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TVOŘTE ZPRAVODAJ S NÁMI
Soutěž „MOJE LETNÍ ZÁŽITKY“ pro děti, studenty a dospěláky. Pokud zažijete
o prázdninách něco, o co se budete chtít podělit s ostatními, neváhejte a zapojte se do
naší letní soutěže. Svůj příběh můžete napsat, namalovat anebo třeba i vyfotit. Občas
se podaří zachytit opravdu nečekané a vtipné momentky.
Pokud tedy rádi píšete, malujete anebo fotíte, zašlete nám své příspěvky nejpozději do
31. 8. 2018 na e-mail ic-jachymov@volny.cz anebo jej osobně přineste do
Informačního centra v Jáchymově.
Kategorie: 1. žáci ZŠ
2. studenti
3. dospělí
Porota vybere nejzdařilejší díla a autor bude
v září vyhlášen a odměněn. Těšíme se!
Redakční rada
Fotografie z této strany nafotila Jarka Kubínová
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
ve svých příspěvcích do Zpravodaje se většinou věnuji popisu investičních akcí či
oprav, které ve městě připravujeme či realizujeme. Dnešní můj příspěvek bude
o něčem jiném, chci se s Vámi podělit o radost z takových drobných úspěchů, kterých
naše město v letošním, ale i minulých letech, dosáhlo a které určitým způsobem
vypovídají o práci a chování lidí či životě města. Chci také určitým způsobem
upozornit na lidi, kteří mezi námi žijí a většinou si dost dobře ani nejsme schopni
uvědomit, natož ocenit, co pro celou společnost dělají.
Provozováním sběrného dvora, organizací jarních a podzimních tzv. „hromádek“
a systémem odběru separovaného odpadu jsme vytvořili poměrně dobré podmínky
pro separaci druhotných surovin. A já jsem opravdu rád, že si místní obyvatelé na
tento systém zvykli a využívají jej. Tím šetří nejenom náklady na odvoz TKO, ale
hlavně šetří životní prostředí. O tom, že lidé u nás opravdu hodně třídí, vypovídá i to,
že jsme jako město Jáchymov dostali již druhým rokem ocenění v soutěži, která
sleduje a vyhodnocuje množství vytříděného materiálu.
V rámci karlovarského kraje probíhá každoročně soutěž o nejlepší stavbu, projekt
či opravu památky. Před dvěma roky jsme získali ocenění za nejlepší projekt, tehdy se
jednalo o studii kaple na Mariánské. V letošním roce získala oprava mostu přes
Jáchymovský potok pod LD Radium Palace 3. místo v kategorii stavby KK vybrané
odbornou porotou a k tomu i ocenění časopisu Stavebnictví. Proč o tom píši? Jsem
přesvědčen, že se na území města daří realizovat stavby, které jsou opravdu hezké
a vzbuzují zájem veřejnosti i touhu spatřit je na „vlastní“ oči. Jsem si téměř jist, že
na podzim budou nově otevřené prostory infocentra a expozice Latinské knihovny,
vybudované v suterénu radnice, vzbuzovat stejný zájem. A pokud tuto stavbu
přihlásíme do soutěže, jsem optimistou a opět očekávám dobré umístění a ocenění.
Úvodem jsem něco avizoval o lidech, kteří mezi námi žijí. V minulém týdnu jsem se
zúčastnil, a opravdu rád, slavnostního setkání uspořádaného v krajské knihovně,
spojeného s oceněním významných dárců krve. Ocenění, která předávala hejtmanka
Karlovarského kraje Mgr. Jana Vildumetzová a další představitelé Českého
červeného kříže, zdravotních pojišťoven či samospráv, se dočkal i jáchymovský občan
p. Milan Kubík. Na svém „kontě“ má již přes 120 bezplatných odběrů a v rámci kraje
je, řekl bych v TOP 20. Neuvěřitelné  Od předsedkyně ČČK jsem se dozvěděl, že
v jeho šlépějích kráčí další obyvatelé Jáchymova a má zdatné následovníky přímo ve
své rodině. Všechna čest.
To je asi pro dnešek vše, přeji Vám krásné letní dny a nádherné, vydařené
dovolené.
Ing. Bronislav Grulich

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
11. zasedání rady města ze dne 29. května 2018:
 schválila finanční příspěvek formou daru na podporu provozu Linky bezpečí,
z.s., IČ 61383198 ve výši 2.000,- Kč
 ukládá OHS řešit reklamaci funkčnosti kamerového systému po doplnění
a rekonstrukci
 schválila Smlouvu o realizaci divadelního představení uzavřenou mezi Městem
Jáchymov a Divadlem Za2 Příbram, v rámci akce Jáchymovská pouť, která se
koná dne 18. 8. 2018
12. zasedání rady města ze dne 4. června 2018:
 schválila nabídku firmy SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129/6, 470 01
Česká Lípa jako vítěze veřejné zakázky na stavbu Zvýšení bezpečnosti dopravy
ve městě Jáchymov – část západní chodník za cenu 9 105 377,- Kč a pověřuje
starostu podpisem smlouvy o dílo
13. zasedání rady města ze dne 12. června 2018:
 odložila do 15.7.2018 projednání výpovědi TJ Jáchymov z NS č. 04/2008
a Privativních novací NS č. 22/1998 a 10/2003, týkající se pozemků
jáchymovské sjezdovky (p.č. 1023/4, 928/1, 947/1, 951/3 všechny v k.ú.
Jáchymov).
 schválila firmu Zahradnické a lesnické práce M. Kratochvíl, Nové Stanovice 1,
360 01 Karlovy Vary, k provedení plánované údržby parkové zeleně
(cyklostezka) cena za tyto práce 159 880 Kč. Technické zajištění stromů na
stezce k hotelu Běhounek, cena za tyto práce 172 320 Kč. Zároveň pověřuje
OHS k vystavení objednávky
 uložila OHS podat žádost o dotaci na pořízení požárního automobilu DA
(požární tranzit) ve spolupráci s JSDH Jáchymov
14. zasedání rady města ze dne 26. června 2018:
 schválila pořádání kulturní akce ,,Rozloučení s létem aneb 1. jáchymovské
dožínky,, pořádané společností La Nova Consulting s.r.o.
 schválila žádost ZŠ Jáchymov ve věci změny v rejstříku škol a školských
zařízení – navýšení kapacity školní družiny o 25 žáků
 schválila žádost o podporu ze SFŽP Národní programu Životní prostředí na
nákup elektrické nákladní tříkolky za cenu 59.290,- Kč. Dotace činí 20 tis. Kč
Zpracovala: Hynková

