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VÍTE, ŽE?
Velikonoce jsou nyní nejvýznamnější
křesťanský svátek, který je oslavou
zmrtvýchvstání Ježíše Krista. K tomu podle
křesťanské víry došlo třetího dne po
jeho ukřižování.
Historicky
lze
symboly
Velikonoc
vystopovat jako univerzální symboly jara a
plodnosti například až do starověkého
Egypta.
Beránek představoval v židovské tradici
Izrael jako Boží stádo, které vede
Hospodin. Zároveň Židé při svém svátku
pojídají beránka jako připomínku svého
vysvobození z Egypta. V křesťanství je
beránek jedním ze symbolů Ježíše Krista, neboť obrazně podle křesťanské víry on je
beránek, obětovaný za spásu světa.
Kříž je nejdůležitějším z křesťanských symbolů, protože Kristus byl odsouzen k smrti
ukřižováním. Tento trest patřil k trestům nejvíce krutým a ponižujícím. Tento symbol
je ale mnohem starší. Ukřižování odpovídá zimnímu slunovratu, kdy Slunce vstupuje
do souhvězdí Jižního kříže.
Za RR Petra Javůrková
převzato z https://cs.wikipedia.org/wiki/Velikonoce
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
úvodem jen trochu rekapitulace. V minulém dotačním programovém období jsme
zrealizovali celou řadu projektů, se kterými se v běžném životě stále potkáváte.
Myslím si, jejich vyjmenovávání je zbytečné a já bych si ostatně ani na všechny
nevzpomněl  Před námi se otevírá nové dotační období s programy financovanými
z prostředků Evropské unie, dále z národních ministerských zdrojů a také
z prostředků tzv. příhraniční spolupráce. A právě tato oblast se nám jeví jako velice
perspektivní.
Už ze samotného názvu vyplývá, že je kladen velký důraz na rozličnou spolupráci
obou stran a z tohoto poznání vyplynula potřeba najít vhodného partnera na německé
straně. Jsem přesvědčen, že se nám v krátké době podařilo tohoto partnera nalézt. Je
jím 15-ti tisícové město Schneeberg, ležící zhruba 50 km od Jáchymova. Historická
minulost Schneebergu a Jáchymova si je velice podobná a z tohoto důvodu by neměl
být problém domluvit se na společných projektech.
V 2. polovině ledna proběhla na půdě Jáchymova první, taková „oťukávací“
schůzka. Poté následovalo oficiální pozvání do Schneebergu, kterého se dne 5. února
zúčastnila paní Štiková, paní Bláhová a moje maličkost. Přivítal nás pan starosta
Ingo Seifert se svými spolupracovníky a zástupci úřadu. Během krátkého úvodního
posezení nad kávou obě strany deklarovaly svůj zájem uzavřít partnerskou smlouvu.
Poté následovala prohlídka radnice a z ní jsme odjeli do prostor místního
historického dolu. Navštívili jsme zde úpravnu rudy, měli jsme možnost vstoupit do
podzemí a zhlédnout torzo historického vodního kola, které v minulosti sloužilo
k pohonu důlního zařízení. Právě tady jsme se dozvěděli o záměru vybudovat
v sousedství úpravny jakýsi vstupní objekt s infocentrem, sociálním zařízení apod.
A právě tato snaha koresponduje s naším záměrem, postavit obdobné zařízení
u Špitálního kostela.
Po odjezdu z dolu jsme byli pozváni na oběd do místního komunitního centra
spojeného s jeho prohlídkou. V centru našly zázemí různé zájmové spolky, je
využíváno pro organizování společenských a kulturních akcí apod. Bohužel musím
konstatovat, že zařízení tohoto typu v Jáchymově schází a v budoucnu by se mělo
o jeho vybudování začít uvažovat. Během oběda jsme řešili další otázky kolem
vzájemné spolupráce. Shodli jsme se na tom, že setkání nebudou probíhat pouze na
úrovni radnic, nýbrž že je potřeba zapojit školy, horníky, hasiče, sportovce, prostě
všechny, kdo budou o spolupráci mít zájem. Dojednali jsme, že další schůzka
proběhne někdy během měsíce května na půdě Jáchymova už s širší účastí. S tímto
záměrem jsme jednání, které probíhalo v opravdu přátelské atmosféře, ukončili.
Během loučení jsme ještě dostali pozvání na ve Schneebergu každoročně
pořádanou akci – závod osmnáctiveslic!!! na blízkém jezeře. Myslím, že tato akce
konaná v polovině měsíce září může být velice zajímavá se spoustou srandy. Město
zajistí vše potřebné včetně dopravy a tak věřím, že se v Jáchymově najde dostatek
odvážlivců, kteří do toho půjdou. Domluvte se mezi sebou, dejte mi Váš zájem vědět
a na tomto základě začneme naši účast připravovat.

Závěrem Vám uvádím odkaz na tiskovou zprávu z našeho setkání zveřejněnou
v místním periodiku:http://www.freiepresse.de/LOKALES/ERZGEBIRGE/AUE/Ideeeiner-Staedtepartnerschaft-geboren-artikel9430002.php a odkaz popisující soutěž
osmnáctiveslic http://www.silberstrom.de/index.php?id=11284
Ing. Bronislav Grulich

