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JÁCHYMOVSKÝ
ZPRAVODAJ

V TOMTO ČÍSLE SI PŘEČTETE:
 rada města
 informace z města
o Ředitelské volno
o Veřejné zasedání ZM
o Hovory s občany
o Dovolená lékařů
o Knihovna - omezení
 kulturní program
o Pohádkový les
o Turnaj v malé kopané
o „Fotím si jen tak“
 ostatní články
o Skauti Jáchymov
o Školní noviny
o Galerie návratů

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
Obrázky z této strany převzaty z: https://pixabay.com
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
9. zasedání rady města ze dne 2. května 2018:
 doporučila ZM schválit finanční příspěvek na podporu kulturních aktivit
formou neinvestiční účelové dotace ve výši 330.000,- Kč, pro společnost
Léčebné lázně Jáchymov, a.s. se sídlem T.G.Masaryka 415, Jáchymov
 schválila nabídku firmy PK dopravní s r.o. na vypracování studie „Chodník
podél tř. Dukelských hrdinů – Jáchymov“ za cenu 48. 000,- Kč bez DPH
 souhlasila s pořádáním automobilových závodů do vrchu seriálu závodů
Krušnohorský pohár, a s tím i spojenou částečnou uzavírkou MK II. tř. 4b ul.
Na Svornosti, přes ul. Hradiště v části N. Město až po křižovatku silnice
III/22137 Mariánská -N. Město, dne 27. 5. 2018 od 08:00 hod. do 18:00 hod.
 souhlasila s výrobou a s instalací pamětní desky v prostorách latinské knihovny
na počest 100 let všech vlastenců, kteří bojovali za vlast a svobodu
10. zasedání rady města ze dne 15. května 2018:
 schválila SOSB o zřízení věcného břemene Jahodová louka, pro společnost LK
Slovan K. Vary z.s. s cenou dle zásad zřizování věcných břemen
 schválila Smlouvu o právu k provedení stavby - „Objekty pro rozhodčí
a pracovní stroje – areál Jahodová louka“ pro LK Slovan Karlovy Vary
z.s., Dr. Davida Bechera 1009/18, 36001 Karlovy Vary
 schválila v předloženém znění Dodatek č. 9 ke Smlouvě o zajištění veřejného
osvětlení ve městě Jáchymov, jehož předmětem je prodloužení doby trvání
smlouvy, a to do 31. 7. 2018
Zpracovala: Hynková

OZNÁMENÍ
HOVORY S OBČANY
Hovory s občany se konají dne 13. 6. 2018 od 16 hodin na MěÚ Jáchymov v zasedací
místnosti v přízemí radnice.
XXXII. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
XXXII. veřejné zasedání Zastupitelstva města se koná dne 20. 6. 2018 od 15 hodin na
MěÚ Jáchymov v zasedací místnosti v přízemí radnice.

DOVOLENÁ MUDr. Handrychová
Plánovaná dovolená proběhne ve dnech 18. 6. - 4. 7. 2018. Děkujeme za pochopení.
MUDr. Erika Handrychová.

VYÚČTOVÁNÍ A ZAMĚŘOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ NN PRO
SPOLEČNOST ČEZ Distribuce a.s.
Dovolujeme si oznámit všem odběratelům provádění vyúčtování a zaměřování
stávajících sítí NN pro společnost ČEZ distribuce a.s. na Mariánské. Akce proběhne
v období květen/červen 2018.
Tyto činnosti bude provádět GEFOS, a.s. ve spolupráci s GEOHUNTER, s.r.o.
Pracovníci těchto firem se na požádání prokáží pověřením k této činnosti. Bližší
informace získáte na telefonním čísle: 774 476 994. Děkujeme za pochopení.

