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VÍTE, ŽE?
PÁLENÍ ČARODĚJNIC se odehrává
v noci z 30. dubna na 1. května. Jedná se
o velmi starý a dodnes živý lidový zvyk
a zvláštní svátek. Tuto noc se lidé scházejí
u zapálených ohňů a slaví příchod jara. Na
některých místech se staví májka.
Noc z 30. dubna na 1. května byla
pokládána za magickou. Svátek se původně
pravděpodobně slavil o úplňku, jenž byl
nejblíže dnu, nacházejícímu se přesně mezi
jarní rovnodenností a letním slunovratem.
Lidé věřili, že tuto noc se čarodějnice
slétají na čarodějnický sabat, a skutečně je
tato noc jedním z největších pohanských
svátků. Lidé také věřili například
v otevírání různých jeskyní a podzemních
slují, ve kterých jsou ukryty poklady. Hlavním smyslem tohoto starého lidového zvyku
byla pravděpodobně oslava plodnosti. Na ochranu před čarodějnicemi se na
vyvýšených místech zapalovaly ohně. Zapalovala se smolná košťata a vyhazovala se
do výšky. Popel z těchto ohňů měl mít zvláštní moc pro zvýšení úrody. Někdy se
rozhrnutým popelem vodil dobytek k zajištění plodnosti, jindy se přes oheň skákalo
kvůli zajištění mládí a plodnosti.
Za RR Petra Javůrková
převzato z https://cs.wikipedia.org/wiki
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
5. zasedání rady města ze dne 8. března 2016:
 schválila Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene –
služebnosti mezi Městem Jáchymov a ŘSD ČR a pověřuje starostu města
jejím podpisem. Jedná se o rekonstrukci Palackého ul.
 schválila vítěze výběrového řízení na dodavatele stavby „Oprava střechy
kostela Všech svatých v Jáchymově“, firmu Ing. Jan Spěváček, za cenu
573 575,- Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo
 schválila vítěze výběrového řízení na dodavatele „Zpracování změny
č. 3 územního plánu Jáchymov“, firmu Design M.A.A.T., s.r.o., za cenu 250
000,- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo
 schválila podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského
kraje 2016 - Trial Park Klínovec
 souhlasila s pořádáním automobilových závodů do vrchu seriálu závodů
Krušnohorský pohár a s tím i spojenou uzavírkou místní komunikace
II. třídy 4b
6. zasedání rady města ze dne 22. března 2016:
 schválila Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti
mezi Městem Jáchymov a společností RWE GasNet s r.o. se sídlem Ústí nad
Labem, Klišská 940 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Jedná se
o přeložku plynárenského zařízení v Palackého ul.
 schválila Smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě
nákladů s ní souvisejících, a to mezi Městem Jáchymov a společností RWE
GasNet s r.o. se sídlem Ústí nad Labem, Klišská 940 a pověřuje starostu města
podpisem smlouvy. Jedná se o přeložku plynárenského zařízení v Palackého ul.
 schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IZ-12-0000108/VB/01 mezi
Městem Jáchymov a a.s. ČEZ Distribuce se sídlem Teplická 874/8, Děčín
a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Jedná se o dolní točku – ŘSD

OZNÁMENÍ
VAKCINACE PSŮ
V neděli dne 1. května od 16 hodin proběhne v
Jáchymově před radnicí každoroční vakcinace
psů proti vzteklině.
Na Mariánské na zastávce v 15.45
a na Suché U Pašeráka v 17.15.
Cena očkování: vzteklina 100,- Kč,
kombinace (včetně vztekliny) 300,- Kč.