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
3. zasedání rady města ze dne 9. února 2016:
 schválila nabídku firmy Pontika, s.r.o. na vypracování projektu na rekonstrukci
mostku „Lázně“ za cenu 56 870 Kč s DPH a pověřuje OHS vystavením
objednávky
 schválila Smlouvu o smlouvě budoucí na realizaci přeložky distribučního zařízení
k dodávce el. energie v rámci stavby „Regenerace panelového sídliště Slovany“
mezi ČEZ Distribuce, a.s. a Městem Jáchymov a pověřuje starostu města jejím
podpisem
 schválila zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na akci Oprava střechy
kostela Všech svatých v Jáchymově a pověřuje OHS jejím vyhlášením
 odvolala člena komise majetku města p. Lukáše Otyse
 odložila do 31. 3. 2016 návrh na založení regionální destinační agentury „Živý
kraj“
4. zasedání rady města ze dne 23. února 2016:
 schválila Rámcovou smlouvu, řešící odchyty a první pomoc pro zatoulaná
a opuštěná zvířata nalezená v k.ú. Jáchymov, a to mezi Městem Jáchymov
a p. Petrem Prokešem – záchranná a odchytová služba pro zvířata, Chodov
a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Smlouva je účinná od 1. 2. 2016
 schválila Dohodu o úhradě za omezení užívání pozemků veřejného prostranství
uzavřenou mezi Městem Jáchymov a LL Jáchymov, a.s. na dobu neurčitou
a pověřuje starostu města podpisem smlouvy
 schválila podání žádosti o státní účelovou dotaci z Programu prevence
kriminality 2016 na akci „Jáchymov -venkovní fitness Panoráma“
 schválila spoluúčast obce na celkových nákladech akce „Jáchymov - Venkovní
fitness Panoráma“, financované z Programu prevence kriminality 2015, které
činí 220 560,- Kč, ve výši 52 560,- Kč
 schválila uspořádání sportovní akce s názvem DOWNTOWN Jáchymov, které
se uskuteční dne 2. 4. 2016 na území města Jáchymov
 vzala na vědomí Oznámení o svozu vyřazené a nepoužívané elektroniky
v měsíci dubnu
Zpracovala: Hynková

OZNÁMENÍ
POHÁDKOVÝ LES 2016
Navštěvovali jste rádi Pohádkový les? Chodíte dnes už s vlastními dětmi nebo na tuto
akci už jen nostalgicky vzpomínáte? Tak vězte, že letos tuto již více než čtyřicetiletou
tradici chceme trochu pozměnit. Jste ochotni nám pomoci při organizaci nebo jako
účinkující? Chcete udělat radost současným dětem? Pokud ANO, ozvěte se nám na
IKC (353 811 379) nejpozději do konce dubna. Na společné schůzce se dozvíte více.
Každý dobrovolník vítán!
Za Kulturní komisi L. Kulhavá

FOND OBNOVY
Město Jáchymov vyhlásilo pro rok 2016 dotační program pro poskytování příspěvků
z Fondu obnovy na rekonstrukci domů v k.ú. Jáchymov.
V rámci tohoto programu Město Jáchymov shromažďuje do 01. 06. 2016, nároky
vlastníků jednotlivých nemovitostí na jejich opravu, na jejichž základě by měla být
dotace z Fondu obnovy přidělena.

SVOZ ODPADU
Městský úřad Jáchymov oznamuje, že v měsíci dubnu v určených sobotách proběhne
od 800 do 1700 hodin ve městě svoz vyřazené a nepoužívané elektroniky (ledničky –
včetně kompresorů, televize, mrazničky, počítače, monitory a jiné drobné
elektrospotřebiče), dále bude svezen velkoobjemový odpad (starý nábytek, koberce),
staré pneumatiky, barvy, oleje a ředidla.
Upozorňujeme, že nebude odvezen komunální odpad!
Svoz proběhne způsobem, že občan výše uvedené nepotřebné věci předá osobně
zaměstnancům Služby Jáchymov s.r.o. před domem v určený den a hodinu svozu
pro jednotlivé ulice a zaměstnanci služeb Jáchymov jej odvezou. (Určené hodiny
jsou orientační)

Plán svozu - název ulice

Den

Hodina

9.4.2016

800 - 1000

tř. Čs. armády, Mathesiova, Na Svornosti, nám. Republiky

9.4.2016

1000 - 1200

Podhradí, Mincovní, Svojsíkova, Hornická, Bezručův Vrch

9.4.2016

1230 - 1400

Na Valech, Šafaříkova, Jiráskova, Prokopova, malá Boženy
Němcové (za bývalou spořitelnou), Boženy Němcové (za
Besedou)

9.4.2016

1400 – 1530

Na Slovanech, Havlíčkova, Lipnická

9.4.2016

1530 - 1700

Husova, 5. května, Komenského, Žižkova, Boženy Němcové

16.4.2016

800 - 1000

tř. Dukelských hrdinů, Lidická

16.4.2016

1000 - 1200

K Lanovce, Palackého

16.4.2016

1230 - 1600

Fibichova, Dvořákova, Smetanova, Mánesova, Štěpova

23.4.2016

800 - 1000

Mariánská

23.4.2016

1000 – 1200

Nové Město

23.4.2016

1230 - 1600

Suchá

Žádáme občany o dodržování data svozu pro jednotlivé ulice a neukládali
nepotřebné věci před datem svozů na ulice!

ZUBNÍ ORDINACE JÁCHYMOV
MUDr. Pavel Hecht (zubař) upozorňuje své
jáchymovské obyvatele, že ze své ordinace neodchází.
Odchází pouze MUDr. Jaroš, a to do Karlových Varů.
Ordinační hodiny zůstávají nezměněny.

CO SE U NÁS UDÁLO?
VERNISÁŽ VÝSTAVY STRAŠIDEL V JÁCHYMOVĚ
V pondělí 8. února se sešlo několik desítek odvážlivců v budově radnice, kde jsme
společně s katem a jeho pomocníkem probudili k životu strašidla, která až do března
obsadila prostor bývalé restaurace. Nejprve nás všechny přítomné kat provedl
strašidelnou školou, abychom věděli, jaká strašidla známe, co například jedí a kolik
jich vlastně u nás žije. Po hudební chvilce nás nakonec seznámil se všemi strašidly,
která se usídlila u nás na radnici. Pokud k nám zavítáte, najdete zde čarodějnici
v rozletu, vlkodlaka, Kocoura baskervilského a mnoho dalších.
Všechna strašidla si můžete přijít prohlédnout k nám do Jáchymova, do prostor
bývalé restaurace na radnici každý den od 9:00 do 17:00 hodin (v otevírací době
Informačního centra) až do 13. března.
Na všechny odvážlivce tu čeká i to největší strašidlo ze všech.  Ale to uvidí opravdu
jen ti, jež dorazí. 
Markéta Kutějová

ŠKOLNÍ NOVINY
KARNEVALOVÉ REJDĚNÍ VE ŠKOLCE
Ve čtvrtek 11. 2. jsme si v naší
mateřské škole připravili tradiční
maškarní bál. Děti se s radostí
předvedly ve svých krásných
maskách. Byli k vidění: duchové,
piráti, parta princezen, maková
panenka, policista i Nastěnka a
další všelijaké bytosti. A jejich
učitelky měly letos převleky
z hmyzí říše. Do karnevalového
soutěžení se pustily děti všech
věkových
kategorií.
Během
chviličky se pestrobarevný rej
masek oddával dětským diskotékovým rytmům. Na děti čekal švédský stůl obložený
množstvím ovoce a vynikající buchtou od naší paní kuchařky. Za snahu a soutěživost
dostala všechna sluníčka, berušky i kytičky sladké odměny. Vyhrával, jak jinak, než
každý, jen ten první měl největší výběr. Těšíme se za rok, že se opět všichni do sytosti
vydovádí.

