínou
Senič, Radimem Linhartem.
17. 5. úterý 19:30 hod.
vstupné 100 Kč
WHITNEY HOUSTON A FILMOVÉ MELODIE
Vzpomínkový koncert na jednu z nejúspěšnějších a nejprodávanějších světových
zpěvaček. Uslyšíte známé songy od Whitney Houston a filmové melodie v podání
Stanislavy Kneifová, klavírní doprovod Josef Škulavík.
28. 5. sobota 19:30 hod.
vstup zdarma
TANEČNÍ VEČER S PROGRAMEM
V rámci zahájení lázeňské sezóny. K tanci a poslechu hraje Vladislav Prokop.
31. 5. úterý 19:30 hod.
COUNTRY VEČER S LONČA GANG
K tanci a poslechu Vám zahraje skupina Lonca Gang.

vstupné 100 Kč

KINO RADIUM JÁCHYMOV
4. 5. středa 19:30

vstupné 70 Kč

MÁJ
Poetický / Česko / 2008 / 69 min.
Filmový projekt s názvem „Máj“ režiséra a kameramana F. A. Brabce je koncipován
jako celovečerní hraný film pro celou rodinu. Tento projekt v mnoha ohledech
navazuje na film „Kytice“. Hrají: Matěj Stropnický, Sandra Lehnertová, Juraj
Kukura...
7. 5. sobota 17:00

vstupné 30 Kč

HODNÝ DINOSAURUS
Animovaný / Rodinný / Komedie / USA / 2015 / 101 min.
Pixar Animation Studios vás zvou na dobrodružnou výpravu do světa dinosaurů, kde
se Apatosaurus jménem Arlo spřátelí s člověkem. Na cestách drsnou, ale překrásnou
divočinou se Arlo naučí čelit svému strachu a zjistí, že je schopen velkých činů...
7. 5. sobota 19:30

vstupné 70 Kč

VOJTĚCH
Komedie / Drama /Slovensko / 2015 / 98 min.
Vojtěch je městská komedie, které dominuje příběh „ztraceného" čtyřicátníka.
Vojtěch prožívá krizi středního věku. Přijde mu, že je na tomto světě nepotřebný
v každém ohledu. Přišel o ženu, o práci, s rodinou se nestýká... Hrají: Matej Landl,
Marián Miezga...
11. 5. středa 19:30

vstupné 80 Kč

TRABANTEM DO POSLEDNÍHO DECHU
Dokumentární / Road movie / Česko / Slovensko / 2016 / 96 min.
Patrně nejznámější český cestovatel současnosti Dan Přibáň podnikl svou dosud
nejnáročnější expedici. Posádky dvou žlutých trabantů, polského Fiatu neboli
malucha, půlroční dobrodružné výpravy projely Východní Timor, Indonésii, Malajsii
a Thajsko.
14. 5. sobota 17:00

vstupné 30 Kč

LOVCI DRAKŮ
Animovaný / Francie / Německo / Lucembursko / 2008 / 80 min.
Připravte se na průzkum ostrovů, kde nebezpečí číhá za každým rohem, na seznámení
s nejstatečnějšími hrdiny a nejrychlejší běh svého života (ten budete nutně
potřebovat, až se na vás pohrnou draci z obou stran Velké západní zdi)!
14. 5. sobota 19:30

vstupné 70 Kč

FAKJŮ PANE UČITELI 2
Komedie / Německo / 2015 / 115 min / od 12 let
Být úspěšným lupičem vyžaduje mít pevné nervy. A když jste k tomu i učitelem na
střední, potřebujete nervy jako špagáty a vražednou bezohlednost. A přesně díky
tomu u školní tabule uspěl bývalý zločinec a současný samozvaný učitel Zeki Müller...

