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VÍTE, ŽE?
SASANKU HAJNÍ můžeme nalézt v
listnatých až smíšených lesích, křovinách,
na lesních loukách a pastvinách, také v
obhospodařovaných sadech a parcích.
Základem pro výskyt jsou kypré, vlhké,
humózní půdy s dostatkem světla. Tato
rostlina tvoří rozsáhlé kobercovité porosty.
Svým květem tvoří součást jarního aspektu
lesa, kdy využívá dostatku světla pod ještě
neolistěnými stromy.
Čerstvě utržená rostlina je jedovatá. Znaky
otravy jsou obdobné jako u otravy
pryskyřníkem prudkým, tedy zvracení,
bolest břicha, průjem, zánět ledvin Po
usušení jedovatost zčásti mizí. V lidovém
léčitelství byla sasanka užívána jako lék
proti revmatismu, šťáva z nadzemní části
se užívala zevně k léčení puchýřů a kožních chorob nebo do koupelí. Pro nebezpečné
vedlejší účinky se však již v léčitelství sasanka nepoužívá.
Za RR Petra Javůrková
převzato z https://cs.wikipedia.org/wiki/Sasanka
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
většinu svých článků, které byly v minulosti vytištěny v našem Zpravodaji, jsem
věnoval výčtu investičních akcí, které jsme ve městě připravovali anebo už
realizovali, s popisem problémů, které je provázely.
Dnešní můj článek bude trochu jiný, chci se s Vámi podělit o problém, který mne
osobně velice trápí. Musím si v něm trochu postesknout nad chováním některých
našich spoluobčanů pravděpodobně mladšího věku. I když, kdo ví? V uplynulých
letech ve městě vyrostla celá řada zařízení, která měla a má za úkol zpříjemnit žití
v našem městě, potěšit tělo i „oko“. Určitě nechci jmenovat všechna zařízení, snad
bych jen vyzvedl dětská hřiště či sportoviště. Bohužel se stále více a více setkáváme
s projevy vandalství, nad kterými zůstává rozum stát. Už při projektování dbáme na
to, aby výsledek práce byl co možná nejvíce odolný vůči těmto projevům. Bohužel
všechno nelze dělat ze železa a stejně si myslím, že ani to by mnohdy nepomohlo. To,
co se však odehrálo v uplynulých dnech, překračuje všechny meze a vyprovokovalo
mne k sepsání tohoto článku.
Fasáda jídelny a tělocvičny počmáraná rádoby uměleckým sprejerem, totálně
rozlámané lavičky, nástěnky a koše na cestě k mlýnkům s vyvrcholením – rozkopáním
mlýnků, které sice vydržely jarní tání, ale běsnění někoho neznámého už bohužel ne.
Pohled na rozkopané mlýnky je obzvláště smutný, totální neúcta k práci jiných,
poničená radost dětí. Mohl bych dále dlouho pokračovat, nekončící boj o slušný stav
hřišť, rozebíraná dlažba, permanentní boj s černými skládkami apod.
Chápu rozhořčení některých občanů, že město není schopno se o svůj majetek
řádně postarat. Mám opačný názor, snažíme se! Je to však nekončící boj, jeden den
Služby škody opraví, seberou a odvezou odpad a bohužel třeba hned druhý den si to
můžou zopakovat. Ničit lze rychle, opravy něco stojí a samozřejmě trvají nepoměrně
déle. Ale co zbývá? Musíme vydržet.
Berte tento můj článek jako určitý apel na nás, na všechny slušné lidi, je nás
většina. Nebuďte lhostejní k těmto projevům vandalství. Pokud se stanete svědky
tohoto jednání, neváhejte a volejte Policii ČR. Věřím, že rychle zakročí. Zbytečně
vynaložené peníze spojené s opravami pak můžou chybět někde jinde, třeba by se za
ně daly opravit větší části komunikací či schodišť.
Nechci končit pesimisticky, věřím v dobro člověka, a tak jsem přesvědčen, že se
jednou situace zlepší.
Snad už zima jednou skončí, a tak Vám přeji krásné májové dny.
Ing. Bronislav Grulich