OZNÁMENÍ
UZÁVĚRKA ZPRAVODAJE
Upozorňujeme pisatele, že z důvodu dovolených přijímáme příspěvky do srpnového
čísla Zpravodaje nejpozději do 20. července včetně. Děkujeme za pochopení.

DOVOLENÁ MUDr. Handrychová
Plánovaná dovolená proběhne ve dnech 30. 7. - 3. 8. 2018. Děkujeme za pochopení.
MUDr. Erika Handrychová

DOVOLENÁ MUDr. Cikhardtová
Plánovaná dovolená proběhne ve dnech 9. 7. - 27. 7. 2018. Děkujeme za pochopení.
MUDr. Jaroslava Cikhardtová.

MĚSTO JÁCHYMOV RECYKLACÍ ELEKTROSPOTŘEBIČŮ
VÝRAZNĚ ULEVILO ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ.
Loni občané odevzdali k recyklaci 5 881,10 kilogramů starých spotřebičů.
Snaha obyvatel města recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik
let vyplácí. Naše město obdrželo certifikát vypovídající o přínosech třídění
a recyklace elektrozařízení. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti
ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí,
primárních surovin či vody jsme díky recyklaci 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 dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané
našeho města v loňském roce vyřadili 5 881,10 kilogramů elektra. Tím, že jsme ho
následně předali k recyklaci, jsme uspořili 111,41 MWh elektřiny, 6 570,20 litrů
ropy, 487,80 m3 vody a 3,91 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise
skleníkových plynů o 22,63 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 102,49
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 necelých 5 let. Všichni ti, kteří
tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský
dík.
V současné chvíli mají Češi prostřednictvím sběrné sítě společnosti ASEKOL
k dispozici více než 16 000 sběrných míst. To je pětkrát více než například
v ekologicky vyspělém Rakousku. Sběrný dvůr je již v každé středně velké obci. Ulice
a separační stání jsou zároveň doplněny o červené kontejnery na drobné elektro.

Každý kdo má zájem třídit vysloužilé elektro si může najít nejbližší sběrné místo na
www.sberne-dvory.cz nebo na www.cervenekontejnery.cz.

BYLI JSME ÚSPĚŠNÍ
Město Jáchymov získalo třetí místo a cenu stavitelů za most v lázních.
http://www.stavbykarlovarska.cz/cz/aktuality/vysledky-souteze-stavby-karlovarskehokraje-2018-3001)

DOČASNÉ PŘEMÍSTĚNÍ AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK
Po dobu rekonstrukce silnice I/25 v části od ul. Hornické po radnici bude objízdná
trasa vedena po místní komunikaci na východní straně nám. Republiky. Autobusové
zastávky Střed budou dočasně přemístěny na původní místa před hasičskou zbrojnici
a pod panelové domy na tř. Dukelských hrdinů. Autobusová zastávka Radnice bude
cca o 300 m níže na propojce mezi hlavní silnicí a místní komunikací.

POPLATEK ZA ODVOZ ODPADU
Městský úřad Jáchymov oznamuje občanům, kteří hradí na dvě splátky poplatek za
odvoz odpadu, že je nutno druhou splátku uhradit do 15. 7. 2018.

ŠKOLNÍ NOVINY
1. ČERVEN MDD
Jeden z nejveselejších dnů v mateřské
škole! Však se také děti těšily. Na
tartanovém hřišti jsme přichystaly 9
stanovišť, na kterých plnily sportovní
úkoly. Děti házely na cíl, chodily po laně,
skákaly na míčích, v pytlích, do obručí,
střílely hokejkou na branku apod. Za
splněný úkol dostaly na kartičku razítko se
sladkou odměnou. Nasbíraná razítka
dětem otevřela vrátka v obchůdku, kde si
mohly kartičku vyměnit za plyšáka či jinou
hračku. Nejvíce svítila očka dětem ve tř.
Kytiček, protože na každého čekal dárek!
Na kluky autíčka s přívěsem, na holčičky
panenky. Na všechny pak omalovánky,
bublifuky či barevné propisky. Za tyto dárky chceme poděkovat těmto rodičům:
Jakabovým, Havránkovým a za sladkou tečku pí. Langerové. Těšíme se za rok!