„CESTA DO VESMÍRU“
Michaela Moravcová - učitelka MŠ

FOTOHÁDANKA
Odpověď z únorového zpravodaje: C/ Před kulturním domem
Kde si můžete prohlédnout tuto zajímavou sochu?
A/ V parku u bazénu
B/ Šlikův park
C/ Park u kostela sv. Jáchyma

Odpověd zasílejte na IKC do 20. 3. 2016.

MATRIKA – VZPOMÍNKA
VZPOMÍNKA – VÝROČÍ
Ač je to neuvěřitelné, dne 4. 3. 2016 uplyne již 20 let
ode dne, kdy nás nečekaně, bez příprav a rozloučení
opustil drahý, pro všechny „náš děda“
pan Otto MIKULÁŠEK
Byl občanem Jáchymova od roku 1946 a dlouholetým
pracovníkem MÚ. Mnoho přátel a kolegů je „tam“ již
s ním. Kdo jste ho znali, zůstali stejně jako my a měli ho
rádi, vzpomeňte v den, který každým rokem zabolí,
s námi.
Za celou rodinu manželka Kateřina

KRÁLOVSKÁ MINCOVNA INFORMUJE
nám. Republiky 37, 362 51 Jáchymov
tel.: 736 754 831, e-mail: mincovna@kvmuz.cz, www.kvmuz.cz
otevřeno st-ne 9-12, 13-17 hodin
Stálá expozice: Jáchymov v zrcadle času - dějiny města, geologie a mineralogie
Krušných hor, archeologické nálezy z Královské mincovny, rudné hornictví
16. století, velkoplošný pohyblivý model dolu, numismatika a mincovnictví. Unikátní
knihovna jáchymovské latinské školy z 16. století (knihy o hornictví a hutnictví
přírodovědce Georgia Agricoly, ukázky z děl pastora Johanna Mathesia a hudebního
skladatele Nickla Hermanna), epitafní obrazy. Krušnohorský národopis - zemědělské
stroje, nářadí a historické fotografie, krušnohorská jizba, lidové kroje. Tábory
politických vězňů při jáchymovských uranových dolech po roce 1950. Historie
jáchymovského radonového lázeňství a dobová lékařská ordinace, jáchymovské
demolice.
Nová stálá výstava: Hudba v Krušnohoří
Stálou expozici rozšířila výstava přibližující hudební minulost života v krušnohorské
oblasti. Výstava rozdělená do několika tématických sekcí prezentuje kolem stovky
zajímavých exponátů od hudebních nástrojů přes tištěné záznamy po různá umělecká
a lidová ztvárnění hudebního života.
Vstupné: 80,- Kč, děti a senioři 50,- Kč, pro školy 30,- Kč.

Přednáška: Národní přírodní památka Božídarské rašeliniště
Sobota 19. 3. 2016 od 17.00 hodin
Botanik Mgr. Vladimír Melichar představí v přednášce detailně Božídarské
rašeliniště, národní přírodní památku, která je klenotem mezi chráněnými územími
v Krušných horách. Přiblíží historii zdejších rašelinišť, horských lesů a luk a seznámí
s jejich bohatou flórou a faunou. Přednášející zmíní i nezbytnou péči a správu celé
lokality a představí svůj pohled na její budoucí vývoj.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
PONDĚLÍ
13,00 – 18,00 hod.
ÚTERÝ
10,00 – 12.00
13,00 – 16,00 hod.
ČTVRTEK
13,00 – 18,00 hod.
Setkání v DPS
31. března 10,00 – 11,00 hod.
Neděle v knihovně 20. března 13,00 – 17,00 hod.
Kontakt: tel. 353 808 122
E-mail: knihovna.jachymov@tiscali.cz
Naše webové stránky: www.jachymov.knihovna.info
Facebook: Městská knihovna Jáchymov

SOUTĚŽ: Nekoktám, čtu! - vyhodnocení
V únoru proběhlo v knihovně místní kolo soutěže, Nekoktám, čtu!, které vyhrál Václav
Hejný. Výherci gratulujeme a v knihovně na něj bude čekat knižní odměna.

BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ
V březnu se naše knihovna opět zapojí do celorepublikové akce
Březen – měsíc čtenářů. V jejím rámci proběhnou lekce
a besedy pro žáky ZŠ i MŠ, vyhodnocení a vyhlášení vítězů
soutěží, PC kurzy pro seniory, akce k 70. výročí knihovny
i 500. výročí města Jáchymova, např. Čtení z kola příběhů dne
18. března.
Srdečně všechny zveme do knihovny! Vaše knihovnice Karin Pašková, Miloslava
Veselá a Eva Kochová.