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
8. zasedání rady města ze dne 31. března 2017:
 schválila vítěze výběrového řízení zhotovitele stavby „Obnova dvorní fasády
radnice č.p.1“, firmu Swietelsky stavební s.r.o., IČ 48035599 za cenu 1 064
100,33 Kč, bez DPH
 schválila vítěze výběrového řízení zhotovitele stavby „Obnova fasády domu
č.p.4“, firmu Swietelsky stavební s.r.o., IČ 48035599 za cenu 576 797,33
Kč, bez DPH
 schválila jako vítěze výběrového řízení na dodavatele stavby v rámci
projektu Montánní kulturní dědictví č. projektu 100265914 – Rekonstrukce
historických prostor radnice na expozici knihovny latinské školy, firmu
JURICA a.s., Boží Dar 176, 362 62 Boží Dar, IČ 26384795 za cenu
13 677 0477,80 Kč včetně DPH
9. zasedání rady města ze dne 4. dubna 2017:
 schválila Smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace stavby Kaple
Maria Sorg, Jáchymov – Mariánská uzavřenou mezi městem Jáchymov
a Atelier MONarch s.r.o., Klínovecká 965, Ostrov za cenu 133 000,- Kč bez
DPH
 schválila Pojistnou smlouvu č. 2731320064 a.s. UNIQA pojišťovna, a.s. se
sídlem Evropská 136, Praha 6, na pojištění majetku a odpovědnosti
10. zasedání rady města ze dne 18. dubna 2017:
 schválila nabídku firmy Ing. Roman Havlan, Dolní Žďár 31, 363 01 Ostrov, na
výkon TDI – „Oprava fasády domu č.p. 4“ za cenu 18 876,- Kč včetně DPH
 schválila nabídku firmy Ing. Roman Havlan, Dolní Žďár 31, 363 01 Ostrov, na
výkon TDI – „Oprava dvorní fasády Radnice č.p.1“ za cenu 28 556,- Kč včetně
DPH
 schválila nabídku firmy Ing. Roman Havlan, Dolní Žďár 31, 363 01 Ostrov, na
výkon TDI – „Dopravní řešení a rekonstrukce komunikace ul. Hornická
v Jáchymově“ za cenu 58 088,- Kč včetně DPH
Zpracovala: Hynková

OZNÁMENÍ
ORDINACE MUDr. ERIKA HANDRYCHOVÁ
Upozorňujeme své pacienty, že ve čtvrtek 11. května 2017 bude mít ordinace
otevřeno jen do 16.00 hodin a v pátek 12. května bude ordinace z důvodu čerpání
řádné dovolené zavřená.
Děkujeme za pochopení

KOTLÍKOVÉ DOTACE
Dovolujeme si Vás upozornit, že Karlovarský kraj bude dne 28. 4. 2017 vyhlašovat
2. kolo Výzvy kotlíkových dotací. Za účelem zajištění informovanosti občanů kraje
bude kraj pořádat bezplatný informační seminář. S ohledem na nízkou částku dotace
k rozdělení (8 mil. Kč) bude kraj semináře pořádat jen v největších městech regionu
v následujících termínech:
3. 5. 2017 Karlovy Vary – Krajský úřad Karlovarského kraje od 16.00 hod.
10. 5. 2017 Sokolov – Městský úřad od 15.30 hod.
17. 5. 2017 Cheb – Městský úřad od 15.30 hod.
Další informace mohou občané získat na stránkách:
www.kr-karlovarsky.cz/kotliky

OČKOVÁNÍ PSŮ
V neděli dne 21. 5. 2017 od 16.00 hodin do 17.00 hodin proběhne v Jáchymově před
radnicí každoroční vakcinace psů proti vzteklině. Na Mariánské na zastávce
v 15.30 hodin a na Suché U Pašeráka v 17.15 hodin.
Cena vakcinace:
vzteklina 100,- Kč, kombinace (včetně vztekliny) 300,- Kč.

INFORMAČNÍ CENTRUM – OMEZENÍ PROVOZU
V pondělí 1. května bude IKC Jáchymov zavřené a v úterý 2. května pro Vás
budeme mít otevřeno až od 14.00 hodin. Děkujeme za pochopení.