ŠKOLNÍ NOVINY
TURNAJ V MINIKOPANÉ
Dne 4. 5. 2018 se konal v Hroznětíně nejvýznamnější turnaj v minikopané pro děti
v celé ČR pro věkovou skupinu žáků 3. - 5. ročníku ZŠ - McDonald's Cup.
V rámci okresního kola se zúčastnilo 6 družstev a hrálo se systémem každý tým
s každým týmem.
Žáci naší školy hráli naprosto skvěle, kdy postupně zápasy končily s těmito výsledky:
ZŠ MCS Jáchymov - ZŠ Hroznětín 3:1
ZŠ MCS Jáchymov - ZŠ Májová Ostrov 4:1
ZŠ MCS Jáchymov - Merklín 7:0
ZŠ MCS Jáchymov - ZŠ Masarykova 1:3
ZŠ MCS Jáchymov - ZŠ Myslbekova 2:4
Po třech výhrách s velkou převahou na hřišti hráči v posledních dvou zápasech
sehráli zcela vyrovnané souboje s favorizovanými školami z Ostrova a podlehli jen
těsně. Celkově to pro Jáchymov znamenalo krásné 3. místo.

Navíc velmi příjemné bylo, když se za některými žáky naší školy zastavili po skončení
turnaje skauti z významných fotbalových klubů regionu (konkrétně Slavia K. Vary)
a vybrali si (samozřejmě po souhlasu rodičů) do svého klubu možné posily z našich
řad.
Michal Havlíček

ČTENÍ NÁS BAVÍ
….říkají naši prvňáčci. O tom, že to myslí vážně, přesvědčili pracovnice Městské
knihovny v Jáchymově, které nás pozvaly v měsíci březnu na zajímavé hrátky
s knihami pro děti. Na oplátku přijaly v květnu naše pozvání na návštěvu do 1. třídy,
kde proběhlo společné čtení z knihy od Jiřího Žáčka. Žáci předvedli své čtenářské
dovednosti, za které byli velmi pochváleni a zároveň byli pozváni do knihovny na
slavnostní událost – Pasování na čtenáře, která proběhne 1. června. Už se moc
těšíme a děkujeme.
Učitelka 1. třídy
Mgr. Erika Krnáčová

REKLAMA

CO SE U NÁS UDÁLO
V sobotu 12. května jsme v Údolí mlýnků uspořádali další ročník „Otevírání
mlýnků“. Do letošní soutěže o nejhezčí mlýnek se nám přihlásili čtyři zhotovitelé
a jako vždy byl jeden mlýnek hezčí než druhý. Mohli jsme zhlédnout vystoupení dětí
z mateřské školy a poté zahrála kapela Fšehochuť, hrála velice hezky, a návštěvníci
si dokonce s kapelou spoustu písniček zazpívali. Kapela byla také nezaujatou porotou
a jako nejhezčí mlýnek vybrala keramický mlýnek paní Milany Pincové. Občerstvení
připravili místní hasiči a o úklid mlýnků se postarala ZŠ Jáchymov spolu
se Službami. No, a vy ostatní již nyní můžete vymýšlet mlýnek třeba na příští rok.
Anna Plačková

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
10.00 – 12.00
ČTVRTEK
NEDĚLE
24. 6.
DPS návštěva 28. 6.
DPS návštěva
26. 7.

13,00 – 18,00 hod.
13.00 – 16.00 hod.
13,00 – 18,00 hod.
13.00 – 17.00 hod.
10,00 – 11,00 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

OMEZENÍ PROVOZU A UZAVŘENÍ KNIHOVNY
Milí čtenáři upozorňujeme, že po celý měsíc červen máme omezené půjčování knih
ze skladů. Čítárna bude až do odvolání zcela uzavřena.
Dále bychom rády upozornily na uzavření knihovny v termínu 2. 7. – 3. 7. 2018
z důvodu čerpání řádné dovolené. Děkujeme za pochopení.
Z důvodu plánované revize bude knihovna uzavřena také ve dnech 1. 8. – 31. 8. 2018.
Děkujeme za pochopení a přejeme všem krásnou dovolenou.
Vaše knihovnice

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.

MUZEUM
MUSAEALIS

KARLOVY

VARY

-

1.

