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VÍTE, ŽE?
Brusnice borůvka je léčivá rostlina
z čeledi vřesovcovitých, rodu brusnice,
která je známá pod lidovým názvem
borůvka, její souvislý porost také jako
borůvčí. Její modrý plod (bobule) stejného
názvu má výraznou chuť a schopnost
barvit do modra. Je zdrojem antioxidantů,
které působí pozitivně proti rakovině.
Borůvková povidla - vyzkoušená
1kg borůvek
500 g cukru krystal
Pěkné, přebrané, lehce oprané borůvky
rozvaříme a necháme do druhého dne.
Poté je svaříme do „husta“ (odpaříme
vodu), přidáme cukr a znovu svaříme, až
zhoustnou. Horká povidla nalijeme do
sklenic, zavřeme a otočíme dnem vzhůru.
Po vystydnutí uložíme na chladnějším místě.
Za RR Petra Javůrková
převzato z https://cs.wikipedia.org/wiki/Brusnice
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
12. zasedání rady města ze dne 31. května 2016:
 schválila finanční dar ve výši 3500,-Kč pro TJ Jáchymov, z.s., se sídlem
náměstí Republiky 75, Jáchymov na pořádání turnaje ve fotbale dne
25.06.2016 a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy
 schválila Účetní závěrku PO Lesy Jáchymov za rok 2015
 schválila Účetní závěrku ZŠ Jáchymov za rok 2015
 schválila cenovou nabídku společnosti PasProRea s.r.o., Holkov 32, 382 32
Velešín, ve výši 43.923,-Kč za „Projekt městského informačního systému
(MIS)“ a pověřuje OHS vystavením objednávky dle cenové nabídky
 schválila kapacitu školního klubu v počtu 120 žáků v Základní škole Marie
Curie-Sklodowské, Jáchymov, příspěvková organizace
13. zasedání rady města ze dne 14. června 2016:
 schválila jednací řád rady města s účinností od 1. 1. 2017
 schválila Smlouvu o spolupráci SO2016 mezi Městem Jáchymov a ČRSpráva úložišť radioaktivních odpadů Praha 1 a pověřuje starostu města
podpisem smlouvy
 schválila jako vítěze výběrového řízení na stavbu „Rekonstrukce střechy,
krovů a fasády kaple sv. Barbory“ firmu Marneo, s.r.o., Mariánská 158,
36301 Jáchymov IČO 02840421, za cenu 795 129,- Kč bez DPH a pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o dílo
 schválila zadávací dokumentaci výběrového řízení na akci „RS - Jáchymov,
Slovany - Dukelských hrdinů, II. a III. etapa“ v režimu podlimitního
otevřeného řízení
 schválila jako dodavatele cvičebního nářadí na Venkovní fitness Panoráma
firmu COLMEX s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3 a to nabídku
č. 16N0754 za cenu 397.451,- Kč včetně DPH s tím, že cvičební prvek
WO2903:WO_2903 b bude nahrazen jiným
 souhlasila s poskytnutím knih z knihovny Latinské školy Cantica sacra
zpěvník Nicolause Hermana, LC 235 Liber Quindecim Missarum, LC 209
Liber Selectarum Cantionum ke studiu a k pořízení kopií studentům hudební
fakulty AMU (hudebnímu tělesu soubor Duae tastae Cantantes) a pověřuje
starostu podpisem dohody
Zpracovala: Hynková

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

OZNÁMENÍ
SBĚRNÝ DVŮR JÁCHYMOV

INZERCE VE ZPRAVODAJI 1 MĚSÍC

1/4 stránky
200,- Kč + 21% DPH
3/4 stránky
600,- Kč + 21% DPH
1/2 stránky
400,- Kč + 21% DPH
1/1 stránky
800,- Kč + 21% DPH
za barevnou inzerci
+ 50%
za vzpomínku
60,- Kč (včetně DPH)
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.

OSVĚDČENÍ O ÚSPOŘE EMISÍ

POTŘEBUJETE SE PORADIT V SOCIÁLNÍ OBLASTI?
Jste zdravotně postižený a nevíte, o které dávky si můžete zažádat? Ubližují vám lidé
nebo prožíváte jinou těžkou životní situaci? Máte v okolí osamělého seniora?
Nebuďte lhostejní.
Městský úřad Ostrov, odbor sociálních věcí a zdravotnictví se zabývá
problematikou poradenství, sociální depistáží, pomocí seniorům, kteří jsou týraní
nebo ohrožení sociálním vyloučením, dále osobami zdravotně postiženými (tělesně,
smyslově, mentálně a duševně). Úzce přitom spolupracuje s poskytovateli služeb,
lékaři a s nestátními subjekty. Přesto je v populaci stále řada lidí, kteří pomoc
potřebují, ale dosud se nedostali do sítě pomoci.
V případě, že máte ve svém okolí člověka, o kterém víte, že potřebuje pomoc,
kontaktujte Městský úřad Ostrov, odbor sociálních věcí a zdravotnictví,
Jáchymovská 1, Ostrov, sociální pracovník Marie Marcinková, tel.: 354 224 858,
725 885 432, email.: mmarcinkova@ostrov.cz.

