JÁCHYMOVSKÝ
ZPRAVODAJ

V tomto čísle si přečtete:
• slovo místostarostky
• rada města
• kulturní program
• jubilea
• sport, ostatní články
• pozvánky na kulturní akce
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DĚTSKÉ HŘIŠTĚ TOLÁREK
Turnaj v malé kopané o pohár starosty
Dvanáct družstev, sedmdesát borců a deset borkyň, tropické počasí, nové hřiště,
nádherný a putovní pohár starosty, přepychový bufet pana Hellmicha, dobrá
nálada, tak by se dal stručně charakterizovat nultý ročník turnaje v malé kopané,
který proběhl na hřišti u školy 4. června. Se zápalem a nasazením se o něj utkaly AC
Radon, FC Mincovní, FC Klaus, FC Rum- Cola, Banda týpků, Žízeň Krásné hasičky,
FC Hasiči, Nekulturní hovada, FC Radnice, Slavoj Jáchymov a FC Mariánská. A
nesmíme zapomenout na rozhodčího, pana Šikýře, který od devíti do šestnácti
v úmorném vedru nevyndal píšťalku z pusy. Též guláš uvařený ve školní jídelně
neměl chybu, za což patří dík personálu kuchyně.
Jednotlivá utkání se hrála fair play, pouze dvě utkání s Krásnými hasičkami se hrála
až příliš na tělo, ale to nikomu nevadilo. Škoda jen, že hasičky nepostoupily do
finálových bojů. V nich se utkaly „Banda Týpků“, „FC Mincovní“ a „RUM-Cola“.
„Týpci“ hrající barcelonský styl se jevili jako favorité, ale podlehli v prodloužení
urputně bojující FC Mincovní. Ze zaslouženého vítězství se nakonec radovali borci
RUM - Coly. Z toho je patrné, že nápoje obsažené v názvu a tělech těchto hráčů byly
pro vítězství podstatné. Už se těšíme na příští ročník.
Jan Hadrava

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ TOLÁREK
Realizaci projektu Dětského hřiště Tolárek, které
se buduje u zdravotního střediska podporuje
Nadace ČEZ.

SLOVO MÍSTOSTAROSTY
Vážení spoluobčané,
Před obdobím prázdnin a dovolených bych Vás jenom v krátkosti chtěla
informovat o akcích, které v současnosti probíhají a o prázdninách se uskuteční.
Jistě jste si již všimli stavebního ruchu za zdravotním střediskem u paneláků.
Ano, je to tak, budujeme dětské hřiště, které bude sloužit nejen dětem z mateřských
škol. Věřím, že svojí barevností a rozmanitostí oživí prostředí a děti ho budou hojně
využívat.
Z fondu obnovy jsme schválili finanční příspěvky všem 4 žadatelům na obnovu
stavu nemovitostí v jejich vlastnictví a z programu Regenerace městské památkové
zóny obdrží příspěvek dalších 5 žadatelů. Věřím, že touto první vlašťovkou
nastartujeme zájem občanů o hezké město.
Ani v letních měsících nezapomínáme na kulturní akce – za návštěvu určitě stojí
18.7.2011 Špitální kostelík, kde si poslechnete „Irské balady s kytarou“ a
v kostelíku na Suché 23.7.2011 skupinu „Tuláci“.
Na „Jáchymovské pouti“ 27.8. 20011 vyhlásíme vítěze nejhezčího okna nebo
balkonu s květinovou výzdobou u nás ve městě.
Přeji Vám hezkou a slunečnou dovolenou.
Ingeborg Štiková
místostarostka města Jáchymov

SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ OKNO ČI BALKON
Místostarostka města Jáchymova Ingeborg Štiková vyhlašuje soutěž o nejkrásnější
okno či balkon s květinovou výzdobou v našem městě.
Tři kroky jak se zúčastnit:
- pokud se chcete zúčastnit této soutěže, vyfotografujte své okno či balkon
- fotografii zašlete, nebo osobně přineste do Informačního centra v Jáchymově
- připojte své iniciály a adresu okna či balkonu
Fotografie přijímáme do 15.8. 2011 včetně. Výsledky budou vyhlášeny dne
27. 8. 2011 na „Jáchymovské pouti“ v odpoledních hodinách. O vítězi rozhodne
nezávislá porota a fotografie nejkrásnějšího okna či balkonu budou uveřejněny v
zářijovém Zpravodaji.

ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

13. zasedání rady města ze dne 7. června 2011:
• schválila převedení částky ve výši 239.979,00 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
2010
• schválila žádost firmy Subterra, a.s. o prodloužení termínu dokončení stavby
„Prevence sesuvu svahů v Jáchymově“ do 6.7.2011
• neschválila poskytnutí půjčky SLM ČR na předfinancování projektu „Jedeme
do lázní“
• vzala na vědomí informace, týkající se nutných oprav na Špitálním kostele
• souhlasila se zřízením třídy s upraveným vzdělávacím programem v Základní
škole Marie Curie Sklodowské a mateřská škola, Jáchymov, okres Karlovy
Vary, ve školním roce 2011/2012
• souhlasila se zřízením přípravné třídy v Základní škole Marie Curie
Sklodowské a mateřská škola, Jáchymov, okres Karlovy Vary, ve školním roce
2011/2012
• uložila RK IKON přepočítat vyúčtování nákladů na teplo a ohřev TUV dle
vyhlášky č. 372/2001 Sb., § 4 poměrem základní složka 40 %, spotřební složka
60 % a zajistit osazení poměrových indikátorů v jednotlivých bytových
jednotkách čp. 4. Do tohoto přepočtu zahrnout i byt č. 6
• uložila RK IKON provést zaúčtování poměrné části elektrické energie ve
společných prostorách domu čp. 4 do nákladů na provoz kotle a oběhových
čerpadel a zároveň zajistit osazení poměrovým elektroměrem spotřeby
elektrické energie v kotelně
• uložila panu Ertlovi, řediteli CZT Jáchymov vyhlásit výběrové řízení na funkci
ředitele p.o. CZT Jáchymov
• uložila OHS uzavřít obchodní kupní smlouvu mezi Městem Jáchymov a
společností 1. Slapská s r.o. s místem podnikání: Slapy 255, na dodávku a
instalaci komponentů dětského hřiště vč. oplocení za cenu 419.060,- Kč vč.
DPH
14. zasedání rady města ze dne 21. června 2011:
• schválila přidělení a užívání bytu v Jáchymově, Na Slovanech 1053, byt č. 9,
paní Renatě Göllové, bytem Jáchymov, Na Slovanech 1005/5 s tím, že dle
nového Domovního řádu DPS se v bytech zakazuje držení zvířat
• schválila zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na stavbu „Rekonstrukce
č.p.1031 na MŠ“ a pověřuje starostu podpisem výzvy