POPLATEK ZA PSA
Městský úřad oznamuje majitelům psů, že poplatek za psa byl pro rok 2017 splatný
do 31. března 2017.
Žádáme opozdilce, kteří za své miláčky zapomněli uhradit poplatek, aby tak učinili
neprodleně.

CO SE U NÁS UDÁLO?
VELIKONOCE V JÁCHYMOVĚ
Již tradičně se před krásnými svátky jara uskutečnil v Jáchymově Velikonoční
jarmark a výstava. Výstavu s velikonoční tématikou a prvními jarními květy
připravila děvčata z Informačního centra a koutek výzdoby „Jak je to u nás doma“
s opravdovým domácím beránkem paní Kulhavá. Na jarmarku si mohl každý vyzdobit
své velikonoční perníkové vajíčko, uplést pomlázku nebo si jen tak koupit již hotovou
velikonoční výzdobu. Pro hezkou atmosféru hned po zahájení vystoupily děti
z mateřské školky s velice hezkým velikonočním vystoupením. Byla zde příjemná
a pohodová atmosféra. Určitě se těšíme na příští setkání s Vámi.
Za IKC Jáchymov Anna Plačková

HOSPODYŇKA
KUSKUSOVÝ KOLÁČ







kuskus (cca 50g)
ovesné vločky (cca 50g)
mléko
2 vejce
dle potřeby na doslazení: med,
sirup, melasa
dle vlastní chuti můžete přidat:
nastrouhaná jablka,
nastrouhanou mrkev, banány, čokoládu, skořici…. Kdo co má rád

Kuskus připravíte podle návodu. Vše smícháme dohromady v míse, přidáme
vychladlý kuskus, pořádně promícháme a přendáme do zapékací mísy. Pečeme na
180 stupňů cca 20 minut. To poznáte, až bude navrchu pevná kůrka. Recept je
vyzkoušený, můžeme jenom doporučit.

+

ŠKOLNÍ NOVINY
OCENĚNÍ PRO ŠKOLU

Dne 7. 4. 2017 proběhlo na krajském úřadě VI. setkání koordinátorů environmentální
výchovy Karlovarského kraje. Na začátku celého programu se předávaly certifikáty
školám, které jsou zapojeny do programu Škola udržitelného rozvoje Karlovarského
kraje. Vzhledem k tomu, že je naše škola do programu také zapojena, certifikát si
osobně převzala paní ředitelka Mgr. Drahuše Nováková. Ocenění škola získala za
zapojování dětí do EVVO (vztah k přírodě, městu, zapojování do soutěží, třídění
odpadů, apod..) Poté následovala přednáška na téma Přírodní a kulturní dědictví
a Udržitelný turismus v rámci UNESCO.
koordinátorka EVVO
Mgr. Štěpánka Hronová

KYTIČKY V KNIHOVNĚ
Dne 27. 3. v pondělí jsme navštívili s předškoláky z MŠ knihovnu. Knihovnice nás
přivítaly, usadily a seznámily nás s tím, proč je dobré navštěvovat knihovnu, co tu
najdeme a jaké knihy se hodí pro děti a dospělé. Příjemná hodinka utekla jako voda
a my jsme si řekli, že to určitě nebylo naše jediné setkání. Těšíme se na další!
Učitelky třídy Kytiček

VELIKONOČNÍ DÍLNY
Svátky jara se rychle blížily,
sluníčko více svítilo a nám
se chtělo vyrábět, kreslit,
lepit…
Proto
jsme
uspořádali v MŠ „ Tvoření
dětí s rodiči“ Setkali jsme
se ve čtvrtek 6. 4. odpoledne
v naší jídelně. Všichni měli
možnost si vybrat, jestli
vyrobí papírového kohoutka
s peříčky a houpacími
nožkami
nebo
zápichbarevné chlupaté vajíčko se
sukýnkou. Chvílemi jsme se
do jídelny téměř nevešli!
Těšíme se na další společné chvíle!
Kolektiv učitelek MŠ

INFORMAČNÍ CENTRUM JÁCHYMOV
STÁLE SBÍRÁME VÍČKA
Na IKC můžete nosit víčka od PET lahví a také víčka kovová, která budou použita
pro malého Vašíčka. Plastová a kovová víčka nemíchejte dohromady. Děkujeme za
jakékoli množství víček. IKC je otevřené každý den do 17.00 hodin.