FOTOHÁDANKA
Zveme vás opět na procházku po
Jáchymově. Kam se musíte vydat,
určitě nebude těžké.
A/ K Běhounku
B/ Na mlýnky
C/ Do parku na náměstí

Odpověď z červnového Zpravodaje: B/ Na Valy. Na odpověď se těšíme do 20.7.
Za RR Ladislava Kulhavá

CO SE U NÁS UDÁLO?
POHÁDKOVÝ LES 2016
Nová cesta „Pohádkovým lesem k dětskému dni“ vedla z Jáchymova na Popov.
Dětský den se uskutečnil 5. 6. 2016 od 9.00 hodin. Pro děti bylo připraveno 12
stanovišť s pohádkovými motivy a postavičkami. Své stanoviště měli junáci, v cíli pak
pro děti byly připraveny atrakce jako skákací hrad, tři prvky lanového centra,
trampolína, střelnice, sjezd na lanové dráze (tuto mohli využít také dospěláci).
Nechyběla jízda na koních, malování na obličej, střelnice. V odpoledních hodinách se
dostavili členové JSDH Ostrov s ukázkou techniky a povozili děti na čtyřkolce. Ve tři
hodiny dorazil pan Kolomazník s dravými ptáky. Byl připraven dostatek občerstvení a
nápojů. Věříme, že si všichni přišli na své, počasí nám přálo. Rodiče strávili celý den
se svými ratolestmi a mohli si ho dostatečně užít. Byla to novinka a tak věříme ve
shovívavost s nedostatky a těšíme se na příští rok.
Veliké poděkování patří organizátorům akce, hasičům, kulturní komisi, Službám
Jáchymov, junákům, TJ Jáchymov, dobrovolníkům z řad místních a přespolních
občanů, dětem ze ZŠ.
Anna Plačková

NOC KOSTELŮ 10. ČERVNA
V letošním roce se Noc kostelů ve Špitálním kostelíku opravdu vydařila. Při této
celorepublikové akci přišlo do kostela na šedesát návštěvníků, což nás velice potěšilo.
Komentovanou prohlídku zahájila průvodkyně, která posléze předala slovo panu
Štěpánu Šlikovi, který humorným způsobem, sobě vlastním, provedl návštěvníky
z přízemí až na půdu. Zde se každý mohl ponořit do svých myšlenek a prohlédnout si
unikátní pozdně gotický krov. Každý, kdo přišel, byl odměněn dobrotou v podobě
Jáchymovského tolaru a šálkem svařeného vína. Děkujeme za návštěvu a příští rok
se těšíme opět na viděnou.
Petra Javůrková

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Osmnáctého června se zaplnila obřadní síň novými občánky města Jáchymova.
V tomto prvním pololetí jsme jich přivítali pět. K úžasné atmosféře přispěly děti z MŠ
Jáchymov a pan hrabě Štěpán Šlik. Přejeme všem dětičkám a rodičům hodně
zdravíčka a spokojenosti.

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ
Ve čtvrtek 23. 6. v 15.00 hodin se sešlo 29 předškoláčků z naší Mateřské školy, aby se
rozloučili s bezstarostným dětstvím a vydali se na cestu školáků. Na školáky je
pasoval pan Štěpán Šlik, paní Fiedlerová předala šerpy školáků a za město od paní
Štikové obdrželi malý dárek a minci pro štěstí. Na závěr si všichni zazpívali písničku
na rozloučenou, paní místostarostka poděkovala paním učitelkám a předala jim
malou kytičku a děti si přebrala paní učitelka první třídy. Pasování bylo velice
působivé, jedno oko nezůstalo suché. Přejeme dětem ve škole nejen samé dobré
známky, ale také spokojenost a spoustu zajímavých zážitků.

Anna Plačková

SETKÁNÍ HORNICKÝCH MĚST - PŘÍBRAM
V sobotu 11. 6. se zástupci města se zakladatelem Jáchymova Š. Šlikem, horníky
a Permoníčky vydali do Příbrami. Konalo se zde 20. setkání hornických měst. Někteří
se zúčastnili slavnostní mše na Svaté Hoře, ale hlavním úkolem pro nás byla účast
v průvodu. A že bylo na co se dívat! V průvodu kráčely hlavně hornické spolky,
kapely, mažoretky, historické postavy a všude výborná nálada. Na náměstí byl každý
vlajkonoš odekorován stuhou. Odpoledne nás čekal ještě jeden kratší průvod na
šachtu sv. Anna. Zde bylo v cíli dobové tržiště s ukázkou řemesel. Pak ještě nějaké
občerstvení, nakoupit suvenýry a hurá domů.
Ladislava Kulhavá

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
PONDĚLÍ
ČTVRTEK

13,00 – 18,00 hod.
13,00 – 18,00 hod.

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

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme naše čtenáře, že v průběhu letních prázdnin, se nebudou konat Neděle
v knihovně a knihovna bude otevřena pouze v pondělí a ve čtvrtek od 13:00-18:00.

ŠKOLNÍ NOVINY
ATLETICKÝ TROJBOJ
Ve čtvrtek 26. 5. se na ZŠ Májová, Ostrov konalo okrskové kolo v atletickém trojboji
(běh 50 m, skok daleký, hod míčkem). Družstvo žáků 1. stupně ve složení Karolína
Otiepková, Vanesa Balážová, Richard Janeczek, Martin Lešťan, Kristýna Josková,
Andrea Domalípová, Jakub Buša a Radek Lešťan se umístilo na skvělém třetím
místě. Kromě celkových výsledků byly v každé kategorii vyhlášeny také výsledky
jednotlivců. První místo ve své kategorii vybojovali bratři Radek Lešťan (5. třída)
a Martin Lešťan (3. třída). Vzhledem k tomu, že postupovaly do okresního kola dvě
nejlepší školy a jelikož žáci ze ZŠ Májová Ostrov jsou v termínu konání okresního
kola na škole v přírodě, přenechali postupové místo našim žákům. Děkujeme všem
sportovcům za vzornou reprezentaci školy a budeme jim držet palce v dalším kole,
které se koná 7. 6. v Karlových Varech.
Mgr. Eva Fousová