•
•
•
•
•

•
•

schválila nabídku firmy Jurica, a.s. na zpracování prováděcí projektové
dokumentace a rozpočtu stavby „Rekonstrukce č.p. 1031 na mateřskou školku.
RM pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo
neschválila poskytnutí příspěvku ve výši 15 tis. Kč na vydání průvodce Kam
v Praze/Křížem krážem ČR
vzala na vědomí ukončení nájemní smlouvy č. 22/02 z důvodu úmrtí nájemce
Ing. Miroslava Stehlíka.
odložila poskytnutí příspěvku na dopravu pro jednotku SDH, která se účastí
Mistrovství republiky v požárním sportu a Mistrovní republiky ve hře Plamen
a dorostu, do doby vyřešení autobusu od Služeb Jáchymov, spol. s r.o
revokovala své usnesení č. 1.9 ze dne 12.4.2010 ve věci schválení splátkového
kalendáře Spol. Služby Jáchymov, s r.o. ve výši 250 tis. Kč na zakoupení nové
vibrační desky event. vibrační žabky a dále k úhradě opravy Unimogu 1400
s tím, že finanční prostředky budou vráceny nejpozději do 31.3.2012
revokovala své usnesení ze dne 26.4.2010 ve věci podání přihlášky o pořádání
„Setkání hornických měst“ v r. 2015
pověřila IKC Jáchymov správou kostelíka Ježíšovo srdce (bez čp/če,
postaveném na pozemku p.č. st. 1273), v Jáchymově, místní část Suchá, od
1.7.2011
Zpracovala: Soňa Hynková

Město Jáchymov
Identifikační číslo:
00254622
Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a
recyklace využitelných složek komunálních
odpadů, včetně obalových, jste ve spolupráci se
společností EKO – KOM, a.s. přispěli ke zlepšení
životního prostředí a snížení „uhlíkové stopy“.

Úspora, kterou jste dosáhli, představuje:
Emise CO2 ekv.
87,865 tun
Úspora energie:
2 201 590 MJ

Ing. Zbyněk Kozel
Generální ředitel EKO-KOM, a.s.
V Praze dne 10.6. 2011

UPOZORNĚNÍ
SBĚRNÝ DVŮR V JÁCHYMOVĚ
Otevírací doba:
pondělí a středa
sobota

08.00 – 18.00 hod
08.00 – 12.00 hod

• nepřetržitý bezplatný odběr nebezpečného odpadu
(elektrospotřebiče – televizory, lednice, počítače, vysavače, drobné
elektrospotřebiče, pneumatiky, barvy, laky, ředidla, lepidla autobaterie a
zářivky)
• vždy první středu a sobotu v měsíci bezplatný odběr bytového vybavení
• odběr ostatního komunálního odpadu je zpoplatněn 1kg / 3,- Kč
• odběr stavební sutě a zeminy je zpoplatněn 1kg / 1,50 Kč

OZNÁMENÍ – ODVOZ ODPADU
Oznamujeme občanům města a majitelům
soukromých rekreačních objektů, že druhá
splátka úhrady za odvoz odpadu na rok
2011 je splatná do 15. 7. 2011.

Městský úřad Jáchymov

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych touto cestou poděkovat zaměstnancům Domu s pečovatelskou službou
Jáchymov, a to paní Blance Hušákové, paní Lucii Damborové a panu Františku
Manlíkovi, kteří mi zachránili maminku, paní Jindřišku Kučerovou, která ve svém
bytě upadla a omdlela. Výše jmenovaní jí poskytli první pomoc. Díky jejich pomoci
maminka dnes žije. Ještě jednou děkuji.
dcera Zdeňka Úlovcová

ŽIVOTNÍ JUBILEA
V červenci se dožívají významných výročí
naši spoluobčané:
Anna Darjaninová
Jan Chymčák
Miroslav Novotný
František Pickenhan
Libuše Beránková
Taťána Lehmová
Ján Gala
Elena Zavřelová
Vlastimil Štajer
Olga Vomlelová
Stanislav Novotný
Zdenka Kouřilová
František Kosař
Vlasta Spiessová
Jiřina Skálová
Marta Jetmarová
Ludmila Voborníková
Jan Bláha
Marie Vašková
Jindřiška Kortánková
Michaela Janoušková
Všem jubilantům blahopřejeme a připojujeme
přání dobrého zdraví a pohody.
NAROZENÉ DĚTI:
Vítáme mezi nás nové občánky
Nicole Vilková
David Novák
Aneta Konyová
Blahopřejeme rodičům a přejeme
Vám život plný radosti.

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:
český výklad v 16.00 hodin: 7.7. a 21.7.2011
německý výklad v 15.00 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 KOSTELÍKU

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.
Od května 2011 pro zájemce město Jáchymov připravilo pravidelné prohlídky.
Provázet Vás budou pracovnice IKC Jáchymov.
Prohlídky se konají: v úterý 5., 12., 19., 26.7.
ve čtvrtek 7., 14., 21., 28.7.
od 14.00 do 16.00 hodin
Vstupné: dospělí 50,- Kč

děti a studenti 30,-Kč

V pondělí 18. července 2011 zde proběhne od 19.30 hodin koncert „Irské balady
s kytarou“, zpívat bude Věra Klásková. Více dále ve Zpravodaji.

KRÁLOVSKÁ MINCOVNA INFORMUJE

nám. Republiky 37, 362 51 Jáchymov
mincovna@kvmuz.cz

tel.: 736 754 831, e-mail:

Otevřeno: květen – září út – ne 9 – 12, 13 – 17 hodin
říjen – duben st – ne 9 – 12, 13 – 17 hodin
Stálá expozice: 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 ze 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 ze života
lidí v Krušnohoří, krušnohorská jizba, lidové kroje. Tábory politických vězňů při
jáchymovských uranových dolech po roce 1950. Historie jáchymovského
radonového lázeňství a dobová lékařská ordinace.
Vstupné do stálé expozice: dospělí 60,- Kč, děti 30,- Kč
POZVÁNKA:
1.7.- 31. 8. 2011 výstava: MONTÁNNÍ PAMÁTKY ZÁPADNÍHO KRUŠNOHOŘÍ
Představení projektu MONTANREGION
KRUŠNOHOŘÍ
Vám
prostřednictvím
výstavy popíše složitou cestu k zápisu na
seznam světového dědictví UNESCO.
Krušné
hory
jsou
v
českém,
středoevropském, ale i světovém kontextu
unikátním regionem, ve kterém se snoubí
báňská, průmyslová, umělecká a kulturní
tradice. Staré i novější štoly a šachty, haldy,
sejpy, vodní příkopy, pozůstatky hutí, hamrů,
pil, stoup, skláren - to vše se zde nachází takřka na každém kroku. Na výstavě třeba i
Vy naleznete cíl svého výletu na místo Vámi dosud neobjevené.

