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VÍTE, ŽE?

Saranče stěhovavá
(Locusta migratoria) je škodlivý
hmyz, je nejrozšířenějším druhem
sarančí. Dorůstá délky 3-6 cm, váží
okolo dvou gramů. Žije v tropických
oblastech Afriky a Asie (byla
zavlečena i do Austrálie), ojediněle
zavítá i do jižní Evropy. Zpráva
o invazi sarančí na území Čech
a Moravy pochází z roku 1338.
Saranče během svého života sežere až
třicetkrát více potravy, než je jeho
vlastní váha. K poslední velké invazi
sarančat došlo na Madagaskaru
v březnu 2013.
Sarančata se také chovají uměle,
teraristé je kupují jako krmivo pro
plazy. V Africe jsou pražená nebo
mletá sarančata součástí lidské stravy.

Foto Archiv IKC Jáchymov

Foto Kristýna Michalcová
Za RR Petra Javůrková
převzato z https://cs.wikipedia.org
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SLOVO STAROSTY MĚSTA
Vážení spoluobčané,
úvodem bych chtěl napsat jen pár slov o probíhajících stavbách. Přes určité
specifické problémy každé z nich v zásadě pokračují dle harmonogramu a je reálný
předpoklad, že budou v průběhu měsíce října dokončovány. A to je myslím ta
nejdůležitější informace. Nově bude ještě zahájena oprava opěrné stěny v Mincovní
ulici za 9,5 mil. Kč (85 % dotace z ROPu) s termínem dokončení také do října
letošního roku. A konečně čekáme na rozhodnutí o dotaci na revitalizaci prostranství
kolem kostela Sv. Jáchyma. I na tuto stavbu jsme připraveni, máme vysoutěženého
dodavatele i stavební dozor. Teď ještě ty peníze. S předstihem chci upozornit, že tato
stavba počítá s částečnou výměnou zeleně. Část stromů bude na základě
dendrologického posudku vykácena a nahrazena novými.
Jsem si vědom toho, že probíhající stavby určitým způsobem negativně zatěžují
některé z Vás. Přesto jsme zaznamenali jen sporadické výtky adresované na adresu
naší či dodavatele. Na všechny výtky jsme se snažili a i do budoucna se budeme
snažit reagovat a hledat nápravu. Jsem opravdu rád, že většina z Vás chápe smysl
prováděných prací. Bylo potřeba udělat radikální řez, směr je nastolen a do
budoucna v něm bude pokračováno. Už to nebude tak bolestivé ve smyslu dopravních
omezení apod.
Končí školní rok a k poslednímu červnu také končí ve funkci ředitelky ZŠ Ing.
Zuzana Kokyová. Nastoupila v nelehkém období po nečekaném úmrtí Mgr. Jana
Musila a já jsem přesvědčen, že svou práci řádně odvedla a chci jí, i na tomto místě,
poděkovat.
Začátkem července se své, v dnešní době velice nelehké role ředitelky školy, ujme
Mgr. Drahuše Nováková. Přeji a věřím jí, že obrazný štafetový kolík, který přebírá po
předchozím vedení, ponese úspěšně dál. Pro začátek k tomu bude potřebovat nejenom
pomoc kolegů, školské rady, ale i určitou míru pochopení a tolerance Vás, rodičů
docházejících dětí. Doufám a věřím, že k sobě ve většině případů najdete cestu.
Ještě pár slov k Městské hromadné dopravě. Oprava starého autobusu se už blíží
svému závěru. Začátkem července se vrátí na linku. V některém z minulých vydání
Zpravodaje jsem uvedl, že počítáme se zakoupením nového busu z vlastních
prostředků. Nakonec jsme tento záměr odložili, protože z informací, které máme,
vyplývá, že v příštím roce má být vypsán dotační titul právě na tyto účely.
Závěrem bych Vás chtěl pozvat na přednáškový večer o Mariánské a „Pouť na
Mariánskou“ konanou ve dnech 3.- 4. 7. 2015. Bližší informace jsou uvedeny uvnitř
vydání.
Začínají prázdniny a proto přeji dětem jejich hezké prožití bez nepříjemných
příhod a dospělým krásné dovolené s maximem sluníčka a minimem problémů.
Ing. Bronislav Grulich

NAŠE MĚSTO JÁCHYMOV RECYKLACÍ ELEKTROSPOTŘEBIČŮ
VÝRAZNĚ PŘISPĚLO K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ I V ROCE 2014
Loni občané odevzdali k recyklaci 182 televizí, 11 monitorů a 1 485 kg drobného
elektra.
Snaha obyvatel města recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již
několik let vyplácí. Město Jáchymov obdrželo certifikát vypovídající nejen
o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o velkém významu
sběru drobných spotřebičů, jako jsou mobilní telefony. Díky environmentálnímu
vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické
energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklací vysloužilého
elektra ušetřili ekosystém země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci
skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií
neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí dlouho době spolupracuje na recyklaci
vytříděných elektrozařízení.
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových
monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až
do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového
produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky
studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody
a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení
jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch
nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Zpětný odběr
a recyklace např. stovky mobilních telefonů uspoří tolik energie, kolik spotřebuje
moderní úsporná lednice za více než 4,3 roku provozu. Díky recyklaci jednoho
notebooku dojde ke snížení spotřeby ropy, na kterou osobní automobil ujede téměř
100 kilometrů, nebo dojde k úspoře 392 litrů pitné vody. Stejné množství je například
spotřebováno při 30 cyklech myčky nádobí.
„Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že
občané našeho města v loňském roce vytřídili 182 televizí, 11 monitorů a 1 485 kg
drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 66,94 MWh elektřiny, 3 118,01 litrů ropy,
290,31 m3 vody a 2,56 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových
plynů o 14,98 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 56,13 tun“.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch
nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si
uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie
pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až
k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro
uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu
energie potřebnou pro chod notebooku po dobu 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto
zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.
Všem občanům, kteří přispěli odevzdáním starých spotřebičů – děkujeme.
Starosta města Ing. Bronislav Grulich