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. Jedná se o unikátní kostel
venkovského typu, který nemá na české a saské straně
obdoby. Stavba je celohrázděná, zaujme vysokou
sedlovou střechou krytou šindelem a vzácným oltářem
z dílny Lucase Cranacha.
V květnu se konají prohlídky ve dnech: 3.5., 5.5., 10.5., 12.5., 15.5., 17.5., 19.5.,
22.5., 24.5., 26.5. a 29.5..
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.

POHÁDKOVÝ LES 2017

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

MATRIKA
VZPOMÍNKA
Dne 4. května 2017 již uplynou 4 roky od úmrtí

pana Reného Lehma
Stopy čas a vítr odvane, ale vzpomínky a bolest
v srdci zůstanou.
Zarmoucená rodina
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Dne 18. května 2017 uplyne 60 let od dne,
kdy vstoupili na společnou cestu životem manželé

Emílie a Vilém Pickenhanovi
K diamantové svatbě srdečně blahopřejeme
a přejeme mnoho dalších společných let
dcera, syn, vnoučata a pravnoučata

REKLAMA

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá a Dominant
ve všech barvách z našeho chovu! Stáří 14 - 19 týdnů.
Cena 149 - 180,- Kč/ ks .
Prodej se uskuteční: 24. května 2017
Jáchymov - autobusová zastávka u radnice - 14.35 hod.
Při prodeji slepiček proběhne výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
Informace: Po - Pá 9.00 – 16.00 hod.
tel.: 601576270, 728605840

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
10.00 – 12.00
ČTVRTEK
NEDĚLE 28. 5.
DPS
25. 5.

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.

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

BESTSELLERY V KNIHOVNĚ
POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
Nejvtipnější kniha roku 2012, Poslední aristokratka od Evžena
Bočka, nebývá v knihovně často k nalezení, je totiž téměř neustále
vypůjčená. Návrat české aristokratické rodiny z Ameriky na
rodový hrad Kostka s sebou nese nejen rozčarování z nových
českých poměrů, ale hlavně spoustu komických a překvapivých
situací. Memoáry rodiny Kostků z Kostky si můžete přečíst
i v dalších pokračováních Aristokratka ve varu a Aristokratka na
koni. Nad těmito knihami se budete smát nahlas! 

NOC S ANDERSENEM 2017
Letos jsme v knihovně strávili
již šestou Noc s Andersenem,
a i když zde tentokrát
nocovalo pouze 11 dětí,
opravdu jsme si ji užili.
Na rozehřátí jsme si četli
Čtyřlístky, vymýšleli vlastní
komiksy a zdramatizovali
četbu čtyřlístkového komiksu
Noc v knihovně. Potom jsme si
zahráli několik her na
procvičení ducha i těla a po
svačině jsme vyrazili na
dobrodružnou cestu spícím Jáchymovem, na které jsme našli poklad hlídaný
tajemným Hejkalem.
Po návratu do knihovny jsme si poslechli audioknihu Císařovy nové šaty, podle které
jsme nejen nakreslili návrhy císařských šatů, ale také jsme je vyrobili. Poté již naši
nejmenší začali usínat, a tak jsme se umyli, převlékli a zalezli do spacáků. Ráno jsme
se společně nasnídali a rozešli domů.

Moc děkujeme za pomoc Hejkalovi, paní Mytníkové a Infocentru Jáchymov.

PS: Šaty pro císaře i císařovny zůstanou v naší knihovně vystavené celý měsíc,
přijďte se podívat!

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 - 17.00hodin
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.
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.