OTEVÍRÁNÍ MLÝNKŮ
Vážení občané, hosté, rodiče, babičky a dědečkové, návštěvníci města
Jáchymova, organizační složky, podniky a ostatní rádi si hrající:
V neděli 8. 5. 2016 od 15.00 se uskuteční další ročník
Otevírání mlýnků. Součástí otevírání je také soutěž o nejhezčí doma
vyrobený, funkční mlýnek.
Zapojte se také Vy sami, za svůj podnik, Léčebné lázně Jáchymov,
organizaci, školu, třídu, nebo se svými ratolestmi do soutěže
o nejhezčí mlýnek. Pro vítěze je připravena pěkná odměna.

SEZNAM STANOVIŠŤ KONTEJNERŮ NA BIO ODPAD
UMÍSTNĚNÉ V KÚ JÁCHYMOV OD 1. 4. 2016 DO 31. 11. 2016
Pořadí

Stanoviště

Upřesnění místa

Velikost
nádoby

Počet

1.

Na Slovanech

Na parkovišti

1100 l

1

2.

Havlíčkova

U hydrantu

1100 l

1

3.

Šafaříkova

U separace

1100 l

1

4.

Husova

U separace (bývalé jesle)

1100 l

1

5.

Husova

Nájezd na ulici Boženy Němcové

1100 l

1

6.

Husova

U separace (u školy)

kontejner

1

7.

Žižkova

Parkoviště u trafa

kontejner

1

8.

Fibichova

U separace

kontejner

1

9.

K Lanovce

Beskyd – nájezd na Palackého ulici

240 l

1

10.

Prokopova

parkoviště

kontejner

1

11.

Dvořákova

U separace

1100 l

1

11.

Nové Město

U separace

kontejner

1

HOVORY S OBČANY
Hovory s občany se konají dne 6. 4. 2016 od 16.00 hod. na MěÚ Jáchymov.

VĚŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZM
XIII. veřejné zasedání ZM se koná dne 13. 4. 2016 od 17.00 hod. na MěÚ Jáchymov.

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 aby neukládali
nepotřebné věci před datem svozů na ulice!

REKLAMA
PRODEJ SLEPIČEK Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra
hnědá a Dominant ve všech barvách. Stáří 14 - 19 týdnů. Cena 149-180,- Kč/ ks.
Prodej se uskuteční: 26. dubna, 26. května a 27. června 2016
Jáchymov - autobusová zastávka u radnice - 14.35 hod.
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
Případné bližší informace: Po-Pá 9.00-16.00 hod.
tel.: 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840

CO SE U NÁS UDÁLO?
VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU V OSTRAVĚ
Informační centrum Jáchymov se zúčastnilo v měsíci březnu Veletrhu cestovního
ruchu v Ostravě. Veletrh byl velice zajímavý a materiály, které jsme k Jáchymovu
prezentovali, byly rozebrány a velice se líbily. Milé bylo, že i Ostraváci vědí, že
slavíme v letošním roce 500 let a hodně se se ptali na program. Věřme, že
k nám někteří v létě zavítají. Naše materiály jsme také propagovali přes Karlovarský
kraj v Praze a také na veletrhu v Jablonci nad Nisou. V současné době se chystáme
na veletrh cestovního ruchu do Lysé nad Labem, kam jsme mimo jiné přihlášeni do
soutěže o Zpravodaj roku 2015. Poslali jsme výroční dubnový, tak nám držte palce.
Také se zúčastníme veletrhu v Českých Budějovicích a prezentaci našich materiálů
máme domluvenou na veletrhu v Lipsku.

