SRPEN

2018
PF 2018

JÁCHYMOVSKÝ
ZPRAVODAJ

V TOMTO ČÍSLE SI PŘEČTETE:
 rada města
 informace z města
o Dovolená lékařů
o Knihovna – Lovci perel
 kulturní program
o Oslavy 145 let SDH
o Pouť města
o Závod Josefa Prenniga
o Jáchymovské kulturní léto
o Špitální kostel
 ostatní články
o Pouť na Mariánskou
o Krušné hory čtou
o Rebelky

TVOŘTE ZPRAVODAJ S NÁMI
Soutěž „MOJE LETNÍ ZÁŽITKY“ pro děti, studenty a dospěláky. Pokud zažijete
o prázdninách něco, o co se budete chtít podělit s ostatními, neváhejte a zapojte se do
naší letní soutěže. Svůj příběh můžete napsat, namalovat anebo třeba i vyfotit. Občas
se podaří zachytit opravdu nečekané a vtipné momentky.
Pokud tedy rádi píšete, malujete anebo fotíte,
zašlete nám své příspěvky nejpozději do 31.
8. 2018 na e-mail ic-jachymov@volny.cz
anebo jej osobně přineste do Informačního
centra v Jáchymově.
Kategorie: 1. žáci ZŠ
2. studenti
3. dospělí
Porota vybere nejzdařilejší díla a autor bude v září vyhlášen a odměněn. Těšíme se!
Redakční rada
Fotografie z této strany: https://pixabay.com/cs/
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
15. zasedání rady města ze dne 17. července 2018:
 vzala na vědomí výsledek zprávy o veřejnosprávní kontrole ze dne 01. 06.
2018, konané v příspěvkové organizaci města ZŠ M. C. Sklodowské Jáchymov
 schválila p.o. ZŠ Jáchymov použít finanční prostředky na rezervním fondu
tvořeném z ostatních titulů ve výši 7.513,52 Kč na další vzdělávání
pedagogických pracovníků
 schválila nabídku firmy BORRY BUILD s.r.o. Třešňová 1739, 432 01 Kadaň,
IČO : 04244320 na stavbu – Stabilizace a oprava Kalvárie za cenu 737 272,78
Kč bez DPH
 schválila uspořádání výstavy v prostorách bývalé restaurace na radnici, a to
od 11. 8. – 31. 8. 2018 v rámci oslav SDH – 145 let od svého založení

Zpracovala: Hynková

OZNÁMENÍ
DOVOLENÁ MUDr. Handrychová
Plánovaná dovolená proběhne ve dnech 30. 7. - 3. 8. 2018 a 24. 8. 2018. Děkujeme
za pochopení. MUDr. Erika Handrychová.

PŘEDPLATNÉ ZPRAVODAJE
Milí čtenáři, chtěli byste mít svůj Zpravodaj vždy včas a bez shánění? Potom
můžete využít předplatného a my vám budeme Zpravodaj každý měsíc nosit do
schránky. 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.

PODĚKOVÁNÍ MUDr. CIKHARDTOVÉ
Děkujeme MUDr. Jaroslavě Cikhardtové a sestře Zdeňce Klejchové za dlouholetou
lékařskou péči, kterou poskytují naší rodině.
Petr a Ludmila Loukotovi, Ostrov