KULTURNÍ PROGRAM KVĚTEN 2017
RADIUM PALACE
4. 5. čtvrtek 20:00 hod.
sál
vstupné 140 Kč
VÝJIMEČNÝ KONCERT – HOUSLE A KLAVÍR
Představí se absolventka Pražské konzervatoře Olga Šroubková, která se věnuje hře
na housle od 4 let. Je vítězkou několika prestižních soutěží. Účinkovala v Českém
komorním orchestru, v Rudolfinu s mistrem Josefem Sukem aj. A na klavír ji
doprovodí vynikající klavírista Miroslav Sekera.
8. 5. pondělí 20:00 hod.
sál
vstupné 100 Kč
DÍVČÍ SAXOFONOVÝ ORCHESTR LUHAČOVICE
Luhačovický saxofonový orchestr složený ze samých dívek. Věkové složení orchestru
je od základní po střední školy. Jedná se o jediný orchestr svého druhu. Soubor
oslavil v roce 2016 padesát let své existence. Soubor hraje i na zahraničních
festivalech, ambasádách či na Pražském hradě při příležitosti udělování státních
vyznamenání. Kapelníkem orchestru je Vladimír Schlimbach.
11. 5. čtvrtek 20:00 hod.

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

sál
vstupné 130 Kč
MILUJEME OPERETU!
Představí se vynikající sopranistka - Růžena Hanusová - mnoho let sólistkou divadla
JKT Plzeň. Dále tenor – Roman Krebs - působí v divadle JKT Plzeň, jeho repertoár
je velmi bohatý, na svém kontě má mnoho operetních i muzikálových rolí, a Táňa
Vaněčková – klavírní doprovod.
25. 5. čtvrtek 20:00 hod.
sál
vstupné 120 Kč
DÍVČÍ SAXOFONOVÉ KVARTETO KvarKet
Dívčí saxofonové kvarteto KvarKet – čtyři hudebnice, které spojuje zájem
o swingovou hudbu a hraní při každé příležitosti. Zahrnuje swingové standardy od
Glenna Millera, Bennyho Goodmana, George Gerswina nebo Jaroslava Ježka, ale
i aranže klasických skladeb například od J. S. Bacha či úryvky z opery Carmen
a dalších populárních melodií. Účinkující: soprán saxofon - Tereza Tomášová, alt
saxofon - Hana Babková, tenor saxofon - Dominika Kuchařová, baryton saxofon Anna Čechová, hudební podpora - Miroslav Bárta.

BĚHOUNEK
1. 5. pondělí 19.30 hod.

sál
vstupné 120 Kč
PRVOMÁJOVÝ KONCERT
PÍSNÍ O LÁSCE A MELODIÍÍ ZE ZNÁMÝCH OPERET
Zpívají: Christina Kluge - soprán /BRD/, Jaroslav Mrázek – tenor
Klavírní doprovod: Irena Pluháčková
9. 5. úterý 15:30 hod.
zimní zahrada
vstup volný
CHOPINOVY A STRAUSSOVY VALČÍKY
V podání klavíristy Igora Kotova, absolventa petrohradské konzervatoře.
12. 5. pátek 9:00 – 17:00 hod.
sál
vstup volný
FIRMA VOLANSKÝ FASHION OUTLET
Váš český výrobce a dodavatel české módy z Brna. Akce 2 + l zdarma na celý
sortiment.
16. 5. úterý 19:30 hod.
sál
vstupné 120 Kč
VEČER FRANCOUZSKÝCH ŠANSONŮ
Večer šansonů ve francouzském originále s klavírním doprovodem v podání Svatavy
Luhanové- Jirouškové – zpěv, Martiny Mudrové- Reichové – klavír.
22. 5. pondělí 19:30 hod.

sál
vstupné 30 Kč
MADAM CURIE A JÁCHYMOV
Přednáška s promítáním u příležitosti 150. výročí narození Marie Curie Sklodowské.
Přednáší: Jaroslav Ochec, báňský odborník a znalec historie Jáchymova.
23. 5. úterý 15:30 hod.

zimní zahrada
KONCERT SVĚTOVÝCH MELODIÍ
Na klavír hraje Jan Spira.

vstup zdarma

26. 5. pátek 19:00 hod.

zimní zahrada
vstup volný
TANEČNÍ VEČER S PROGRAMEM
Během večera se ve dvou vstupech představí orientální tanečnice Jana Zelená Hafsa
K tanci a poslechu hraje Live Duo Libuše Smetanové.
30. 5. úterý 19.30 hod.

sál
vstupné 140 Kč
DOSTAVENÍČKO S OPERETOU
Nejkrásnější operetní a muzikálové melodie zpívají: Pavlína Millerová (Hudební
divadlo Karlín) Jan Berko (Severočeské divadlo opery a baletu), Petr Horák
(Divadlo J. Tyla v Plzni) Klavírní doprovod: Irena Pluháčková (dlouholetá
korepetitorka Hudebního divadla v Karlíně).