MÍSTO

V

GLORIA

Muzeum Karlovy Vary, jehož pobočka se nachází v Královské mincovně, získalo
1. místo v prestižní soutěži Gloria Musaealis, celonárodní soutěži muzeí České
republiky. Muzeum, příspěvková organizace Karlovarského kraje, získalo tuto cenu
v kategorii „Počin roku 2017“, kam přihlásilo svůj projekt rekonstrukce budovy
a vytvoření nové stálé expozice ve své hlavní budově v Karlových Varech na Nové
louce.
Soutěž Gloria Musaealis probíhala ve třech kategoriích, karlovarské muzeum
zvítězilo ve své kategorii před dalšími čtrnácti institucemi, jako jsou např.
Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, Národní galerie Praha, Muzeum hl. města
Prahy či Západočeské muzeum Plzeň.
Rekonstrukci budovy a vytvoření stálé expozice financoval Karlovarský kraj, nové
expozice přišla na 20 milionů.

Lev Havlíček

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

KULTURNÍ PROGRAM ČERVEN 2018
RADIUM PALACE
9. 6. sobota 19:30 – 22:00 hod.
terasa
vstupné zdarma
OBLÍBENÝ DISCO VEČER NA VENKOVNÍ TERASE
hotelu Radium Palace s varietním vystoupením kouzelníka a iluzionisty Jana
Vaidiše s partnerkou. K poslechu a tanci hraje DJ David Keilhauer. V případě
nepřízně počasí se program přesouvá dovnitř hotelu, do haly.
16. 6. sobota, 17 hod.
altánek
vstupné zdarma
KONCERT MUŽSKÉHO HORNICKÉHO PĚVECKÉHO SBORU „GLÜCKAUF“
ZE SCHNEEBERGU v rámci česko-německé spolupráce „přátelství bez hranic“.
Sbormistr Andreas Heger.
21. 6. čtvrtek 20:00 hod.

sál
vstupné 140 Kč
TRIO BEAUTIFUL STRINGS
Houslistka Monika Urbanová, harfistka Hedvika Mousa Bacha a zpěvačka
Karolína Janů, založily trio Beautiful Strings. Interpretky zahrnují do svého
repertoáru kromě originálních kompozic též vlastní aranžmá. Díla francouzských
mistrů (C. Debussy, M. Ravel, C. Saint-Saens aj.) natočily v roce 2013 na CD „Beau
Soir“.
23. 6. sobota 19:30 – 22:30 hod.
terasa
vstupné volné
OBLÍBENÝ HUDEBNÍ TANEČNÍ A POSLECHOVÝ VEČER
s varietním vystoupením country skupiny Medovina z Chomutova. K poslechu
a tanci hraje Josef Škulavík, zpívá Stana. V případě nepřízně počasí se program
přesouvá dovnitř hotelu, do haly.
28. 6. čtvrtek, 20:00 hod.

sál
vstupné 130 Kč
PRAGUE RHYTM KINGS
Mladý energický hot-jazzový orchestr zabývající se originální interpretací jazzové
hudby 20. a 30. let min. století. Členové orchestru jsou absolventi Konzervatoře
Jaroslava Ježka v Praze. Na programu jazz, swing, blues, charleston, foxtrot, black
bottom a další.

BĚHOUNEK
1. 6. pátek 9:00 – 17:00 hod.
sál
VOLANSKÝ FASHION OUTLET
Váš český výrobce FIRMA a dodavatel české módy z Brna. Akce 2 + l zdarma na celý
sortiment

5. 6. úterý 19:30 hod.

sál
vstupné 170 Kč
KDYŽ JOHANN, TAK STRAUSS
Na úvod koncertu zazní melodie z operet O. Nedbala F. Lehára, E. Kálmána,
ve druhé části pak nejkrásnější árie z operet Johanna Strausse.
Zpívaji: Libuše Moravcová Myřátská - soprán, Josef Moravec - tenor, sólista opery
Národního divadla v Praze. Klavírní doprovod: doc. Katarína Bachmannovádocentka HAMU PRAHA.
7. 6. úterý 15:30hod.

zimní zahrada
KONCERT SVĚTOVÝCH MELODIÍ
Na klavír hraje Jan Spira.