Vydává Informační centrum Jáchymov dle povolení č. MKČRE 12304 Tel.: 353 811 379
Počet výtisků 400 ks. Tisk a grafika: Turistické informační centrum Jáchymov.
Redakční rada: L. Kulhavá, M. Fučíková, T. Barth, P. Javůrková, A. Plačková, L. Šafránková.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Městská knihovna v Jáchymově je otevřena:
pondělí
v úterý
ve čtvrtek

10 - 12

13 – 18
13 – 16
13 – 18

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

Městská knihovna v Jáchymově je otevřena v měsících červenec a srpen takto:
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
ČTVRTEK

13,00 – 18,00 hod.
zavřeno
13,00 – 18,00 hod.

HUDBA A TANEC
TANEČNÍ VEČERY

19.00 – 22.30

AK. BĚHOUNEK
CURIE
RADIUM PALACE

STŘEDA, PÁTEK
PÁTEK, SOBOTA, NEDĚLE
PÁTEK, SOBOTA 19.30 – 23.00

TANEČNÍ ODPOLEDNE
AK. BĚHOUNEK

NEDĚLE

14.00 – 17.00

POSLECHOVÉ ODPOLEDNE
RADIUM PALACE
PONDĚLÍ 15.30 – 17.00
Náladové melodie na klavír hraje David Beznoska
RADIUM PALACE
STŘEDA
Duo Miniband hraje světové melodie

15.30 – 17.30

PŘEHLED KULTURNÍCH PROGRAMŮ ČERVENEC 2011

1.7. pátek v 15.00

hudební odpoledne u altánku u Agricoly
hrají "STAROČEŠTÍ PEPÍCI"
V případě nepříznivého počasí v kavárně Curie

vstup volný

1.7. pátek v 19.00

vstup volný

večerní grilování u altánku u Agricoly
DISCO OLDIES s Davidem Keilhauerem
V případě nepříznivého počasí v kavárně Curie
4.7. pondělí v 19.30

Kulturní dům
"BŘEZOVSKÁ DESÍTKA"
pod vedením manželů Homolkových – dechovka

vstup 100,- Kč

8.7. pátek v 15.00
hudební odpoledne u altánku u Agricoly
"SCOTT JOPLIN´S RAGTIME STRINGQUARTET"
zahraje známe ragtimy a muzikálové melodie
V případě nepříznivého počasí v kavárně Curie

vstup volný

12.7. úterý v 19.30
Ak. Běhounek
vstup 80,- Kč
SLAVNOSTNÍ KONCERT s příchutí latinskoamerické hudby
s netradičním doprovodem klasické kytary. Mimo jiné zazní i známé muzikálové
písně. Představí se: Julie Meixnerová – sopranistka a zpěvačka, Vladimír Jaroš –
skladatel a kytarista (Švýcarsko), Josef Škulavík – klavírní doprovod.
14.7. čtvrtek v 19.30

Radium Palace
CLARINET SOCIETY
z Teplic hraje slavné swingové melodie

15.7. pátek v 15.00

vstup 80,- Kč

hudební odpoledne u altánku u Agricoly
vstup volný
"DECHOVÁ TROJKA"
pod vedením paní Bohunky Trachtové. V případě nepříznivého počasí v kavárně
Curie

16.7. sobota v 19.30

Radium Palace – Terasa
vstup volný
LETNÍ POSEZENÍ NA TERASE
na programu disco oldies, kouzelnické a iluzionistické vystoupení, grilování,
zmrzlinové a ovocné koktejly

18.7. pondělí v 19.30

Špitální kostelík
JÁCHYMOVSKÉ KULTURNÍ LÉTO
IRSKÉ BALADY S KYTAROU

vstup 50,- Kč

zpívá Věra Klásková
18.7. – 21.7. pondělí – čtvrtek ve 21.30
u altánku u Agricoly
vstup volný
PROMÍTÁNÍ KINEMATOGRAFU BRATŘÍ ČADÍKŮ
na programu jsou české filmy. Prodej grilovaných klobás, grilovaného masa a piva
za příznivé ceny.
19.7. úterý v 19.30

Ak. Běhounek
vstup volný
PŘEDNÁŠKA O ŽIVOTĚ NEVIDOMÝCH
resp. o možnostech jejich vzdělávání či kompenzačních pomůckách (pes, počítačová
lupa, slepecká hůl, atp.) Přednášející: Mgr. Dušan Hofmann

22.7. pátek v 15.00

hudební odpoledne u altánku u Agricoly

vstup volný

KV EXPRES
Country skupina pod vedením pana Wirterleho
V případě nepříznivého počasí v kavárně Curie
22.7. pátek v 19.30
Radium Palace
vstup 50,- Kč
ALTRINCHAM CHORAL SOCIETY z Velké Británie
23.7. sobota v 19.00

Kostel Ježíšovo srdce na Suché
JÁCHYMOVSKÉ KULTURNÍ LÉTO
hraje country skupina TULÁCI

vstup 100,- Kč

27.7. středa v 19.00
Ak. Běhounek
vstup 70,- Kč
SPOLEČENSKÝ TANEČNÍ VEČER S MÓDNÍ PŘEHLÍDKOU
firmy Eurofashion, modely je možné zakoupit, ukázka nejnovějších hitů a spodního
prádla. K poslechu i tanci hraje Jan Zumr.

29.7. pátek v 15.00

hudební odpoledne u altánku u Agricoly
vstup volný
VESNICKÁ ČTYŘKA
K poslechu hraje dechovka. V případě nepříznivého počasí v kavárně Curie

29.7. pátek v 19.30

kostel Sv. Jáchyma
vstup 190,- Kč
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.

PROGRAM KINA ,,RADIUM“ JÁCHYMOV ČERVEN 2011
2.7. 2011 sobota

19.30 hodin
ZDROJOVÝ KÓD

akční thriller USA z r. 2011, titulky, přístupné od 12 let let, délka 93 min.
Když se kapitán Colter Stevens (Jake Gyllenhaal) probudí v sedadle příměstského
vlaku, netuší, kde se tam vzal. Naproti němu sedí Christina (Michelle Monaghan).
Colter ji vidí poprvé v životě, ale Christina ho očividně dobře zná. Colter zjišťuje, že
se probudil v těle jiného člověka. Než se stihne z nastalé situace vzpamatovat, je vlak
rozmetán silným výbuchem. V zápětí se Colter se objeví v podivném bunkru
izolovaném od okolního světa. Přes obrazovku k němu mluví důstojnice Goodwin
(Vera Farminga) a požaduje informace o všem, co právě viděl.
hrají: Jake Gyllenhaal, Michelle Monaghan, Vera Farmiga, Jeffrey Wright aj.
vstupné: 70,- Kč