OVOCE DO ŠKOL
Od začátku školního roku spolupracujeme s firmou LAKTEA, o.p.s., která nám
každých 14 dnů zasílá do školy ovoce pro žáky 1. stupně. Ve spolupráci s touto firmou
jsme požádali o tzv. doprovodné opatření – Ochutnávkový koš.
Pro žáky 1. až 5. třídy jsme dostali 4 tyto koše (podle počtu žáků). Dne 4. května žáci
prvního stupně měli Ochutnávkové koše připraveny. Ochutnávky exotického ovoce
a zeleniny probíhaly v rámci projektového vyučování. Žáci vyráběli špízy,
ochutnávali a poznávali ovoce, pracovali s pracovními listy a vytvářeli výtvarná díla.
Akce se jim velice líbila.

PROJEKT „VŠE PRO ZDRAVÍ A BEZPEČÍ“ – 26. 4. 2016
Na základní škole M. C. Sklodowské v Jáchymově proběhl 26. dubna 2016 již
7. projektový den pod názvem „Vše pro zdraví a bezpečí“ pro I. stupeň ZŠ. Tentokrát
byl projekt zaměřen na cyklistiku a bezpečný pohyb na silnici.
Žáci byli rozděleni podle barev na čtyři pracovní skupiny. První přednáška byla
zaměřena na besedu o pravidlech v provozu na pozemních komunikacích, zásady
bezpečné jízdy na jízdním kole, doplněné zábavnou formou testy na interaktivní
tabuli. Koordinátorem BESIP byl pan Václav Brož.
Druhá přednáška se týkala také zásad bezpečné jízdy na kole, povinného vybavení
kola, bezpečnostních pomůcek a dopravní výchovy, upozorňování na specifika
rizikových míst v Jáchymově. Besedu vedl pan J. Budík z OO PČR v Jáchymově.
Třetí část projektu byla zaměřena na opakování dopravních značek, povídání
o nejdůležitějších značkách, které musí správný cyklista znát a respektovat. Probíhala
diskuse o tom, jak se má správný cyklista pohybovat na veřejné komunikaci.
Čtvrtá skupina pak vyráběla vlastní dopravní značky podle předlohy tak, aby každý
žák uměl o své nakreslené dopravní značce krátce pohovořit. 3. a 4. skupinu vedly
učitelky školy. Skupiny se během dopoledne na všech stanovištích prostřídaly.
Mgr. M. Málková

ŠKOLNÍ VÝLET
V pátek 10. 6. vyjela naše mateřská školka na výlet do Karlových Varů autobusem.
Po dojezdu k hotelu Pupp se děti radostně přivítaly s panem Honzou Pohodou a jely
lanovkou na vyhlídku Diana. Po krátkém občerstvení děti vystoupaly na rozhlednu,
kde si mohly prohlédnout panorama Karlových Varů a Krušných hor. Pak si pohrály
na minihřišti a prohlédly si minizoo s nádhernými pávy. Vrcholem byla prohlídka
motýlí farmy. Navíc pro nás bylo připravenou divadlo s pohádkou „O veliké řepě“
a každý si vyrobil náramek z připravených korálků. Zážitků měly děti opravdu tolik,
že některé na zpáteční cestě autobusem i usnuly.
Michaela Moravcová

VÝLET ZA RYSEM
V úterý 7. 6. jsme se s dětmi ze třídy Kytiček vydali za rysem. Ten se nám v plné
kráse ukázal a také jsme mohli vidět, jak a co taková „kočička“ snídá. Než jsme se
vydali na zpáteční cestu do Jáchymova, mohli jsme ještě pobýt na moc hezkém
dětském hřišti a krmit kozičky, které zde bydlí. Děti si dopoledne moc užily, a tak
děkuji panu Jedličkovi za hezké chvíle v jeho horském středisku PaM a panu Radku
Vojtkovi, bez kterého by nebylo možné výlet uskutečnit, protože nás ochotně odvezl
autobusem na Nové Město.

DĚTSKÝ DEN VE ŠKOLCE

Ve středu 1. 6. jsme si v mateřské škole oslavili svátek dětí na sportovním hřišti
soutěžemi. Jak naši nejstarší, tak i ti nejmenší, se ukázaly jako velcí bojovníci. Za
jejich výkony na ně čekala jak odměna na jednotlivých stanovištích, tak i „obchůdek
s plyšáky“ ve školce po návratu ze hřiště. Paní Ullischová, v rámci oslav dne dětí,
pozvala všechny děti mateřské školy na zmrzlinku. Zmrzlina byla vynikající a děti si
na ní moc pochutnaly. I když dopoledne bylo náročné, všichni jsme si ho moc užili.
Petra Fiedlerová, DiS., Zástupce ředitelky za MŠ

TVOŘÍLEK - VÍKEND NA CHALUPĚ
Děti z Tvořílku opět prožily pěkný
víkend na chalupě. Nejenže si prošly
naučnou stezku na rozhlednu
Cibulku, ale také si ukuchtily sirup
z bylin, které po cestě nasbíraly.
Počasí sice nepřálo, ale to je
neodradilo od sportovních her
a hlavně od stolování venku na
čerstvém vzduchu. A jak jim
chutnalo. Škoda, že to tak rychle
uteklo.