vstup volný

12. 6. úterý 19:30hod.
sál
vstupné 130 Kč
PAŘÍŽ PLNÁ FRANCOUŽSKÝCH ŠANSONŮ
Večer šansonů ve francouzském originále s klavírní improvizací v podání Svatavy
Luhanové Jirouškové - zpěv, Martiny Mudrové Reichové - klavír. Obě interpretky
působily hudebně v Paříži, pedagogicky působí na konzervatoři v Plzni.
18. 6. pondělí 19:30 hod.
sál
vstupné 50 Kč
PROCHÁZKA JÁCHYMOVEM S DOTYKEM MINULOSTI
Přednáška s promítáním. Poutavá historická fakta přednáší Ing. Jaroslav Ochec,
historik a báňský specialista.
26. 6. úterý 19:30 hod.

sál
vstupné 140 Kč
KOUZLO OPERET
Nejkrásnější melodie E. Kalmána, F. Lehára, J. Strausse uslyšíte v podání
sopranistky STANISLAVY ČIHÁKOVÉ za doprovodu houslí a klavíru. Housle Vladislav Liněckij, klavír - Iveta Madrasová.
28. 6. čtvrtek 15:30 hod.
zimní zahrada
vstup volný
KONCERT CHOPINA & EVANSE
Na klavír hraje Igor Kotov, známé skladby v podání absolventa petrohradské
konzervatoře

CURIE - kavárna
7. 6. čtvrtek 19:30 hod.

vstupné 110 Kč

EVA HENYCHOVÁ
Folkový recitál. Eva Henychová je nejen zpěvačkou, kytaristkou, skladatelkou
i textařkou v jedné osobě, ale především charismatickou osobností, která dokáže
zasáhnout srdce lidí všech generací. Její písně jsou osobní výpovědí člověka, který
umí nahlédnout hluboko pod povrch skutečností všedního života.

11. 6. pondělí 19:30 hod.

salónek Curie – 3. pat.
vstupné zdarma
PRVNÍ POMOC snadno a rychle.
Česká přednáška o akutních stavech při nehodách atd. Přednášející: Jiří Borek –
záchranář.
13. 6. 2018 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. Dixieland
Messegers Praha byl založen v roce 1998 a od té doby vystupuje pravidelně v Jazz
Clubu Reduta, Jazz Docku a mnoha jazzových festivalech doma i v zahraničí.
14. 6. čtvrtek 19:30 hod.
vstupné 50 Kč
PŘEDNÁŠKA SCHLIKOVÉ A OSTROVSKO
Významný šlechtický rod Schliků se nesmazatelně zapsal do historie Krušných hor,
měst Ostrova a Jáchymova. Po dobu 500 let zasahovali příslušníci tohoto rodu do
chodu událostí v Čechách a ve střední Evropě. Jejich osudy byly často velmi
dramatické. Štěpán Schlik je považován za zakladatele města Jáchymova
a podporovatele těžby rud, zejména stříbrných, v západním a středním Krušnohoří.
Přednáší: Mgr. Miluše Kobesová.
19. 6. úterý 19:30 hod.

vstupné 110 Kč

MUSICA DOLCE
Z klenotnice staré hudby (hudba hradů a zámků)
Účinkují: Eva Matějková (Mikešová) - um. vedení, loutna Hana Žárová - zpěv, viola
da gamba, Jana Přibylová - zobcové flétny, krumhorn, Petr Bouše - zobcové flétny,
krumhorn.

JÁCHYMOVSKÉ KULTURNÍ LÉTO - ALTÁNEK
15. 6. pátek v 15:00 hod.
zdarma
OHŇOSTROJ OPERETNÍCH A MUZIKÁLOVÝCH MELODIÍ
Radka Sehnoutková soprán, sólistka opery J. K. Tyla v Plzni. Vystudovala brněnské
JAMU. K nejvýraznějším projektům patří nahrávka role Lišky Bystroušky, dále
koncertní provedení opery Cosi fan tutte pod vedením Jiřího Bělohlávka… Klavírní
doprovod Táňa Vaněčková.
22. 6. pátek v 15:00 hod.
zdarma
KLARINETOVÝ SOUBOR PRACHATICE
Jan Hovorka, Petr Chalupský, Tomáš Janoušek, Jiří Pecka
Odpoledne plné swingu, filmové a muzikálové hudby až k jazzově laděným skladbám
ve vlastních úpravách a aranžích.