VELIKONOČNÍ JARMARK
V neděli 27. 3. 2016 se konal v bývalé restauraci na radnici již tradiční velikonoční
jarmark se soutěží o nejhezčí velikonoční dekoraci. Vzhledem ke střídavému počasí
byl jarmark přesunut právě na radnici. Chladno bylo, ale svítilo sluníčko, takže se
dostavila spousta návštěvníků. Jarmark zahájila předsedkyně kulturní komise paní
MUDr. Hornátová. Následovalo velikonoční vystoupení dětí z MŠ, bylo rozverné,
barevné a úsměvné. Děti zakončily své vystoupení zahnáním zimy. Tak věřím, že se
jim to podařilo a bude krásné jaro. Pro návštěvníky byly připraveny různé stánky
s velikonoční tématikou a děti si mohly vyrobit svůj vlastní dekorační dárek v tvořivé
dílničce. Nevyráběly pouze děti, zapojili se také rodiče. Kdo se vydal na odpolední
procházku a zavítal na radnici, určitě nelitoval.
A jak dopadla soutěž? Přihlásili se čtyři soutěžící, jedna dekorace hezčí než druhá.
Po vylosování se výhercem stala třída Kytiček z Mateřské školy v Jáchymově.
Gratulujeme a přejeme dobrou chuť 
Těšíme se s vámi na další akce.
za IKC Jáchymov Anna Plačková

ŠKOLNÍ NOVINY
VELIKONOČNÍ DÍLNY VE ŠKOLCE
V úterý 22. 3. se v naší školce konaly již tradiční velikonoční dílny. Zde se děti se
svými rodiči, prarodiči i sourozenci věnovaly výrobě velikonoční dekorace. Kromě
hezkých pocitů ze společně stráveného odpoledne si děti odnesly domů ovečku
z popcornu, papírového beránka, zápichy do květináče a další zajímavé výrobky.
Velmi nás potěšil velký zájem ze strany rodičů a doufáme, že se i příště sejdeme v tak
velkém počtu.
Dominika Galová
učitelka MŠ

FOTOHÁDANKA
Všímáte si při toulkách naším městem hornických zajímavostí? Pokud ano, pak znáte
odpověď na dubnovou otázku. Kde se nachází tento vchod do větrací šachty?
A/ Za poštou
B/ Nad Astorií
C/ Za muzeem

Odpověď na minulou
otázku:
A/ V lázeňském parku

MATRIKA
VZPOMÍNKA
Dne 26. dubna vzpomínáme
nedožitých 90. narozenin

tatínka Jana Doležala,
který nás i s maminkou Magdalénou opustil před 12 lety
Dcera Soňa s rodinou

VZPOMÍNKA
Je tomu již 6 let, co nás 24. 04. 2010 opustil

pan Otakar Štika
Nikdy nezapomeneme na toho, koho máme rádi
Nikdy nezapomene na toho, který nám schází
Vzpomeňte s námi - manželka a děti

VZPOMÍNKA
Dne 25. 4. by oslavila své 65. narozeniny
naše milovaná maminka a babička,

paní Marie Drápalová
S láskou vzpomínají dcery Simona a Monika
s rodinami, syn Josef s rodinou
a pan Jiří Kučera

VZPOMÍNKA
24. dubna by oslavil náš milovaný
tatínek, dědeček a pradědeček

pan Štefan Matvija 90 let
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Děkujeme děti s rodinami

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

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

Přednáška: Johann C. Criginger a jeho mapa Čech
Sobota 16. 4. 2016 od 17 hodin.
Přednáška PhDr. et Mgr. Evy Novotné, ředitelky Mapové sbírky Přírodovědecké
fakulty Univerzity Karlovy v Praze, představí život a dílo Johanna C. Crigingera
(1521-1571), luteránského faráře, rodáka z Jáchymova a autora významné mapy
Českého království (1568). Dochovaly se pouze kopie jeho adaptovaných map, a to ve
světově proslulém Orteliově atlasu Theatrum Orbis Terrarum. Další řada kopií byla
vytvořena přímo podle originálu Crigingerových map. Přednášející rovněž podrobně
představí Crigingerovy mapy Českého království.