KOVÁŘSKÁ DÍLNA,
TITANIC
Nedávno jsme navštívili kovářskou dílnu na Horním Hradě. Zhlédli jsme ukázku
kutí železa a výrobu banální věci
jako je hřebík. Ačkoliv se zdá, že
hřebík je věc jednoduchá, samotná
ruční výroba zase tak jednoduchá
není. Smekáme před panem
kovářem.
Největším
zážitkem
našich
dobrodružství byla výstava Titanic
v Praze. Velmi působivá výstava
v nás zanechala hluboký dojem. Na
začátku výstavy každý obdržel
vstupenku se jménem pasažéra a na
konci jsme se dozvěděli, zdali
přežil. Vystavované artefakty byly z vraku Titaniku, kopie kabin a jídelny ve skutečné
velikosti.
Vše
bylo
doprovázeno fotografiemi
z výroby
Titaniku,
konstrukčními návrhy a
zajímavostmi spojenými
s jeho výrobou. Také jsme
si mohli sáhnout na
skázutvorný
ledovec.
Brrr.
Zajímavé
bylo
schodiště, jehož věrná
kopie se nachází v Radium
Palace v Jáchymově.
Petra Prokůpková

ŘÁDILI V PRAZE
Žáci 2. třídy zdejší základní školy opět prožili víkendovou sobotu v Praze 10 na
hřištích Gutovky.
Jedinečné hřiště, které zřídil Úřad městské části Praha 10 pro mládež mladšího i
staršího věku a kde naleznete vše, na co si vzpomenete. Od prolézaček, kolotočů a
houpaček pro nejmenší až po horolezecké stěny, golfu, lanového centra pro malé děti
a brzy na podzim i ledovou plochu, která se v současné době dá využívat k bruslení
na kolečkových bruslích.
Když jsme odjížděli z Jáchymova, mrholilo a bylo cca 17° C a když jsme přijeli do
Prahy, bylo jasno, slunečno a 25 °C. Některé děti se i koupaly v rybníčkách, protože
je tam také vodní svět pro děti.
Cesta je jednoduchá. Z Karlových Varů autobusem RegioJet do Prahy a odtud
metrem na stanici Strašnická. Když vyjdete z metra, je areál Gutovka přímo cca 50 m
před Vámi.
Po celodenním prolézání, houpání a veškerých dalších radostech jsme k večeru
vyrazili zpět k domovu. A tady je pár fotek…

Krátce poté podnikla 2. třída třídní výlet po Krušných horách, kde zavítala na Nové
Město, podívat se na rysí holčičku Sixi. Je úžasná. Ale množství dětí ji přece jen
nenechalo v klidu. Šli jsme pěšky z Jáchymova na Nové Město, za hotelem Petr jsme
opět narazili na houpačky (ukázala nám je ukryté za domky úžasná paní servírka),
kde jsme se pohoupali, vyskotačili a nasvačili a pak jsme vyrazili zpět ke škole. Ještě
jsme se rozloučili s rysí slečnou a tato překrásná místa opusili…

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.
Nová stálá výstava: Hudba v Krušnohoří
Stálou expozici rozšířila výstava přibližující hudební minulost života v krušnohorské
oblasti. Výstava rozdělená do několika tématických sekcí prezentuje kolem stovky
zajímavých exponátů od hudebních nástrojů přes tištěné záznamy po různá umělecká
a lidová ztvárnění hudebního života.

Výstava: Bez hranic. Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí
11. 6. - 18. 9. 2016
Výstavou Bez hranic provede její autorka
Na jedinečné výstavě "Bez hranic. Umění
v Jáchymově a Krušnohoří mezi gotikou a
renesancí" v Královské mincovně
naleznou návštěvníci množství informací
k jednotlivým exponátům i k místům,
odkud pocházejí. Mnohem více je však
možné se dozvědět přímo od autorky
výstavy doc. Michaely Ottové z Ústavu
pro dějiny umění Filozofické fakulty
Univerzity Karlovy v Praze, která
zájemce výstavou provede i se
zasvěceným komentářem. Komentované
prohlídky se konají 3. a 30. července vždy
od 15 hodin.
K výstavě je také možné zakoupit unikátní
katalog. Obsahuje nejen fotografie
exponátů, ale také odborné texty a
informace, které zasazují vystavené umění
a dobu vzniku do širšího kontextu. Katalog má 790 stran, váží 4 kilogramy a stojí 850
korun, což je vzhledem k obsahu a rozsahu cena více než příznivá.

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. Přijďte se podívat na skvost
našeho města.
V červenci se konají prohlídky vždy v pondělí, středu a v pátek. Začátky
jednotlivých prohlídek jsou v 14.00 a 15.00 hodin, později nebudou návštěvníci
vpuštěni. Prohlídka trvá cca 45 min. Texty v anglickém, německém a ruském jazyce
k dispozici. Provázet Vás budou pracovnice IKC Jáchymov.
PROHLÍDKA SE NEKONÁ v pátek 1. 7. a 22. 7. a v pondělí 4. 7.
Je možná změna otevírací doby z důvodu probíhající rekonstrukce střechy. Dovíte
se na stránkách města. Děkujeme za pochopení a těšíme se na vaši návštěvu.
Vstupné: dospělí 50,- Kč, děti a studenti 30,-Kč
Pro skupiny nad 10 osob je možné domluvit prohlídku i v jiném, než běžném, termínu.
Domluva je nutná min. 14 dní předem. Tel: 353 811 379 IKC.