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

SLOVO KRONIKÁŘKY
ANEB TROCHA HISTORIE NIKOHO NEZABIJE!
O putování
Milí čtenáři,
dnešní povídání bude o putování lidí i věcí a v neposlední řadě i o putování
historií náboženských poutí vůbec, o mariánském kultu, o poutích na Mariánskou
i o dramatickém osudu Milostné sošky Panny Marie z kláštera na Mariánské.
Povídání to bude naučné jen lehce, protože je léto a těžká témata jsou v tomto ročním
období nestravitelná.
Inspiroval mě již čtvrtý ročník pouti na Mariánskou, které jsem se konečně
zúčastnila. Hrstka nadšenců se sešla u kostela Sv. Jáchyma, aby se vydala po staré
poutní cestě k bývalému kapucínskému klášteru Mariasorg. V průběhu jsme byli sice
upozorněni, že pouť je od slova putovat, nicméně když jsme téměř v závěru putování
míjeli restauraci Krmelec na Mariánské (kde se ostatně sešli později poutníci
i nepoutníci), někteří z "duchovních turistů" málem pozapomněli na skutečný účel
cesty a doteď si nejsem jistá, jestli jsme v cíli byli skutečně všichni.
Na obhajobu případných odpadlíků je nutno říct, že už ve středověku v počátcích náboženských poutí - se k cílům náboženským soustředil i společenský
život. I tehdy byly děti zlobivé a neposedné, pročež se toho chytili dospělí a zvali tzv.
komedianty, aby zabavili ratolesti a potažmo i je.
Samotná cesta pak musela být dlouhá a namáhavá, což ta naše rozhodně byla,
i když organizátoři zvolili jemnější variantu výstupu. Převýšení ale samozřejmě
zůstalo stejné. Jinak bývaly poutě zejména zážitkem víry a prostorem pro náboženské
prožitky. (I dneska Vám běhání po kopcích udělá dobře!) Ateizací společnosti však
tento prvek odpadl a zůstali právě jen ti "komedianti". Význam slova pouť je u nás
natolik spjat s kolotoči a stánky, že někteří poutníci zklamaní absencí labutí
a řetízáku museli svůj žal zahánět pivem na Krmelci.
Ale teď zpátky do historie! Jádro mariánského kultu je spojeno s Janovým
evangeliem, kde se píše: "Marie řekla služebníkům: 'Udělejte všechno, co Vám Ježíš
řekne.'" (Jan 2, 1-11) Tahle zdánlivě obyčejná věta totiž nabádá věřící k absolutní
důvěře v Ježíše ústy jeho matky. Úcta k Panně Marii se proto šířila už na počátku
středověku a k místům jejího zjevení či k jejím obrazům a sochám, kterým se
přisuzovala nadpřirozená moc, se konaly a konají poutě. (Když jsem se dočetla, že
nejslavnější Lourdy navštíví ročně 7 milionů poutníků, docela se mi ulevilo, že
Mariánská o statut poutního místa přišla.)
Nejinak tomu bylo i na Mariánské. Objektem, za kterým putovali lidé ve
velkém, byla soška Panny Marie a ostatně i ona sama ve 20. století prožila poměrně
překvapivou anabázi, než konečně doputovala do kostela Sv. Jáchyma. Soška
Milostné Panny Marie byla podle pověsti nalezena v 17. století v kurníku
u Červeného domu (dnes č.p. 273 na náměstí Republiky), kam ji katolíci ukryli před

horlivými luterány, již pro takovéto radosti neměli pochopení. Na Mariasorg
věnovala sošku jáchymovská měšťanka Lucie Mádrová, která ji získala jako dědictví
po soudci Davidu Wiednerovi (zemřel 1682). Byla jí přisuzována zázračná uzdravení
a záchrany. Soška byla umístěna do dřevěné kaple u prastaré lípy - tohle místo jediné
ze zmiňovaných pořád tak nějak řekněme duchovně "funguje". Prameny se tu trochu
rozcházejí, ale líbí se mi teorie, že dřevěná kaple stávala na místě, kde žil v 15. století
poustevník Niavis. Poté, co Sorg (doslova "kraj lesa") dostal Marii, pojmenoval se
Mariasorg.
První pouť se soškou se konala se svolením arcibiskupa na svátek Navštívení
Panny Marie 2. 7. 1694. (I když! Poutě se tu údajně konávaly už dříve - před
reformací - na místě dřevěné kaple stával prý kostelík zasvěcený sv. Vojtěchu - tedy
českému světci. Založil jej snad majitel Hroznětína - blahoslavený Hroznata.)
Nicméně opusťme "prý" a "snad" a sledujme naši zázračnou madonku. V kapličce
nemohla vzhledem k místnímu klimatu "trčet" věčně, a tak se jí postavil kostel. Ten
hlavní po ní dostal jméno - kostel Nanebevzetí Panny Marie a fungoval od roku 1765.
(Již roku 1699 zde ale stál vysvěcený kamenný kostel). Marie tu byla opatrována do
září 1949, kdy se uzavřel klášter, a poslední kapucíni převezli sošku do Nového
Zvolání. Tehdejší jáchymovský kněz byl patrně velký ignorant, protože o ni nejevil
zájem - nesl-li si za to později následky, není známo. Ale nakonec se našel někdo,
komu soška nebyla s prominutím ukradená, a zařídil její převoz do Jáchymova v červnu 1952. Marie nicméně neposeděla - Vejprtským se nelíbilo, že o sošku přišli
(ti rozhodně nebyli ignoranti) a v roce 1954 soud rozhodl, že se má soška vrátit do
Nového Zvolání. Ani Jáchymováci však nebyli kupodivu apatičtí, sepsali
memorandum doplněné podpisy věřících a argumentovali tím, že vzhledem k tomu, že
soška byla věnována filiálnímu (tedy sesterskému) kostelu na Mariánské, patří
rozhodně do kostela Sv. Jáchyma. Byla jiná doba - proces se nevlekl půl století, jak
jsme dnes zejména u církevních sporů zvyklí, a tak již v červenci téhož roku (1954)
Pražská konzistoř rozhodla, že soška bude trvale umístěna v Jáchymově.
Doteď jsem měla Jáchymovu trochu za zlé, že nám z Mariánské vyfoukl sošku,
která dělá zázraky (i když v Jáchymově se to asi zatím neprojevilo...), ale opravuji
svůj názor a nezbývá mi než poděkovat Jáchymovským, že se o ni - navíc v tak
pohnutých letech - bili do posledního dechu. Takový zápal je už dneska nevídaný!
Tím se cesta Milostné Panny Marie končí. 8. 11. 1987 převedl dekretem "na
věčnou paměť" pražský arcibiskup František kardinál Tomášek poutní místo na
Mariánské do děkanského kostela v Jáchymově.
A to je konec dnešního poutního vypravování. Pokud jste ho celé přečetli a máte
pocit, že už nám nepomůže stejně ani svěcená voda, natož dřevěná soška, zkuste si
z té historie odnést radši něco pro sebe. Není náhodou trochu paradox, že se v
dobách uranového šílenství Jáchymovští bili za dřevěnou sošku a nám dnes - v době
bezstarostné a blahobytné - může být všechno "ukradené". Až se zamyslíte, nemusíte
se hned přímo stydět, ale trošku byste mohli...
Krásné léto!
Mgr. Lucie Šafránková - kronikářka