Kolektiv učitelek

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

REKLAMA

CO SE U NÁS UDÁLO
Začátkem června jsme oslavili mezinárodní den dětí, na třetího června jsme
uspořádali cestu pohádkovým lesem k dětskému dni. Byla sobota, počasí nám přálo
a tak se v 13.00 hodin mohl na cestu vydat první návštěvník Pohádkového lesa. Ten
již třetím rokem vede cestou na Popov. Po cestě děti potkávaly pohádkové bytosti,
u kterých musely vždy splnit úkol. Po cestě museli také všichni vyluštit indicii – název
místa, ke kterému dorazí, zde vydatně pomáhali rodiče a strýček Google. V cíli poté
obdrželo dítko za splněný úkol buřta, balíček sladkostí a všichni si mohli dostatečně
užít atrakcí, které zde byly připraveny. Veliké poděkování patří službám Jáchymov
a dobrovolným hasičům Jáchymov za pomoc při přípravě trasy a místa na Popově.
Veliké poděkování patří také všem pohádkovým bytostem, a to jak velkým, tak školou
povinným. Byli jste všichni super a bez vaší pomoci by to nešlo  .Tak snad opět za
rok.
Osmého června byla ve Špitálním kostele vernisáž obrazů – fotografií paní Jaroslavy
Kubínové. Výstava a také vernisáž se velice podařila. Přípravu vernisáže ve
spolupráci s městem uskutečnila paní Lada Baranek. Pevně věříme, že to nebude
jediná výstava šikovnosti našich občanů a že se určitě brzy můžeme těšit na další. Od
25. 6. 2018 až do konce června je výstava přestěhována na Informační centrum, kde
si ji můžete prohlédnout v době otevřeného IC.
Dvacátého prvého června jsme pasovali za přítomnosti Štěpána Šlika odcházející
předškoláky ze školky na školáky – prvňáčky. Je to již tradice a letos bylo pasováno
13 dětí. Dvacátého druhého června jsme v obřadní síni vítali nové občánky našeho
města. Za první pololetí jich bylo osm.
Dvacátého třetího června byl na hřišti u Základní školy sehrán již šestý turnaj v malé
kopané O pohár starosty města. V letošním roce, ve velice studeném počasí -

hrozícím deštěm, se utkalo šest týmů. Vítězství obhájil a putovní pohár již po druhé za
sebou získal tým PRETTY ROMA.
V pátek dvacátého devátého června jsme se rozloučili na Radnici s našimi deváťáky,
kteří nastoupí po prázdninách další etapu svého života.
Přejeme hodně štěstí všem a také dovolte popřát krásné letní dny, super prázdniny
a bezva dovolené.
Za informační a kulturní centrum Anna Plačková

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
ČTVRTEK
DPS návštěva

26. 7.

13,00 – 18,00 hod.
ZAVŘENO
13,00 – 18,00 hod.
10,00 – 11,00 hod.

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

OMEZENÍ PROVOZU A UZAVŘENÍ KNIHOVNY
Milí čtenáři, upozorňujeme, že po celý měsíc červenec máme omezené půjčování knih
ze skladů. Čítárna bude až do odvolání zcela uzavřena.
Dále bychom rády upozornily na uzavření knihovny v termínu 2. 7. – 3. 7. 2018
z důvodu čerpání řádné dovolené. Děkujeme za pochopení.
Dobrá zpráva pro naše čtenáře – plánovaná srpnová REVIZE se z důvodu stále
probíhajících stavebních úprav RUŠÍ a knihovna tak zůstává po celé léto
OTEVŘENA, s výjimkou úterků. Bohužel omezení vydávání knih ze skladu nadále
trvá. Děkujeme za pochopení a těšíme se na setkání.
Vaše knihovnice

KRÁLOVSKÁ MINCOVNA INFORMUJE
nám. Republiky 37, 362 51 Jáchymov
tel.: 736 754 831, e-mail: mincovna@kvmuz.cz, www.kvmuz.cz
otevřeno út - ne 9.00 - 17.00 hodin
Vstupné: 100,- Kč, snížené 60,- Kč, pro školy 40,- Kč.
Stálá expozice: Jáchymov v zrcadle času - dějiny města, geologie a mineralogie
Krušných hor, archeologické nálezy z Královské mincovny, rudné hornictví 16. století
rozšířené o novou expozici hornictví ve sklepení, velkoplošný pohyblivý model dolu,
numismatika a mincovnictví. Unikátní knihovna jáchymovské latinské školy
z 16. století (knihy o hornictví a hutnictví přírodovědce Georgia Agricoly, ukázky
z děl pastora Johanna Mathesia a hudebního skladatele Nickla Hermanna), epitafní
obrazy. Krušnohorský národopis - zemědělské stroje, nářadí a historické fotografie,
krušnohorská jizba, lidové kroje. Tábory politických vězňů při jáchymovských
uranových dolech po roce 1950. Historie jáchymovského radonového lázeňství
a dobová lékařská ordinace, jáchymovské demolice.
Součástí je výstava přibližující hudební minulost života v krušnohorské oblasti.
Výstava rozdělená do několika tematických sekcí prezentuje kolem stovky zajímavých
exponátů od hudebních nástrojů přes tištěné záznamy po různá umělecká a lidová
ztvárnění hudebního života.

KULTURNÍ PROGRAM ČERVENEC 2018
RADIUM PALACE
7. 7. sobota 19:30 – 22:00 hod.
terasa
vstupné zdarma
OBLÍBENÝ HUDEBNÍ TANEČNÍ A POSLECHOVÝ VEČER
hotelu Radium Palace s varietním vystoupením výtečné orientální taneční skupiny
Malika Lajla Tribe. K poslechu a tanci hraje Henry Volf Band, zpívá Kateřina
Bodláková.
12. 7. čtvrtek 20:00 hod.

sál
vstupné 140 Kč
KONCERT PANÍ OPERETY
Christina Kluge (SRN) - soprán - německá pěvkyně žijící v České republice.
Jaroslav Mrázek - tenor. Vladimír Strnad - klavír. Na programu F. Lehár, R. Friml
a další.
21. 7. sobota 19:30 – 22:00 hod.
terasa
vstupné volné
OBLÍBENÝ DISCO VEČER NA VENKOVNÍ TERASE
s varietním vystoupením břišní tanečnice a lektorky arabského folkloru Jany Hafsy
Zelené. K poslechu a tanci hraje DJ David Keilhauer.
24. 7. úterý 19:30 – 22:00 hod.
terasa
vstupné volné
VEČER ARABSKÉHO FOLKLÓRU - KAPELA ZIRIAB
Kapela byla založena v roce 1997 v Praze několika arabskými amatérskými
hudebníky, žijícími v České republice. Repertoár – lidové písně, arabské lidové
melodie, taneční melodie a vážná hudba. Nemalou část repertoáru představuje
hudba, která má kořeny ve staré arabské Andalusii. Nástrojové zastoupení –
arabská loutna, arabská flétna, arabské bubínky, příčná flétna.
26. 7. čtvrtek, 20:00 hod.