PROHLÍDKA KOSTELA SVATÉHO JÁCHYMA
Přijďte si prohlédnout nádherný novogotický
interiér a několik renesančních pamětihodností,
které se dochovaly po požáru v r. 1873.
Po požáru v roce 1876 vysvětil kostel arcibiskup
pražský kardinál Schwarzenberg.
Novogotickou stavbu navrhl architekt Josef
Mocker.
Roku 1992 byly instalovány nové zvony
a vysvěceny světícím biskupem pražským F. V.
Lobkoviczem.
Prohlídka se uskuteční ve čtvrtek 21. 7. 2016
Český výklad od 16.00 hodin
Mše se konají vždy ve středu od 16.00 hodin
a v neděli od 10.00 hodin.

KULTURNÍ PROGRAM ČERVENEC 2016
RADIUM PALACE
7. 7. čtvrtek 20:00 hod.
sál
vstupné 140 Kč
PŘÍPITEK S JOHANNEM STRAUSSEM
Slavnostní operetní koncert v podání členů Plzeňské operetní scény – Liana Sass –
soprán, Milan Vlček – tenor, Jiří Rajniš – baryton a Robert Fuchs – klavírní
doprovod. Na programu slavné skladby od J. Strausse, E. Kalmána, O. Nedbala
a dalších.
14. 7. čtvrtek 20:00 hod.
sál
vstupné 120 Kč
Jazzový koncert FRANTIŠEK UHLÍŘ TEAM & LEE ANDREW DAVISON
Špičkové jazzové uskupení FRANTIŠEK UHLÍŘ TEAM & LEE ANDREW DAVISON
(USA) tvoří vynikající americký zpěvák LEE ANDREW DAVISON, jeden z nejlepších
evropských kontrabasistů FRANTIŠEK UHLÍŘ, skvělý pianista JIŘÍ RŮŽIČKA
a česká bubenická legenda JAROMÍR HELEŠIC. Během vystoupení uslyšíte vlastní
úpravy jazzových standardů i originální kompozice členům kapely.
21. 7. čtvrtek 20:00 hod.
sál
vstupné 250, 200, 150 Kč
MISTROVSKÉ PĚVECKÉ KURZY GABRIELY BEŇAČKOVÉ / OPERETNÍ
KONCERT - GABRIELA BEŇAČKOVÁ, LEGENDA SVĚTOVÉ OPERY
Nejkrásnější průřez světovou a českou vokální tvorbou nejznámějších operetních
melodií. V programu se představí světově proslulá česká operní pěvkyně –
sopranistka slovenského původu Gabriela Beňačková a vynikající charismatický
tenor Jakub Pustina. Klavírní doprovod profesorka na JAMU Marta Vašková.
28. 7. čtvrtek 20:00 hod.
sál
vstupné 190, 150 Kč
MISTROVSKÉ PĚVECKÉ KURZY GABRIELY BEŇAČKOVÉ – ZÁVĚREČNÝ
GALAKONCERT ABSOLVENTŮ
Překrásná kompozice árií a duetů. Zazní nádherné melodie Mozarta, Belliniho,
Donizettiho, Verdiho, Bizeta a dalších velikánů světové operní tvorby v podání všech
deseti talentovaných a krásných umělců z Kanady, Maďarska, Polska, Chorvatska,
Koreje, Německa a České republiky. Klavírní doprovod profesorka na JAMU Marta
Vašková.

BĚHOUNEK
5. 7. úterý 19:30.

sál
vstupné 120 Kč
CLARINET SOCIETY HRAJE SWING
Teplické hudební seskupení hraje převážně swingovou hudbu ve vlastních aranžích.
Uslyšíte skladby swingových velikánů jako G. Millera, D. Ellingtona nebo
G. Gershwina, ale i českých autorů Jaroslava Ježka, Alfonse Jindry a mnoha dalších.

19. 7. úterý 19:30

sál
vstupné 100 Kč
POPOVÝ SVĚT VERONIKY SAVINCOVÉ
V programu zazní známé populární skladby. Hudební doprovod Veronika (klavír)
a Jan Tölg (kytara). Veronika je absolventkou Pražské konzervatoře. Účinkovala
v představení Národního divadla a filmu J. Suchého a J. Šlitra, v divadle Semafor.
Vystupuje jako sólistka v kapele Abba World Revival. Natáčela pro TV Šlágr.
26. 7. úterý 19:30 hod.
sál
vstupné 150 Kč
MISTROVSKÉ PĚVECKÉ KURZY GABRIELY BEŇAČKOVÉ - SLAVNOSTNÍ
KONCERT ÚČASTNÍKŮ
Jedinečný program složený z písní, operních a operetních melodií světového
repertoáru, ve kterém vystoupí všech deset účastníků Mistrovských pěveckých kurzů
Gabriely Beňačkové. Klavírní doprovod profesorka na JAMU Marta Vašková.

CURIE - kavárna
12. 7. úterý 19:30 hod.

vstupné 100 Kč

VESELÍ PLZEŇSKÝ PEPÍCI
Vy, co jste to poznali a stále si je zvete, už to dobře znáte, ostatní se mohou
přesvědčit! V pestrém programu hrají nejen na harmoniku, heligonku, ale i na
fanfrnoch, sedlácké hrábě, cep, vozembouch apod. Zahrají Vám lidové písničky
z Plzeňska Josef "Dvorák" KUPILÍK a Josef "Pepi" POSPÍŠIL.
20. 7. středa 19:30 hod.
vstupné 100 Kč
RECITÁL WALDY "Vzpomínka na Waldemara Matušku"
Hodinový pořad Vladimíra Waldy Nerušila, který mluveným slovem, proložený
písničkami, mapuje život pěvecké legendy československé populární hudby od dětství
až po samý vrchol umělecké dráhy. Na své si přijdou všichni fanoušci a posluchači,
kteří mají rádi Waldemara Matušku.
25. 7. pondělí 19:30 hod.
vstupné 100 Kč
VEČER SLAVNÝCH MUZIKÁLŮ
Koncert zpěvačky Kateřiny Bodlákové s doprovodem pianisty J. Henry Volfa je
poskládaný ze známých světových skladeb. Stylově vychází z blues a akustického
popu s přídechem jazzu. Zpěvačka je veřejnosti známa díky účinkování v pořadech
Miroslava Donutila.