29. 6. pátek v 15:00 hodů.
zdarma
Ó SOLE DUO odpoledne plné italských písní a árií
Jozef Brindzák tenor, po ukončení košické konzervatoře (klarinet, zpěv) pokračoval
ve studiu zpěvu na pražské HAMU ve třídě prof. René Tučka. Hostoval v divadle
v Liberci, Českých Budějovicích, Košicích atd. Je členem sboru ND v Praze a také
spolupracuje např. s Agenturou ARTTRITON C.Orff. Carmina Burana, kde zpívá
tenorový part Labutě…Na kytaru doprovází Jaroslav Sitár

KULTURNÍ DŮM
4. 6. pondělí 15:00 hod.

vstupné 150 Kč

KERAMICKÝ KURZ
Kurz je určen všem, kteří by si rádi vyzkoušeli práci s hliněnou hmotou. Pod Vašima
rukama se změní Nic v Něco, co Vám přinese potěšení a někdy i zaslouženou pýchu
nad vším tím úspěchem ... Přihlášky u programových specialistek nutné do pátku
1. 6. Minimální počet účastníků 3.
11. 6. 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 8. 6. Minimální
počet účastníků 3.
18. 6. 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
15. 6. Minimální počet účastníků 3.
22. 6. pátek 19:30 hod.

vstupné 90 Kč

KLÍČE NA NEDĚLI
Divadelní spolek Ochotníci Ostrov, uvádějí předpremiéru komedie "Klíče na neděli"
od A Procházky. Dva manželské páry se sejdou na nepovedeném mejdanu.
V opilosti i z recese se prohodí a vymění i klíče od bytu...
29. 6. pátek 19:30 hod.
předprodej 250 Kč, na místě 280 Kč
HANKY PANKY - VÍTÁNÍ PRÁZDNIN
Travesti skupina HANKY PANKY která zazářila v posledním ročníku talentové
soutěže Česko-Slovensko má talent či v reality show Big Brother v kabaretní show
Letní speciál.

KINO RADIUM JÁCHYMOV
2. 6. sobota 17:00

vstupné 60 Kč

BALERÍNA
Animovaný / Dobrodružný / Rodinný / Francie / Kanada / 2016 / 89 min
Film vypráví příběh Félicie, mladé osiřelé dívky, jejíž největší vášní je tanec.
S pomocí svého nejlepšího přítele Victora se jí podaří uprchnout ze sirotčince a vydat
se na dlouhou cestu do Paříže, kde na ni čeká mnoho nelehkých úkolů a zajímavých
setkání…
2. 6. sobota 19:30

vstupné 100 Kč

NEJVĚTŠÍ SHOWMAN
Muzikál / Drama / Romantický / Životopisný / USA / 2017 / 105 min
Phineas Taylor Barnum (Hugh Jackman) je vizionář, jehož upřímné nadšení je
naprosto nakažlivé. A to i v časech, kdy jeho nezlomný optimismus a energie jsou
jediným bohatstvím, které zrovna má k dispozici. Hrají: Hugh Jackman, Rebecca
Ferguson, Michelle Williams, Zac Efron, Zendaya, Paul Sparks, Gayle Rankin... .
6. 6. středa 19:30

vstupné 100 Kč

KOLO ZÁZRAKŮ
Drama / USA / 2017 / 101 min /od 12 let
V 50. letech 20. století je v zábavním parku na Coney Islandu velmi rušno. Ginny
(Kate Winslet) je nešťastná bývalá herečka, která nyní pracuje jako servírka. Její
manžel Humpty (Jim Belushi) se rád napije, pak bývá hrubý a před manželkou často
dává přednost rybaření. Nedávno se k nim nastěhovala Humptyho dcera z prvního
manželství, Carolina…
9. 6. sobota 19:30

vstupné 100 Kč

ČERTOVINY
Pohádka / Česko / 2017 / 101 min
Stalo je jednou, že se v pekle uklízelo. Čerti se jen hemžili, ale protože si k práci
neuměli šikovně zajít, navzájem si překáželi a klopýtali jeden přes druhého, prostě
hotový blázinec. Toho zmatku využili dva mladí čerti, kteří schválně ještě víc při
uklízení překáželi. A pak se to stalo. Jeden zakopl, padl na druhého a oba povalili
kotel s hříšnou duší… Hrají: Jakub Prachař, Dominick Benedikt, Karel Dobrý, Sára
Sandeva, Richard Jaroslav Müller, Oldřich Navrátil…
13. 6. středa 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. Poněkud nesourodá čtveřice v čele se solidně vyhlížejícím, avšak lehce
sucharským Robertem (Lukáš Melník).