KOLO PŘÍBĚHŮ
Antonín Mikšík
(25. listopadu 1897 - 27. února 1979)
Bývalý kapelník hornické dechové hudby se
do Jáchymova přistěhoval 13. listopadu 1947
spolu se svou manželkou a jejich šesti dětmi, třemi
syny a třemi dcerami.
Narodil se v Plzni a tam také vystudoval
gymnázium a konzervatoř. Již jako student hrál
v divadelním orchestru. Během studií se přátelil se
svým spolužákem Josefem Skupou, kterému také
pomáhal v jeho divadelních začátcích. Sestavil
malý smyčcový soubor mladých hudebníků, který
před zahájením představení a o přestávkách
zpestřoval hry loutkového divadla. Po absolvování
konzervatoře dostal angažmá v divadelním
orchestru v Ústí nad Labem jako harfenista. V Ústí
A. Mikšík diriguje lázeňský orchestr
se také seznámil se svou budoucí ženou Olgou a
manželství jim vydrželo 50 let – až do její smrti.
Koncem dvacátých let odchází Antonín Mikšík s rodinou do Prahy, kde hrával několik
let ve swingovém orchestru. Někdy ve druhé půlce třicátých let pak nastoupil do
angažmá jako dirigent orchestru k divadelníkovi Karlu Hrdému. S jeho divadelní
společnosti pak jezdili po českých zemích až do zavření českých divadel v roce 1944.
Konec války přestáli v Miletíně. Po válce nastoupil jako člen orchestru do
Jihočeského divadla v Českých Budějovicích, kde působil až do zrušení opery v roce
1947. Když mu bylo nabídnuto místo v Jáchymově, tak se do tohoto krušnohorského
města 13. listopadu 1947 s celou svou rodinou přestěhoval.
Zde jako kapelník hornického dechového orchestru pravidelně hrával k poslechu
a tanci v kavárně Union, na koncertech a plesech v Radium Palace a na
promenádních lázeňských koncertech. Hrával ovšem také na radniční harmonium při
svatbách a na varhany v kostele sv. Jáchyma, kde se seznámil s tehdejším farářem,
dnešním arcibiskupem Dominikem Dukou. Kromě toho vyučoval žáky na různé
hudební nástroje. Tento činorodý člověk otiskl svoji stopu nejen v jáchymovském
kulturním životě, ale i v hudebních duších mnoha lidí.
A jak si svého dědečka pamatuje vnuk Jan Dvořák?
Osobně si pamatuji (protože jsem míval povolení poslouchat za podmínky, že budu
tiše jako myška) vyučování žáků klavíru, kytary a citery. Nejvíce si však dědečka
vybavuji jako vášnivého turistu.
Chlubíval se, jak se svým otcem, vrchním železničním radou, prošli a projeli „celé
Rakousko“. Také jeho děti, moje maminka a tety, vzpomínaly, kolik toho spolu
nachodili. I já sám vzpomínám na dědečka jako neúnavného výletníka, kdy jsem se
musel hodně snažit, aby mu moje malé nožky stačily. A kromě toho byl každý náš výlet

malou exkurzí do některého cizího jazyka. Dědeček nikdy neopomněl vzít s sebou
kapesní slovník a opakovat si a mě učit cizí slovíčka a gramatiku. Mluvil perfektně
německy, ovládal angličtinu, francouzštinu a latinu a byl výborný v esperantu. Díky
esperantu si dopisoval „s celým světem“, jak sám říkával. A přes své esperantské
přátele se zajímal o jejich jazyky. Díky své výborné paměti uměl nazpaměť spoustu
cizojazyčných říkanek, kterými jsme si putování zpestřovali. A tak na našich výletech
zněly mimo jiné také například maďarština, italština, polština či pobaltské jazyky.
Celý život, i když už pak byl upoután na lůžko, byl zapáleným křížovkářem
a luštitelem hádanek. Každý týden posílal mnoho korespondenčních lístků do
křížovkářského časopisu. Chlubíval se pak svým předním umístěním v luštitelských
žebříčcích. A v rodině byla také proslulá jeho knihovna se slovníky a mnoha
encyklopediemi.
Dědeček byl v Jáchymově velmi známým člověkem. Když jsme šli na procházce od
kostela dolů do lázní, zdálo se mi, že není nikoho, kdo by ho nepozdravil. Měl také
velkou protekci u jáchymovských řidičů autobusů, které jezdily z Ostrova nebo
z Karlových Varů. Byl jsem několikrát svědkem, jak mu zastavili, byť asi proti
předpisům, i mimo zastávku. A obzvláště mi udělalo radost, když při čekání "dole
v lázních" zastavil na zastávce autobusu trolejbus ze závodu Škoda ve Žďáru jedoucí
na zkušební jízdu, protože řidič byl Jáchymovák, věděl, kde dědeček bydlí, a se slovy:
"Pane Mikšík, jedete ke kostelu?" nás nechal nastoupit. Byli jsme tak první cestující
tohoto nového trolejbusu.
V Jáchymově žil dědeček skoro až do své smrti a hornickou dechovku vedl, dokud mu
to zdravotní stav dovoloval - do půlky sedmdesátých let.
Text polky, kterou složil A. Mikšík (notový záznam se bohužel nedochoval)

Zdroj: Osobní vzpomínky a archiv vnuka Jana Dvořáka
Upravil a zapsal: Vít Laitl
Redigoval: Vít Laitl
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TVOŘTE S NÁMI HISTORII JÁCHYMOVA
Vážení přátelé Jáchymova,
v letošním roce si město Jáchymov připomíná pětisté výročí svého založení a vedle
mnoha připravovaných akcí souvisejících s oslavami jubilea vzniká pod záštitou
Městského úřadu Jáchymov projekt KOLO PŘÍBĚHŮ.
Ten si klade za cíl shromáždit v písemné podobě příběhy osobností, jež trvale „otiskly
svoji stopu" do jáchymovské historie. Soubor medailonů umístěný v modelu důlního
kola bude veřejnosti slavnostně představen v pátek 1. července na jáchymovské
radnici společně s výstavou starých pohlednic a fotografií.
Víte o někom, jehož "stopa" by měla zůstat prostřednictvím Kola příběhů uchována
v jáchymovské paměti i příštím generacím?
Posílejte nám své náměty e-mailem na adresu kolo500@post.cz nebo poštou na
adresu Muzeum Jáchymov, náměstí Republiky č. 37, Jáchymov, 362 51. Do muzea je
možné příspěvky zanést také osobně.
Můžete-li, pomozte nám Kolo příběhů roztočit. Pro inspiraci přikládáme příběh pana
Antonína Mikšíka.
Pokud Vás životní příběh pana Mikšíka zaujal a chcete se dozvědět další, neméně
zajímavé životní osudy z Jáchymova, přijďte 18. března v 17 hodin do jáchymovské
knihovny. Uskuteční se zde Čtení z Kola příběhů. Jste srdečně zváni!
Za redakční radu Petr Fiala

