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VÍTE, ŽE?
SLUNÉČKO SEDMITEČNÉ
Berušku znáte asi každý, takže není třeba ji
nějak dlouze představovat. Je známa
především svými červenými krovkami, na
kterých je sedm černých teček. Hlavu má
celou černou. Larva je šedočerná s
červenožlutými bradavkami. Stejně jako
dospělý brouk je i larva dravá.
Můžeme je vidět po celé střední Evropě.
Najdeme ji na stromech, keřích i bylinné
vegetaci.
Asi nejoblíbenější kořistí tohoto brouka
jsou larvy mšic. Právě díky tomu je všude
vítán. Žijí většinou samostatně, jen na zimu
se shlukují do malých skupinek a skrývají se většinou pod kameny. Na jaře samičky
kladou vajíčka na spodní stranu listů rostlin nebo do různých štěrbin. Zhruba po
týdnu se z nich líhnou pestré pohyblivé larvy. Délka dalšího vývinu závisí na teplotě.
V průměru je to 30 - 60 dní.
Za RR Petra Javůrková
převzato z http://www.priroda.cz/lexikon.php?detail=100
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
úvodem Vás chci jen krátce obeznámit s některými investičními akcemi, které
připravujeme pro letošní rok. Největší z nich je Revitalizace náměstí Na Slovanech
spočívající v obnově parku s vytvořením menšího hřiště pro malé děti, vybudováním
altánu a osazením potřebného mobiliáře (lavičky, odpadkové koše apod.). Takovým
okrasným prvkem bude vyvedení potůčku vyvěrajícího zpoza haldy na povrch
s osazením hracích prvků. V rámci této stavby dojde i k celkové opravě komunikací
s vytvořením parkovacích míst. Rozpočtované náklady této stavby činí 11 mil. Kč,
z toho činí dotace z MMR 4 mil. Kč. Zbytek bude hrazen z vlastních prostředků města.
Další významnou stavbou bude celková rekonstrukce schodiště naproti radnici
vyvedená ve stejném duchu, jako prostranství před kostelem sv. Jáchyma. Náklady na
opravu tohoto chodníku budou činit cca. 2 mil. Kč a budou hrazeny z rozpočtu města.
Pokud se nám podaří získat stavební povolení, chtěli bychom ještě v letošním roce
opravit můstek pod hotelem Radium Palace. Jeho havárie velice zkomplikovala
dopravní situaci v této části města, což se plně projevilo při slavnostním otevření již
110. lázeňské sezóny. Další havárii, kterou musíme v letošním roce, v součinnosti
s Karlovarským krajem vyřešit, je sesuv svahu ve Svojsíkově ulici s následným
rizikem poškození objektu Mincovny. Odstranění těchto havárií zatím není přesně
vyčíslené, odhadujeme je v řádech jednotek milionů.
Před 2 roky jsme odstranili takový největší „vřed“ na kráse Jáchymova. V letošním
roce bychom chtěli odstranit další – objekt bývalé „Mediky“ pod Jáchymovem s tím,
že na místě zůstanou zachovány pozůstatky nejstaršího mlýna v Čechách, tzv.
Petterova mlýna. Uvedl jsem jen významnější akce, k nim se přiřadí celá řada
drobnějších.
V některém z minulých vydání Zpravodaje jsem psal o navázané spolupráci
s městem Schneeberg, se kterým bychom chtěli v letošním roce podepsat partnerskou
smlouvu. V uplynulých dnech se uskutečnila návštěva představitelů Schneebergu
v čele se starostou města u nás v Jáchymově. V rámci této návštěvy proběhla
prohlídka prostor radnice, následně jsme fárali na dole Svornost, poté došlo
k prohlídce muzea, školy i hasičárny. Celá návštěva, která proběhla ve velice
příjemné atmosféře, byla ukončena společným pozdním obědem, kde obě strany
vyjádřili přesvědčení ve spolupráci dále pokračovat. Atmosféru tohoto setkání
dokládají fotografie, uvedené na jiném místě Zpravodaje.
Rád bych závěrem ještě jednou poukázal na odkaz popisující soutěž osmnáctiveslic,
na který jsme srdečně zváni: http://www.silberstrom.de.
Máme tu červen, končí škola, začínají prázdniny a dovolené a já Vám přeji jejich
krásné a spokojené prožití.
Ing. Bronislav Grulich
starosta města