TABULKA O MNOŽSTVÍ SVEZENÉHO SEPAROVANÉHO ODPADU
V JÁCHYMOVĚ ZA ROK 2014
Tuny

Částka (Kč)

1. kvartál

28,975 t

65.182 Kč

2. kvartál

26,714 t

62.092 Kč

3. kvartál

28,553 t

66.328,50 Kč

4. kvartál

32,232 t

85.127,50 Kč

Celkem

116,474 t

Rok 2014

278.730 Kč

Město Jáchymov má v současné době na katastrálním území 20 stanovišť na
separovaný odpad. Občané mohou využívat 22 kontejnerů na plast, 20 kontejnerů
na papír a 20 kontejnerů na sklo. Na některých stanovištích jsou umístěny kontejnery
na BIO-odpad (10 kontejnerů), textil (5 kontejnerů) a kovový odpad (3 kontejnery).

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
13. zasedání rady města ze dne 9. června 2015:
1. schválila vyhlášení výběrového řízení na akci „Opěrná zeď Mincovní - lokalita
28 - 1. etapa “
2. schválila Nařízení, kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad
ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací průjezdních úseků silnic a vymezují
úseky místních komunikací a chodníků na území Města Jáchymov, na kterých se
pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním
sněhu a náledí
3. schválila Smlouvu o nájmu části nemovitosti – čp. 992, ul. Husova se společností
T-Mobile Czech Republic a.s. s roční výší nájemného 100 tis. Kč + inflace, ostatní
ustanovení smlouvy jsou beze změn a pověřuje starostu města jejím podpisem
4. schválila podání žádosti o dotaci „Opěrná zeď Mincovní - lokalita 28 - 2. etapa“
5. schválila nabídku firmy Marneo, s.r.o. na dodávku stavebních prací na
Rekonstrukci části 1. PP radnice v Jáchymově za cenu 4 745 587,- Kč bez DPH
a pověřuje starostu podpisem smlouvy
6. schválila vstup města Jáchymov do o.s. Asociace horských středisek ČR se sídlem
Krkonošská 153, Vrchlabí
7. schválila Smlouvu o bezúplatném převodu automobilu Škoda Fabia RZ 1K9 0921,
a to mezi HZS Karlovarského kraje Karlovy Vary a Městem Jáchymov a pověřuje
starostu města podpisem smlouvy
8. vzala na vědomí závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Města
Jáchymov za rok 2014 s tímto výsledkem: Byly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10
odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.): c4 * finanční hospodaření nebylo
uskutečňováno v souladu se schváleným rozpočtem; * zastupitelstvo nerozhodlo
o úkonu spadajícím do jeho vyhrazené pravomoci; c5 * nebyly odstraněny
nedostatky zjištěné při dílčím přezkoumání. Při přezkoumání hospodaření města
Jáchymov za rok 2014 se neuvádí žádná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona
č. 420/2004 Sb
14. zasedání rady města ze dne 16. června 2015:
 schválila podání Žádosti o dotaci z programu MMR – Podpora obnovy
a rozvoje venkova a pověřuje OHS její přípravou.
 schválila nabídku firmy KV Realinvest na opravu schodiště ul. K Lanovce –
Palackého
 schválila nabídku firmy AZ Sanace a.s. na realizaci stavby Opěrná zeď
Mincovní ul., lokalita 28, 1. etapa za cenu 9 493 264,10 Kč (včetně DPH)
a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo. V případě, že vítězná
firma odmítne podepsat smlouvu, bude smlouva podepsána s druhým případně
s třetím v pořadí
Zpracovala: Hynková

OZNÁMENÍ
SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ INFORMAČNÍ CENTRUM
Naši milí čtenáři, hlasujte a vyberte nejlepší Informační centrum v našem regionu. Již
druhým rokem se této soutěže účastní i naše IKC. Takže, pokud jste spokojeni
s našimi službami, neváhejte a hlasujte. Naše soutěžní číslo je 06. Hlasujte na:
http://www.denik.cz/infocentra_soutez/infocentra-karlovarsky-kraj.html
Podpořte nás. Děkujeme.
IKC Jáchymov

DOVOLENÁ MUDr. Jaroslava Cikhardtová
V následujících dnech bude naše ordinace uzavřena z důvodu čerpání řádné
dovolené. Děkujeme za pochopení a přejeme všem krásné léto.
Dovolená: 7. 7. 2015 - 24. 7. 2015 a 17. 8. 2015 - 21. 8. 2015

CO SE U NÁS UDÁLO?
NOČNÍ PROHLÍDKA ŠPITÁLNÍHO KOSTELA
V pátek 29. května 2015 se v Jáchymově konala noční prohlídka Špitálního kostela
Všech svatých. Dveře tohoto krásného kostela otevřela průvodkyně v dobových
šatech. Nejstarší dochovanou památku města si přišlo ve večerních hodinách
prohlédnout cca 30 lidiček. Za svitu svící jim byla přednesena historie tohoto
kouzelného místa. Po vyčerpávajícím výkladu paní průvodkyně přišlo překvapení.
Samotný pan hrabě Šlik, který svými historkami ze své doby jistě zaujal a pobavil
všechny přítomné. Asi nejzajímavější částí prohlídky byl výstup na půdu a prohlídka
pozdně gotického dochovaného krovu. Zde si návštěvníci mohli vychutnat noční,
tichou atmosféru tohoto zvláštního místa a jako poděkování za jejich návštěvu
a rozloučení se rozezněl kostelní zvon - nejstarší movitá památka města z roku 1520.
Jeho hlas se zase jednou rozezněl jáchymovským údolím a snad, stejně jako
v minulosti, kdy měl od města odhánět všechno zlé, všem přinese jen to nejlepší.
Všem zúčastněným děkujeme za návštěvu a věříme, že si večer společně s panem
Šlikem užili.
za IKC Jáchymov Markéta Kutějová