16. 6. sobota 19:30
vstupné 100 Kč
TŘI BILLBOARDY KOUSEK ZA EBBINGEM
Drama / Krimi / Velká Británie / USA / 2017 / 115 min / od 15 let
Mildred Haynesové (Frances McDormand) zavraždili dceru. A protože
se vyšetřování už několik měsíců bezvýsledně vleče, rozhodne se jednat. U vjezdu do
města vylepí na tři billboardy velmi kontroverzní vzkazy adresované váženému šéfovi
místní policie (Woody Harrelson). Tímto nezvyklým činem začíná bitva mezi Mildred
a zástupci zákona. Hrají: Frances McDormand, Sam Rockwell, Woody Harrelson ...
20. 6. středa 19:30

vstupné 100 Kč

ZMENŠOVÁNÍ
Drama / Komedie / Sci-Fi / USA / 2017 / 135 min / od 12 let
Proces zvaný celulární miniaturizace vyvinuli norští vědci jako jeden z léků na
hrozící přelidnění planety. Malí lidé míň snědí a zaberou míň místa, to dá rozum.
A aby do tohoto programu vstupovali lidé houfně a s nadšením, provázejí ho
gigantické ekonomické výhody a trvalý pobyt v mini-milionářském ráji Leisureland.
Vidina zbohatnutí do programu přivede i Paula Safranka… Hrají: Matt Damon,
Christoph Waltz, Hong Chau, Kristen Wiig…
23. 6. sobota 17:00

vstupné 60 Kč

MAXINOŽKA
Animovaný / Francie / Belgie / 2017 / 91 min
Náctiletý outsider Adam se vydává na dobrodružnou cestu, aby odhalil záhadu svého
dávno ztraceného tatínka, jen aby zjistil, že to není nikdo jiný než legendární Lesní
muž!
23. 6. sobota 19:30

vstupné 100 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. Ve školce nebyl oblíbeným dítětem paní učitelky, ve škole
s ním nikdo moc nekamarádil. Na gymnáziu patřil mezi vyložené outsidery. Dlouho
mu trvalo, než se osamostatnil, našel si práci, ženu, založil rodinu. Hrají: Michal
Suchánek, Petra Špalková, Jakub Kohák, Filip Blažek, Alice Bendová, ...
27. 6. středa 19:30

vstupné 100 Kč

MAMMA MIA!
Muzikál / Romantický / Komedie / Německo / 2008 / 109 min
Idylický řecký ostrov, holka na vdávání, jedna potrhlá matka, tři potenciální otcové
a nesmrtelná ABBA. Jak se to rýmuje? Náramně. Divadelní muzikálovou show
Mamma Mia! obsahující všechny zmíněné ingredience vidělo v osmi různých
jazykových verzích přes 30 miliónů lidí.Hrají: Meryl Streep, Colin Firth, Amanda
Seyfried, Pierce Brosnan, Julie Walters…

vstupné 100 Kč

30. 6. sobota 19:30

NEJTEMNĚJŠÍ HODINA
Drama / Životopisný / Válečný / USA / Velká Británie / 2017 / 125 min / od 12 let
Gary Oldman v roli jedné z největších osobností 20. století. Winston Churchill
na počátku 2. světové války musí učinit zásadní rozhodnutí. Hrozba Německé invaze
je bezprostřední a on jako premiér Velké Británie musí v této temné hodině během
krátké chvíle semknout národ a změnit průběh světových dějin. Hrají: Gary Oldman,
Kristin Scott Thomas, Ben Mendelsohn, Lily James, Ronald Pickup, Stephen Dillane.