REKLAMA

VÝKUP HUB 2018
BLIŽŠÍ INFORMACE NA TEL.: 604 807 004
nebo facebooku: výkup hub giertl – karlovarsko

KRÁLOVSKÁ MINCOVNA INFORMUJE
nám. Republiky 37, 362 51 Jáchymov
tel.: 736 754 831, e-mail: mincovna@kvmuz.cz, www.kvmuz.cz
otevřeno út - ne 9.00 - 17.00 hodin
Vstupné: 100,- Kč, snížené 60,- Kč, pro školy 40,- Kč.
Stálá expozice: Jáchymov v zrcadle času - dějiny města, geologie a mineralogie
Krušných hor, archeologické nálezy z Královské mincovny, rudné hornictví 16. století
rozšířené o novou expozici hornictví ve sklepení, velkoplošný pohyblivý model dolu,
numismatika a mincovnictví. Unikátní knihovna jáchymovské latinské školy
z 16. století (knihy o hornictví a hutnictví přírodovědce Georgia Agricoly, ukázky
z děl pastora Johanna Mathesia a hudebního skladatele Nickla Hermanna), epitafní
obrazy. Krušnohorský národopis - zemědělské stroje, nářadí a historické fotografie,
krušnohorská jizba, lidové kroje. Tábory politických vězňů při jáchymovských
uranových dolech po roce 1950. Historie jáchymovského radonového lázeňství
a dobová lékařská ordinace, jáchymovské demolice.
Součástí je výstava přibližující hudební minulost života v krušnohorské oblasti.
Výstava rozdělená do několika tematických sekcí prezentuje kolem stovky zajímavých
exponátů od hudebních nástrojů přes tištěné záznamy po různá umělecká a lidová
ztvárnění hudebního života.

DEN HISTORICKÝCH ŘEMESEL
5. 8. 2018 akce potrvá od 10.00 do 18.00 hodin
Zájemcům o celodenní akci přiblíží tradiční historická řemesla skupina
DANAR. K vidění bude kovářská dílna nebo například dílna písaře, v níž bude možné
seznámit se s tím, jak vznikaly knihy v dobách před vynálezem knihtisku. Pro
návštěvníky akce bude přístupná i stálá expozice muzea.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
ČTVRTEK
DPS návštěva

30. 8.

13,00 – 18,00 hod.
ZAVŘENO
13,00 – 18,00 hod.
10,00 – 11,00 hod.