KULTURNÍ PROGRAM BŘEZEN 2016
RADIUM PALACE
3. 3. čtvrtek 20:00 hod.

sál
vstupné 160 Kč
CARMEN
Opera od George Bizeta plná vášně, lásky, žárlivosti a zradě z ohnivého Španělska.
Slavnostní operní koncert v podání vynikajících umělců z Prahy a Olomouce –
Barbora Polášková – Carmen, zpěv, Petr Martínek – Don Jose, zpěv (sólista
Olomoucké opery), Jiří Raijniš – Escamilio, zpěv, Eva Charvátová – Micaela, zpěv
(Národní divadlo), Jiří Přibyl – Zunica, zpěv (sólista Olomoucké opery, nositel ceny
Thalie), profesor Karel Friesl – klavírní doprovod.
10. 3. čtvrtek 20:00 hod.
sál
vstupné 120 Kč
ADAMUSOVO TRIO - KONCERT O „VĚČNÉM DECHU“
Cirkulované dýchání nebo-li „věčný dech“ je technika, kterou využívají někteří hráči
na dechové nástroje. Jan Adamus začal tuto techniku využívat už před 30 lety a patří
k prvním novodobým hobojistům, kteří věčný dech využívají v praxi. Trio působí od
roku 1985. Účinkující: Jan Adamus, Marie Fuxová, Květa Novotná. Na programu
skladby slavných mistrů, např. F. Schubert, A. Dvořák, W. A. Mozart, J. Suk a další.

17. 3. čtvrtek 20:00 hod.

sál
vstupné130 Kč
MILUJEME OPERETU!
Představí se vynikající sopranistka - Růžena Hanusová - Mnoho let sólistkou
divadla JKT Plzeň. Účinkovala také v Hudebním divadle Karlín Praha. Věnuje se
především koncertní činnosti nejen u nás, ale i v zahraničí /Německo, Holandsko/
a byla sólistkou operetního turné po Izraeli.
19. 3. sobota 10:00 – 17:00 hod.
sál
vstupné zdarma
JARNĚ – PŘEDVELIKONOČNÍ UKÁZKA ŘEMESEL – JARMARK
Paličkování, řezbář, malba na sklo, patchwork, kosmetika, ručně vyráběné svíčky,
hračky, doplňky, šperky a další. Tvoření si můžete i vyzkoušet.
24. 3. čtvrtek 20:00 hod.
taneční bar
vstupné130 Kč
SWINGOVÉ A POPULÁRNÍ MELODIE V PODÁNÍ BRASS KVARTETU
27. 3. neděle 9:00 – 11:00 hod.
hala
VELIKONOČNÍ UKÁZKA MALOVÁNÍ KRASLIC
27. 3. neděle 10:00 hod.
sál
vstupné zdarma
VELIKONOČNÍ MATINÉ – KOLOTOČ PLNÝ KRÁSNÝCH MELODIÍ
Známé a světové šlágry, evergreeny a hity české a německé dechovky zazní v podání
vynikajících harmonikářů Josefa a Renáty Pospíšilových.
28. 3. pondělí 20:00 – 22:00 hod.
taneční bar
vstupné 100 Kč
K poslechu a tanci hraje DECHOVÁ KAPELA KARLOVARKA
31. 3. čtvrtek 20:00 hod.
sál
vstupné 170 Kč
SLAVNOSTNÍ OPERNÍ KONCERT s malým nádechem operet
Představí se vynikající česká sopranistka Noema Erba. Významným HOSTEM bude
ITALSKÝ BARYTON IVAN MARINO – italská hvězda dnešní operní scény. Na
klavír je doprovodí skvělý klavírista Martin Peschík. Na programu zazní
nejkrásnější operní árie jako např. Měsíčku na nebi hlubokém, Pari siamo, Core
´ngrato nebo duety La ci darem la mano a mnoho dalších hudebních lahůdek.

BĚHOUNEK
1. 3. úterý 19:30 hod.
sál
vstupné 150 Kč
JAKUB PUSTINA ZPÍVÁ OPERU, OPERETU A SLAVNÉ ITALSKÉ
A ŠPANĚLSKÉ PÍSNĚ
Talentovaný, charismatický pěvec, vítěz řady pěveckých soutěží zpíval po boku Petera
Dvorského, Josého Cury nebo Evy Urbanové. Klavírní doprovod JIŘÍ HRUBÝ.

7. 3. pondělí 19:30 hod.
sál
vstupné 30 Kč
500. VÝROČÍ ZALOŽENÍ MĚSTA JÁCHYMOV Půl tisíciletí v životě Jáchymova.
Přednáší: Jaroslav Ochec, báňský odborník a znalec historie Jáchymova
Historie slavného horního města. Poznáte slavná období, ale i období strastiplná,
období úpadků a následujících vzestupů. Historie Jáchymova v pěti stoletích bude
doprovázena promítáním řady zajímavých obrázků.
8. 3. úterý 15:00 hod.
zimní zahrada
vstup volný
KYTIČKA MELODIÍ K MEZINÁRODNÍMU DNI ŽEN
Na klavír hraje Jan Spira.
9. 3. středa 19: 00 hod.
sál
vstup volný
TANEČNÍ VEČER S UKÁZKAMI SPOLEČENSKÝCH TANCŮ
Tančí Kamil a Šárka Horákovi, taneční škola D-Team Karlovy Vary. K tanci
a poslechu hraje Jan Zumr. Rezervace míst u programové specialistky.
15. 3. úterý 19:30 hod.