LOGO K 500. VÝROČÍ MĚSTA
Na vernisáži výstavy soutěžních grafických návrhů log k výročí 500 let města
Jáchymova, která se konala v pátek 5. června na jáchymovské radnici, bylo veřejnosti
slavnostně představeno vítězné logo. Návštěvníci si mohli také prohlédnout více jak
40 soutěžních návrhů a každý si jistě našel toho svého favorita. Autorem vítězného
loga je Jan Michael Lašek, žák 3. ročníku Vyšší odborné školy uměleckoprůmyslové
a Střední uměleckoprůmyslové školy v Praze 3, Žižkov. Dle jeho slov se snažil
vytvořit logo jednoduché, moderní a originální, pohrál si především s typografií, kdy
do názvu města vložil číslovku 500. Dvě nuly zároveň symbolizují Jáchymovské
tolary. Vítězi za Komisi pro přípravu oslav gratuluji a věřím, že se bude nové logo
příští rok líbit.
Petr Fiala

KONCERT PRO JÁCHYMOV – THE TAP TAP V JÁCHYMOVĚ
Nevšední společenský a kulturní zážitek nabídlo toto výjimečné seskupení muzikantů
z Jedličkova ústavu 27. 6. 2015 při své návštěvě Jáchymova. Kapela s ohromnou
chutí a radostí předvedla písně nejrůznějších stylů, ze kterých si mohl vybrat opravdu
každý. Od dechovky, přes pop až k Prodané nevěstě. Speciálně pro Jáchymov také
tato kapela nacvičila Státní hymnu. Ojedinělou podívanou nabídl také kapelník
skupiny, který předváděl neuvěřitelné grimasy a pohybové kreace. Zkrátka tento
koncert byl jednou velkou jízdou od začátku do konce. Koncert pro Jáchymov přilákal
do sedadel kulturního domu mnoho místních i přespolních návštěvníků, kteří
podpořili správnou věc. Děkujeme.
Za IKC Petra Javůrková

PASOVÁNÍ ŠKOLÁČKŮ
18. 6. v 15.00 hodin se uskutečnilo na radnici města v obřadní síni pasování na
školáky. Sešlo se devatenáct předškoláčků, kteří v letošním školním roce končí
v mateřské škole a nastupují novou dráhu školáků základní školy. Přivítat je přišli se
svým vystoupením žáci první třídy, kteří si připravili s paní učitelkou velice pěkné
a rozverné vystoupení, které všechny úžasně dobilo. Po vystoupení prvňáčků
následovalo pasování na školáčky, které provedl pan hrabě Šlik. Pár slov pro rodiče
a děti si připravila také paní místostarostka, která předala na závěr slovo paní
Fiedlerové, která se s dětmi rozloučila a popřála jim šťastnou cestu v další důležité
etapě života. Děti se se školkou a svými učitelkami rozloučili písničkou, při které
nezůstalo jedno oko suché. Přejeme všem novým školáčkům v září ten správný krok
a ve škole moc úspěchů.
Za IKC Jáchymov Anna Plačková

VZPOMÍNÁME
Se vzpomínkou a láskou vzpomeňte s námi na
naše rodiče
4. 7. to budou 3 roky, co nás opustil tatínek,
dědeček a pradědeček
pan Štefan Matvija
a 16. 8. rok co nás opustila maminka, babička
a prababička
paní Julie Matvijová
Se vzpomínkou a láskou vzpomínají děti
s rodinami
Vzpomeňte společně s námi

KULTURNÍ PROGRAM ČERVENEC 2015
RADIUM PALACE
2. 7. čtvrtek 20:00 hod.
sál
vstupné 130 Kč
LÍBÁM ŽENY VÁS TAK RÁD - OPERETNÍ KONCERT
Sólisté z Prahy a Mariánských Lázní. Julie Meixnerová – soprán, Roman Krebs –
tenor, Martin Marek – klavírní doprovod.
6. 7. pondělí 19:30 – 21:00

sál
vstupné zdarma
BLUE ROMANTIC CIMBAL
Světové balady a lidové písně zahraje na cimbál a zazpívá Roman Veverka.
9. 7. čtvrtek 20:00 hod.

sál
vstupné 130 Kč
ADAMUSOVO TRIO
Trio působí od roku 1985 a jedním z jeho cílů je hledání nových zvukových možností
a zajímavých kombinací nástrojů. V takto malém obsazení jsou vlastně zastoupeny
nejdůležitější skupiny hudebních nástrojů. Jan Adamus – hoboj, anglický roh, Marie
Fuxová – housle, Květa Novotná – klavír. Na programu skladby slavných mistrů,
např. F. Schubert, A. Dvořák, W. A. Mozart, J. Suk a další.

11. 7. sobota 19:30 hod.
OLDIES DISCO NA TERASE
Oblíbený hudební program s tanečním vystoupením šermířského spolku Herold
z Chomutova a zajímavou gastronomickou nabídkou. K tanci a poslechu hraje David
Keilhauer.