Kontakt: tel. 353 808 122
E-mail: knihovna.jachymov@tiscali.cz
Naše webové stránky: www.mkjachymov.cz
Facebook: Městská knihovna Jáchymov

PŘEDČÍTÁNKY
V úterý 17. července se v knihovně uskutečnilo první setkání maminek s miminky Předčítánky. Příjemné posezení nad knihami, které radí maminkám, jak pečovat o své
malé poklady, bylo prvním setkáním a také seznámením s tím, co vše může knihovna
nabídnout.
Zveme tímto maminky s dětmi od 0 do 5 let na další akci v knihovně, která proběhne
28. srpna od 10 hodin.
Vaše knihovnice

PROHLÍDKA ŠPITÁLNÍHO KOSTELÍKA
Navštivte nejstarší dochovanou raně renesanční stavbu
našeho města. Špitální kostel postavený v letech 1516 1520 nebyl jako jedna z mála budov zničen rozsáhlým
požárem na konci 19. století. Zaujme vysokou sedlovou
střechou krytou šindelem ze 16. století a vzácným
oltářem z dílny Lucase Cranacha. V prostorách kostela
se nachází výstava, která zachycuje Jáchymov na
historických fotografiích.
V srpnu se konají prohlídky ve dnech:7.8., 9.8., 14.8., 16.8., 21.8., 23.8.
Začátek jednotlivých prohlídek je v 15.00 hodin. Na pozdější příchod návštěvníků
nebude brán zřetel a nebudou již na prohlídku vpuštěni. Kostel bude otevřen od 14.50
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

KULTURNÍ PROGRAM SRPEN 2018
RADIUM PALACE
4. 8. sobota 19:30 – 22:00 hod.
terasa
vstupné zdarma
OBLÍBENÝ HUDEBNÍ TANEČNÍ A POSLECHOVÝ VEČER s varietním
vystoupením skvělého ohnivého divadla Ignis. K poslechu a tanci hraje Josef
Škulavík, zpívá Stana. V případě nepřízně počasí se program přesouvá dovnitř
hotelu, do haly.
9. 8. čtvrtek 20:00 hod.
sál
vstupné 160 Kč
ARTE DIVAS – OPERNÍ A OPERETNÍ KONCERT
Koncert dvou operních pěvkyň - mezzosopranistky Elišky Weissové, a sopranistky
Luisy Albrechtové. Klavírní doprovod Martin Marek. Na programu skladby od G.
Bizeta, W. A. Mozarta, F. Lehára a dalších.
18. 8. sobota 19:30 – 22:00 hod.
terasa
vstupné volné
OBLÍBENÝ DISCO VEČER
s varietním vystoupením břišní tanečnice a lektorky arabského folkloru Jany Hafsy
Zelené. K poslechu a tanci hraje DJ David Keilhauer. V případě nepřízně počasí se
program přesouvá dovnitř hotelu, do haly.
23. 8. čtvrtek 20:00 hod.
sál
vstupné 220 Kč
MPK - SLAVNOSTNÍ
ZÁVĚREČNÝ GALAVEČER v rámci Mistrovských
pěveckých kurzů. Závěrečný večer bude věnován klasické opeře. V podání absolventů
Mistrovských pěveckých kurzů z různých koutů světa uslyší diváci slavné operní árie
a duety.
30. 8. čtvrtek, 20:00 hod.
sál
vstupné 140 Kč
Jazzový koncert FRANTIŠEK UHLÍŘ TEAM & LEE ANDREW DAVISON
Špičkové jazzové uskupení FRANTIŠEK UHLÍŘ TEAM & LEE ANDREW DAVISON
(USA) tvoří vynikající americký zpěvák LEE ANDREW DAVISON, jeden z nejlepších
evropských kontrabasistů FRANTIŠEK UHLÍŘ, skvělý pianista JIŘÍ RŮŽIČKA
a česká bubenická legenda JAROMÍR HELEŠIC. Během vystoupení uslyšíte vlastní
úpravy jazzových standardů i originální kompozice členům kapely.

BĚHOUNEK
6. 8. pondělí 19:30 hod.

sál

vstup volný

PŘEDNÁŠKA JAK NA PREVENCI CIVILIZAČNÍCH CHOROB
Jak omezit dopad chemických léků na lidský organismus. Na programu jsou
i ochutnávky a zajímavý chemický pokus. Přednáší Ing. Klára Fialová.