sál
vstupné 100 Kč
BLUETET BLUEGRASS BAND
Slavné country evergreeny ze zlaté éry 40. a 50. let 20. stol. Na programu písně
Johny Cashe, Dolly Parton nebo Bank Of The Ohio, známá jako Náklaďák Petry
Černocké, ale i různé swingově laděné skladby.
22. 3. úterý 15:00 hod.
zimní zahrada
vstup volný
KONCERT SVĚTOVÝCH MELODIÍ - na klavír hraje Jan Spira
28. 3. pondělí 10.00 – 13:00
zimní zahrada
UKÁZKY ZDOBENÍ VELIKONOČNÍCH KRASLIC
Květa Belanová – zdobení štětcem, Karel Klingora předvede originální způsob
zdobení barevnými drátky. Je autorem této metody a před několika lety s ní zvítězil
v soutěži časopisu Zahrádkář
29. 3. úterý 19:30 hod.

sál
vstupné 100 Kč
LEDECKÁ DUDÁCKÁ KAPELA
Zábavný program krojované dudácké kapely z Ledecka. Na programu jsou lidové
písně z Chodska, Plzeňska a jižních Čech

KOSTEL SV. JÁCHYMA
5. 3. pátek 18:50 hod.

jízdné 190 Kč

VARHANY V PROMĚNÁCH STALETÍ
Program koncertu představí bohatství varhanní tvorby z různých koutů Evropy od
baroka přes romantismus až k 20. století. Program: J. S. Bach, F. X. Brixi, J.
Brahms, A. Dvořák, M. Reger, C. Franck.

18. 3. pátek 18:50 hod.
jízdné 230 Kč
AVE MARIA – koncert duchovní hudby
V nádherné akustice kostela sv. Jáchyma zazní slavné varhanní skladby, virtuozní
árie a sonáty v podání předních českých umělců. Varhany – Michaela Káčerková,
Soprán – Terezie Švarcová, Trubka – Adam Richter – Státní opera Praha.

CURIE - kavárna
8. 3. úterý 19:30 hod.

vstupné 100 Kč
ŠANSONY - POEZIE VŠEDNÍCH DNŮ

Kde se hudba s poezií snoubí, tam šanson zní. Šanson je zpívané drama v kostce.
Životní příběhy každého z nás. Šanson je sdělení, v němž je kousek každého z nás
obsažen. V programu zazní francouzské a světové šansony v originálním provedení.
Přijďte nejen poslouchat, ale i prožít. V podání Jany Štěrbové.
22. 3. úterý 19:30 hod.

vstupné 100 Kč
KATEŘINA A JEJÍ RECITÁL

Koncert zpěvačky Kateřiny Bodlákové s doprovodem pianisty J. Henry Volfa je
poskládaný ze známých světových skladeb. Stylově vychází z blues a akustického
popu s přídechem jazzu.
23. 3. středa 15:00 – 17:00 hod.
VELIKONOČNÍ UKÁZKA LIDOVÝCH ŘEMESEL

Květa Belanová – zdobení štětcem, Karel Klingora - originální způsob zdobení
barevnými drátky. Jana Bárthová - zdobení perníčků.
27. 3. neděle 19:30 hod.

vstupné 100 Kč
BLUE ROMANTIC CIMBÁL

Světové balady i lidové písně nad cimbálem. Zahraje Roman Veverka.

KULTURNÍ DŮM
14. 3. pondělí 15:00 hod.

vstupné 150 Kč

KERAMICKÝ KURZ
Kurz je určen všem, kteří by si rádi vyzkoušeli práci s hlínou. Pod Vašima rukama se
změní Nic v Něco, co Vám přinese potěšení a někdy i zaslouženou pýchu nad vším tím
úspěchem... V ceně je odborné vedení keramického mistra Michala Špory
z Karlových Varů, materiál, zapůjčení prac. pomůcek, destiček a výpal hotových
výrobků (1.den – tvoření, dalších 6 dní schnutí výrobků, 7. den vypalování v peci, za
další 2 dny budou hotové výrobky přivezeny k vyzvednutí). Přihlášky u programových
specialistek nutné do pátku 11. 3.! Minimální počet účastníků 3.

18. 3. pátek 19:30 hod.
vstupné 60 Kč
DARMOŠLAPKY aneb REPETE HOŠI
Divadelní soubor J I R Á S E K Nejdek uvádí hru, která je pokusem o návrat hravých
prvků commedie dell arte na současná jeviště. Vypráví příběh zanedbaného sedláka
Pamfila a jeho stejně zanedbaných kumpánů, jejichž bezstarostný život je narušen
návštěvou příbuzných - rezolutních a vdavekchtivých. Živé, barvitě psané postavy
a vtipné dialogy, strhávají diváka do víru komických situací.
21. 3. pondělí 15:00 hod.

vstupné 150 Kč

KURZ MALOVÁNÍ KRASLIC
Přijďte se příjemně naladit. Naučíte se malovat kraslice jednoduchou technikou
rozehřátými voskovkami. Pracovní pomůcky i materiál jsou zahrnuty v ceně.
Odborné vedení Marie Kordaničová. Přihlášky nutné u programových specialistek do
pátku 18. 3. Minimální počet účastníků 3.

KINO RADIUM JÁCHYMOV
2. 3. středa 19:30

vstupné 90 Kč

SAULŮV SYN
Drama / Maďarsko / 2015 /107 min / od 15 let / české titulky
Snímek se odehrává ve vyhlazovacím táboře v Osvětimi. Pojednává o Saulu
Auslanderovi, maďarském Židovi a příslušníkovi tzv. Sonderkommanda, jehož
členové byli od ostatních osvětimských vězňů zpravidla izolováni a měli na starosti ty
nejstrašnější práce. Film přitom připomíná až „umělecký horor" a poprvé v dějinách
kinematografie ukazuje Osvětim jako chaotickou a přitom bezchybnou továrnu na
smrt, jejíž chod musí udržovat sami vězni.
5. 3. sobota 17:00

vstupné 30 Kč

DEŠŤOVÁ VÍLA
Pohádka / Česko / 2010 / 96 min
Živly, které ovládají zemi - Vzduch, Oheň, Země a Voda - provádějí „pravidelnou
inspekci“ u lidí. Za všechny živly sledujeme Vodu, které lidé říkají Dešťová víla. Jde
krajem převlečena za chudou ženu. Pozná, že lidé začali myslet hlavně na peníze, že
se vytrácí láska a dobro...
5. 3. sobota 19:30

vstupné 70 Kč

VYKOLEJENÁ
Komedie / USA / 2015 / 125 min / od 15 let
Život se s Amy (Amy Schumer) docela mazlí. Má skvělou práci ve společenském
časopise, báječné kamarádky, útulný byt a pěknou sestavu přítulných partnerů, kteří
od ní kromě příležitostného sexu nic nechtějí. Když tu a tam uslyší tikat biologické
hodiny, navštíví vdanou sestru nebo brutálně cynického otce a tikání hned ustane.
Amy by takhle spokojeně žila asi až do přechodu, kdyby se nerozhodla napsat
rozhovor s velmi úspěšným sportovním doktorem Aaronem (Bill Hader).