16. 7. čtvrtek 20:00 hod.
sál
vstupné 150 Kč
MISTROVSKÉ PĚVECKÉ KURZY DAGMAR LIVOROVÉ
KLAVÍRNÍ KONCERT
Klavírní recitál nabídne díla skladatelů, jejichž společným jmenovatelem je to, že
všichni byli zároveň také vynikající pianisté. Proto se v těchto skladbách klavír
rozezní v nejrozmanitějších polohách, kdy bude plně využito jeho možností.

23. 7. čtvrtek 20:00 hod.
sál
vstupné 250 Kč
MISTROVSKÉ PĚVECKÉ KURZY – HERECKÉ GALA
Závěrečné přestavení je komponováno ze scénických provedení árií a duetů. Zazní
zde nádherné melodie Mozarta, Belliniho, Donizettiho, Verdiho, Bizeta a dalších
velikánů světové operní tvorby v podání talentovaných a krásných umělců z různých
zemí světa.

25. 7. sobota 19:30 hod.
TANEČNÍ VEČER NA TERASE
Oblíbený hudební program s tanečním vystoupením stepařského mistra Pavla Hrubce
z Klášterce a zajímavou gastronomickou nabídkou. K tanci a poslechu hraje Duo MS.

27. 7. pondělí 11 – 17 hod.
sál a hala
vstupné zdarma
JARMARK ŠIKOVNÝCH RUKOU
paličkování, řezbář, malba na sklo, kosmetika, origonizéry, textilní oděvy, ručně
vyráběné hračky, doplňky, šperky, dárkové předměty, výrobky z pedigu, prezentace
a prodej kosmetického zboží z lékárny z Annabergu a další. Tvoření si můžete
i vyzkoušet.

30. 7. čtvrtek 20:00 hod.
sál
vstupné 130 Kč
JAZZOVÉ TRIO WUH & SKIP WILKINS
Špičkové jazzové uskupení TRIO WUH tvoří vynikající americký pianista SKIP
WILKINS, jeden z nejlepších evropských kontrabasistů FRANTIŠEK UHLÍŘ a česká

bubenická legenda JAROMÍR HELEŠIC. Během vystoupení uslyšíte vlastní úpravy
jazzových standardů i originální kompozice členů tria.
8. 7. středa 19:30 hod.

sál
vstupné 100 Kč
SPOLEČENSKÝ VEČER S TANCEM
Taneční a stepařský retro-program s dobovou módní přehlídkou z přelomu století
a 1. republiky v podání Taneční školy Harmonie. Těšit se můžete na francouzský
kankán, charleston, kabaretní tance – Mack the Knife, swing, step. Dále pak uvidíte
dobové kostýmy, líčení, účesy a rekvizity. K tanci a poslechu hraje Jan Zumr.

21. 7. úterý 19:30 hod.
sál
vstupné 150 Kč (70 min.)
MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ KURZY DAGMAR LIVOROVÉ
OD PÍSNĚ K OPERETĚ
Nejkrásnější průřez světovou a českou vokální tvorbou. Od klasických písní přes
nejznámější operní árie až po brilantní operetu. V programu se představí za
klavírního doprovodu Richarda Pohla exkluzivní operní pěvci - účastníci
Mistrovských pěveckých kurzů Dagmar Livorové.

CURIE
1. 7. středa 19:30 hod.

kavárna Curie
vstupné zdarma
OLDIES HITY 70‘, 80‘ a 90‘ LÉTA
K tanci a poslechu hraje DJ VENDL. Přijďte si poslechnout největší hity Vašeho
mládí.
7. 7. úterý 19:30 hod.
kavárna Curie
vstupné 90 Kč
WHITNEY HOUSTON A FILMOVÉ MELODIE
Vzpomínkový koncert na jednu z nejúspěšnějších a nejprodávanějších světových
zpěvaček. Uslyšíte známé songy od Whitney Houston a filmové melodie v podání
Stanislavy Tothové, klavírní doprovod Josef Škulavík.
14. 7. úterý 19:30 hod.
kavárna Curie
vstupné 90 Kč
JAZZOVÉ STANDARDY DVACÁTÝCH AŽ PADESÁTÝCH LET
MINULÉHO STOLETÍ
Populární jazzové písně a šansony těch nejlepších amerických skladatelů, (jako byli
Cole Porter, George Gershwin aj.), které se hrály na Broadwayi a dodnes neztratily
nic ze svého kouzla a vtipu, uslyšíte v podání jazzové zpěvačky Jany Švenkové.

28. 7. úterý 19:30 hod.

kavárna Curie
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…“

3. 7. pátek v 15:00 hod.
zdarma
SOUROZENECKÉ TRIO TAKY TAKI
Zazní známé i méně známé melodie napříč hudebními žánry, vrátíme se pomyslným
hudebním strojem času o několik století zpět, stejně jako si připomeneme hit
Michaela Jacksona v úpravě pro violoncello a klavír.

10. 7. pátek v 15:00 hod.
zdarma
LUKÁŠ ZDENĚK S AKUSTICKOU KYTAROU
Ostrovský písničkář zahraje nejen svoje, ale také známé písně od Tomáše Kluse,
skupiny Chinaski, Lucie a dalších.

17. 7. pátek 15:00 hod.

altánek v parku
vstupné zdarma
MISTROVSKÉ PĚVECKÉ KURZY
Výběr největších světových hitů z italského a španělského písňového repertoáru
v podání charizmatického operního pěvce Jakuba Pustiny. V programu zazní
například písně O sole mio, Santa Lucia, Mattinata, Granada, Cielito lindo nebo
Funiculi, funicula. V průběhu koncertu se také představí v sólových skladbách skvělý
klavírista Richard Pohl.