7. 8. úterý 19:30 hod.

sál
vstupné 130 Kč
CLARINET SOCIETY HRAJE SWING
Teplické hudební seskupení hraje převážně swingovou hudbu ve vlastních aranžích.
V příjemném akustickém provedení uslyšíte skladby swingových velikánů jako
G. Millera, D. Ellingtona nebo G. Gershwina, ale i českých autorů Jaroslava Ježka,
Alfonse Jindry a mnoha dalších.
13. 8. pondělí 19:30 hod.
sál
vstupné 150 Kč
TRÉNINK PAMĚTI A PREVENCE ALZHEIMERA
Začínáte zapomínat? Přijďte na přednášku. Ing. Aleš Procházka, akreditovaný trenér
paměti II.st. Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging.
15. 8. středa 19:00 hod.
zimní zahrada
SPOLEČENSKÝ VEČER S TANCEM
K tanci a poslechu hraje Jan Zumr.

vstup volný

16. 8. čtvrtek 19:30 hod.
sál
vstupné 170 Kč
MPK - SLAVNOSTNÍ ZAHAJOVACÍ KLAVÍRNÍ RECITÁL SE ZPĚVEM
JAKUBA PUSTINY v rámci Mistrovských pěveckých kurzů. Klavírní doprovod
Branko Ladič – dirigent Slovenského národního divadla Bratislava.
21. 8. úterý 19:30 hod.

sál
vstupné 200 Kč
MPK - OPERETNÍ ÁRIE A DUETY
Slavnostní operetní koncert pro příznivce operetního žánru. Diváci si budou moci
vychutnat nejznámější árie, duety a scény z operet Emmericha Kálmána, Johanna
Strausse, Franze Lehára a Oskara Nedbala v podání účastníků Mistrovských
pěveckých kurzů.
27. 8. pondělí 19:30 hod.
sál
POUTAVÉ VYPRÁVĚNÍ O TOSKÁNSKU
Přednáší cestovatel p. Jaromír Novák
30. 8. čtvrtek 15:30hod.
zimní zahrada
KONCERT SVĚTOVÝCH MELODIÍ
Na klavír hraje Jan Spira.

vstupné 50 Kč

vstup volný

CURIE - kavárna
8. 8. středa, 19:30 hod.
vstupné 120 Kč
DIXIELAND MESSENGERS PRAHA
Původní improvizovaný americký dixieland. Tato hudba byla hraná v New Orleans,
New Yorku a Chicagu, hlavně Luisem Armstrongem a dalšími orchestry. Každý hráč
orchestru Dixieland Messengers Praha je sólistou, nicméně jsou stylově jednotní,
protože často hrají společně.

14. 8. úterý, 19:30 hod.
vstupné 120 Kč
SPOLEČENSKÝ VEČER S TANCEM A RETRO MÓDNÍ PROHLÍDKOU
K tanci a poslechu hraje Miroslav Bauka. Taneční a stepařský program
s módní přehlídkou „RETRO“ – oblečení 20. a 30. let minulého století, v podání
Centra tance Harmonie z Karlových Varů. Těšit se můžete také na Charlie Chaplina,
BS chorus, kabaretní stepařské a taneční choreografie, kostýmy, líčení, účesy
a rekvizity. Od 19:30 hudba k tanci, módní přehlídka začíná ve 20:00 hod.
20. 8. pondělí 19:30 hod.

salónek – 3. patro
vstupné zdarma
PRVNÍ POMOC snadno a rychle
Česká přednáška o akutních stavech při nehodách atd. Přednášející: Jiří Borek –
záchranář.
28. 8. úterý, 19:30 hod.

vstupné 110 Kč

COUNTRY VEČER
K tanci a poslechu hraje, Bylo nás 7.

JÁCHYMOVSKÉ KULTURNÍ LÉTO
Altánek v lázeňském parku, vstup zdarma, v průběhu koncertu možnost malého
občerstvení z kavárny Agricola, v případě nepříznivého počasí produkce v kavárně
Curie. Při poslechu pohodové muziky si můžete páteční odpoledne v parku zpestřit
také hrou pétanque, se kterou vám pomůže naše programová specialistka.