sál
vstupné 120 Kč
LEDECKÁ DUDÁCKÁ MUZIKA
z Plzně pod vedením kapelníka Libora Valečky předvede lidové písně převážně
z Chodska, ale i jiných míst naší republiky. Dudácká muzika vystupuje v krojích.
Představí se: dudy - Bohumil Vaněček, housle - Jan Rezek, kontrabas - Ludmila
Zacpalová, B-klarinet - Petr Valečka, Es-klarinet - Libor Valečka, na vozembouch
hraje a zpívá Alena Bartošová.

BĚHOUNEK
2. 7. pondělí 19:30 hod.
sál
vstupné volné
PŘEDNÁŠKA JAK NA PREVENCI CIVILIZAČNÍCH CHOROB
Jak omezit dopad chemických léků na lidský organismus. Na programu jsou
i ochutnávky a zajímavý chemický pokus. Přednáší Ing. Klára Fialová.

3. 7. úterý 15:30hod.

zimní zahrada
KONCERT SVĚTOVÝCH MELODIÍ
Na klavír hraje Jan Spira.

vstupné volné

10. 7. úterý 19:30 hod.

sál
vstupné 130 Kč
KYTAROVÉ LÉTO
Kytaristé Felix Murnig (AT) a Václav Fuksa (CZ), absolventi Vídeňské hudební
univerzity, zahrají svůj výběr fascinující kytarové hudby z jižní Ameriky, kterou
představí v dimenzích, pro mnoho posluchačů zcela nových. Zaznějí díla skladatelů:
Hictor Villa-Lobos, Antonio Lauro, Augustin Barrios, Egberto Gismonti, Sergio
Assad, Dilermando Reis, Paulo Bellinati.
13. 7. pátek 19:30 hod.
sál
vstupné 110 Kč
ABBEY SCHOOL (Velká Británie, Reading)
Dirigent: Stephen Willis. 22 členný dívčí orchestr se vrací po 8 letech do Čech!
Během svého turné vystoupí na 3 koncertech v západních Čechách (Mariánské Lázně,
Horšovský Týn a závěrečný koncert v Jáchymově).
16. 7. pondělí 19:30 hod.
sál
vstupné 50 Kč
PROCHÁZKA JÁCHYMOVEM S DOTYKEM MINULOSTI
Přednáška s promítáním. Poutavá historická fakta přednáší Ing. Jaroslav Ochec,
historik a báňský specialista.
18. 7. středa 19:00 hod.
zimní zahrada
vstupné volné
SPOLEČENSKÝ VEČER S TANCEM A TANEČNÍM PROGRAMEM
Centrum tance HARMONIE z Karlových Varů předvede stepařské a varietní číslo.
K tanci a poslechu hraje Jan Zumr.
24. 7. úterý 19:30 hod.
sál
vstupné 150 Kč
HUDEBNÍ KOKTEJL - OPERA, OPERETA, FILMOVÉ MELODIE
A MUZIKÁLOVÉ PÍSNĚ, ŠANSONY
Pestrobarevný program sestavený z evergreenů všech hudebních žánrů.
To vše v podání Jany Štěrbové. Klavírní doprovod Táňa Vaněčková.
31. 7. úterý 15:30 hod.

zimní zahrada
vstupné volné
KONCERT CHOPINA & EVANSE
Na klavír hraje Igor Kotov, známé skladby v podání absolventa petrohradské
konzervatoře.

CURIE - kavárna
3. 7. úterý 19:30 hod.
vstupné 50 Kč
PŘEDNÁŠKA SCHLIKOVÉ A OSTROVSKO
Významný šlechtický rod Schliků se nesmazatelně zapsal do historie Krušných hor,
měst Ostrova a Jáchymova. Po dobu 500 let zasahovali příslušníci tohoto rodu do

chodu událostí v Čechách a ve střední Evropě. Jejich osudy byly často velmi
dramatické. Štěpán Schlik je považován za zakladatele města Jáchymova
a podporovatele těžby rud, zejména stříbrných, v západním a středním Krušnohoří.
Přednáší: Mgr. Miluše Kobesová.
9. 7. pondělí 19:30 hod.

salonek 3. pat.
vstupné zdarma
PRVNÍ POMOC snadno a rychle
Česká přednáška o akutních stavech při nehodách atd. Přednášející: Jiří Borek –
záchranář.
17. 7. úterý 19:30 hod.
vstupné 120 Kč
HONZA JAREŠ – VEĎ MĚ DÁL, CESTO MÁ
Ojedinělý hudební zážitek. Koncert, který dokazuje, že i s hůře rozdanými kartami se
dá skvěle hrát, přinášet radost a zábavu a možná i zamyšlení. Uvede talentovaný
zpěvák a klavírista - nevidomý absolvent pražské konzervatoře Honza Jareš.
31. 7. úterý 19:30 hod.
vstupné 110 Kč
KONCERT ŠPANĚLSKÉ A JIHOAMERICKÉ HUDBY
Komorní duo - Mariia Mikhailova – flétna. Libor Janeček – kytara.
TANEČNÍ VEČERY
19:30 až 22:30 hod., kavárna, zdarma
Sobota 7., 14., 21., 28. 7. – Vladislav Prokop
Neděle 1., 8., 15., 22., 29. 7. – Jan Zumr

JÁCHYMOVSKÉ KULTURNÍ LÉTO
6. 7. pátek v 15:00 hod.

altánek
zdarma
BÁD BOYS
Posluchačům všech věkových kategorií hrají své vlastní písničky s vtipnými texty, a to
nejen o lázních. 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).
13. 7. pátek v 15:00 hod.

altánek
DUO DUBNIČKA – LAHODA
Odpoledne plné písniček s doprovodem různých nástrojů.

zdarma

20. 7. pátek v 15:00 hod.

zdarma

altánek
LONČA’S GANG

Odpoledne plné country muziky.
27. 7. pátek v 15:00 hod.

altánek
zdarma
KRAJÍC A BRABENCOVÁ
Kapelu můžeme slyšet v pražských jazzových klubech (Reduta, U Malého Glena, Jazz
Dock).