ALTÁNEK V LÁZEŇSKÉM PARKU
1. 7. pátek v 15:00 hod.

zdarma

COUNTRY SKUPINA PATRIOT
Skupina Patriot Vám zahraje bluegras písničky vlastní i převzaté. 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...

8. 7. pátek v 15:00 hod.

zdarma

PEPA ŠTROSS A SYN
Těšit se můžete na převážně swingové písničky, texty většinou o lásce, psány s lehkou
ironií a nadhledem. Průvodní slovo vtipné, nechybí ani recitace (Kainar, Villon,
Ferlinghetti, Precert).
15. 7. pátek v 15:00 hod.
zdarma
LUKÁŠ ZDENĚK S AKUSTICKOU KYTAROU
Ostrovský písničkář zahraje nejen svoje, ale také známé písně od Tomáše Kluse,
skupin Chinaski, Lucie a dalších.
22. 7. pátek v 15:00 hod.
zdarma
HARMONIKOVÉ DUO Renata & Josef Pospíšilovi
známé a světové šlágry, evergreeny a hity české a německé dechovky zazní v podání
vynikajících harmonikářů Josefa a Renáty Pospíšilových. Od podzimu roku 2012 se
stali tváří nové privátní československé lidové televize ŠLÁGR.
29. 7. pátek v 15:00 hod.
zdarma
LUCIE & HENRY BAND - RECITÁL 2016
Lucie Zemanová dostudovala pěveckou konzervatoř a uvedla několik svých úspěšných
koncertních projektů s výbornými kapelami. Navzdory svému mládí je velmi zkušenou
a vynikající interpretkou jazzové, swingové a populární hudby, která se opírá o velmi
dobrou znalost stylové hudební interpretace.

KULTURNÍ DŮM
8. 7. pátek 19:30 hod.

vstupné 60 Kč

2 AKTOVKY V JEDNOM
ROZMARNÁ ŽENA a SVATEBNÍ KOŠILE SVATEBNÍ NOC
Dva starší pánové si nacvičí koncert a po úspěšném uskutečnění si slíbí užít s lehkou
ženou… Hrají: Václav Novotný, Radek Wolf, Lenka Novotná. Režie: Jan Mareš
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? Anebo to všechno dopadne
úplně jinak? Hrají: Lena Pintnerová, Radek Wolf. Režie: Petr Pokorný. Dva příběhy
o mužích a ženách dvakrát více smíchu!

KOSTEL SVATÉHO JÁCHYMA
6. 7. středa 19:30 hod.
vstupné 230 Kč
AVE MARIA - KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY
Slavné varhanní skladby, virtuozní árie a sonáty zazní v podání předních českých
umělců. Soprán - Terezie Švarcová, varhany - Michaela Káčerková, trubka - Adam
Richter, Státní opera Praha.

29. 7. pátek, 19:30 hod.
vstupné 190 Kč
ORGAN GALA - POCTA J. S. BACHOVI
V nádherné akustice kostela sv. Jáchyma se rozezní královský nástroj s díly
nejslavnějšího skladatele pro varhany J. S. Bacha a jeho následovníků. Program:
J. S. Bach, F. Mendelssohn - Bartholdy, R. Schumann.

KINO RADIUM JÁCHYMOV
2. 7. sobota 19:30

vstupné 70 Kč

SAN ANDREAS
Dobrodružný / Katastrofický / USA / 2015 / 114 min / od 12 let
Poté, kdy o sobě dá vědět nechvalně známý tektonický zlom San Andreas a vyvolá
v Kalifornii zemětřesení o síle 9 stupňů Richterovy stupnice, vydávají se pilot
průzkumného a záchranného vrtulníku a jeho bývalá manželka, s níž již delší dobu
nežije, na cestu z Los Angeles do San Francisca zachránit svou jedinou dceru...
Hrají: Dwayne Johnson, Alexandra Daddario...
6. 7. středa 19:30

vstupné 70 Kč

POLDŮV ŠVAGR
Akční / Komedie / USA / 2016 / 101 min / od 12 let
Ben Barber (Kevin Hart) má čerstvý diplom z policejní akademie a vyhlídku na
šťastný život po boku krásné Angely. Její brácha James Payton (Ice Cube) z toho není
ani trochu nadšený, když už se mu nepodařilo sestře svatbu rozmluvit, rozhodne se
z Bena udělat pořádného chlapa... Hrají: Olivia Munn, Kevin Hart, Ice Cube, Ken
Jeong, Tika Sumpter...
9. 7. sobota 17:00

vstupné 30 Kč

HRDINA MAX
Dobrodružný / Rodinný / USA / 2015 / 111 min.
V armádě neslouží pouze muži a ženy oddaní své vlasti, příběh služebního psa Maxe
je tomu důkazem. Po tragických událostech v Afghánistánu se Max vrací zpět do
Spojených států. Jeho věrný přítel a trenér zahynul v boji, Max se tak musí s celou
záležitostí vyrovnat. Na pomoc přichází rodina padlého vojáka, která se Maxe ujímá.
9. 7. sobota 19:30

vstupné 70 Kč

PARADISE TRIPS
Komedie / Drama / Belgie / 2015 / 90 min
Mario je řidič, řidič dálkového autobusu. Takový, jakého známe všichni, věčně
zachmuřený a nevrlý, znuděný svým životem, manželstvím i prací. Autobus je ale jeho
hrad a co řekne Mario, to platí. Mario vozil svým autobusem celý život důchodce
k moři do Chorvatska a teď se sám chystá do důchodu. Jako poslední kšeft přijme
speciální zakázku...