ALTÁNEK V LÁZEŇSKÉM PARKU
3. 8. pátek v 15:00 hod.

zdarma
PATRIK A HYNEK HRADECKÝCH

Mládí zpívá folklór. Sourozenecké duo, které se představí v krojích s vozembouchem
a dudami.
10. 8. pátek v 15:00 hod.

zdarma
STANA ZPÍVÁ EDITH PIAF

Francouzské písně, filmové melodie a další slavné skladby v podání Stanislavy
Knejflové. Hudební doprovod Josef Škulavík.
17. 8. pátek v 15:00 hod.

zdarma
HANA ROBINSON

Hana Robinson, původem rodačka z Brna, dnes známá zpěvačka a skladatelka,
absolventka Berklee College of Music v Bostonu. Jako skladatelku a klavíristku si ji
vybral Michal Horáček pro svoje album Ohrožený druh a sama již vydala několik
alb. Koncert plný jazzové hudby, šansonu a pohody.

24. 8. pátek v 15:00 hod.

zdarma
S HARMONIKOU KOLEM SVĚTA

Světové melodie a hity české dechovky hraje DUO HARMONIKA - Josef a Renáta
Pospíšilovi z Plzně známí mj. z TV Šlágr.
31. 8. pátek v 15:00 hod.

zdarma

HONZA JAREŠ - POPULÁRNÍ PÍSNĚ, KTERÉ MÁTE RÁDI

Písně předních českých a zahraničních interpretů v programu s mottem „Neobyčejný
příběh, neobyčejný hlas“ uvede talentovaný zpěvák a klavírista - nevidomý absolvent
Pražské konzervatoře.

KULTURNÍ DŮM
10. 8. pátek 19:30 hod.

vstupné 90 Kč

HAŠLER!
Cucáte hašlerky? Ale kde se vzal jejich název? Zpíváte Hašlerky? U mnohých možná
nevíte, že jejich autorem je právě Karel Hašler. Jak žil Karel Hašler? Koho miloval?
Co všechno uměl? A jak skončil? Hudební monodrama Vám odpoví! Nahlédneme do
doby První republiky i nacistického protektorátu.
20. 8. pondělí 15:00 hod.
vstupné 150 Kč
KURZ – PEDIGOVÝ ZVONEČEK
Kurz je určen všem, kteří by si rádi vyzkoušeli a vyrobili zvoneček z pedigu.
Zapůjčení pracovních pomůcek a materiál v ceně. Odborné vedení Marie
Kordaničová. Přihlášky u programových specialistek nutné do pátku
17. 8. Minimální počet účastníků 3.
27. 8. pondělí 15:00 hod.
vstupné 150 Kč
VÝTVARNÝ KURZ MALOVÁNÍ „OHNĚM“ NA DŘEVO
Seznámíme vás s technikou pyrografie - vypálené kresby do dřeva, vytvoříte si
zajímavý doplněk do domácnosti, který bude zároveň jedinečným uměleckým
kouskem. Přihlášky nutné u programových specialistek do pátku 24. 8. Minimální
počet účastníků 3.

KINO RADIUM JÁCHYMOV
1. 8. středa 19:30

vstupné 100 Kč

BAJKEŘI
Komedie / Česko / 2017 / 93 min
Nevlastní bratři Jáchym a David společně s kamarádem Sašou tráví většinu času ve
světě sociálních sítí. Vztahy pro ně představují chaty s virtuálními dívkami, které
nikdy neviděli, obživu falešná módní show, v níž se předstírá něco, co není a největší
životní problém pak vybitý mobil nebo nefunkční wifi. Na nátlak rodičů jsou donuceni

vydat se pod vedením Davidovy půvabné „macechy“ Terezy na dvousetkilometrový
cyklovýlet. Hrají: Adam Mišík, Hana Vagnerová, Jan Komínek, Vojtěch Machuta,
Celeste Buckingham…
4. 8. sobota 19:30

vstupné 60 Kč

PEPA
Komedie / Drama / Česko / 2018 / 90 min / od 12 let
Hlavní hrdina Pepa (Michal Suchánek) od útlého věku čeká na to, až začne ten
opravdový a šťastný život. Hrají: Michal Suchánek, Petra Špalková, Jakub Kohák,
Filip Blažek, Alice Bendová, Natálie Grossová, Martin Pechlát…
8. 8. středa 19:30

vstupné 100 Kč

SWEET COUNTRY
Western / Drama / Krimi / Austrálie / 2017 / 113 min /od 12 let
Domorodý chovatel dobytka Sam (Hamilton Morris) v sebeobraně zabije bělošského
majitele stanice Harryho. Musí vše opustit a utéct i se svou těhotnou manželkou....
Hrají: Hamilton Morris, Bryan Brown, Sam Neill, Gibson John, Matt Day ...
11. 8. sobota 17:00