18. 5. středa 19:30

vstupné 70 Kč

CELEBRITY S.R.O.
Komedie / Česko / 2015 / 103 min.
Děj filmu nás zavede do blíže nejmenovaného studia se všemi typickými postavičkami
tohoto světa rychloobrátkové zábavy. Mladí začínající herci se tu potkávají
s neskutečně prudivými hereckými legendami, technici tu a tam něco pokazí a vše by
běželo ve svých obvyklých zajetých kolejích, kdyby... Hrají: Jiří Mádl, Monika
Horváthová, Filip Kaňkovský...
21. 5. sobota 17:00
vstupné 30 Kč
Jo Nesbø: DOKTOR PROKTOR A PRDÍCÍ PRÁŠEK
Rodinný / Norsko / 2014 / 87 min.
Hlavním hrdinou je ztřeštěný vynálezce Doktor Proktor, dívka Líza a klučina
s ohnivými vlasy jménem Bulík. Ten se právě přistěhoval do čtvrti v Oslo, kde žije
Proktor a Líza. Jakmile se mu podaří zjistit, že podivín doktor Proktor vynalezl opět
něco šíleného, musí u toho být!
vstupné 70 Kč

21. 5. sobota 19:30

MUZIKÁL ANEB CESTY KE ŠTĚSTÍ
Hudební / Taneční / Česko / 2016 / 85 min. / od 12 let
Třída pražské konzervatoře má na letním soustředění za úkol nazkoušet Starce na
chmelu v původní muzikálové podobě. Na výsledku závisí jejich budoucí kariérní
život. Studenti jsou ze začátku znechucení, že se budou věnovat klasickému českému
muzikálu. Během zkoušení je pohltí kouzlo Starců... Hrají: Vica Kerekes, Roman
Vojtek, Martin Písařík, Anna Fialová...
25. 5. středa 19:30

vstupné 70 Kč

RUDÝ KAPITÁN
Krimi / Thriller / Česko / Slovensko / Polsko / 2016 / 115 min. / od 15 let
Příběh se odehrává v horkém létě roku 1992, půl roku před rozdělením
Československa. Mladý detektiv Richard Krauz se dostává k novému případu – na
hřbitově byla vykopána mrtvola kostelníka Kloknera s hřebíkem v hlavě... Hrají:
Maciej Stuhr, Oldřich Kaiser...

POZVÁNKA NA ČERVNOVÉ AKCE
POHÁDKOVÝ LES
Neděle 5. června
Stezka pro děti plná her, překvapení a pohádkových postav. Letos na nové trase a se
zajímavým programem v cíli.

FOTBALOVÝ TURNAJ O POHÁR STAROSTY MĚSTA
Sobota 25. června
Dejte dohromady tým a přijďte si s námi zahrát.

SKAUTSKÉ STŘEDISKO ARNIKA
V sobotu 16. dubna 2016 uspořádalo skautské středisko Arnika pro veřejnost
orientačně-poznávací městský závod družin "O poklad Štěpána Šlika". Pozvánku na
tento závod, pořádaný u příležitosti roku oslav 500. výročí založení města
Jáchymova, jste si mohli přečíst v předchozích vydáních Zpravodaje.
Závodu se zúčastnilo 61 soutěžících v 17 soutěžních družinách a 3 kategoriích
(12 dětských družin, 3 rodinné a 2 dospělácké).
Pro družiny bylo připraveno 10 stanovišť s úkoly a 30 otázek, za které se soutěžící
snažili získat co nejvíce bodů. Návštěva stanovišť či odpovídání na otázky nebylo
povinné, o vítězi závodu ovšem rozhodly získané body.
Na soutěžící během čtyřhodinového závodu čekaly tyto úkoly: poznávání historických
osobností, poznávání předmětů spojených s hornictvím a Jáchymovem, házení na
přesnost, různé logické úkoly, hledání významných hrobů na místním hřbitově,
hledání stříbrných valounků v hlušině, vyvažování stříbra pomocí dvouramenných
vah či skládání básní o Jáchymově. Ukázka těch nejzdařilejších:
Jáchymov je vesnička,
vede do ní cestička.

Jáchymov je město uranu,
a ne žádné město buranů.

Dříve se tu těžil uran,
kdo to neví, ten je buran.