6.7. 2011 středa

19.30 hodin
DREI

německá romantická komedie z roku 2010, titulky, přístupné od 15 let
Novinářka Hanna a architekt Simon jsou úspěšný pár žijící v Berlíně v harmonickém
svazku, který trvá již dvacet let. Různé aférky, plánování dítěte a svatby, každodenní
starosti i radosti mileneckého páru, to vše mají za sebou. Až do okamžiku, kdy do
jejich života vstoupí atraktivní Adam. Problém je v tom, že Hanna ani Simon o svých
vzájemných citech k Adamovi netuší... Milostný příběh od režiséra Toma Tykwera ,
ve kterém nechybí smysl pro humor a nečekané zvraty je natočen s dynamikou a s
citem pro výtvarnou stránku.
hrají: Sophie Rois, Sebastian Schipper, Devid Striesow, aj.
vstupné: 70,- Kč

9.7. 2011 sobota

17.00 hodin
MEDVÍDEK PÚ

animovaná rodinná komedie z r. 2011, dabováno, délka 69 min.
Ve Stokorcovém lese začíná den jako každý jiný. Pú se probouzí velice hladový a
nemá doma žádný med. Takže se vydává ho sehnat, ale jeho pouť posléze nabere
zcela jiný směr – nejprve kvůli soutěži, ve které se mají všichni pokusit najít Ijáčkovi
nový ocas. Pú později nachází vzkaz od Kryštůfka Robina, který zní: „Odešel sem.
Moc práce. Hned tu budem.“ Pak ale Sova celý vzkaz pochopí zcela jinak a tvrdí, že
jejich přítele uneslo stvoření, zvané „Hnetubud“. Velice záhy se všichni vydávají na
napínavé dobrodružství ve snaze zachránit Kryštůfka Robina.
vstupné: 60,- Kč

9.7. 2011 sobota

19.30 hodin
JACK SE CHYSTÁ VYPLOUT

romantická komedie USA z r. 2010, titulky, délka 89 min.
Jack (Philip Seymour Hoffman) je řidičem limuzíny, jenž sní o práci v newyorské
hromadné dopravě a miluje reggae. Většinu času tráví se svým spolupracovníkem a
nejlepším přítelem Clydem a jeho ženou Lucy. Ti Jacka seznámí s Connie (Amy
Ryan), která s Lucy pracuje v brooklynském pohřebním ústavu. Connie má na na
svého nového přítele dobrý vliv – Jack se učí vařit, jde za novou kariérou a učí se
plavat, aby v létě mohl vzít Connie na její vysněnou projížďku na lodičce.
hrají: Philip Seymour Hoffman, Amy Ryan, John Ortiz aj.
vstupné: 70,- Kč

13.7. 2011 středa

19.30 hodin
SINGLE MAN

americké drama Toma Forda z r. 2009, titulky, přístupný od 12 let
Profesor George Falconer (Colin Firth) je vyschlou řekou. Po smrti svého
dlouholetého partnera (Matthew Goode) nemůže přijít životu na chuť. Nezvedá
telefony, zůstává v kontaktu pouze s jedinou kamarádkou (Julianne Moore) a svět se
pro něj stal jen nepříjemnou rutinou. Každý den začíná s jedním cílem: nějak jej
protrpět do dalšího. Dnešní den ale bude jiný. Všechno to skončí a nebo znovu ucítí
smysl a chuť do života.
hrají: Colin Firth, Julianne Moore, Matthew Goode, Ginnifer Goodwin aj.
vstupné: 70,- Kč

16 .7. 2011 sobota

19.30 hodin
MELANCHOLIA

koprodukční sci-fi thriller z r. 2011, titulky, přístupný od 12 let , délka 130 min.
Nový film Melancholia dánského režiséra Larse von Triera vypráví uhrančivý příběh
dvou sester (Kirsten Dunst a Charlotte Gainsbourg), z nichž ta mladší se zrovna
vdává a stává čerstvou matkou. Svatební veselí se odehrává na starobylém
venkovském sídle a všeobecnou sváteční náladu zakalí náhlá hrozba v podobě rudé
planety, která vystoupila zpoza slunce a s níž hrozí Zemi bezprostřední srážka.
Režisér Trier je pověstný precizně gradovanou atmosférou s neočekávanými
zápletkami i zvraty, které ústí do ještě neočekávanějšího konce.
hrají: Kirsten Dunst, Charlotte Gainsbourg, Kiefer Sutherland, Charlotte
Rampling aj.
vstupné: 70,- Kč

23. 7. 2011 sobota

17.00 a 19.30 hodin

PIRÁTI Z KARIBIKU – NA VLNÁCH PODIVNA
dobrodružný film USA z r. 2011, dabovaný, délka 137 min.
Johnny Depp se vrací ke své ikonické roli kapitána Jacka Sparrowa v akčním
příběhu plném pravdy, zrady, mládí a odchodů. Když se Jack setká se ženou ze své
minulosti (Penelope Cruz), není si jistý, zda jde o lásku - nebo zda tato žena jen
„hraje na city“ a využívá ho, aby našla legendární Pramen mládí. Když ho donutí,
aby vstoupil na palubu Queen Anne’s Revenge, lodi obávaného piráta Černovouse
(Ian McShane), Jack se ocitá v nečekaném dobrodružství, kde neví, koho se obávat
více: Černovouse nebo ženy ze své minulosti.
hrají: Johnny Depp, Penélope Cruz, Geoffrey Rush, Ian McShane aj.
vstupné: 60,- Kč

FILMOVÝ KLUB:
27.7. 2011 středa

19.30 hodin
KONEC

maďarská kriminální komedie z r. 2007, titulky, přístupné od 12 let
Bláznivá road movie o starém manželském páru Emilovi a Hédi, který žije jako tisíce
jiných lidí v postkomunistickém Maďarsku. Jejich zdánlivě poklidný život doprovází
celkem pravidelné placení všemožných složenek. Jednoho dne se ale Emil rozhodne
vyloupit poštu a tím začíná jeho netradiční cesta světem zločinu...
hrají: Džoko Rosič, Judit Schell, Imola Gáspár aj.
vstupné: 70,- Kč, členové F.K.: 60,- Kč

30.7. 2011 sobota

19.30 hodin
PAUL

sci-fi komedie Velké Británie z r. 2011, titulky, přístupné od 12 let, délka 104 min.
Graeme (Simon Pegg) a Clive (Nick Frost) přijeli do Ameriky na dovolenou, během
níž chtěli procestovat všechna místa proslulá údajným výskytem UFO. Cesta
probíhala podle plánu, dokud nenarazili na titulního hrdinu. Byť jako všichni
správní ufologové v existenci mimozemšťanů bezmezně věřili, Paul je poněkud
zaskočil. Přestože vypadá jako typický „emzák“, chová se jako zastydlý puberťák,
tedy úplně stejně jako Graeme a Clive, jen s kapkou americké suverénnosti navíc.
hrají: Simon Pegg, Nick Frost, Seth Rogen, Jason Bateman aj.
vstupné: 70,- Kč
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA POŘADY V POKLADNĚ KINA,
KTERÁ JE OTEVŘENA VŽDY HODINU PŘED ZAČÁTKEM PŘEDSTAVENÍ,
č. tel. 353 831 696