CURIE - kavárna
2. 5. úterý 19:30 hod.

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

vstupné 100 Kč

COUNTRY SKUPINA PATRIOT
Skupina Patriot Vám představí country bluegrass vlastní i převzatou formou.
Hudební skupina z Karlových 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...
17. 5. středa 19:30 hod.

vstupné 100 Kč

BÁD BOYS
Posluchačům všech věkových kategorií hrají své vlastní písničky s vtipnými texty, a to
nejen o lázních. K nim patří skladby jako Na zemi ráj , Lázeňský blues , Narozeniny
Do jejich repertoáru patří i skladby Titanic, Pražská kavárna, Červená šalvěj. Kromě
toho nedávno nahráli Baladu o Marcebile, patronce Krušných hor. V podání: Josef
Šorfa (kytara, zpěv), Boleslav Vald (kytara), Karel Soukup (kontrabas), Zdeněk
Povolný (kajon).
23. 5. úterý 19:30 hod.
vstupné 100 Kč
HONZA JAREŠ - HUDEBNÍ LEGENDY
Nevidomý zpěvák a klavírista Vám předvede mimořádně talentované vystoupení.
V programu zazní známé české i světové skladby a písně přednesené ojedinělým
způsobem, plným energie a pozitivních emocí.

KULTURNÍ DŮM
22. 5. 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 podat u programových
specialistek do pátku 19. 5. Minimální počet účastníků 3.
29. 5. pondělí 15:00 hod.

vstupné 150 Kč

KERAMICKÝ KURZ
Kurz je určen všem, kteří by si rádi vyzkoušeli práci s hlínou, ručně. (BEZ
hrnčířského kruhu). 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 26. 5. Minimální
počet účastníků 3.

ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZONY
Ve dnech 27. 5. a 28. 5. společně zahájíme lázeňskou sezonu. A na co se
můžete těšit?
Program zahájení dne 27. května
10:00 Swing Melody Ostrov – promenádní koncert
11:00 Arvena – taneční vystoupení a módní přehlídka v duchu 30. let 20. století
12:00 Polední siesta s Flaškinetem v lázeňském altánku
13:00 Hnedle vedle – koncert pro děti
14:00 Slavnostní průvod, oficiální ceremoniál
14:30 František Nedvěd - koncert
15:30 Piknik s madam Curie
16:00 Miro Šmajda – koncert
Více informací najdete na stránkách www.spainfojachymov.cz

KINO RADIUM JÁCHYMOV
3. 5. středa 19:30

vstupné 90 Kč

NOČNÍ ZVÍŘATA
Psychologický / Thriller / Drama / USA / 2016 / 116 min / od 15 let
Susan Morrow (Amy Adams) má všechno, po čem vždy toužila, a přesto se ocitla
v životní pasti. Kurátorka galerie moderního umění se snaží svou vnitřní prázdnotu
zaplňovat vystavováním šokujících exponátů a po nocích bdí v prázdné zlaté kleci ...
Hrají: Amy Adams, Jake Gyllenhaal, Michael Shannon, Aaron Taylor-Johnson…
6. 5. sobota 19:30

vstupné 90 Kč

ŠÍLENĚ ŠŤASTNÁ
Komedie / Drama / Itálie / Francie / 2016 / 116 min / od 12 let /české titulky
Beatrice je upovídaná bájivá lhářka, Donatella je oproti tomu potetovaná zamlklá
introvertka. Obě ženy jsou pacientkami v moderní, ale střežené psychiatrické klinice
a postupně se mezi nimi vyvine silné přátelství. Společně pak z léčebny utečou a snaží
se ve světě venku během své bláznivé cesty najít štěstí, které obě ztratily…
Hrají: Valeria Bruni Tedeschi, Anna Galiena, Micaela Ramazzotti ...
10. 5. středa 19:30