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
28. dubna 10,00 – 11,00 hod.
Neděle v knihovně 24. dubna 13,00 – 17,00 hod.
Kontakt: tel. 353 808 122
E-mail: knihovna.jachymov@tiscali.cz
Naše webové stránky: www.jachymov.knihovna.info
Facebook: Městská knihovna Jáchymov

NOC S ANDERSENEM
1. dubna se bude v knihovně konat již 5. ročník oblíbené akce pro děti – Noc
s Andersenem. Letos navíc nabízíme dětem divadelní představení o Karlu IV., které
se bude konat právě 1. dubna, od 17:15 do 18:30 v Městské knihovně Jáchymov.
Těšíme se na vás Vaše knihovnice Karin Pašková, Eva Kochová a Miluše Veselá

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 „Jáchymov kdysi a dnes“, která
zachycuje Jáchymov na historických a současných
fotografiích.
V dubnu se konají prohlídky ve dnech: 1.4., 4.4., 6.4., 11.4., 13.4., 15.4., 18.4., 25.4.
Začátky jednotlivých prohlídek jsou v 14.00 a 15.00 hodin. Texty v anglickém,
německém a ruském jazyce k dispozici. Provázet Vás budou pracovnice IKC
Jáchymov.
Vstupné: dospělí 50,- Kč, děti a studenti 30,-Kč
Pro skupiny nad 10 osob je možné domluvit prohlídku i v jiném, než běžném, termínu.
Domluva je nutná min. 14 dní předem. Tel: 353 811 379 IKC.

KULTURNÍ PROGRAM DUBEN 2016
RADIUM PALACE
7. 4. čtvrtek 20:00 hod.
sál
vstupné 130 Kč
ARPADUA KONCERT PRO DVĚ HARFY
Ivana Pokorná & Barbora Váchalová (orchestr Národního divadla). Harfové duo
navazuje na dlouhou tradici harfenictví v Čechách. Harfa je nejen ozdobou každého
většího orchestru, ale žije dodnes v lidové hudbě v mnoha zemích.
14. 4. čtvrtek 20:00 hod.
sál
vstupné 150 Kč
OPERNÍ A OPERETNÍ REVUE S MALÝCH NÁDECHEM MUZIKÁLU
Noema Erba – vynikající česká sopranistka a Šimon Svitok - jeden
z nejvýznamnějších barytonů slovenské operní scény. Klavírní doprovod skvělý
klavírista Martin Peschík. V programu zazní opera, opereta, ale i muzikál.
21. 4. čtvrtek 20:00 hod.

sál
vstupné 120 Kč
CON SILENCIO
Komorní soubor z Karlových Varů vám zahraje populární i klasickou hudbu. Daniel
Fajkus - hoboj, anglický roh - Jarmila Štruncová - flétna, klavír - Josefína Severová –
violoncello. Na programu slavné skladby od F. Handela, A. Piacolli, M. Maraise,
A. Vivaldiho a dalších.
28. 4. čtvrtek 20:00 hod.

sál
vstupné 130 Kč
AŤ ŽIJE OPERETA!
Operetní koncert v podání emeritních sólistů plzeňské opery a operety, Hana
Spinethová – soprán, Erik Bezdíček – tenor a Táňa Vaněčková – klavír. Na programu
krásné skladby např. od F. Lehára, J. Strausse, O. Nedbala a dalších.
30. 4 sobota 19:30 hod.

terasa / hala
ČARODĚJNICE
Oldies disko s opékáním buřtů s atraktivním doprovodným programem

vstup volný

BĚHOUNEK
5. 4. úterý 15:30 hod.

6. 4. středa 19:00 hod.

zimní zahrada
KONCERT SVĚTOVÝCH MELODIÍ
Na klavír hraje Jan Spira

vstup volný

sál
vstup volný
TANEČNÍ VEČER S PROGRAMEM
Vystoupí mistr stepu Pavel Hrubec, k tanci a poslechu hraje Jan Zumr. Rezervace.