vstupné 60 Kč

KRÁLÍČEK PETR
Rodinný / Animovaný / Komedie / Dobrodružný / Fantasy / USA / 2018 / 95 min
Rebelský králíček Petr žije veselý bezstarostný život spolu s ostatními zvířátky na
farmě. Nový majitel statku se však o svůj životní prostor dělit nemíní – a už vůbec ne
se zvířaty. Hrají: Domhnall Gleeson, Rose Byrne, James Corden, Daisy Ridley ...
11. 8. sobota 19:30

vstupné 100 Kč

TÁTOVA VOLHA
Komedie / Drama / Česko / 2018 / 90 min
Kostýmní výtvarnice Eva (Eliška Balzerová) nečekaně ovdověla. Na povrch vypluje
nemanželsný syn jejího zesnulého muže a tak se společně s dcerou vydávají po
stopách bývalých milenek. Hrají: Hrají: Eliška Balzerová, Tatiana Vilhelmová, Vilma
Cibulková, Eva Holubová, Hana Maciuchová, Emília Vášáryová, Martin Myšička,
Boleslav Polívka, Jana Plodková, Václav Neužil ml.
15. 8. středa 19:30

vstupné 100 Kč

MÁŘÍ MAGDALÉNA
Drama / Historický / Velká Británie / USA / Austrálie / 2018 / 120 min / od 12 let
Film Máří Magdaléna je autentickým a lidským portrétem jedné z nejosudovějších
žen v dějinách lidstva. Biblický příběh líčí osudy Máří (Rooney Mara), mladé ženy
hledající nový způsob života. Brzy se po Ježíšově boku vydává na cestu, která vede do
Jeruzaléma, k osudovým událostem, jež jsou základním kamenem naší civilizace.
Hrají: Rooney Mara, Joaquin Phoenix, Chiwetel Ejiofor, Tahar Rahim, Tawfeek
Barhom, Shira Haas, Uri Gavriel, Hadas Yaron, Zohar Strauss, Tsahi Halevi

18. 8. sobota 19:30

vstupné 100 Kč

ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI
Komedie / Česko / 2018 / 83 min / od 12 let
"To tedy byl porod!" je přesná definice nejen vstupu naší hrdinky Olgy na svět
(vzácnou polohou čelní), ale tato věta vystihuje výstižně i její touhu najít pravou
lásku. Není to vůbec jednoduché, možná proto, že ani Olga není jednoduchá. Má se
svým milostným životem velké plány a má přebujelou fantazii. Hrají: Klára Issová,
Matouš Ruml, Aneta Krejčíková, Jindřich Žampa, Marie Kružíková, Pavel Kříž...
22. 8. středa 17:00

vstupné 60 Kč

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

vstupné 60 Kč

COCO
Animovaný / Hudební / Fantasy / Komedie / Rodinný / USA / 2017 / 105 min
Navzdory prazvláštnímu rodinnému zákazu muziky se Miguel touží stát uznávaným
hudebníkem. V touze dokázat svůj talent se Miguel souhrou neuvěřitelných okolností
ocitne v překrásné a barevné Říši mrtvých. Odhalí skutečný příběh Miguelovy
rodiny? Hrají: Anthony Gonzalez, Alanna Ubach, Benjamin Bratt...
25. 8. sobota 19:30

vstupné 100 Kč

KVARTETO
Komedie / Česko / 2017 / 93 min / od 12 let
Hráli jste někdy v kapele? Je to jako druhá rodina, s jejímiž příslušníky prahnete po
štěstí a prožíváte nečekaná dobrodružství. Stejně jako usedá rodina zas a znovu
u jednoho stolu, scházejí se členové kvarteta tzv. soudobé hudby vždy u dalšího
koncertu. Cestě za nejsvobodnější skladbou přinese řadu humorných situací, ale i
nedorozumění. Hrají: Barbora Poláková, Jaroslav Plesl, Lukáš Melník…
29. 8. středa 19:30

vstupné 100 Kč

HASTRMAN
Romantický / Thriller / Česko / 2018 / 98 min / od 12 let
Romantický a zároveň ironický příběh hastrmana alias barona de Caus (Karel
Dobrý), jehož láska k venkovské dívce Katynce (Simona Zmrzlá) naplňuje netušeným
štěstím i stravující vášní. Baron se vrací se svým sluhou (Jiří Lábus) z cest po světě,
aby obnovil rybníky na svém panství. Jakožto moderní a osvícený člověk se životu
místních vymyká… Hrají: Karel Dobrý, Simona Zmrzlá, Jiří Lábus, Jan Kolařík, Jiří
Maryško, David Novotný, Norbert Lichý…