vstupné 90 Kč

HACKSAW RIDGE: ZROZENÍ HRDINY
Životopisný / Válečný / Historický / USA / Austrálie / 2016 /139 min / od 12 let
Krátce poté, co Japonci 7. prosince 1941 zaútočili na Pearl Harbor, přihlásil se
tehdy třiadvacetiletý Američan Desmond Doss, tak jako mnoho jiných mladíků, do
služby vlasti. Z hloubi svého přesvědčení však odmítal nosit jakoukoliv zbraň
a zabíjet. Stal se zdravotníkem 307. pěšího pluku 77. pěší divize. Hrají: Andrew
Garfield, Vince Vaughn, Sam Worthington…

13. 5. sobota 17:00

vstupné 50 Kč

TROLLOVÉ
Animovaný / Dobrodružný / Rodinný / Fantasy / Muzikál / USA / 2016 / 92 min
Trollové jsou vždy veselí a šťastní skřítkové, kteří nejvíce ze všeho milují hudbu,
tanec a zpěv. Jedinou vážnější starost na světě jim dělají Bergeni. Ti si totiž myslí, že
můžou být šťastní jedině tehdy, pokud budou mít Trolla v žaludku. Bohužel však už
dlouhou dobu žádného na jídelníčku neměli.
13. 5. sobota 19:30

vstupné 90 Kč

VŠECHNO NEBO NIC
Komedie / Romantický / Česko / Slovensko / 2017 / 107 min / od 12 let
Linda a Vanda jsou pohledné třicítky, nerozlučné kamarádky a taky spolumajitelky
malého knihkupectví v centru města. Linda je rozvedená, vzdělaná, praktická, má
malou dceru a pocit zodpovědnosti. Ten naopak chybí Vandě, svobodné, veselé,
nezávislé krásce, která sice muže přitahuje jako magnet, ale její živelnosti žádný
nestačí… Hrají: Táňa Pauhofová, Klára Issová, Michał Żebrowski, ...
17. 5. středa 19:30

vstupné 90 Kč

ÚSTAVA
Komedie / Chorvatsko / Česko / Slovinsko / Makedonie / 2016 / 92 min / od 12 let
Vysokoškolský učitel Vjeko (60) zasvětil celý svůj život studiu chorvatského jazyka
a historie. Žije v zanedbaném a špinavém bytě v centru Záhřebu se svým otcem
Hrvojem. Vjekovi tragicky zahynula láska jeho života - Bobo. V jeho životě je teď
jediná věc, která ho těší. Hrají: Nebojša Glogovac, Dejan Aćimović,….
20. 5. sobota 17:00, 19:30

vstupné 90 Kč

ANDĚL PÁNĚ 2
Pohádka / Komedie / Rodinný / Fantasy / Česko / 2016 / 99 min
Anděl Petronel stále pracuje u Nebeské brány, ale je přesvědčen, že by si zasloužil
lepší službu. Jeho věčný pokušitel, čert Uriáš, začne Petronela ponoukat. Stačí
utrhnout jablíčko ze stromu Poznání a bude vědět to, co ví jen Bůh! A cesta
k zaslouženému uznání bude volná… Hrají: Ivan Trojan, Jiří Dvořák, Vica Kerekes,
Anna Čtvrtníčková, Jiří Bartoška, Bolek Polívka…
24. 5. středa 19:30

vstupné 90 Kč

MILUJI TĚ MODŘE
Komedie / Romantický / Česko / 2017 / 90 min / od 12 let
Sympatický malíř a kunsthistorik, doktor David Bárta, se blíží Kristovým létům. Jeho
život by už měl mít „ustálenou" podobu a pevné obrysy. Opak je pravdou. Právě teď
prožívá Bárta docela smolné období. Dostane výpověď z Národní galerie, žije stále
pod jednou střechou s matkou, posedlou jógou, nemá žádnou přítelkyni a nedaří se
mu ani skvělý výtvarný projekt, který realizuje se svým bonvivánským otcem.
A najednou je tu zlom! Hrají: Václav Jílek, Denisa Nesvačilová, Taťjana Medvecká,
Vladimír Kratina, Marek Vašut…