24. 7. pátek v 15:00 hod.

zdarma

STANA ZPÍVÁ EDITH PIAF
Francouzské písně, filmové melodie a další slavné skladby v podání Stanislavy
Tothové. Hudební doprovod Josef Škulavík.

31. 7. pátek v 15:00 hod.
zdarma
MIROSLAV ZÁBRANSKÝ – KARLOVARSKÝ ZPĚVÁK A HUDEBNÍK
Miroslav Zábranský Vám zahraje a zazpívá české i zahraniční písně. Učitel základní
umělecké školy v Karlových Varech, který už více než 45 let hraje rockovou muziku,
účinkuje momentálně ve skupině Proměny a v kapele Black Moon.

KULTURNÍ DŮM JÁCHYMOV
31. 7. pátek 19:30 hod.
vstupné 60 Kč
2 AKTOVKY V JEDNOM ROZMARNÁ ŽENA a SVATEBNÍ KOŠILE
SVATEBNÍ NOC (Autor: Mirko Stieber)
Dva starší pánové si nacvičí koncert a po úspěšném uskutečnění si slíbí užít s lehkou
ženou… ROZMARNÁ ŽENA. V útulném lázeňském hotýlku čeká kazatel Spásné
armády na nevěstku, kterou je skálopevně přesvědčen obrátit na pravou cestu. Podaří
se mu jeho záměr, nebo obrátí na správnou cestu padlá žena jeho? ostel sv. Jáchyma

KOSTEL SVATÉHO JÁCHYMA
3. 7. pátek 19:30 hod.
vstupné 190 Kč
VARHANNÍ KONCERT K POCTĚ J. S. BACHA – koncert duchovní hudby
Koncert k 330. výročí narození nejslavnějšího skladatele pro královský nástroj.
V nádherné akustice kostela sv. Jáchyma zazní nejznámější díla J. S. Bacha a jeho
následovníků. Program: J. S. Bach, F. Mendelssohn-Bartholdy, R. Schumann. Na
varhany zahraje Michaela Káčerková.
24. 7. pátek 19:30 hod.
vstupné 230 Kč
LAUDATE DOMINUM (varhany + soprán) – koncert duchovní hudby
Koncert duchovní hudby v podání přední české sopranistky Terezie Švarcové.
Varhany Michaela Káčerková. Zazní slavné varhanní skladby a virtuózní árie
J. S. Bacha, G. F. Händela, A. Vivaldiho a W. A. Mozarta.

KINO RADIUM JÁCHYMOV
1. 7. středa 19:30 hod.

vstupné 70 Kč

SOUDCE
Drama / USA/ 2014 / 141 min / od 12 let
Robert Downey Jr. hraje ve filmu právníka Hanka Palmera, který se z velkoměsta
vrací domů, kde prožil dětství a kde je jeho odcizený otec, maloměstský soudce
(Duvall), podezřelý ze spáchání vraždy. Hrají: Robert Downey Jr., Robert Duvall,
Vera Farmiga ...

4. 7. sobota 17:00 hod.

vstupné 30 Kč

VELKÁ ŠESTKA
Animovaný / Akční / Komedie / Rodinný / USA / 2014 / 108 min
Velká šestka je emocemi nabité komediální dobrodružství o malém geniálním
konstruktérovi robotů jménem Hiro Hamada, který se naučí využívat svůj talent.
Pomůže mu v tom jeho neméně nadaný bratr Tadashi a jejich kamarádi:

4. 7. sobota 19:30 hod.

vstupné 70 Kč

ANNABELLE
Horor / USA / 2014 / 95 min / od 15 let
John Form našel pro svou nastávající manželku Miu dokonalý dárek – krásnou
starou klasikou panenku oděnou do sněhobílých svatebních šatů. Ale Miina radost
z Annabelle nemá dlouhého trvání. Hrají: Annabelle Wallis, Ward Horton, Alfre
Woodard ....

8. 7. středa 17:00, 19:30 hod.

vstupné 70 Kč

BURÁCENÍ
Road movie / Drama / Romantický / Česko / USA / 2015 / 93 min / od 12let
Celovečerní hraný film BURÁCENÍ je typické drama založené na pravdivé události,
která se stala v roce 2004 a která završila sérii příběhů, jež autor scénáře sledoval
v médiích už řadu let. Domácí násilí, sebeobrana před násilníkem, či obrana a pomoc
blízkému člověku v nouzi. Hrají: Tomáš Hajíček, Vica Kerekes, Jana Kolesárová,
Martin Stránský, Vladimír Javorský, Chantal Poullain-Polívková, Zdeněk Podhůrský,
Richard Müller...

11. 7. sobota 17:00, 19:30 hod.
vstupné 70 Kč
PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI
Drama / Romantický / USA / 2015 / 124 min /od 15 let
Studentka literatury Anastasia (Dakota Johnson) je podle vlastních slov nezajímavá
a nudná „šedá myš" s nízkým sebevědomím, pravý opak tajemného podnikatele
Christiana Greye (Jamie Dornan), kterého přišla vyzpovídat pro článek do
studentského časopisu....

15. 7. středa 19:30 hod.

vstupné 70 Kč

WHIPLASH
Hudební / Drama / USA / 2014 / 107 min
Andrew Neiman je devatenáctiletý jazzový bubeník, který sní o slávě, ale není si jistý
tím, zda se jeho sny někdy naplní. Pronásledovaný neúspěšnou spisovatelskou
kariérou svého otce je rozhodnutý vystoupat až na samotný vrchol nejprestižnější
hudební konzervatoře. Hrají: Miles Teller, J.K. Simmons, Melissa Benoist, Austin
Stowell, Paul Reiser, Jayson Blair...