KULTURNÍ DŮM
5. 7. čtvrtek 19:30 hod.
kavárna Curie
vstupné 110 Kč
UNIVERSITY OF ABERDEEN MARISCHAL CHAMBER ORCHESTRA
vystoupení skotského univerzitního orchestru, který vznikl v roce 2013. Členové
komorního orchestru jsou pečlivě vybíráni ze symfonického orchestru University of
Aberdeen Symphony Orchestra. Dirigentem je Chris Gray, který se zúčastnil
koncertních turné již do mnoha zemí, např. do Belgie, Holandska, Německa,
Španělska a dalších. Sóliskou bude violistka Nicola Boag, absolventka Royal Scottish
Academy of Music and Drama.
9. 7. pondělí 15:00 hod.
Curie, salonek, 3. patro
vstupné 150 Kč
VÝTVARNÝ KURZ MALOVÁNÍ „OHNĚM“ NA DŘEVO
Seznámíme vás s technikou pyrografie - vypálené kresby do dřeva, vytvoříte si
zajímavý doplněk do domácnosti, který bude zároveň jedinečným uměleckým
kouskem. Přihlášky nutné u programových specialistek do pátku 6. 7. Minimální
počet účastníků 3 (pozor, změna místa konání).
16. 7. pondělí 15:00 hod.
Curie, salonek, 3. patro
vstupné 150 Kč
KURZ – PEDIGOVÝ ZVONEČEK
Kurz je určen všem, kteří by si rádi vyzkoušeli a vyrobili zvoneček z pedigu.
Zapůjčení pracovních pomůcek a materiál v ceně. Odborné vedení Marie
Kordaničová. Přihlášky u programových specialistek nutné do pátku 13. 7.
Minimální počet účastníků 3 (pozor, změna místa konání).
20. 7. pátek 19:30 hod.

Kulturní dům Jáchymov
vstupné 90 Kč
HAŠLER!
Cucáte hašlerky? Ale kde se vzal jejich název? Zpíváte Hašlerky? U mnohých možná
nevíte, že jejich autorem je právě Karel Hašler. Jak žil Karel Hašler? Koho miloval?
Co všechno uměl? A jak skončil? Hudební monodrama Vám odpoví! Nahlédneme do
doby První republiky i nacistického protektorátu.

KINO RADIUM JÁCHYMOV
4. 7. středa 19:30

vstupné 100 Kč

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

7. 7. sobota 17:00

vstupné 60 Kč

FERDINAND
Animovaný / Rodinný / USA / 2017 / 108 min
Nina a Ferdinand jsou největší kamarádi pod španělským sluncem. To by nebylo až
tak zvláštní, kdyby Nina nebyla malá holčička a Ferdinand velký býk. A to pořádně
velký býk. Narodil se sice jako malé, rozpustilé telátko, ale časem vyrostl…
7. 7. sobota 19:30

vstupné 100 Kč

ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR
Drama / Komedie / Česko / Slovensko / Polsko / 2017 / 115 min
Filmová trilogie Zahradnictví se skládá ze tří samostatných filmů odehrávajících se
na pozadí nejdramatičtějších období minulého století a časově předchází oblíbenému
snímku Pelíšky (1999). Obsáhne 20 let života postav, které musely v těchto pohnutých
časech prožít nejlepší léta svých životů. Hrají: Jiří Macháček, Gabriela Míčová,
Klára Melíšková, Anna Geislerová, Martin Finger, Karel Dobrý ...
11. 7. středa 19:30

vstupné 100 Kč

ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK
Drama / Komedie / Romantický / Česko / Slovensko / Polsko / 2017 / 113 min
Filmová trilogie Zahradnictví se skládá ze tří samostatných filmů odehrávajících se
na pozadí nejdramatičtějších období minulého století a časově předchází oblíbenému
snímku Pelíšky (1999). Hrají: Anna Fialová, Ivan Lupták, Anna Geislerová, Martin
Finger, Filip Březina…
14. 7. sobota 19:30

vstupné 100 Kč

ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL
Drama / Česko / Slovensko / Polsko / 2017 / 130 min
Rodinný přítel je melodrama odehrávající se ve 40. letech za německé okupace.
Hrají: Anna Geislerová, Ondřej Sokol, Martin Finger, Klára Melíšková, Gabriela
Míčová, Josefína Marková…
18. 7. středa 19:30

vstupné 100 Kč

MILADA
Životopisný / Drama / Historický / Česko / 2017 / 130 min
Film Milada je inspirován osudem a životem JUDr. Milady Horákové, který se dotkl
mnoha lidí. Odehrává se v letech 1937 – 1950 a vypráví příběh ženy, v jejíž osobnosti
a životu byly morální principy zakořeněny tak silně, že se často ve svých rozhodnutích
řídila více svým svědomím než srdcem, a to i za cenu ohrožení vlastní rodiny a sebe
sama. Hrají: Ayelet Zurer, Robert Gant, Daniel Rchichev, Karina Rchichev, Taťjana
Medvecká, Vica Kerekes, Igor Orozovič…
21. 7. sobota 19:30