8. 4. pátek 9 – 17 hod.
sál
vstupné zdarma
PROSTĚJOVSKÁ MÓDA FIRMA VOLANSKÝ - OUTLET
Výprodej pánské i dámské módy za výhodné ceny.
12. 4. úterý 19:30 hod.
sál
vstupné 100 Kč
HONZA JAREŠ - HVĚZDY, KTERÉ NESTÁRNOU
V programu zazní písně předních interpretů populární hudby 20. století jako jsou
Johny Cash, Kenny Rogers, Bruce Springsteen, Pavel Bobek a další. Účinkují:
HONZA JAREŠ, nevidomý zpěvák a klavírista, který absolvoval Pražskou
konzervatoř jako jediný nevidomý student v historii školy.
18. 4. pondělí 19:15 hod.
sál
vstupné 30 Kč
500. VÝROČÍ ZALOŽENÍ MĚSTA JÁCHYMOV
Historie slavného horního města, které v době své slávy bylo po Praze druhé
nejlidnatější město v Českém království. Poznáte časy slavné i strastiplné, období
pádů, ale i mimořádných vzestupů. Přednáší a zajímavé obrázky promítne Jaroslav
Ochec, báňský odborník a znalec historie Jáchymova.
19. 4. úterý 15:30 hod.

zimní zahrada
KONCERT SVĚTOVÝCH MELODIÍ
Na klavír hraje Jan Spira.

vstup volný

25. 4. pondělí 19:30 hod.

vstup volný

tělocvična
STÁRNEME BEZ BOLESTI
Odborná přednáška fyzioterapeutky Zdeny Fiedlerové.

26. 4. úterý 19:30 hod.
sál
vstupné 100 Kč
POPOVÝ SVĚT VERONIKY SAVINCOVÉ
V programu zazní známé populární skladby. O hudební doprovod se postará
Veronika Savincová (klavír) a Jan Tölg (kytara). Veronika je absolventkou Pražské
konzervatoře a má již za sebou řadu úspěchů.

CURIE - kavárna
5. 4. úterý 19:30 hod.
vstupné 100 Kč
TANEČNÍ VEČER S RETRO MÓDNÍ PŘEHLÍDKOU
V rámci programu uvidíte retro přehlídku prádla a plavek alias negližé nebo-li
nedbalek zakončenou taneční choreografií Centra tance Harmonie Evy Jungmanové.
K tanci a poslechu hraje Miroslav Bauka.

6. 4. středa 16:00 hod.

vstupné 50 Kč

MARCEBILA SE PROBOUZÍ
Komponovaný program Petra Mikšíčka o Krušných horách a Marcebile, která se
v roce 2012 stala vládkyní Krušnohoří a pomalu se ujímá vlády. Každý by měl vědět,
jak se na setkání s ní připravit. Součástí programu jsou tři krátké hrané filmy
o Marcebile a vyprávění její legendy.
19. 4. úterý 19:30 hod.
vstupné 100 Kč
JAZZOVÉ BALADY PETRY BRABENCOVÉ
Petra Brabencová je na své mládí velmi zkušenou a ostřílenou zpěvačkou. Nyní zpívá
s předními karlovarskými a pražskými profesionálními orchestry. Ve svém novém
pořadu za doprovodu skvělého klavíristy J. Henry Volfa zazpívá krásné a melodické
jazzové balady.
27. 4. středa 19:30 hod.

vstupné 100 Kč

COUNTRY SKUPINA PATRIOT
Skupina Patriot Vám představí country bluegrass vlastní i převzatou formou.
Hudební skupina z Karlových Varů o sobě uvádí: Jsme čtyři a něco už pamatujeme!
Dohromady nám v letošním roce bude 236 let... Hrajeme, protože nás to baví
a protože zatím stále je komu...

KULTURNÍ DŮM
22. 4. pátek 19:30 hod.

vstupné 60 Kč

POSTEL PRO ANDĚLA
Divadelní scéna při DK Ostrov představuje divadelní komedii v režii Jana Mareše.
Nestřílejte Pánu Bohu do oken, nebo dopadnete jako Ludvík Mysliveček. Ten se
v pozdních hodinách vrací v bujaré náladě domů z honu a najde za kuchyňským
stolem podivného návštěvníka...
24. 4. pondělí 15:00 hod.