18. 7. sobota 19:30 hod.

vstupné 70 Kč

GHOUL
Horor / Thriller / Česko / Ukrajina/ 2015/ 86 min /od 15 let
Trojice filmařů se vydává na Ukrajinu s cílem natočit unikátní dokument
o kanibalismu. Strašlivý hladomor v letech 1932-1933 tu dohnal spoustu lidí

k děsivým činům. Nečekaně se jejich pátrání začíná propojovat s příběhem jednoho
z nejzvrácenějších zločinců novodobé historie, kanibala Andreje Čikatila.
22. 7. středa 17:00, 19:30 hod.
vstupné 70 Kč
JAK JSME HRÁLI ČÁRU
Komedie / Drama / Slovensko / Česko/ 2014 / 102 min
Malý Petr (Richard Labuda, vnuk Mariána Labudy) vyrůstá v péči prarodičů (Milan
Lasica, Libuše Šafránková), protože jeho rodiče emigrovali do Vídně a od té doby se
ho prostřednictvím úřadů marně snaží získat.

25. 7. sobota 17:00 hod.

vstupné 30 Kč

ASTERIX: SÍDLIŠTĚ BOHŮ
Animovaný / Francie / 2014 /85 min
Píše se rok 50 před Kristem. Celá Galie trpí v obležení Římanů... Celá?!? Ale kdeže!
Julius Caesar je bezesporu vynikající stratég a vojevůdce, který dosud nenašel
přemožitele. Jen hrstka nepoddajných Galů se nadále vysmívá přímo do zobáku
slavného římského orla a odolává jeho válečným výpadům.
25. 7. sobota 19:30 hod.
vstupné 70 Kč
POUTNÍK - NEJLEPŠÍ PŘÍBĚH PAULA COELHA
Životopisný / Drama / Hudební / Brazílie / 2014 / 112 min / od 12let
Paulo Coelho je jedním z nejznámějších a nejprodávanějších spisovatelů všech dob.
Prodalo se přes 165 milionů výtisků jeho knih. Coelhovy romány byly přeloženy do
80 jazyků a publikovány ve více než 150 zemích. Ale jeho mládí nebylo tak přímočaré
a snadné jako souhrn jeho spisovatelských úspěchů.
29. 7. středa 17:00, 19:30 hod.

vstupné 70 Kč

DOMÁCÍ PÉČE
Komedie / Drama / Česko / 2015 / 92 min
Obětavá zdravotní sestra Vlasta (Alena Mihulová) při své práci na jihomoravském
venkově ošetřuje spoustu rázovitých místních pacientů. Když se však dozví, že sama
potřebuje pomoc, musí ji začít hledat mimo prostředí, které zná. Díky dceři jednoho z
pacientů (Tatiana Vilhelmová) a její esoterické mentorce (Zuzana Krónerová) začíná
objevovat svět alternativního léčení a díky němu snad i sebe samu... To vše k velké
nelibosti manžela Ladi (Bolek Polívka), který na tyhle "hňupoviny" nevěří. Hrají:
Bolek Polívka, Alena Mihulová, Tatiana Vilhelmová, Zuzana Kronerová....

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

POZVÁNKA NA SRPNOVÉ AKCE

N V SRPNU SE USKUTEČNÍ:
E 8. – 15. srpna
P TOP TÝDEN
VÝHLEDŮ
Ř JÁCHYMOVSKÝCH
Soutěžní týden s poznáváním jáchymovských výhledů.
E Více informací na IKC Jáchymov.
H
15. srpna
L JÁCHYMOVSKÁ POUŤ
É
srpna od 19:00 hod.
D 22.
COUNTRY VEČER NA ŠLIKOVCE
N Poslech country hudby u táboráku.
Ě
29. srpna od 16:00 hod.
T VOLEJBALOVÝ TURNAJ
E Hřiště na Slovanech

PROHLÍDKA ŠPITÁLNÍHO KOSTELÍKA

Navštivte jednu z nejstarších dochovaných raně
renesančních staveb 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.
Provázet Vás budou pracovnice IKC Jáchymov. Texty v anglickém, německém
a ruském jazyce k dispozici.
Vstupné: dospělí 50,- Kč, děti a studenti 30,-Kč
Otevřeno každé úterý a čtvrtek v 14. 00 hod a v 15.00 hod.
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.

UPOZORNĚNÍ:
Úterý 21. 7. 2015 se z provozních důvodů prohlídka kostela NEKONÁ.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MARIE CURIE – SKLODOWSKÉ
A MATEŘSKÁ ŠKOLA JÁCHYMOV INFORMUJE
SPALI JSME VE ŠKOLE
Na 24. 06. 2015 připravila paní učitelka Kůsová spolu s panem učitelem Kokym pro
vybrané děti noční akci – spaní ve škole. Všichni účastníci akce se dostavili do školy
v 18:00 hodin, vybaveni spacáky, karimatkami, plyšovými mazlíčky, baterkami
a zásobami jídla a pití. Nejdříve jsme si opekli vuřtíky na školní zahradě a pak
následoval bohatý program. Někteří se zahřáli v tělocvičně, někteří si zařádili při
taneční diskotékové hudbě. Ti, kteří si chtěli odpočinout, se s chutí podívali na
připravený film. Po vyčerpávajícím řádění bylo nutno doplnit energii. Všichni si
vybalili své zásoby mňaminek a pití.
Následovala příprava pelíšků a kontrola funkčnosti baterek. Pak už následovala jen
večerka a dlouhé usínání. Noc byla klidná, ale ráno už bylo zase živo. Děti při
snídani probíraly svoje dojmy a zážitky. Při balení svých věcí si vyzkoušely, jak
obtížné je poskládat objemný spacák do miniaturního obalu. V 7:45 hodin ráno
se někteří odebrali do školních lavic, jiní na školní výlet s jedinou otázkou „Kdy zase
bude taková akce?“ Dětem můžeme slíbit, že takovou akci v novém školním roce
zopakujeme.
Bc. Martin Koky