vstupné 100 Kč

STARCI NA CHMELU
Komedie / Drama / Muzikál / Romantický / Československo / 1964 / 88 min
Půvabná studentka Hanka se na chmelové brigádě stává středem zájmu
vychloubačného premianta Honzy a čestného a zásadového, byť poněkud

svéráznějšího Filipa. Romantika v podkroví školy, kde jsou studenti ubytováni, však
končí necitlivým zásahem pedagogického dozoru. Hrají: Vladimír Pucholt, Ivana
Pavlová, Miloš Zavadil, Irena Kačírková, Josef Kemr, Libuše Havelková, ...
25. 7. středa 19:30

vstupné 100 Kč

DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA
Komedie / Česko / 2018 / 89 min /od 12 let
Marie je typická městská singl. Pracuje sice jako úspěšná televizní moderátorka, ale
ve vztazích má dar přitahovat samé blbce. Naopak její sestra Karolína už toho
pravého našla a plánuje svatbu. Právě kvůli tomu Marie přijíždí po dlouhé době za
rodinou ... Hrají: Anna Polívková, Jakub Gottwald, Ester Geislerová, Eva Holubová
vstupné 60 Kč

28. 7. sobota 17:00

HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM
Animovaný / Komedie / Česko / 2017 / 85 min
Legendární hrdinové, které dobře znáte, přicházejí v animované komedii pro celou
rodinu. Filmový příběh Hurvínek a kouzelné muzeum nabízí zcela nové, původní
dobrodružství. Pan Spejbl pracuje jako hlídač Muzea loutek, kterému však hrozí
zbourání. Hurvínek zase jednou neposlouchá a podaří se mu proniknout do
uzavřených prostor muzea…
vstupné 100 Kč

28. 7. sobota 19:30

VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ
Komedie / Drama / Romantický / Česko / 2018 / 92 min / od 12 let
Josef (Saša Rašilov) a Miluška (Lenka Vlasáková) jsou manželé už snad celou
věčnost. Miluška učí aerobik a svého manžela i dospívající dceru neúnavně zahrnuje
péčí. Josef svou ženu miluje, ale má slabost i pro mladší a krásnější ženy. Jejich
manželství, spolu s Josefovým krachujícím nakladatelstvím, se pomalu řítí do záhuby.
Na záchranu přijíždí teta Marta (Vilma Cibulková).

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE
Dne 1. června proběhlo ve výstavní síni na městském úřadě slavnostní pasování
čtenářů, žáků první třídy.
Než byly děti pasovány na Rytíře řádu čtenářského, zahrály si krátkou hru s písmenky
a pak musely dokázat, že umí číst. Přichystána byla knížka plná hádanek. Poté byly
děti pasovány na Rytíře řádu čtenářského a svým podpisem stvrdily čtenářský slib.
V upomínku na tento slavnostní ceremoniál si malí čtenáři odnesli pamětní list,
jedinečnou knížku Bráchova bota a malou šerpu.
Pasování se vydařilo, a tak zbývá jen popřát malým čtenářům, aby přečetli přes
prázdniny hodně krásných a zajímavých knížek.
Miloslava Veselá, knihovnice

PROHLÍDKA ŠPITÁLNÍHO KOSTELÍKA
Navštivte nejstarší dochovanou raně renesanční stavbu
našeho města. Špitální kostel postavený v letech 1516 1520 nebyl jako jedna z mála budov zničen rozsáhlým
požárem na konci 19. století. Zaujme vysokou sedlovou
střechou krytou šindelem ze 16. století a vzácným
oltářem z dílny Lucase Cranacha. V prostorách kostela
se nachází výstava, která zachycuje Jáchymov na
historických fotografiích.
V červenci se konají prohlídky ve dnech: 3.7., 5.7., 6.7., 7.7., 10.7., 12.7.,17.7.,
19.7., 24.7., 26.7.
Začátek jednotlivých prohlídek je v 15.00 hodin. Na pozdější příchod návštěvníků
nebude brán zřetel a nebudou již na prohlídku vpuštěni. Kostel bude otevřen od 14.50
hodin. Texty v anglickém, německém a ruském jazyce k dispozici. Provázet Vás budou
pracovnice IKC Jáchymov.
Vstupné: dospělí 50,- Kč, děti a studenti 30,-Kč

ČTENÁŘI PÍŠÍ
VERNISÁŽ FOTO VÝSTAVY JARKY KUBÍNOVÉ „FOTÍM SI
JEN TAK“ SLAVILA ÚSPĚCH
Dne 8. 6. 2018 proběhla v prostorách Špitálního kostelíka vernisáž foto výstavy
Jarky Kubínové, kterou uspořádala Nadace St. Joachim ve spolupráci s IC města
Jáchymov.
Návštěvníci tak měli možnost zhlédnout fotografie Jarky Kubínové, která, jak sama
říká, se dostala k fotografování vlastně náhodou. Jarka Kubínová se narodila
v Ostrově a do Jáchymova se přestěhovala před několika lety. Město si zamilovala na
první pohled, učarovala jí krajina kolem, zajímavé stavby a lidé ve městě.
Fotit začala nejprve na mobil, později si pořídila první fotoaparát, a tak nějak to
vše začalo. Nejraději fotí ráno, kdy se příroda kolem nás probouzí do své tajuplné
krásy.
A my tak máme možnost na jejích fotografiích objevovat a obdivovat občas to, co
jsme možná kdysi, kdesi, někdy dávno zahlédli, ale už nějak zapomněli… Jarka má
zkrátka smysl pro detail a díky jejím fotografiím máme možnost vnímat krásu kolem
nás jejím pohledem.
O skvělou hudební atmosféru se postarala karlovarská kapela Pološero pod
vedením Štěpánky Furkové a my si tak mohli užít večer plný pohody.
Děkujeme všem a těšíme se na další spolupráci s městem Jáchymov.
Výstavu je možné shlédnout do 31. 7. 2018 v prostorách radnice města Jáchymov,
vedle Infocentra města.
Lada Baranek Lapinová - Nadace St. Joachim, fotografie Petr Šikýř