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 červnu se konají prohlídky ve dnech: 5.6., 7.6., 12.6., 14.6., 19.6., 21.6., 26.6.,
28.6.
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

ČTENÁŘI PÍŠÍ
JÁCHYMOVSKÁ DĚVČATA OPĚT BODOVALA!
V neděli 6. května proběhl ve Vykmanově u Ostrova již 9. ročník soutěže pro mladé
jezdce Májový Prima Cup, kterého se zúčastnila i jáchymovská děvčata. Tuto akci
pro děti připravuje již tradičně ve svém areálu Stáj Primahorseland z.s.. Letos byla
konkurence obrovská! Na start se postavilo 40 dětí se svými koníky, aby v pětiboji
poměřily své dovednosti. Celkem proběhlo 200 startů této všestranné soutěže, která
skvěle prověří sehranost dvojice dítě – kůň. Skládá se z výstavní části a sportovních
disciplín: slalomu, jízdy kolem barelů a jízdy zručnosti, která probíhala
v karnevalových maskách. Nutno říci, že atmosféra závodů byla výborná! Nikomu
nevadilo, že se protáhly do večerních hodin, počasí nám přálo a koníci pěkně šlapali.
No, a jak to vlastně dopadlo? Báječně.

V jednotlivých kategoriích, v celkovém pětiboji se umístila děvčata z Jáchymova
takto: Kateřina Czechová získala 1. místo a zlatou mašli, dále Kristýnka Šikýřová
2. místo a mašli má bílou, Lucinka Javůrková v celkovém pořadí skončila na místě
4. a odnesla si modrou mašli, Monika Galová skončila 6. s mašlí růžovou. Všechna
děvčata dosáhla také skvělých umístění v jednotlivých disciplínách. Jen okrajově se
zmíním, že zlato v „královské disciplíně“ First Ridden získala hned dvě děvčata, a to
Kateřina a Lucka, Monika získala 4. místo v soutěži Best Young Handler a Kristýnka
všechny převálcovala v jízdě zručnosti. Nesmím zapomenout na Kateřinu
Přiklopilovou, která byla již druhým rokem oficiální fotografkou akce a fotky se
opravdu povedly.
Takže milá děvčata! Velice gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v celé letošní
jezdecké sezoně. Ať vám koně jdou a fotky se daří!
Je skvělé, když děti svůj čas tráví smysluplně a efektivně. Velké díky patří také
sponzorům, bez nichž by to nešlo: Karlovarský kraj, Živý kraj, Jana Horse jezdecké
potřeby, Kamír & Co s.r.o., Nadace St. Jáchyma, Restaurace Jáchym. Děkujeme za
podporu.
Za Stáj Primahorseland z.s. Petra Javůrková

VYSTOUPENÍ DĚTÍ Z MŠ - PODĚKOVÁNÍ
Plni očekávání jsme v pátek 18. 5. 2018 navštívili vystoupení dětí z MŠ u příležitosti
Dne matek v kulturním domě. Vystoupení všech tříd byla moc pěkná a bylo vidět, že
jejich přípravě děti a hlavně paní učitelky věnovaly mnoho času a úsilí! Děkujeme
a těšíme se příště! Barthovi

STŘÍPKY Z Nadace St. Joachim
UKLIĎME ČESKO – OHLÉDNUTÍ ZPĚT
V rámci celorepublikové akce s názvem „Ukliďme Česko“ proběhl ve dnech 14. a 21.
dubna také úklid v Jáchymově. Letos se zaměřili dobrovolníci na hřbitov a jeho okolí.
A některé nálezy překvapily i samotné dobrovolníky. Třeba zbytky matrace, kolečkové
brusle, pneumatiky, pytel s odpadky atd... Chtěli bychom touto cestou poděkovat
všem, kteří se na letošním úklidu podíleli, a to naší omladině, která se zhostila schodů
kolem hřbitovní zdi nebo odhalení „skrytého pokladu“ za hřbitovní zdí. Je fajn, když
naše město není lhostejné mladé generaci a mají chuť se zapojit 😊.
Děkujeme všem pomocníkům, bez Vás by to nešlo. Tak AHOJ zase příště.