VÍKEND S TVOŘÍLKEM NA CHALOUPCE
Dne 12. 06. - 14. 06. 2015 se děti z Tvořílku vydaly na mimoškolní pracovní akci.
Společně strávený víkend na chaloupce u asistentky Petry Prokůpkové.
Po skvělé a pro někoho jedinečné cestě vlakem a útrpném výšlapu do strmého kopce,
se děti konečně dočkaly. Dorazily na chaloupku plni očekávání a nadšení. Po
ubytování jim byl sdělen program víkendu a zásady bezpečnosti. V sobotu se pustily
do práce. A to výroby ručního papíru. Mohly si vyzkoušet, jakým způsobem se
vyráběl ruční papír. Také byl naplánován
výlet na místní rozhlednu Cibulka. Ale díky
zhoršení počasí musely zůstat doma, kde se
věnovaly hrám. Večer byla pro ně přichystaná
cesta za pokladem osvětlená loučemi. Před
samotným startem byly čteny strašidelné
příběhy pouze za světla petrolejky. Pak se
vydaly po skupinkách na cestu. Děti měly najít
podle mapy sedm úkrytů, kde v každém z nich
byl schován kousek skládačky. Všechny
posbírané kousky skládaček pak musely na posledním stanovišti slepit k sobě. Na
jednom stanovišti byly pro ně přichystané sladké odměny. Kdo našel, měl. Nejhorším
a nejtajnějším stanovištěm byl vlhký, ošklivý, pavučinami opletený sklep. A šup do
hajan.
V neděli víkend skončil. Po vydatné snídani jsme se opět vydali na cestu k vlaku.
Tentokrát už z kopce .
Až na pár škrábanců od trnů růží
a rozbitých kolen všichni přežili. Hlavně
dospělí .
Velké poděkování asistentce Jiřince
Gaidarusové
za obětavou pomoc.
Poděkování rodičům za důvěru nám
vloženou. Poděkování samotným dětem,
že byly a jsou tak skvělé. A poděkování
panu vedoucímu za pevné nervy.
Petra Prokůpková

KRÁLOVSKÁ MINCOVNA INFORMUJE
nám. Republiky 37, 362 51 Jáchymov
tel.: 736 754 831, e-mail: mincovna@kvmuz.cz, www.kvmuz.cz
Otevírací doba út-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. Vstupné: 80,- Kč, děti a senioři 50,- Kč, pro školy 30,- Kč.

Přednáškový cyklus: Kapucínský klášter Mariánská
Pátek 3. 7. 2015 od 17.00 hodin
Třemi přednáškami se tento cyklus věnuje vzpomínce na kapucínský klášter
Mariánská. Přednáškový večer je součástí vzpomínkové akce „Pouť na Mariánskou“,
která se uskuteční u příležitosti 250. výročí dokončení kapucínského kláštera
Mariánská a 50. výročí jeho demolice. Cyklus zahájí přednáška Mgr. Zdeňky
Čepelákové „Historie kláštera Mariánská“, následuje přednáška Mgr. Oldřicha
Ježka „Genius loci Mariánské - Maria Sorg“ a večer uzavře Mgr. Josef Halla
s přednáškou „Demolice kláštera Mariánská“.
Trojice přednášek se uskuteční v rámci cyklu „Krušné hory - malé pohoří světového
významu“ .

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
V průběhu letních prázdnin, červenci a srpnu, bude omezena výpůjční doba
knihovny a nebudou se konat Neděle v knihovně.
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
ČTVRTEK

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

Kontakt: tel. 353 808 122
E-mail: knihovna.jachymov@tiscali.cz
Naše webové stránky: www.jachymov.knihovna.info
Přijďte si do knihovny vypůjčit knihy a hlavně strávit příjemné chvíle. Na Vaši
návštěvu se těší knihovnice: Karin Pašková, Eva Kochová a Miluše Veselá

HASIČI JÁCHYMOV
Z činnosti mládeže
V červnu se děti zúčastnily závodů v Sadově. Zde soutěžily v mladší a starší kategorii.
Starší kategorie obsadila třetí místo a mladší žáci byli devátí. Přípravka se vydala na
výlet s opékáním buřtů. Dorostenci se připravují na mistrovství České republiky do
Prahy. V rámci tréninku uspořádali tréninkové soustředění na Eduardu
a připravovali si materiál. Soustředění uspořádáme ještě jedno před odjezdem do
Prahy a uvidíme, jak vše dopadne. Po přípravě a velkých soutěžích si nyní děti
užívají spousty her, výletů a úplně nejraději při tomto zajímavém počasí hrají
Hasíkoviny a Grabollo.

Z činnosti SDH
Někteří členové SDH pomáhali opět při akcích pořádaných městem. Zúčastnili se
Pohádkového lesa, kde mimo ukázek také připravili občerstvení, občerstvení zajistili
také pro fotbalový turnaj.
Družstvo žen se zúčastnilo
Mistrovství české republiky v PS,
kde
obsadili
předposlední
šestnácté místo. Byla to smůla na
útoku. Po stovkách a štafetách se
držely ženy na třináctém místě.
Vzhledem ke srovnání výkonů,
kde mnohdy rozhodují desetiny
vteřin, a ženy si opět daly své
osobáčky, to vůbec není špatné.
V příštím roce dojde k vydatné
změně týmu, kde již některé
dorostenky doplní letošní tým,
tak se pokusíme o postup opět. Velice děkuji všem děvčatům, která se postavila na
start a bojovala o dobré jméno a postavení našeho týmu.