ČTENÁŘI PÍŠÍ
POUŤ NA MARIÁNSKOU
Již počtvrté se konala 7. 7. vycházka na Mariánskou. Samotná akce začíná tradičně
mší v kostele sv. Jáchyma. Letos vedl mši provinciál kapucínského řádu bratr
Dismas.
Pouť vedla přes Nové Město na místo
bývalého kláštera na Mariánské.
Cestou bylo několik zastávek, na
kterých si mohli poutníci poslechnout
hudební trio Bandaska a dozvědět se
informace z historie Jáchymova a okolí.
V zahradě byla poslední zastávka
s modlitbou za všechny oběti a trpící.
Pouť účastníci zakončili v hospodě
Krmelec, kde se mohli nejen občerstvit,
ale i vyrazit pamětní minci a zakoupit drobné suvenýry. K pohodové akci přispělo i
krásné letní počasí.
Ještě jste se akce nezúčastnili? Máte možnost příští rok 6. 7. 2019.
Ladislava Kulhavá

KRUŠNÉ HORY
Č. 1 V JÁCHYMOVĚ

ČTOU

–

TENTOKRÁTE

NA

ŠTOLE

Dne 14. 7. 2018 jsme se v rámci 2. ročníku Literární detektivní putování po Krušných
horách zastavili na Štole č. 1 a mohli tak poslechnout povídku od Milana Tanera
„Jáchymovské křižovatky aneb atentát provedený zdálky“ v podání pana Miroslava
Dvořáka. Že se v roce 1930 připravoval atentát na našeho 1. československého
prezidenta – T. G. Masaryka, který se chystal v Jáchymově oslavit svoje kulaté
80. narozeniny, je fakt, ale zdali tomu bylo tak, jak píše Milan Taner ve své povídce,
je velkou otázkou….
Vedle povídky Milana Tanera, jsme se zaposlouchali do povídek od dnes již známého
regionálního autora, Milana Hlouška, který nám z Kraslic přivezl zajímavý dárek.
O hudební část se postarala skupina Jean de Carro z Karlových Varů. Pro
návštěvníky bylo nachystáno malé krušnohorské občerstvení , které nám pochválil
i pán města Jáchymov, Štěpán Šlik alias náš Jaroslav Kulhavý. A nakonec dorazil
i pán Štoly č. 1, oblíbený Michael Rund . Zkrátka fajn večer plný literatury, hudby
a zajímavých rozhovorů.
Literní detektivní putování je společný přeshraniční EU projekt Nadace St. Joachim
a Villa Baldauf v Marienbergu. Naše příští 4. zastavení je na zámku Klášterec nad
Ohří, kde na nás čeká pan Luděk Kubát a jeho povídka „Z bláta do louže“.
Děkujeme Vám za Vaši přízeň a zatím AHOJ
Lada Baranek Lapinová a Constanze Ulbricht

REBELKY UKONČILY
JEDNIČKU S HVĚZDIČKOU

KROUŽKOVOU

ČINNOST

NA

V loňském roce nově otevřený kroužek keramiky děvčata ukončila na jedničku
s hvězdičkou.
Během roku si osvojila děvčata práci s hlínou, vyzkoušela glazování, vyzkoušela
práci s FIMO-hmotou. Stranou nezůstaly ani pohybové aktivity a výlety po okolí
Jáchymovska. Zkrátka stala se z nás taková ta správná parta a zrodil se tak klub
jménem "Rebelky". Velké poděkování patří rovněž rodičům, kteří nám občas taky
pomohli anebo přišli s nějakým super nápadem.
A že se děvčata za svoje výkony nemusí stydět, dokazují keramické květiny paní
Drahuši Novákové, ředitelce školy Jáchymov, jako dárek za krásná vysvědčení. Klub
„Rebelky“ zahájí svou činnost opět po prázdninách. Zápis do klubu proběhne dne
6. 9. 2018 od 16.00 – 17.30 hod., počet je opět omezený a přednost mají absolventky
1. ročníku. V případě zájmu nás můžete kontaktovat na: info@stjoachim.eu
Těšíme se na Vás a přejeme hezké prázdniny!
Lada Baranek Lapinová
Nadace St. Joachim