1. patro – salonek
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. Přihlášky u programových specialistek nutné do pátku 22. 4.! Minimální
počet účastníků 3.

..............................................................................
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.

KINO RADIUM JÁCHYMOV
2. 4. sobota 17:00

vstupné 30 Kč

ANIMÁČKY 2
Česká republika / 2015 / 56 minut
Pásmo krátkých animovaných filmů pochází z dílny studentů Univerzity Tomáše Bati
ve Zlíně, studentů pražské FAMU a UMPRUM.
2. 4. sobota 19:30

vstupné 70 Kč

NEMILOSRDNÍ
Akční / Krimi / Francie / 2015 / 90 min / od 12 let
Serge Buren (Jean Reno) je legendární polda, noční můra všech kriminálníků. On
a jeho policejní tým mladých kolegů vyznávají trochu nevšední vyšetřovací postupy.
Hrají: Jean Reno, Caterina Murino, Alban Lenoir, Thierry Neuvic...
6. 4. středa 19:30

vstupné 70 Kč

NIKDY NENÍ POZDĚ
Komedie / Drama / Hudební / USA / 2015 / 101 min / od 12 let
V původním a velmi poutavém snímku, plném živých hudebních vystoupení, Streep
ztvárňuje postavu Ricki Rendazzové, slavné kytaristky, která se ve snaze splnit si své
sny o rockandrollové slávě dopustila nepřeberného množství životních chyb. Hrají:
Sebastian Stan, Meryl Streep, Kevin Kline, Mamie Gummer, Hayse Jack...
9. 4. sobota 17:00

vstupné 30 Kč

MODRÝ SLON
Animovaný / Dobrodružný / Rodinný / Thajsko / 2008 / 74 min
Mladý slon prožívá na své cestě k dospělosti mimořádná dobrodružství a získává
důležité lekce o přátelství, lásce a odvaze. Sloni a lidé nemluví stejnou řečí, ale snaží
si porozumět.
9. 4. sobota 19:30

vstupné 80 Kč

LÍZA LIŠČÍ VÍLA
Komedie / Romantický / Fantasy / Maďarsko / 2015 / 98 min / od 12 let
Hravá černá komedie sleduje mladou ženu Lízu, která touží po lásce. Problém je ale
v tom, že všichni její nápadníci nějakým způsobem zemřou. Líza dojde k přesvědčení,
že je liščí vílou, zlým démonem, který vysává duše z mužů, jež potká...
13. 4. středa 19:30

vstupné 70 Kč

GIRL POWER
Dokumentární / Česko / 2016 / 94 min
Girl Power je dokumentární film o ženách, které zasvětily své životy graffiti, i když
této subkultuře naprosto dominují muži. Dokument je založen na silném osobním

autobiografickém příběhu pražské writerky Sany, která ho natáčela po celém světě
více než sedm let. Hrají: Sany
16. 4. sobota 19:30

vstupné 70 Kč

OTCOVÉ A DCERY
Drama / USA / Itálie / 2015 / 116 min / od 12 let
Film Otcové a dcery zachycuje vztah dítěte a rodiče, kteří se v průběhu let odcizili.
Přes staré křivdy a rány, které během života utržili, se snaží znovu k sobě najít
cestu... Hrají: Russell Crowe, Amanda Seyfried, Diane Kruger, Aaron Paul...
20. 4. středa 19:30

vstupné 70 Kč

WILSONOV
Komedie / Krimi / Česko / Slovensko / 2015 / 115 min
První světová válka právě skončila a v jednom zapadlém městě kdesi ve střední
Evropě začíná primátor Dangl snít svůj velký sen. Plánuje připojení města ke
Spojeným státům americkým a přejmenování na Wilsonov. Vše klape, až na jeden
nepříjemný problém! Ve městě prý řádí tajemný vrah. Hrají: Vojtěch Dyk, Jiří
Macháček, Táňa Pauhofová, Jan Kraus, Hoji Fortuna, Richard Stanke...
23. 4. sobota 17:00