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 aquacentu
každé úterý a čtvrtek v 16.00, 17.00 a 18.00 h
cena lekce 100,- Kč
Kombinace cviků a techniky nadlehčení, ať již s vodním náčiním jako jsou pásy,
desky, činky, válce, rukavice zvládne pod dohledem instruktora opravdu každý.
ZUMBA
každé úterý a čtvrtek od 18.00 h v tělocvičně LCA
cena lekce 50,- Kč
Nechte se unést Zumbou. Zumba je pohybové cvičení podobné aerobiku s prvky
latinskoamerických tanců. Zatančíte si, pobavíte se a zhubnete.
CVIČENÍ NA POSÍLENÍ PÁNEVNÍHO DNA
každou středu ve 14.30 h v tělocvičně LCA
Cvičení pod vedením zkušeného fyzioterapeuta.
NORDICWALKING
každé pondělí a pátek v 15.00 h

cena lekce 50,- Kč

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

TIPY PRO VOLNÝ ČAS

KERAMICKÝ KURZ
středa 6. července v 15.00 h v LS Ak. Běhounek
cena lekce 100,- Kč
Kurz je určen všem, kteří by si rádi vyzkoušeli práci s hlínou. V ceně je odborné
vedení keramického mistra Michala Špory z KV, materiál, pomůcky a výpal
hotových výrobků. Přihlášky u programových specialistek.

ČTENÁŘI PÍŠÍ

HORNICKÉ A HISTORICKÉ JÁCHYMOVSKO
A) Jáchymovské poznámky:

Městský znak Jáchymova

Ve znaku našeho města vidíme rodiče Panny Marie, patrona Jáchymova sv.
Jáchyma a sv. Annu, jak drží štít rozdělený na čtyři pole. Uprostřed jsou dvě
překřížená kladívka jako znak hornictví. Král
Ludvík pozvedl v roce 1520 Jáchymov na svobodné
královské horní město a s tím spojenou rozsáhlou
svobodou a právy, dále mu propůjčil právo konání
dvou výročních jarmarků, týdenního trhu,
významně rozšířil pravomoci vrchního horního
úřadu, potvrdil městský znak, atd.
Ale vraťme se k hornickému znaku. Každý žák naší
školy, který se zúčastnil soutěže „Moje město
Jáchymov“ ví, že to nejsou kladívka, ale mlátek a
želízko. Horník nasadil želízko do pukliny ve skále
a bušil do něj mlátkem. Tak vylamoval skálu, po
práci odložil nářadí křížem přes sebe. Proto
vidíme mlátek vlevo a želízko vpravo. Tak je to i ve
znaku našeho města, ve znaku Českého báňského

úřadu nebo hornicko-geologické fakulty VŠB-TU Ostrava. Avšak Parlament ČR
předal v roce 2003 nově vzniklému Karlovarskému kraji znak, v němž je pozice
mlátku a želízka zaměněna. A tak vznikla otázka, která poloha je vlastně správná.
Tímto problémem se zabýval pan docent Ing. Hánek, CSc. z ČVUT Praha.
Prozkoumal řadu městských znaků hornických měst a obcí z ČR Slovenska, Saska
Polska. Výsledek není jednoznačný, ale převládá poloha, želízko vpravo, jako je na
znaku Jáchymova. Když však pozorně procházíte muzeem v Královské mincovně,
najdete znak Jáchymova, kde je mlátek a želízko obráceně.
Jaroslav Ochec
Víte z kterého období?
B) Téma měsíce:
PROSLAVILA JÁCHYMOV
4.července je to již 137 let od úmrtí Marie Curie Sklodowské
Jáchymov je jí plný – již 76 let se tak jmenuje jeden ze
čtyř pramenů léčivé radonové vody, jáchymovská základní
škola již 33 let nese její jméno a na průčelí Lázeňského hotelu
CURIE již 19 let čteme jméno této malé, skromné a přece
mimořádné ženy. V lázeňském parku u památníku manželů
Curieových si každoročně 4. července připomínáme její přínos
pro celý svět a její zásluhy na proslavení našeho města.
Byla to ona - Maria Sklodowska - původem z Polska, páté dítě učitele
matematiky a fyziky, nejprve učitelka ve Varšavě a podporovatelka své starší sestry
a budoucí lékařky při studiu na pařížské univerzitě. Tam ji pak sama následovala,
ke studiu disciplín svého otce - matematiky a fyziky. Co jiným trvalo někdy i deset let
zvládla Maria za pouhé 4 roky díky své píli a vynikající paměti. V Paříži ji zaujaly
výzkumy záření atomů uranu, jež prováděl profesor A. Henri Becquerel. Stala se
doktorandkou v jeho laboratoři a věnovala se bádání v této nové a neznámé oblasti.
V Paříži ve svých sedmadvaceti letech poznala muže, jenž ji zaujal a ona jeho
– chemika a také vědce Piera Curie. Spojil je společný vědecký zájem a společná
vědecká práce. Za rok se vzali a spolu pokračovali v práci a zkoumání. Jak se
později ukázalo, vznikl tak mimořádný vědecký tým. Neměli to snadné, práce bylo
hodně a věda tehdy stejně jako dnes vědce moc neživila. K tomu se jim zanedlouho
narodilo dítě, holčička, a v péči o ni jim pomáhal Pierův otec a Mariin tchán. Aby
rodinu celou uživili, museli hodně pracovat, psát a publikovat.
A jakou roli v tom hrál Jáchymov? Velmi důležitou, neboť z Jáchymova
dováželi pro své výzkumy ten zvláštní kámen obsahující uran, rudu zvanou smolinec.
Ten kámen, který jáchymovským horníkům při těžbě stříbra přinášel „smůlu“ a když
na něj narazili, tak už naopak nenašli svou obživu – stříbro. Smolinec neměl tehdy
žádné využití, a proto končil jako hlušina v odvalu, ale geology a vědce tenhle
materiál už dlouho zajímal. Již před téměř dvěma tisíciletími se totiž něco takového
používalo v Itálii pro barvení glazury keramiky. Koncem 18. století se našlo i jeho
moderní využití - při barvení skla a německý lékárník Klaprothem objevil ve
smolinci nový prvek nazvaný uran. Ale že je uran zdrojem i jakýchsi paprsků
zvaných radioaktivita, to zjistil až profesor Becquerel na univerzitě v Paříži. Mladí
manželé ten náš smolinec zkoumali a věnovali mu všechno své úsilí až zjistili, že té
radioaktivity je ve smolinci jaksi více, než odpovídá záření samotného uranu. To jim