Z činnosti JSDH
V tomto měsíci členové jednotky pomáhali členům SDH při pořádaných akcích.
Uskutečnili ukázku pro děti na „školandě“ na hotelu Berghof a také předvedli spolu
s mladším družstvem dětí ukázku na dni pro postižené děti z Kontaktu v Jenišově. Zde
si handicapované děti vyzkoušely požární útok a sání přímo z rybníka, což byla
novinka také pro naše děti. Velice se jim tato akce líbila. Jednotka se také zúčastnila
společného cvičení v Annabergu, kde šlo hlavně o dorozumění, komunikaci
a spolupráci mezi příhraničními jednotkami. Jednotka se také zúčastnila oslav 140 let
založení SDH Pila. V tomto měsíci také jednotka získala převodem od HZS vozidlo
Škoda Fabia. Jednotka tento měsíc vyjížděla třikrát. Jednou k dopravní nehodě pod
„Medikou“ a dvakrát k záchraně zvířete uvízlého v detenční nádrži.
Anna Plačková
jednatel SDH

SKAUTSKÉ STŘEDISKO ARNIKA
O druhém červnovém víkendu jsme se vypravili na výpravu pod stan. Tentokrát
jsme využili nabídky karlovarských oldskautů. Jako základna nám na víkend
posloužila "salaš" v karlovarských lázeňských lesích.
Na cestu jsme se vydali už v pátek odpoledne. Autobusem jsme dojeli do Karlových
Varů a cíli jsme se ještě trochu přiblížili MHD. Pak už nás čekal nenáročný 3 km
výstup lázeňskými lesy až na salaš. Po postavení stanů a večeři jsme šli na
hvězdárnu, kde většina z nás byla poprvé. Po krátkém představení používaných
i historických přístrojů a přednášce o sluneční soustavě jsme navštívili
pozorovatelnu. Chvilku jsme pozorovali Saturn, bohužel kvůli zvětšující se oblačnosti
nebyly vidět jiné planety a Měsíc byl v tu dobu v novu...
Sobotní dopoledne jsme věnovali orientačnímu závodu s GPS. Děti plnily cestou
různé úkoly, na konci je čekal malý poklad. K obědu jsme si v kotlíku na závěsu
uvařili bramboračku z vlastnoručně připravených surovin. Na odpoledne jsme měli
naplánovánu procházku s koupáním, o programu však rozhodlo počasí. V přívalovém
dešti jsme vzali zavděk nepropustné střeše salaše a zahráli si několik her u stolu při
svíčkách. Večer jsme si ještě na ohni opekli buřty, děti se vypravily pro vodu na
doplnění našich zásob, chvilku jsme si ještě povídali, zahráli si několik her a brzy šli
spát. V neděli jsme se hned po snídani dali do úklidu a ještě dopoledne jsme vyrazili
domů. Pro cestu zpět jsme vybrali jinou cestu, po asi 2 km lesem jsme prošli
Karlovými Vary od Richmondu až k Tržnici, kde jsme bez dlouhého čekání stihli
autobus do Jáchymova. Letošní poslední předprázdninová výprava se nám vydařila!

Všem dětem i dospělým přeji pěkné prázdniny a krásné letní počasí!
Tomáš Barth
vedoucí střediska

ČTENÁŘI PÍŠÍ
MUZEJNÍ NOC V KRÁLOVSKÉ MINCOVNĚ
Kdo zavítal v sobotu 5. června v podvečer do Královské mincovny v Jáchymově,
určitě nelitoval. V historickém podzemí se za houslových tónů zjevil samotný P. Curie
a provedl nás historií Jáchymova. Na nádvoří hrál k příjemné náladě Swing melody
Ostrov a pak nastala slavnostní chvíle. Známý historik PhDr. Zdeněk Burachovič zde
pokřtil svoji novou knihu Za zapomenutou slávou západního Krušnohoří. Po
prohlídce několika místností následovala návštěva u samotného Josefa Štěpa,
báňského inženýra. Sehraná scénka s novinářkou neměla chybu. Rovněž módní
přehlídka spolku Harmonie vyloudila u návštěvníků úsměv. Akci zakončily opět
swingové melodie, které nám přiblížily 20. a 30. léta 20. století. Všem organizátorům
patří velký dík!
Ladislava Kulhavá

OBNOVENÍ NAUČNÉ STEZKY "JÁCHYMOVSKÉ PEKLO"
V sobotu 27. 6. se slavnostně otevřela obnovená stezka Jáchymovské peklo, kterou
před zhruba deseti lety vybudoval Hornický spolek Barbora. Stezku potom dlouho
nikdo neudržoval, byla celá řada majetkoprávních nejasností. Nyní dobrovolnický
spolek "Političtí vězni.cz" obnovil obsah a provedení cedulí, stezku převzalo a bude
o ní nadále pečovat město Jáchymov.
Stezka má hodně co nabídnout. Mimo
údajů na informačních tabulích
o táborech z doby intenzivní těžby
uranu
se
návštěvník
projde
nádhernou krušnohorskou přírodou,
dozví se i něco z historie. I před
obnovou
byla
stezka
hojně
navštěvována
právě
pro
její
turisticko-historický
potenciál.
Procházku po stezce mohu vřele
doporučit
nejen
návštěvníkům
Jáchymova, ale i obyvatelům, kteří ji ještě neznají. Další informace získáte
v Informačním centru na radnici.
Jaroslav Ochec