9. 3. středa 19:30

vstupné 70 Kč

LAPUTA
Drama / Česko / 2015 / 93 min
Co s životem na ostrově, kterému hrozí záchrana? Johanka (Tereza Voříšková) je
majitelkou kavárny s názvem Laputa, která - jako stejnojmenný létající ostrov z knihy
Gulliverovy cesty - je jejím ostrovem. Bude jí stačit k pocitu úplnosti a štěstí?
Johanka zkoumá, co si počít v bezbřehém prostoru dospělého života, na jehož začátku
se ocitla... Hrají: Tereza Voříšková, Igor Orozovič, Alena Bazalová...
12. 3. sobota 17:00

vstupné 30 Kč

PÍRKOVO DOBRODRUŽSTVÍ
Animovaný / Rodinný / Francie / 2014 / 90 min
Pírko je ptačí sirotek, který nevyniká ani krásou peří ani sokolí sílou. Je hubený,
opelichaný a žije sám v hnízdě, ze kterého ještě nikdy nevyletěl. Tak moc by chtěl
táhnout do Afriky s hejnem ptačích kamarádů! Až se jednoho dne naskytne jedinečná
příležitost. Sebere veškerou odvahu a vydává se za dobrodružstvím...
12. 3. sobota 19:30

vstupné 70 Kč

ANT – MAN
Akční / Sci-Fi / Komedie / USA / 2015 / 117 min / od 12 let
Podvodník Scott Lang (Paul Rudd), vybavený pozoruhodnou schopnosti zmenšit své
fyzické rozměry, ale současně znásobit svou sílu, se musí ujmout role hrdiny a pomoci
svému mentorovi doktorovi Hankovi Pymovi (Michael Douglas) ochránit tajemství,
skrývající se v jeho úžasném obleku Ant-Mana, před zcela novými nebezpečími, která
ho ohrožují...
16. 3. středa 19:30

vstupné 70 Kč

OPUŠTĚNÝ VESMÍR
Dokumentární / Česko / 2015 / 70 min / od 12 let
Smrt představuje cosi, na co je moderní společnost alergická – to, co se nedá
kontrolovat, nad čím nemůžeme racionálně zvítězit. To, co je větší než my, co staví
náš veškerý um, naše vědomosti a schopnosti mimo provoz. S trochou nadsázky lze
říci, že smrt je poslední odlesk Boha v naší egoisticky „všemocné" společnosti –
závan něčeho, co nás přesahuje a s čím si nevíme rady.... Hrají: Jan Kačer, Jiří
Grygar, Karol Sidon, Michal Viewegh, Lívia Bielovič...
19. 3. sobota 17:00

vstupné 30 Kč

V HLAVĚ
Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Drama / Rodinný / USA / 2015 / 94 min
Období dospívání může být velice komplikované, a Riley, která je vytržena ze svého
starého života na americkém Středozápadu poté, co se její otec musí kvůli novému
zaměstnání přestěhovat do San Francisca. Stejně jako my všichni, i Riley je ovládána
svými emocemi...

19. 3. sobota 19:30

vstupné 70 Kč

STRAIGHT OUTTA COMPTON
Životopisný / Hudební / Drama / USA / 2015, /147 min / od 15 let
Ulice kalifornského Comptonu bývaly jedním z nejnebezpečnějších míst v Americe.
Právě tady, v místě, jehož život řídily drogové gangy a pravidelné policejní šťáry, se
narodila pětice kluků, kteří odsud dokázali vypadnout. Stvořili žánr zvaný „gangsta
rap". Režisér F. Gary Gray o ní natočil nekompromisní životopisné drama plné
skvělé muziky a ostrých textů.
23. 3. středa 19:30
vstupné 70 Kč
FILMOVÝ FESTIVAL EXPEDIČNÍ KAMERA
Filmový festival EXPEDIČNÍ KAMERA je celovečerní promítání filmů
o dobrodružství, divoké přírodě, poznávání nového, o extrémních zážitcích i sportech.
Filmy: Suri, I – View, Travailen. 123 minut.
26. 3. sobota 17:00

vstupné 30 Kč

CHLAPEC A SVĚT
Animovaný / Brazílie / 2013 / 80 min
Malý chlapec žije s maminkou na venkově a postrádá svého tátu, který odešel za
prací do vzdáleného města. Sedne proto na vlak a vydá se za ním. Cestou poznává
moderní průmyslový svět, připlete se do víru divokého karnevalu a nevinnýma očima
sleduje životy dospělých.
26. 3. sobota 19:30
vstupné 70 Kč
FILMOVÝ FESTIVAL EXPEDIČNÍ KAMERA
Filmový festival EXPEDIČNÍ KAMERA je celovečerní promítání filmů
o dobrodružství, divoké přírodě, poznávání nového, o extrémních zážitcích i sportech.
Filmy: 82 vrcholů, Mizející Delta, Sníh na Nilu, Himalaya, Srdce Kalahari, Karun.
30. 3. středa 19:30

vstupné 70 Kč

SEDM STATEČNÝCH, projekt100
Western / USA / 1960 / 123 min / české titulky /od 12 let,
Sedm pistolníků, boj za správnou věc a podle mnohých vůbec ten nejlepší western
všech dob. Legendární western Johna Sturgese není jen mistrovským příběhem
o sedmi pistolnících, kteří se nechají najmout hrstkou chudých mexických vesničanů,
aby bránili jejich životy a majetek. Jde zároveň o první remake díla japonského
klasika Akiry Kurosawy.