Razily se tu tolary,
a ty jsou hezčí než dolary.

Voda je tu léčivá,
dost se za ní platívá.

Jsou tu skvělé lázně,
radost o tom skládat básně.

Mají tu víc hotelů,
nežli starých kostelů.

Radioaktivní voda,
ležet v ní je pohoda.

A až bude 1000 let,
vrátíme se zase zpět.

Před altánem obří ucho,
ať je vlhko nebo sucho.
Tohle místo blahodárných pramenů,
na to jen tak nezapomenu!

I když soutěžícím celý závod ztěžoval vytrvalý déšť, nakonec se se vším statečně
poprali. Pro všechny účasníky jsme měli vybudované zázemí - velký party stan,
várnici s teplým čajem a malé občerstvení.
Vítězem v kategorii dospělých se stala družina "My neběháme!" (skauti z Nejdku)
a vítězem rodinné kategorie družina "Vlčí stopa" (Jáchymov). V dětské kategorii
byla vzhledem k velkému počtu účastníků vyhlašována první tři místa: vítězem se
stala družina "Tři borci" (skauti z Jáchymova), na druhém místě se umístila družina
"Čudláci" (ZŠ Chomutov) a na třetím místě družina "Šlikovci" (ZŠ Chomutov).
Kompletní výsledková listina je k prohlédnutí na webových stránkách závodu:
www.arnikajachymov.cz/opss2016. Všichni vyhlášení vyhráli hodnotné ceny a ti
ostatní alespoň několik upomínkových předmětů k oslavám 500. výročí založení
města.

Celý závod bychom nemohli uspořádat bez pomoci ochotných lidí, kamarádů
a známých. Speciální dík patří panu Karlu Kostkovi za zapůjčení a stavbu party
stanu, městu Jáchymov za finanční podporu akce, servisnímu týmu závodu za jeho
zajištění a všem 15 rozhodčím na stanovištích za pomoc. Děkujeme!
Fotografie z celé akce jsou k prohlédnutí ve střediskové fotogalerii:
http://arnikajachymov.rajce.idnes.cz.
Tomáš Barth
vedoucí střediska

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Policie ČR Jáchymov

353 811 158, 721 773 597

Záchranná služba

155

Okresní ohlašovna požárů

150, 950 370 112 (Karlovy Vary)

Nemocnice Ostrov recepce

353 364 255

Ústředna nemocnice

353 364 111

Rychlá záchranná služba K. Vary

353 232 000

Ohlašovna požárů Jáchymov

353 811 158, 725 056 518

Městský úřad

353 808 111, fax: 353 808 112

Bytový úřad

353 808 124

Informační centrum

353 811 379

Česká pošta – Jáchymov

353 811 647, 353 811 155
MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Karin Pašková, TEL: 353 808 122
13.00 - 18.00 hodin
10.00 -12.00
13.00 - 16.00 hodin

PO, ČT
ÚT

ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
MUDr. Erika Handrychová TEL.: 353 811 244

PO, ÚT, ST, PÁ

7.30 - 11.30 hodin

ST
13.00 - 15.00 hodin - plánované vyšetření a homeopatie
ČT
13.00 - 17.00 hodin
_________________________________________________________________________
ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE
MUDr. Pavel Hecht, TEL.: 353 811 551
PO, ST, ČT
7.30 - 11.30
13.00 – 15.00 hodin
ÚT
7.30 - 11.30
13.00 – 16.30 hodin
PÁ
7.30 - 11.30
12.30 – 14.00 hodin
Poslední pacient je přijímán 30 minut před ukončením pracovní doby.
ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE od 1. 1.2015
MUDr. Jaroslava Cikhardtová, Zdeňka Klejchová TEL.: 353 811 390
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

8.00 – 13.00 hodin
------------------------------------------------8.00 - 12.00 hodin
8.00 - 13.00 hodin

-------------------------16.00 – 18.30 hodin
15.00 – 18.30 hodin
12.30 – 17.00 hodin
-----------------------------

REKLAMA