13. 7. středa 19:30

vstupné 70 Kč

RODINNÝ FILM
Drama / Česko / Německo / Francie / Slovinsko /2015/ 95 min /od 12 let
Jak se vypořádají s nečekanou svobodou dvě dospívající děti, jejichž rodiče se vydali
na plavbu jachtou po oceánu? Co udělá odloučení s dosud perfektně fungující
rodinou? A co když do tohoto rodinného „testu" vstoupí další, nečekaně dramatická
událost? Hrají: Karel Roden, Vanda Hybnerová, Jenovéfa Boková, Daniel Kadlec,
Martin Pechlát...
16. 7. sobota 17:00, 19:30

vstupné 70 Kč

KRÁLOVÉ HOR
Drama / Rakousko / 2015 /97 min
Mládě orla je svým starším bratrem vyhozeno z hnízda, a tím odsouzeno k smrti.
Chlapec Lucas (Manuel Camacho) nezná lásku, ani teplo domova. Po smrti matky se
jeho otec (Tobias Moretti) uzavřel do sebe a utápí se v zármutku. Osud svádí Lucase
a orlí mládě dohromady. Chlapec ptáče zachrání a pojmenuje ho Abel...
20. 7. středa 19:30

vstupné 70 Kč

TAJEMSTVÍ POUZE SLUŽEBNÍ
Drama / Česko / Slovensko / 2016/ 98 min
Ve čtyřech tragikomicky laděných povídkách: tajemství bankovní, zpovědní, lékařské
a státní, se divák dozví, co všechno se může stát, když bankovní úředníci, farář, lékař
a ministr vyzradí, nebo zneužijí služební tajemství. Bez ohledu na důvod svého
jednání tak mohou způsobit kuriózní potíže, nebo i tragédii. Hrají: Oldřich Vlach,
Regina Rázlová...
23. 7. sobota 19:30

vstupné 80 Kč

LÍDA BAAROVÁ
Životopisný / Drama / Romantický / Česko /2016 / 110 min /od 12 let
Česká herečka Lída Baarová je v roce 1934 pozvána do berlínských filmových
ateliérů Babelsberg, považovaných za evropský Hollywood. Po počátečních potížích
nakonec okouzlí i davy fanoušků v celém Německu. Tisk ji vynese na titulní strany
jako jednu z nejkrásnějších žen Evropy. Hrají: Táňa Pauhofová, Karl Markovics,
Gedeon Burkhard, Simona Stašová...
27. 7. středa 19:30

vstupné 70 Kč

DÁNSKÁ DÍVKA
Romantický / Životopisný / USA / Dánsko / Německo /2015/ 119 min /od 15 let
Film Dánská dívka vás zavede do Kodaně dvacátých let minulého století. Einar
Wegener (Eddie Redmayne) patří k nejlepším dánským malířům své doby, jeho žena
Gerda (Alicia Vikander) mu přitom poskytuje maximální podporu a přitom se sama
snaží prorazit jako portrétistka. Pozvolné borcení jejich harmonického vztahu
odstartuje banální příhoda...

vstupné 30 Kč

30. 7. sobota 17:00

ROBINSON CRUSOE: Na ostrově zvířátek
Animovaný / Dobrodružný / Komedie Belgie / Francie / 2016 / 90 min
Na malém exotickém ostrově žije velmi přátelský papoušek Úterý ve společnosti svých
zvířecích přátel. Úterý celý život sní, že bude objevovat svět. Po strašlivé bouři najde
Úterý na pláži stvoření, které nikdy neviděl: člověka jménem Robinson Crusoe...
vstupné 70 Kč

30. 7. sobota 19:30

ZOOLANDER 2
Komedie / USA / 2016 / 102 min /od 12 let
Uběhlo deset let a Derekovi, ani jeho kámošovi Hanselovi už ve světě modelingu
dávno pšenka nekvete. Pro něj jsou odepsaní a mrtví. Mrtvé (ale v pravém slova
smyslu) začínají být i vybrané hudební celebrity, jejichž násilné konce spojuje jeden
zvláštní detail – každého z nich našla policie s grimasou kopírující jeden z unikátních
pohledů Dereka Zoolandera. Hrají: Ben Stiller, Owen Wilson, Penélope Cruz, Will
Ferrell, Olivia Munn, Christine Taylor, Kristen Wiig, Benedict Cumberbatch, Justin
Theroux, Katy Perry, Justin Bieber...