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

SKAUTSKÉ STŘEDISKO ARNIKA
Únor jsme věnovali dalším úpravám naší nové klubovny. Zasádrovali jsme otvory
a nerovnosti ve zdech a vymalovali. Stěny jsou teď zelené a modré :-)
Intenzivně se také věnujeme přípravě orientačně-poznávacího městského závodu
družin "O poklad Štěpána Šlika", který bude naše skautské středisko ve spolupráci
s městem Jáchymovem pořádat 16. dubna 2016. Jedná se o akci pořádanou ku
příležitosti oslav 500. výročí založení města. Soutěž je určena pro 3-5 členné družiny
všech věkových skupin. Přihlásit se můžete na webových stránkách
www.arnikajachymov.cz/opss2016, kde se rovněž dozvíte další podrobnosti k závodu.
Tomáš Barth
vedoucí střediska

POZVÁNKA NA JARNÍ AKCE
Sobota 30. dubna
ČARODĚJNICKÝ REJ
Čarodějnické odpoledne a večer pro děti i dospěláky u Šlikovky.
Neděle 8. května
OTEVÍRÁNÍ MLÝNKŮ
Nezapomeňte, opět soutěžíme o nejkrásnější mlýnek v údolí!

POMOC V NOUZI, o.p.s.
CHCETE ZDARMA ZÍSKAT KOMIKS O DOMÁCÍM NÁSILÍ
A STALKINGU?
Naučnou publikaci ´S komiksem o domácím násilí a stalkingu´ vydala nezisková
organizace Pomoc v nouzi, o.p.s. Brožura je určená pro žáky II. stupně základních
škol, studenty středních škol a vyšších odborných škol. Barevná publikace vyšla
v nákladu 4000 kusů a během měsíce března bude zdarma distribuována do školských
zařízení v Karlovarském kraji. Snahou je přiblížit mladým lidem problematiku
domácího násilí a stalkingu. Pro tento účel autoři záměrně zvolili formu
srozumitelných komiksových příběhů.
„Kromě škol a dalších organizací nabídneme publikace také veřejnosti. Koho téma
zajímá, může si přijít pro výtisk zdarma do Kontaktního místa pro oběti domácího
násilí v Jáchymově, které se nachází v Mincovní ulici 681, v objektu Farního sboru
Českobratrské církve,“ uvedl Milan Hloušek, PR manažer neziskovky Pomoc v nouzi,
o.p.s., která naučný komiks vydala v rámci projektu ´Bojovníci proti násilí na
ženách´. Zájemci si pro publikaci zdarma mohou přijít v pondělí 21. března 2016
v době od 15 do 17 hodin.
Autory knihy jsou Milan Hloušek, Mgr. Eva Chalupníková Doležalová a kolektiv
ilustrátorů. Vydání publikace bylo podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska
a Norska v rámci EHP fondů.
Milan Hloušek, Pomoc v nouzi, o.p.s.

TJ JÁCHYMOV
ROZLOSOVÁNÍ: ŽÁCI OKRESNÍ PŘEBOR, JARO 2016
KOLO DATUM

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

09.4.
16.4.
23.4
01.5.
07.5.
14.5.
21.5.
28.5.
04.6.
12.6
18.6.

DEN

ČAS

SOBOTA
SOBOTA
SOBOTA
NEDĚLE
SOBOTA
SOBOTA
SOBOTA
SOBOTA
SOBOTA
NEDĚLE
NEDĚLE

10.00
10.00
10.00
14.30
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
14.00
14.00

ZÁPAS

TJ JÁCHYMOV – AJAX KOLOVÁ
FK NEJDEK - TJ JÁCHYMOV
TJ JÁCHYMOV – DDM STARÁ ROLE
SK TOUŽIM - TJ JÁCHYMOV
TJ JÁCHYMOV – SOKOL CHYŠE
SOKOL ŽLUTICE - TJ JÁCHYMOV
TJ JÁCHYMOV – KSNO SEDLEC „B“
VOJKOVICE/KYSELKA - TJ JÁCHYMOV
TJ JÁCHYMOV – BEČOV/ÚTVINA
EP MERKLÍN - TJ JÁCHYMOV
SPARTAK H SLAVKOV – TJ JÁCHYMOV

ODJEZD

KM

8.30

52

12.45

96

8.15

94

8.40

30

12.30
12.15

30
80

ODJEZD

KM

9.00
13.20

66
80

8.50

76

15.15

90

9.15

14

8.45

132

11.45

180

ROZLOSOVÁNÍ: 1.B TŘÍDA, JARO 2016
KOLO DATUM

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

26.3.
03.4.
10.4.
16.4.
24.4.
30.4.
08.5.
14.5.
22.5.
29.5.
05.6.
11.6.
19.6.

DEN

SOBOTA
NEDĚLE
NEDĚLE
SOBOTA
NEDĚLE
SOBOTA
NEDĚLE
SOBOTA
NEDĚLE
NEDĚLE
NEDĚLE
SOBOTA
NEDĚLE

ČAS

10.30
15.00
15.00
10.30
15.00
17.00
15.00
10.30
15.00
10.30
15.00
14.00
15.00

ZÁPAS

FK ST. CHODOVSKÁ - TJ JÁCHYMOV
SPARTAK H SLAVKOV - TJ JÁCHYMOV
TJ JÁCHYMOV – SK KRASLICE
SK DOLNÍ RYCHNOV - TJ JÁCHYMOV
TJ JÁCHYMOV – DYNAMO KRAJKOVÁ
BANÍK HABARTOV - TJ JÁCHYMOV
TJ JÁCHYMOV – JISKRA PLESNÁ
FK OSTROV „B“ - TJ JÁCHYMOV
TJ JÁCHYMOV – FK NOVÁ ROLE
SOKOL LIPOVÁ - TJ JÁCHYMOV
TJ JÁCHYMOV - SOKOL KYNŽVART
OHARA STUDÁNKA - TJ JÁCHYMOV
TJ JÁCHYMOV – FK SKALNÁ

za správnost zodpovídá Hellmich Rudolf
facebook: Jáchymovský fotbal
www.fotbaljachymov.webnode.cz