vstupné 30 Kč

PADDINGTON
Komedie / Rodinný / Velká Británie / Francie / Kanada / 2014 / 98 min
Paddington není jen tak obyčejný medvídek. Pochází z nejtemnějšího Peru, nosí
červený klobouček a víc než cokoliv jiného miluje marmeládové sendviče. Když
zemětřesení zničí jeho domov, pošle ho teta Lucy do Londýna, aby zde našel novou
rodinu.
23. 4. sobota 19:30

vstupné 70 Kč

MUŽ NA LANĚ
Drama / Životopisný / Dobrodružný / Thriller / USA / 2015 / 123 min
Dvanáct lidí se prošlo po povrchu Měsíce, ale jen jediný člověk přešel nezměrnou
prázdnotou mezi věžemi Světového obchodního centra, a v jeho stopách se již nikdy
nikdo nebude mít možnost vydat... Hrají: Joseph Gordon-Levitt, Charlotte Le Bon,
James Badge Dale...
27. 4. středa 19:30

vstupné 80 Kč

EVA NOVÁ
Drama / Slovensko / Česko / 2015 / 106 min / od 15 let
Kdysi známá herečka Eva (Emília Vášáryová), která se vrací z protialkoholního
léčení, by udělala cokoliv, aby znovu získala přízeň člověka, kterého v životě ranila
nejvíce – svého syna. Hrají: Emília Vášáryová, Milan Ondrík, Gabriela Dolná, Žofia
Martišová...

30. 4. sobota 17:00

vstupné 30 Kč

AUTOPOHÁDKY
Animovaný / Povídkový / Česko / 2011 / 83 min
Celovečerní povídkový animovaný film je sestaven ze čtyř animovaných epizod
a hrané části, která vše spojuje a vytváří rámec příběhu.
30. 4. sobota 19:30

vstupné 70 Kč

GANGSTER KA: AFRIČAN
Krimi / Drama / Thriller / Česko / 2015 / 100 min /od 12 let
Po nepochopitelném útěku přímo z rukou policie, opouští Kraviec Českou republiku.
Začíná nová etapa jeho zločinného života. Káčko už nemá co ztratit. Teprve teď
začíná vyplouvat na povrch veškerý odpad, který po něm zbyl. Hrají: Hynek Čermák,
Predrag Bjelac, Filip Čapka, Brian Caspe, Vlastina Svátková, Roman Bartoš...

SLÁVEK KLECANDR V EVANGELICKÉM KOSTELE

V neděli 10. dubna ve 14. 30 hod. vystoupí v evangelickém
kostele v Jáchymově písničkář, zpěvák, kytarista a kapelník
skupiny Oboroh (www.oboroh.cz) Slávek Klecandr.
"A když se vám někdy podaří slyšet Slávka živě a samotného, budete překvapeni,
kolik muziky dokáže ještě dnes jeden člověk s kytarou udělat."
Milan Tesař, redaktor Rádia Proglas

SKAUTSKÉ STŘEDISKO ARNIKA
Prostřední březnovou sobotu jsme uspořádali akci s názvem Velikonoční výrobní
klubovna. Zdobili jsme velikonoční perníčky, pletli pomlázky ze 6 proutků,
rozehřátými voskovkami jsme malovali vajíčka a nakonec tvořili z barevných
samovytvrzovacích hmot různé figurky. Za půlden strávený v klubovně jsme si
vyzkoušeli celou řadu činností. Těšíme se zase na příště!
Fotografie z této a dalších akcí naleznete ve střediskové fotogalerii:
http://arnikajachymov.rajce.idnes.cz.
V sobotu 16. dubna 2016 pořádá naše skautské středisko ve spolupráci s městem
Jáchymovem orientačně-poznávací městský závod družin "O poklad Štěpána Šlika".
Jedná se o akci pořádanou ku příležitosti oslav 500. výročí založení města. Závod je
určen 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.
Můžete se těšit na orientační závod po Jáchymově a jeho blízkém okolí, otázky
z historie a současnosti Jáchymova a stanoviště se zajímavými úkoly. Při závodu
nezáleží na dosaženém čase, ale především na počtu navštívených stanovišť, co
nejlepším plnění úkolů a správných odpovědích na otázky.
Zaujal Vás závod? Chtěli byste se zúčastnit? Neváhejte! Uzávěrka přihlášek je již
9. dubna!