ČTENÁŘI PÍŠÍ

Tanečníci Miráklu slaví další úspěchy
V našem
městě
žijí
opravdu
talentované a šikovné děti. Tanečníci
Miráklu a úřadující mistři světa jsou
v současnosti bez konkurence a tak není
divu, že na své konto přidávají řadu
cenných medailí a sbírají nejedno
ocenění. V letošním roce si na
Mistrovství ČR Mirákl vytančil titul
Czech Dance Masters.
Naše město zde reprezentovalo jméno
Terezka Kunstová. Ta bojovala
v kategorii děti, kde Mirákl získal
nádherné 1. místo – choreografie Tichá
pošta, 1. místo vybojovala Terezka také
v kategorii duo – choreografie Give me
your hand, ve které se předvedla spolu
s Aničkou Burešovou
Terezce a celé taneční skupině Mirákl gratulujeme a přejeme mnoho dalších medailí
a úspěchů.
Pokud máte doma šikovné děti i Vy, neváhejte a napište nám. Rádi jejich úspěchy na
stránkách Zpravodaje uveřejníme. Máme být na co pyšní.
Za RR Petra Javůrková

Poděkování –„Pomáhat a chránit“
Ráda bych zde poděkovala jménem našeho penzionu i jeho hostů příslušníkům
Policie ČR v Jáchymově, jmenovitě Vlastimilu Felcanovi a Janu Jedličkovi, za velmi
profesionální a hlavně lidský přístup při zásahu na Mariánské dne 14. 6. 2016.
Doslova a do písmene zde naplnili heslo "pomáhat a chránit". Jsem ráda, že máme
v Jáchymově takové skvělé policisty a ještě jednou jim děkuji.
Ing. Lenka Černá, chata LESANKA

Noc kostelů
Pěvecký
soubor
"Pražští
pěvci", smíšený komorní sbor,
zazpíval 10. června v kostele sv.
Jáchyma v rámci první části
"Noci kostelů" v Jáchymově,
skladby zejména Petra Iljiče
Čajkovského. Byl to velmi
krásný zážitek - slyšet duchovní
hudbu ruských a ukrajinských
skladatelů v podání vynikajících
umělců.
Mgr. Stanislav Mistr založil
uvedený pěvecký sbor, který řídí, roku 1992. Sám také zpívá. Sbor se věnuje
především moderní vážné hudbě soudobých skladatelů. Jejich repertoár však
obsahuje, jak jsme slyšeli, i díla minulosti.
R. Jan Eisenstein

SKAUTSKÉ STŘEDISKO ARNIKA
Druhou květnovou sobotu jsme se vydali na delší dobu plánovanou návštěvu
chomutovského ZOOparku. Výhled na dobré počasí byl nejistý, nakonec nám ale
nepršelo a užili jsme si jarního sluníčka. Prolezli jsme vlčí norou, viděli jsme mnoho
zvířat, nakrmili si tuleně a zařádili si na houpačkách, skluzavkách a prolézačkách.
Účast na akci byla hojná, díky dopravní dostupnosti a průjezdnosti s námi vyrazili
i naši nejmenší :-)
Hned následující sobotu jsme se zúčastnili tradičního setkání politických vězňů
"Jáchymovské peklo". U památníku před kostelem sv. Jáchyma jsme také my položili
květinu. Pietní akce se letos poprvé konala na nově zrekonstruovaném prostranství
před kostelem.
První červnovou neděli jsme pomáhali
se zajištěním tradiční jáchymovské akce
na netradičním místě. Pro účastníky
Pohádkového lesa jsme měli připravena
3 stanoviště s úkoly: skok do dálky,
házení fazolí do ešusu a zatloukání
hřebíků. Pro děti byly připraveny
zvířátkové samolepky a malá sladkost.
Všem dětem i dospělým přeji pěkné
prázdniny a krásné letní počasí!
Fotografie z akcí: http://arnikajachymov.rajce.idnes.cz.
Tomáš Barth, vedoucí střediska

HASIČI JÁCHYMOV
V měsíci květnu a červnu se konala všechna okresní a krajská kola Karlovarského
kraje. Naše SDH zde mělo zastoupení v kategorii dětí i dospělých. Děti obsadily
v mladší kategorii páté místo, ve starší kategorii šesté místo a přípravka na krajském
kole přípravky získala třetí místo. Dorostenky obhájily loňský postup na MČR
a i letos postupují na MČR, tentokrát do Českých Budějovic. Postup na MČR si
vybojovali také naši dorostenci. Z prvního místa střední kategorie postoupil František
Trefný, Lukáš Vaněček a Kamil Plaček s týmem Horního Slavkova postoupili za
družstvo dorostenců. V květnu 21. 5. – 22. 5. 2016 se děti zúčastnily výletu do
Čichořic, kde si užily úžasný víkend. Na konci prázdnin si vyzkoušely také noční
závody na Rudolci u Březové na Sokolovsku. V neděli 26. června se zúčastnily
vyřazovacího závodu v Dalovicích v běhu na šedesát metrů s překážkami a vůbec si
nevedly špatně. V mladší kategorii stály na stupních vítězů hned dvě naše závodnice,
na třetím místě Pavla Peteříková a zlato si vybojovala Martina Kostková. Smolařem
dne byl Kamil Plaček.
Dospěláci na krajské kolo sestavili dvě družstva – ženy a muže. Ženy se umístily na
krásném druhém místě. Po dlouhé době se objevili na okresním a krajském kole také
naši muži, nevedli si vůbec zle a obsadili krásné třetí místo.
Členové SDH v těchto měsících pomáhali městu při konání Otevírání mlýnků,
Pohádkového lesa a fotbalovém turnaji.
Výjezdová jednotka zasahovala při záchraně kočky, dvakrát při požáru, jedenkrát
u dopravní nehody. Někteří členové se také zúčastnili oslav jednotky Ostrov.
Přeji všem krásné, pohodové prázdniny a dovolenou.
Za SDH Jáchymov
Anna Plačková