NOC KOSTELŮ ZAHÁJIL LETOS PLZEŇSKÝ BISKUP
V KAPLI SV. ANNY
I letos mohli návštěvníci Noci kostelů opět
nahlédnout do kaple sv. Anny a v rámci
programu poslechnout komorní koncert
Zbyňka Drdy.
Noc kostelů v Jáchymově
oficiálně zahájil pan Tomáš Holub, plzeňský
biskup, kterého pozdravil náš majordomus, pan
Štěpán Šlik. Od dívek z keramického kroužku
obdržel pan biskup na památku keramickou
mísu s motivem jáchymovských rybiček,
pochvalu sklidily i skvělé muffiny z dílny Lucky
Dvořákové.
Letos byl poprvé také otevřen kostel
„Nejsvětějšího srdce Ježíšova“ na Suché, který
navštívilo
během
večera
zhruba
40
návštěvníků.
Děkujeme, že jste přišli a těšíme se na příští rok.

KRUŠNOHORSKÝ POHÁR,
AUTOMOBILŮ DO VRCHU

MEZINÁRODNÍ

ZÁVODY

Závody pořádá klub Automotsport Osek. V neděli, 27. května 2018, se jel čtvrtý
z devíti závodů letošního seriálu. Ředitelem závodu byl Vladimír Krejčí. Tyto závody
jsou vypsány pro závodníky bez licence, ale mohou se zúčastnit i závodníci s licencí profesionálové. Závodníci přijížděli do Jáchymova většinou už v sobotu. Start byl,
jako obvykle, u dolu Svornost a cíl nad dolní částí Nového Města, poblíž restaurace
Havlovka.
Na trati, dlouhé zhruba 2200 metrů, jsou některá problematická místa, například
vracečka u haldy pod Novým Městem a kupodivu i esíčko u kapličky
P.
Marie Altöttingské, kde lze také dostat smyk. Ale bylo krásné počasí, trať suchá, takže
"pohoda". Ráno po šesté se administrativně a technicky přejímaly vozy. Přihlásilo se
celkem čtyřiačtyřicet závodníků, devět z nich přijelo z Německa. Několik vět o
technických předpisech: Do všech aut je povinná montáž ochranného bezpečnostního
rámu. Bezpečnostní pásy musí mít minimálně čtyřbodové uchycení. Vozidla skupin E1
a E2 jsou původem sériová cestovní auta, ale speciálně upravená a určená výhradně
pro závody. Podle zdvihového objemu válců motoru jsou vypsané třídy E1: do 950
cm3, do 1400 cm3, do 1600 cm3, do 2000 cm3, nad 2000 cm3 a E2 "volná". Skupina
"H" jsou sériové historické vozy, vyrobená před 31. 12. 1988, upravené pro závody
nebo pro soutěže. Jejich karosérie musí být původní. Vypsané třídy H: do 1400 cm3,
do 1600 cm3 a nad 1600 cm3. Neupravované vozy skupiny "N", nebo "N2" jsou
sériově vyráběná osobní auta pro běžný provoz na pozemních komunikacích. Musí
být minimálně dvoumístná a mít původní karosérii. Vypsané třídy N: do 1400 cm3do
1600 cm3, do 2000 cm3, nad 2001 cm3, Škoda Cup, auta N2 která mají pohon všech
čtyř kol (4x4) a třída "Junior Cup" pro mladé závodníky. Osm německých závodníků
se účastnilo závodů vozů třídy E1, jeden měl auto třídy H do 1600 cm3.
V neděli ráno, po rozpravě v depu, se trénovalo. Jely se dvě tréninkové jízdy. Po
další rozpravě, ještě před polednem, se jela první jízda "naostro". Každý závodník
mohl jet třikrát. Do výsledného hodnocení se započítaly dvě nejrychlejší jízdy.
Všechny jízdy byly elektronicky měřené. Někteří závodníci měli technické problémy
s auty, a proto ani nestihli odjet všechny jízdy. Absolutním vítězem závodu a vítězem
ve třídě E1 nad 2000 cm3 se stal Radek Kolčava z klubu PTM Motorsport s vozem
VW Golf (záv. č. 753). Jeho první jízda trvala jen 1 minutu, 7 vteřin a 43 setiny - jel
průměrnou hodinovou rychlostí 118 km. Jeho další jízdy byly o málo pomalejší.
Druhým celkově nejrychlejším a vítězem třídy E2 C byl Luděk Bursa z klubu
Elektrobursa s vozem Subaru Impreza (záv. č. 803). Jeho druhá (nejrychlejší) jízda
trvala 1, 08 20 minut. Celkově třetím a vítězem třídy E1 do 1600 cm3byl Michal
Kašpar z klubu "Myšáci 77" s vozem Citroen Saxo (záv. č. 577). Jeho třetí
(nejrychlejší) jízda trvala 1,08 65 minuty. Závodily také tři ženy: Martina Kašparová
z klubu "Myšáci 77" s vozem Citroen Saxo (záv. č. 557). Třetí jízda byla její
nejrychlejší, trať ujela za 1,20 18 minuty, to je hodinový průměr téměř 99 km.
Celkově se umístila na třicátém třetím místě. Hned za ní skončila Kristýna Hynková
z klubu PTM Motorsport, která jela s autem Seat Ibiza Cupra (záv. č. 799). Lenka
Hlavatá z klubu HPCG jela s vozem Mitsubishi Lancer EVO VIII.
R. Eisenstein

Na fotkách: Rozprava závodníků, auta před startem, Subaru Impreza Luďka Bursy na
trati, Seat Ibiza (třída N nad 2000 cm3) Ladislava Kubeše na trati.