KNIŽNÍ VELETRH VE DNECH 10. - 13. 5. 2018 V PRAZE
NEBYL BEZ NÁS
Letos jsme se poprvé účastnili největšího českého knižního veletrhu v Praze, který
proběhl ve dnech od 10. 5 - 12. 5. 2018 v Praze. A vedle našich knížek – Jáchymovští
démoni a Stíny nad Krušnými horami se u našeho stánku mohli návštěvníci dozvědět
plno informací o městě Jáchymov, jeho historii, kultuře a současném životě.
Pozdravit nás přišel, nám nakloněný, spisovatel pan Vlastimil Vondruška, autor
Jáchymovských démonů. Děkujeme všem, kteří nás přišli podpořit, a to i lidem
z Jáchymova 😊.
Lada Baranek Lapinová

EUROPOSLANCI ZAVÍTALI DO MĚSTA JÁCHYMOV
Dne 10. 5. 2018, na pozvání nadace St. Joachim zavítali europoslanci, Ing. Michaela
Šojdrová a JUDr. Pavel Svoboda do města Ostrova a následně poté k nám, do
Jáchymova. V našem městě je přivítal pan starosta, Ing. Bronislav Grulich. Při
společném obědě jsme „naťukli“ některé problémy našeho města, náš pan „Šlik“
alias Jaroslav Kulhavý řekl něco málo z historie města. Následně jsme se vydali
k radnici, kde jsme měli možnost nahlédnout do prostor chystaného muzea latinské
knihovny. A návštěvu jsme samozřejmě zakončili v naší Bylinkárně u věčně usměvavé
Kateřinky. V našem městě se jim moc líbilo a slíbili, že příště vezmou i zahraniční
kolegy. Děkujeme všem, kteří nám pomáhali.
Lada Baranek Lapinová

KAMENNÉ MOŘE - OPRAVA
Dovolujeme si uveřejnit opravný text ke Kamenné hoře z květnového vydání
Zpravodaje. Původem této chyby je text na stránkách Geocaching.
Zde je opravený text:
Šedé kamenné moře nevzniklo rozpadem zámku, nýbrž rozpadem kvarcitu.
To je odolná metamorfní hornina složená převážně z křemene. Původně to byl písek
na okraji více než půl miliardy let starého oceánu (písek jsou drobná křemenná zrna).
Následkem kolize kontinentů byl písek během variského vrásnění v hlubinách tohoto
variského horstva přeměněn (= metamorfován) za vysokých teplot a tlaků právě na
kvarcit. To se událo v rozmezí před 310 až 390 miliony let. Kvarcit je odolnější vůči
zvětrávání než okolní horniny, a proto dosud nepodlehl půdotvorným procesům
a vystupuje až na povrch. Led, který každou zimu tuhne v puklinách, napomohl
k rozlámání horniny do bloků, které dnes tvoří kamenné moře.
Radek Kučera

GALERIE NÁVRATŮ
Ještě v červnu můžete v galerii zhlédnout výtvarné práce žáků ZŠ. Poslední výstava
tohoto školního roku má název MOTÝLI.
Otevírací doba: středa, pátek 9h - 11h, 13h - 16h
V době školních prázdnin je galerie ZAVŘENA.
Ladislava Kulhavá

SKAUTI JÁCHYMOV
Opět po několika letech jste se letos zúčastnili sbírkové akce Ligy proti rakovině –
Českého dne proti rakovině (dříve Květinového dne). Naši roveři, oblečeni do žlutých
triček, prošli celý Jáchymov a nabízeli za minimální částku 20,- Kč tradiční žluté
kvítky. Podařilo se jim prodat 235 kvítků, a tím vybrat na podporu boje s touto
nemocí částku 5.605,- Kč.

V tradičním termínu poslední květnové soboty jsme se opět zúčastnili pietního setkání
politických vězňů „Jáchymovské peklo“. U „Brány svobody“ před kostelem
Sv. Jáchyma a Sv. Anny jsme také my položili květiny a poklonili se památce
politických vězňů. Účastníků bylo letos opět méně. Toto neslavné období jáchymovské
historie však nesmí být zapomenuto!

Informace o naší činnosti naleznetete na facebooku: arnikajachymov. Fotografie pak
ve střediskové fotogalerii: http://arnikajachymov.rajce.idnes.cz.
Tomáš Barth, vedoucí střediska