nedalo spát a výsledkem pokusů a zkoumání byl v roce 1898 objev dvou nových
přírodních prvků – první nazvali POLONIUM a druhý RADIUM. Za to jim oběma
pak byla v r.1902 udělena Nobelova cena za fyziku. M. Curie Sklodowská po smrti
manžela ve výzkumech pokračovala, stala se profesorkou na Sorboně, založila nový
vědecký ústav a v roce 1911 získala ještě i druhou Nobelovu cenu – tentokrát za
chemii. Jedním z jejích žáků byl v r. 1925-6 i český vědec a pozdější akademik
František Běhounek.
Naše město Jáchymov pak M. Curie Sklodowská dokonce i osobně navštívila, a to
v roce 1925. Přijela do místa, které svým černým kamenem – smolincem - přispělo
k jejím objevům a spolu s ní se zapsalo do světových dějin. Při té příležitosti dokonce
i sfárala do šachty Dolu Svornost a zde v houbce 500 metrů pod zemí pokřtila svým
jménem nově objevený pramen léčivé minerální vody.
Je tedy namístě, že si my tady v Jáchymově i dnes jméno a život této
mimořádné ženy stále připomínáme a také v budoucnu budeme připomínat.
Petr Hejský
(Promiňte, prosím, některé laické nepřesnosti v odstavci „A jakou roli, … Děkujeme.
J. Ochec)
Z činnosti HHJ v poslední době: Zúčastnili jsme se při zahájení
Sdělení:
sezóny „Otevírání brány Krušných hor“. Soubor Malí horníčci pod vedením pí
učitelky Kulhavé byl ozdobou dopoledního i odpoledního programu. Obnovení
myšlenky – instalace sochy horníka u vchodu do areálu Štoly č.1 – realizace by byla
možná po dokončení úprav v roce 2013. Příští schůzka v červenci bude ve středu
20.7.2011 v 17 hodin. Místo konání: Knihovna

ZE ŽIVOTA IKC JÁCHYMOV – ČERVNOVÉ OHLÉDNUTÍ
Sobota 28.5.2011
tento sobotní dne byl v životě jáchymovského Informačního centra velice pestrým.
Sešly se dvě významné akce při kterých se prolínala temná stránka z historie města
a světlá stránka současnosti. Dopoledne patřilo setkání politických vězňů a
odpoledne „Otevírání brány Krušných hor“. Obě akce měly velkou návštěvnost.
Dopoledne patřilo politickým vězňům, kterých se sešlo na tři sta. Nechyběli zde ani
zástupci vlády, Senátu a Ministerstva obrany. Byla odsloužena mše a k pomníku
před kastelem Sv. Jáchyma bylo položeno více než deset smutečních věnců. Bývalí
vězni, jejich příbuzní i pozůstalí zavzpomínali a pronesli řadu slov. Někdy
bolestných, ne však zatrpklých, ale vždy, velice upřímných. Posezení v budově
radnice a zázemí IC Jáchymov se v chladnějším počasí ukázalo býti velice vhodným,
nicméně ve 12.30 hod. se centrum hlavního dění přesunulo do lázeňské části města.
Před lázeňským domem Agricola se spanilou jízdou historických i současných
osobností na historických kolech otevřela brána Krušných hor a byla zde zahájena
turistická a lázeňská sezóna. Tradičně nechybělo křtění pramenů, mnohá umělecká
vystoupení a také workshop propagačních materiálů. Ve stanu Sdružení Krušné
hory – západ mohli návštěvníci získat zdarma tipy na výlety, mapky a prospekty

zajímavých památek našeho regionu. Nechybělo zde samozřejmě ani IKC Jáchymov,
které se zaměřilo na propagaci Špitálního kostelíka, který je nově otevřen pro
širokou veřejnost 2x týdně. Zahájení lázeňské sezóny letos opravdu nezklamalo. Bylo
cítit svěží vítr a změny byly určitě k lepšímu. Už dnes se těšíme na příští sezónu a
držíme palce kulturním referentkám, aby se jim opět podařilo sestavit zábavný,
originální a pestrý program jako letos.

Kocourek modroočko - divadelní představení
Pohádkový příběh pro malé i velké. I tak by se dalo shrnout vystoupení Divadla
Krapet. Kdo byl neprohloupil, kdo nebyl, ať jde určitě příště. Atmosféra v sále
Kulturního domu byla opravdu skvělá. Děti ze školky zpívaly, tleskaly a velice
aktivně se zapojovaly do pohádkového dění, pozadu nezůstaly ani děti ze školy.
Písničky od Marka Ebena dokázaly rozproudit opravdu každé dítko i paní učitelky se
přidaly. Vždyť skupina Krapet je jáchymovskou stálicí. Loni v květnu herci
předvedli bravurní show v představení „Příběhy včelích medvídků“. Chvilky
strávené s našimi dětmi jsou ty nejkrásnější a i maminky na mateřské dovolené,
babičky s vnoučátky občas zavítají na tato představení, určená široké veřejnosti.
Petra Javůrková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MARIE CURIE SKLODOWSKÉ
A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Škola má nové hřiště
Poslední květnový den patřil slavnostnímu otevření hřiště u naší školy. Sportoviště
mohou žáci využívat nejen v době výuky, ale také v odpoledních hodinách a o
víkendech. Nabízíme několik fotografií ze sportovního dne. Žáci se střídali na
jednotlivých stanovištích a sčítala se umístění. Nejlepší sportovci získali odměny,
které věnovala TJ Jáchymov. Děkujeme všem, kteří se zasloužili o vybudování
školního sportoviště.
za ZŠ L. Kulhavá
Pasování na školáka
23. června 2011 jsme se všichni sešli v příjemném prostředí LD Radium paláce
v Jáchymově, abychom se rozloučili s dětmi, které opouští mateřskou školu a
nastupují do další životní etapy svého života. Mateřskou školu vymění za školu
základní a hry vystřídá čtení, počítání a psaní. V letošním roce nastupuje do ZŠ 16
dětí.
Děti z 5. třídy, které celé vystoupení zahájily, společně s p. uč. Wöllnerovou,
přednesly básničky a zahrály na flétničky. Potom už nastoupili ti nejmenší Sluníčka
z MŠ Mánesova, Berušky z MŠ Na Slovanech a celý program zakončily Kytičky

z MŠ Mánesova. Pasování na školáka se ujaly p. místostarostka I. Štiková a p. A.
Plačková za Infocentrum města Jáchymova. Budoucí školáci dostali medaile, které
pro ně zhotovila p. Pincová, a které jim budou připomínat školní léta v MŠ. Město
Jáchymov věnovalo dětem knihu s básničkami, psací a kreslící potřeby. Jako osobní
dárek dostaly děti od p. Pincové keramickou želvičku. Tímto bych jí chtěla ještě
jednou poděkovat.
Také děkuji všem paním učitelkám, které připravily na slavnostní den pěkná
vystoupení.
Přeji všem krásné prázdniny plné sluníčka a budoucím školákům správné vykročení
do školních let.
Za celý kolektiv MŠ H. Daníčková