SKAUTI JÁCHYMOV
V poslední předprázdninovou sobotu jsme se vydali na akci na přání – do lanového
parku na Plešivci. Předpověď počasí nezněla příliš pozitivně, ale ráno nepršelo, tak
jsme s nadějí vyrazili na zhruba devítikilometrovou trasu po modré. Po cestě jsme si
povídali, pozorovali zvířata a radovali se z toho, že zatím neprší. Na Plešivci jsme
neztráceli čas a vydali se do víru lezení – někteří jen jednou lehčí trasu, někteří trasy
obě, což už bylo velmi náročné. Mezitím poklesla teplota, mrzly prsty a začalo jemně
mžít – prostě „ideál“. Než nás domů odvezla jedna hodná maminka, zahřáli jsme se u
ovocného čaje ve foyer nově postaveného hotelu. Akce to byla vydařená, jen to
„letní“ počasí k nám nebylo příliš přátelské…

Všem dětem i dospělým přejeme krásné a slunečné prázdniny!
Informace o naší činnosti naleznetete na facebooku: arnikajachymov. Fotografie pak
ve střediskové fotogalerii: http://arnikajachymov.rajce.idnes.cz.
Tomáš Barth
vedoucí střediska

PŘEDPLATNÉ ZPRAVODAJE
Milí čtenáři, chtěli byste mít svůj Zpravodaj vždy včas a bez shánění? Potom
můžete využít předplatného a my vám budeme Zpravodaj každý měsíc nosit do
schránky. Cena předplatného na rok je 60,- Kč za 12 ks, to znamená, že cena za kus
je 5,- Kč. Předplatné lze zajistit i na kratší či delší dobu v Informačním centru. Jsme
tu pro vás každý den do 17.00 hodin.

HASIČI JÁCHYMOV
V květnu se kolektiv mladých hasičů sešel na víkendovém soustředění v Čichořicích
u Chyše spolu s týmem Mezirolského kolektivu. Oba kolektivy měly svůj program a
večer společně poseděly u táboráku, uspořádaly diskotéku a hrály společné hry. Děti
také vyčistily břeh řeky Střely. Dvacátého šestého a dvacátého sedmého května se
konalo okresní vyhodnocení celostátní hry Plamen. My jsme měli zastoupení hned tři.
Jedno družstvo ve starší kategorii a dvě v kategorii mladší. Závody se konaly za
velice pěkného počasí v Nové Roli. Starší družstvo obsadilo pěkné páté místo po
pokaženém požárním útoku. Mladší družstvo A se umístilo na krásném čtvrtém místě
a mladší družstvo B (družstvo, které přešlo z přípravky), se umístilo na místě sedmém.
Závodilo se také v běhu na šedesát metrů s překážkami, i zde jsme měli své
zastoupení. Na pěkném čtvrtém místě, pouze o jednu desetinu od třetího místa, se ve
starší kategorii umístila Pavla Peteříková. Mistrem okresu pro rok 2018 se stal ve
starší kategorii Kamil Plaček. V mladší kategorii za chlapce stál na nejvyšším
stupínku – prvním místě David Boudný a za děvčata v mladší kategorii na druhém
místě Jitka Kneiflová, třetí místo obsadila Karolína Otiepková a čtvrté místo patřilo
Magdalence Peteříkové. Devátého června se konalo krajské kolo dorostu a také zde
jsme měli svá želízka v kategorii jednotlivců. Na druhém místě v kategorii staršího
dorostu se umístila Eliška Novotná, v kategorii dorostenců se ve střední kategorii na
čtvrtém místě umístil Kamil Plaček a na prvním místě a postup na MČR ve starší
kategorii si vybojoval František Trefný. Přípravka se zúčastnila krajského setkání
přípravek v Hroznětíně. Vybojovali krásné třetí místo za tým. V běhu na šedesát
metrů s překážkami si pro první místo doběhl Josef Kudláček a druhé místo za dívky
si vybojovala Helenka Hradilová. Dvacátého čtvrtého června se uskutečnila další
soutěž započítávaná do krajské ligy mladých hasičů, a to v Sadově. Zúčastnila se dvě
družstva -mladší a starší. Starší družstvo v narychlo postavené sestavě se umístilo na
místě devátém a mladší družstvo obsadilo krásné třetí místo. Do konce školního roku
nás ještě čeká vystoupení na školní akademii – premiéra a noční závody na Březové u
Sokolova. Poté hurá na prázdniny, většina se vydá na letní tábor v Čichořicích, kam
se již všichni moc těší.
Dospěláci také nezaháleli, pomáhali na pohádkovém lese, na akci Otevírání
mlýnků. Po dlouhé době se také představili na Lázeňské sezoně s ukázkou techniky.
Ženy se zúčastnily krajského kola o postup na MČR a umístily se ve štafetě 4x100 m
na krásném druhém místě, v požárním útoku obsadily také druhé místo a jak správně
tušíte, celkově tedy skončily také druhé.
Členové výjezdové jednotky pomáhali při ukázce zásahové techniky na zahájení
lázeňské sezony, při pohádkovém lese, kde připravili pro děti pěnu, a při konání
krajského kola hry Plamen v Ostrově. Zasahovali u dvou dopravních nehod, na
požáru budovy v Ostrově, likvidovali olejovou skvrnu nákladního automobilu,
likvidovali hmyz na zahradě u alergické občanky města.
Nastává čas dovolených a začínají prázdniny. Přeji Vám hodně pohody a klidných
chvilek, hodně sluníčka, šťastných návratů a načerpání nových sil a energií 
Krásné léto
Za SDH Jáchymov Anna Plačková