31. 5. středa 19:30

vstupné 90 Kč

MANŽEL NA HODINU
Komedie / Česko / 2016 / 104 min / od 12 let
Milanův vztah k doktorce Elišce (Eva Holubová) se slibně vyvíjí, a když se jí už Milan
konečně odhodlá požádat o ruku, vypadá to, že svatbě nic nestojí cestě. Teda kromě
jedné malé „drobnosti" – Milan je stále ženatý se Slovenkou Jankou (Zdena
Studenková), matkou Kryštofa, se kterou se před lety jaksi zapomněl rozvést! Kromě
Milanových lapálií je tu ještě další problém… Hrají: Bolek Polívka, David Novotný,
David Matásek, Lukáš Latinák…

HASIČI JÁCHYMOV
V dubnu se sbor dobrovolných hasičů
spolu s Informačním centrem Jáchymov
podílel na akci „Ukliďme Česko – ukliďme
Jáchymov“, kde se k úklidu spolu s ostatními
účastníky sešel kolektiv mladých hasičů
spolu s rodiči a uklidili část Radonové stezky
od Špitálního kostelíka k LD Běhounek. Na
závěr měsíce uspořádalo SDH již tradiční
pálení čarodějnic, kde spolu s Informačním
centrem připravili táborák, spoustu her
a soutěž o nejhezčí čarodějnici. Rozhodčí
z řad našeho SDH se zúčastnili školení, kde
jsme získali mimo obhajob také novou
rozhodčí za naše SDH. Stala se jí Jana
Kneiflová. Gratujeme a přejeme hodně
úspěchů na postu rozhodcování.
Kolektiv mladých hasičů se zúčastnil
1. 4. 2017 prvních venkovních závodů, a to
běhu na 60 metrů s překážkami. Závody se
uskutečnily na Březové u Sokolova. Náš
kolektiv měl zastoupení ve všech kategoriích
od přípravky až po dorost. V přípravce se za
kluky na 2. místě umístil Matěj Šír, za dívky
obsadila 1. místo Adriana Strnadová.
V mladší kategorii dívek obsadila 2. místo
Veronika Svitáková a 3. místo Monika Galová. Soutěže se s velkým smutkem
nezúčastnila Pavla Peteříková, která si na tréninku zlomila ruku, ale zato svým
kamarádkám vydatně pomáhala. V dorostu skončila za dorostenky na 2. místě Eliška
Novotná a za dorostence 1. místo František Trefný. Z Březové se dorostenci přesunuli
na halovou soutěž do Jablonce nad Nisou, kde se zúčastnili Halové pohárové soutěže.
Zde se umístily následovně: ve střední kategorii dorostenek se Eliška Novotná
umístila na 40. místě, Terezka Dyedeková na místě 40. a Vendulka Masarová na 35.
místě ve starší kategorii. V kategorii starších dorostenců se Fanda Trefný umístil na

krásném bodovaném 24. místě. Upozorňuji, že v každé kategorii bylo cca 120
závodníků. Nyní se všichni připravují na okresní kola o postup do kol krajských.
Dorostence čekají závody jednotlivců v Plzni na Košutce. Dětská družstva se
připravují také na Krajskou ligu mladých hasičů.
Jednotka SDH Jáchymov zasahovala v měsíci dubnu při jednom požáru na
Mincovní ulici. Řidiči absolvovali pravidelné školení.
Za SDH Jáchymov Anna Plačková

ČTENÁŘI PÍŠÍ
ROZLUČKA SE ZÁCHRANÁŘI
Určitě víte, že přes tři roky měla Zdravotní záchranná služba náhradní sídlo na
Slovanech. Na rozloučení s obyvateli DPS se připravily obě strany. Záchranářky
nachystaly občerstvení v podobě různých pochutin. Od ,,sousedek" pak celý
záchranářský sbor dostal krásný dort a květiny. Za všechny se rozloučily staniční
sestra Věra Vaňková a výjezdová sestra- záchranář Ludmila Pujmanová. Loučení
bylo opravdu dojemné. Přítomnost záchranářů bude připomínat velká fotografie na
chodbě.
Popřejme všem na novém pracovišti klidné služby a v případě potřeby, ať přijedou
co možná nejrychleji.
Ladislava Kulhavá