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ JÁCHYMOV
Členové jednotky sboru dobrovolných hasičů v měsíci červnu zasahovali celkem
třikrát. Jedenkrát vyjížděli na požár rodinného domu v Hájku, jednou na ropnou
skvrnu v ulici K Lanovce a jednou na dopravní nehodu na Abertamské zatáčce.
Připravovali Avie na technické prohlídky, které bohužel dopadly špatně a opravy
musí provést odborný servis. Ani jedna Avie vzhledem ke svému stáří a technickému
stavu touto prohlídkou neprošla.
Členové sboru dobrovolných hasičů pomáhali při zajištění krajských kol
v Chodově a Sokolově. Pokračovali v pálení hromad po kácení lesníky.
V červnu se také konala krajská kola dorostenek a žen o kterých jsem
informovala již minulý měsíc. Musíme se pochválit, obě družstva zabojovala a jak
dorostenky, tak družstvo žen ve svých kategoriích, vyhrály. Dorostenky a také
družstvo žen nejen, že vyhrály krajské kolo, ale také postoupily na Mistrovství České
republiky v požárním sportu, které se v letošním roce koná v Ostravě. Dorostenky
postupují na republikové kolo již popáté, a družstvo žen ve své historii
jáchymovských hasičů poprvé. Dominika Galová v soutěži jednotlivců za dorostenky
vyhrála první místo. Na krajském kole žen v soutěži jednotlivců své prvenství
zopakovala a Kristýna Rožová obsadila druhé místo. Všechna děvčata se pilně
připravují a chtějí co nejlépe reprezentovat své město Jáchymov a Karlovarský kraj.
Držme jim palce. Republika dorostenek se koná od 2.7. – 6.7.2011 a mistrovství
republiky dospělých se uskuteční 19.8. –21.8.2011.
Mladí hasiči se v červnu začali připravovat na nový ročník hry Plamen, dokončují
Karlovarskou ligu, kde na nočních závodech na Březové u Sokolova obsadili na
branném závodě druhé místo, v požárním útoku místo třetí a v celkovém pořadí jim
patří druhá příčka. V červenci odjíždí část mladých hasičů na již tradiční tábor
mladých hasičů na Vladař u Žlutic, který bude v letošním roce pod názvem „Hry
bez hranic“. Tak snad nám bude přát počasí. Pokud by měl někdo z dětí zájem o
práci v oddílu mladých hasičů, tak začínáme od 5. září pravidelnými schůzkami,
začátek je v 17.30 hodin. Přihlásit se mohou děti od 3 do 15 let.

Za SDH Jáchymov
Anna Plačková

SKAUTSKÉ STŘEDISKO ARNIKA
Druhý květnový víkend se vypravili skauti do okolí Skoků.
Reportáž si připravila Lama:
V sobotu ráno jsme se po menších potížích nakonec všichni, až na jednoho (to ty
potíže), sešli na nádraží v Karlových Varech a vyrazili vlakem směr Bečov, a pak
ještě dál až do Smilova, odkud jsme pokračovali po svých, cíl – kostel ve Skocích,
dnes již zaniklé obci poblíž Toužimi. Cesta vedla nejprve vesničkami, pak poli, přes
louky, kopce a nakonec i potoky – zkrátka jak to naplánovala organizátorka výpravy
Lenča. Obloha zrána hrozící deštěm se během odpoledne vyjasnila a v nejprudším
kopci na nás slunce už vyloženě pražilo, to už jsme byli možná za půlkou cesty a
mezi výletníky začal pomalu, ale jistě, šířit obavy kostelník, podivný pán, který střeží
oprýskaný kostel uprostřed lesů, v obci poznamenané válečnou minulostí, a který
nám ochotně doručí klíče od kostela a druhý den si je zase vyzvedne… jen tak! Do
toho ještě nevysvětlitelná smrt poslední obyvatelky obce, hrůzné zkazky ohledně
bývalého majitele místní vyhlášené hospody a další a další historky, jimiž nás
posléze ochotně zásoboval i kostelník, sympatický pán a člen spolku obnovujícího
zanikající kostely v našem pohraničí. Samotný sestup do vesnice Skoky, z níž dnes
zůstal zmíněný kostel, chátrající hospoda, stavení a asi dvě stodoly, doprovázel
výhled na netradiční střechy kostelních věží připomínající spíše vodárnu? Při čekání
na klíče od kostela jsme se na místě zabydleli a začali se připravovat na večeři –
kuřata s bylinkami pečená v alobalu ve žhavém popelu, kterou nám málem překazila
náhlá, vydatná průtrž mračen. Po prohlídce kostela jsme se celkem rychle odebrali
spát do místnosti v jedné z kostelních věží – po cestě jsme byli unavení a také protože
nikdo nebyl příliš ochotný procházet večer potemnělou stavbou. Všechny ovšem ještě
čekal strašidelný úkol – přinést z nedalekého hřbitova zapálenou svíčku. Druhý den
jsme ještě prozkoumali dvě štoly - odvodňovací tunely pod kostelem - samozřejmě
také údajně plné všemožných děsivých stvoření a vydali se na cestu do Toužimi,
odkud nás zpět do Karlových Varů odvezl vlak – odbavený místním průvodčím –
kostelníkem ze Skoků.
Lama
Poslední květnovou neděli jsme pomáhali při zajištění doprovodného programu
Pohádkového lesa. Sešli jsme se ve složení: Lama, Aki, Kečup a Kark kolem 8:30.
Pro děti bylo připraveno několik úkolů: skok do dálky, kimovka, poznávačka
předmětů po hmatu. Za každý splněný úkol děti dostaly malou sladkost a nálepku,
kterou si mohly vlepit na kartičku. Za splnění všech úkolů si pak mohly odnést
perníkovou skautskou lilii se šňůrkou pro zavěšení na krk. Počasí se letos ve
srovnání s minulými roky vcelku vydařilo, a tak nic nebránilo tomu, aby si cestu
Pohádkovým lesem do sytosti užily.
Druhý červnový víkend jsme vyrazili se skauty a rovery na vodu. V sobotu dopoledne
jsme vyjeli z Lokte a poklidným tempem, které bylo přípravou na nedělní náročnější
část, se vydali Svatošskými skalami do Karlových Varů. Cestou jsme se neopomněli
zastavit na Majáku žíznivého vodáka a pak už to byl jen kousek do Tašovic, kde jsme
měli domluvené ubytování na vodácké základně karlovarských skautů. Odpoledne a