Tomáš Barth
vedoucí střediska

HASIČI JÁCHYMOV
Od začátku letošního roku se hasiči podíleli na spolupráci s kulturní komisí při
uspořádání již tradiční akce „Hledá se Yetti“ a připravili pro své spoluobčany
hasičský ples, který se konal v kulturním domě v Jáchymově. Uspořádali mimořádnou
valnou hromadu, kde podal starosta pan Vostrčil rezignaci na svou funkci a byl
řádně zvolen nový starosta. Ze dvou navržených kandidátů byla starostou SDH
Jáchymov zvolena paní Anna Plačková.
Kolektiv mladých hasičů si o jarních prázdninách užíval na zimním táboře na
Mariánské, kterého se letos zúčastnily také děti našich spoluobčanů. Děti byly
rozděleny na dvě skupiny: lyžaři a bobaři. Lyžaři trávili většinu času na Plešivci, na
Neklidu a také na nočním lyžování v Potůčkách. Bobaři jezdili na bobech a chodili na
pěší túry. Navštívili areál na Eduardu, vyrazili na Popov a Vlčí hřbet. Všichni poté
navštívili záchranářské centrum v Karlových Varech, kde pro ně byly připraveny
zajímavé ukázky celého centra. Jedno odpoledne strávili v Sokolově v bazénu. Všem
se moc líbilo a již si zamlouvali přihlášky na příští rok. Dorostenci a děti od 10 let se
zúčastnili velikonočního setkání mládeže Karlovarského kraje. Toto setkání se konalo
v Čichořicích u Chyše. Tady počasí moc nepřálo, bylo chladno a pršelo. Zažili
adrenalin s prasklou vodou, ale vše dobře dopadlo. Ve Žluticích na novém
tartanovém oválu si vyzkoušeli připravenost po zimní přípravě a také si připravili
Velikonoce. Pletli pomlázky,
barvili vajíčka. Nechyběla ani
pondělní pomlázková honička.
Byla to super parta mladých
lidí, kteří dovedou správně
využít svůj volný čas. Děti se
nyní budou připravovat na
jarní disciplíny s vodou a
uvidíme, jak se jim povede ve
hře Plamen. Do dorostenecké
soutěže budeme mít plné
zastoupení v kategorii chlapců
jednotlivců a sestavíme jedno
dívčí družstvo. Držme všem
palce, ať se podaří postoupit na Mistrovství ČR, které se pro letošní rok koná
v Českých Budějovicích. Kolektiv bude také zapojen do krajské ligy dětí a mládeže.
Členové jednotky pokračují na údržbě techniky a její akceschopnosti. Započala
cyklická školení jednotky a zúčastňují se školení pořádaných HZS Karlovy Vary. Od
začátku roku má jednotka za sebou 14 výjezdů. Vyjížděla na únik plynu, výbuch kotle,
padlé stromy, vyproštění autobusu a únik oleje z autobusu, na úklid olejové skvrny
osobního automobilu, asistovala při vyšetřování shořelého karavanu a také již
zasahovala při požáru trávy. Jedenkrát se jednotce nepodařilo vyjet a to z důvodu, že
členové jednotky pracují i o víkendech a to i mimo trvalé bydliště. Naštěstí vše
dopadlo dobře.
za SDH Jáchymov
Anna Plačková