večer jsme pak relaxovali a sbírali síly na další den. V neděli ráno jsme vypluli na
klidnou řeku, na které tou dobou nebylo ani pádla. Už po několikáté jsme si posteskli
nad velmi nízkým stavem vody. I přesto jsme všichni měli plovací vesty – při
chvilkami zatažené obloze však spíše plnily funkci termoizolační :-) Povětšinou bylo
vody nad kolena, ale často se stalo i to, že jsme museli naše rafty vysvobozovat
z uvíznutí na kamenech či mělčině. Všechny jezy a peřeje (dá-li se jim tak říkat při
tomto stavu vody) jsme přejeli bez cvaknutí, ale občas bylo třeba se odstrkávat od
dna. Alespoň trošku adrenalinu jsme zažili až na Hubertusu – cvičné slalomové trati,
kde to jelo pěkně. Pak opět následovalo několik dlouhých kilometrů intenzívního
pádlování. Několikrát jsme se vystřídali na různých pozicích a mezi rafty. Chvilku
jsme si postáli frontu při přenášení jezu v Radošově a pak už nic nebránilo
pokračování naší spanilé jízdy. Desetičlenná výprava na dvou raftech dorazila do
Vojkovic, kde jsme lodě vraceli, s mírným zpožděním kolem 18. hodiny. V důsledku
toho nám ujel vlak, ale jsme skauti, a tak jsme si i s touto malou komplikací
poradili…
Konec června byl vyplněn přípravami na tábor. Připravili jsme veškeré potřebné
vybavení a vydali se na tábořiště - posekali jsme a shrabali louku a uklidili okolí. Na
tábor už se moc těšíme! Článek o táboře naleznete v jednom z příštích Zpravodajů.
Kontaktní informace, fotografie z akcí a nekrácené verze článků najdete na našich
pravidelně aktualizovaných WEBových stránkách http://arnikajachymov.unas.cz
Tomáš Barth, vůdce střediska

TJ JÁCHYMOV - FOTBAL
Konečné výsledky 1.A třídy mužů:

29.05.11
Habartov - Jáchymov
1:0
(1:0)
Horalé z Jáchymova prohráli svůj zápas tím nejtěsnějším možným rozdílem, branku
dostali ve 44. minutě. Stínem utkání bylo vyloučení jáchymovského Sýkory v 65.
minutě.
05.06.11
Jáchymov - Lipová
0:3
(0:2)
V Jáchymově se představilo mužstvo, které už v poločase vedlo dvougólovým
rozdílem. Domácí působili v úmorném vedru unaveným dojmem, toho využili hráči
Lipové ke vstřelení třetího gólu a jasného vítězství nad svým soupeřem. Utkání
sledovalo 50 diváků.
11.06.11
Lomnice - Jáchymov
4:0
(2:0)
Do Lomnice odcestovalo z Jáchymova pouze jedenáct hráčů, z toho čtyři borci z
béčka. Na podzim porazili jáchymovští svého soupeře na domácí půdě 2:1, a tak se
čekalo, že jim to budou chtít lomničtí vrátit, vrátili jim to i s úroky, i když se čekala
větší porážka.
18.06.11
Jáchymov - N.Role
1:3
(1:2)
K poslednímu zápasu 1.A třídy se dostavilo do Jáchymova mužstvo z páté příčky
tabulky. Novorolští skórovali v 15. minutě, domácí kontrovali v 18. minutě Šimkem
střelou ze třiceti metrů. Hosté zvyšovali ve 35. minutě na poločasových 1:2. Ve
druhém dějství přidali hosté ještě jednu branku a zaslouženě si odvezli z Jáchymova
plný počet bodů. Duel sledovalo 30 diváků. Jáchymovští skončili v tabulce na
posledním místě a sestupují do 1.B třídy.
Za oddíl kopané Rudolf Hellmich

Pro žáky oddílu kopané skončila sezóna přátelským zápasem s nedalekým
Kláštercem v neděli 26. června, kdy si zahráli hned dvě utkání s místními mladšími
žáky. První naši s přehledem vyhráli 2 : 4 a i druhý souboj zvládli vítězstvím
1 : 2. Také v soutěžích si mladí hráči nevedli špatně.
Okresní přebor žáků byl poprvé rozdělen na část základní a nadstavbovou. V první
části se hoši neprobojovali mezi elitní čtyřku, a tak nakonec hráli o páté až sedmé
konečné pořadí. Ziskem 19 bodů jim patří pátá příčka.
Dále se 13 našich žáků zúčastnilo dovednostní soutěže v Hroznětíně. Organizačně
velmi dobře zvládnuté akce se zúčastnilo cca 80 žáků z fotbalových klubů
karlovarska. Jednotlivé disciplíny zahrnovaly např. střelbu do vymezených prostorů
v brance, žonglování s míčem - tzv. nožičky a hlavičky, vedení míče okolo kuželů na
čas, kopy na určitou vzdálenost do vyznačeného čtverce, apod. Při závěrečném
vyhlašování vítězů se na pomyslný stupínek postavil v kategorii ml. žáci Filip Veit,

který získal třetí místo. Za starší přípravku si druhé nejvyšší ocenění odnesl v
podobě stříbrné plakety, diplomu a fotbalového míče Jan Dressler.
Za zmínku rozhodně stojí i samostatná soutěž pro mladší žáky, která probíhá po
celou sezónu formou turnajů v Sedleci u Karlových Var.
Naši žáci tam na podzim vybojovali postup ze základní desetičlenné skupiny do
jarní části, kde se utkali o 1. - 5. místo. Po celou dobu jim byl velmi silným a
vyrovnaným soupeřem pořádající tým Sedlece a když do posledního kola
jáchymovští vstupovali s průběžným třetím pořadím, právě výhra nad sedleckými
žáky jim přinesla velkou radost v podobě celkově druhého místa.
Letní přípravu formou tréninků zahájíme 1. srpna, soustředění na Suché u
Jáchymova pak proběhne poslední prázdninový víkend.
Jaroslav Doležal, trenér mládeže

FOTOSOUTĚŽ
Nejlepší fotografie za měsíc červen 2011:
1. místo: paní Erika Handrychová

Nelíbí

Líbí

„Nesnažte se vlastnit pravdu, buďte pravdiví.“
Tato slova jsou vzkazem známého hudebníka Slávka Klecandra, která sdělil divákům
České televize v červnovém vysílání pořadu Vzkaz. Pokud si otevřete internetové
stránky Wikipedie dozvíte se, že Slávek je český zpěvák, písničkář a frontman
skupiny Oboroh. V 70. letech působil v kapele Bílé světlo, která byla napojena na
Plastic People of the Universe. Později hrál v několika hudebních seskupeních, mezi
které patřila i úspěšná kapela Prostor (finále Beat salonu). Největší úspěchy však
sklízel se skupinou Oboroh, kterou založil v 80. letech a které vyšlo několik CD
disků. Osobitost a originalita hudebníka je postavena na hudbě, která souzní s texty
a umocňuje tak jejich hloubku. Není bez zajímavosti, že Slávek Klecandr se skupinou
Oboroh natočili společné CD s ostrovskou folkařkou Evou Henychovou. Před dvěma
roky jsme měli možnost vyslechnout společný recitál Slávka a Evy v evangelickém
kostele v Jáchymově. V sobotu 23. července máme příležitost se s touto
pozoruhodnou osobností opět setkat na koncertě, který se koná v evangelickém
kostele v Jáchymově od 20.00 hod.

sobota 23. července ve 20.00 hod.
evangelický kostel v Jáchymově
vstupné: 50 Kč