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
9. zasedání rady města ze dne 3. května 2016:
 schválila Smlouvu o zřízení služebnosti na stavbu „Optické napojení objektu
ČRa/RKS Klínovec, 1. etapa“ s právnickou osobou České Radiokomunikace,
a.s., se sídlem Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6
 schválila Smlouvu o právu služebnosti uzavřenou mezi společností Povodí
Ohře, s.p. a Městem Jáchymov spočívající v právu umístit a dále provozovat
stavbu části parkoviště na pozemky p. č. 5235/1 a 5233 v k. ú. Jáchymov, na tř.
Dukelských hrdinů za cenu 63.555,- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy
 schválila užití městského znaku na připravovaných publikacích p. RNDr.
Hlouška (Jáchymov, urbanistický skvost; Jáchymovští souputníci; Kapesní
publikace místních minerálů)
 vzala na vědomí doplnění městského mobiliáře o nákup 2 laviček, odpadkového
koše v parku u kostela sv. Jáchyma + koš u autobusové zastávky u radnice
 souhlasila s místní úpravou provozu na místní komunikaci II. třídy 1b, ulice
K Lanovce, obec Jáchymov
10. zasedání rady města ze dne 4. května 2016:
 revokovala své usnesení č. 1.17 ze dne 3.5.2016 ve věci schválení Dohody
o ukončení nájemní smlouvy č. 06/12 o nájmu pozemků se spol. Služby
Jáchymov, s r.o.
11. zasedání rady města ze dne 17. května 2016:
 schválila nabídku společnosti Ateliér Maur s.r.o. na bezplatnou ekologickou
likvidaci vánoční výzdoby, která byla městem pořízena v roce 1999
 schválila nabídku firmy Údržba silnic, a.s, na opravu místních komunikací za
cenu 495,- Kč/m2 bez DPH
 schválila nabídku firmy PFI, s.r.o. na realizaci veřejné zakázky v režimu
podlimitního otevřeného řízení na akci „Regenerace sídliště – Jáchymov,
Dukelských hrdinů II. etapa“ za cenu 38 000,- Kč bez DPH
 schválila Smlouvu o reklamě mezi Městem Jáchymov a MB Media Production
Group s r.o. se sídlem Paléřova 157/11, Střešovice, Praha 6. Jedná se
o propagaci v rámci informační smyčky na lokálním kanálu TV Ostrov
kabelové sítě v Ostrově a zveřejňování dalších informací dle dohody v období
od 1.5.2016 – 30.4.2017

OZNÁMENÍ
HOVORY S OBČANY
Hovory s občany se konají dne 15. 6. 2016 od 16.00 hod. na MěÚ Jáchymov.

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZM
XVI. veřejné zasedání ZM se koná dne 22. 6. 2016 od 17.00 hod. na MěÚ Jáchymov.

SBĚRNÝ DVŮR JÁCHYMOV

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

POLICIE JÁCHYMOV
Nové mobilní telefonní číslo na OOP v Jáchymově: 735 788 291.

CENTRUM JEDNODENNÍ A PLÁNOVANÉ CHIRURGIE
Dovolte nám, abychom Vás touto cestou informovali, že 1. 6. 2016 bude
chirurgické oddělení Nemocnice Ostrov transformováno z akutního lůžkového
oddělení do režimu jednodenní chirurgie. „Jednodenní“ znamená zkrácenou dobu
pobytu v nemocnici po elektivní (plánované, ne akutní) operaci na nejméně jeden
den.
K Centru jednodenní a plánované chirurgie náleží provoz ambulance, která však
nebude přijetí akutní stavy vyžadující hospitalizaci. Tato ambulance bude v provozu
v pracovní dny v čase od 7.00 do 15.30 hodin a paralelně bude ošetřovat také běžné
chirurgické stavy. Pohotovostní chirurgické služby nebudou vykonávány.

CESTOVNÍ DOKLADY PRO DĚTI
Pro cestování s dětmi do zahraničí platí, že i dítě musí mít vlastní cestovní doklad.
Cestovní pas pro dítě do 15 let stojí 100,- Kč a dobu platnosti má stanovenou na
5 let. Po většině území Evropské unie a také Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé
hory, Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska a na Island může dítě cestovat pouze
s občanským průkazem. Cena za vydání občanského průkazu pro dítě do 15 let je
50,- Kč. Více informací naleznete na webu: www.mzv.cz v sekci „Cestujeme“.

MISTROVSTVÍ SVĚTA V ORIENTAČNÍM BIATLONU
Rádi bychom Vás tímto informovali o pořádání významné sportovní soutěže na
území města Jáchymova a v jeho nejbližším okolí. Ve dnech 2. – 5. 7. 2016 zde bude
probíhat MITROVSTVÍ SVĚTA V ORIENTAČNÍM BIATLONU 2016. Těšit se
můžete na klasiku, sprint i závody štafet. Sportu zdar!

NABÍDKY VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST
Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola Jáchymov, příspěvková
organizace přijme:
- učitele/učitelku pro 1. stupeň ZŠ na úvazek 1,000. Nástup 01. 09. 2016. Zařazení do

platové třídy a stupně 12.1. Podmínka: vysokoškolské studium.
- učitele/učitelku pro 2. stupeň ZŠ - aprobace ČJ nejlépe v kombinaci s VKO, VV,
DĚ nebo ZE na úvazek 1,000. Nástup 01. 09. 2016. Zařazení do platové třídy
a stupně 12.1. Podmínka: vysokoškolské studium.
- učitele/učitelku IKT - učitelství 2. stupně, aprobace IKT na úvazek 0,450. Nástup
01. 09. 2016. Zařazení do platové třídy a stupně 12.1. Podmínka: vysokoškolské
studium.
- učitele/učitelku AJ - učitelství 2. stupně, aprobace AJ na úvazek 0,400. Nástup
01. 09. 2016. Zařazení do platové třídy a stupně 12.1. Podmínka: vysokoškolské
studium.
Více informací na tel. č. 608 163 302. Strukturovaný životopis zasílejte na e-mail
smetanova.evik@seznam.cz.

CO SE U NÁS UDÁLO?
ČARODĚJNICKÝ REJ
Sobotní podvečer 30. dubna se v Jáchymově slavil Čarodějnický rej. U Šlikovky se
sešlo mnoho malých i velkých čarodějnic a čarodějů. V průběhu večera se hrálo
spoustu čarodějnických her, poslouchala se hudba, hodovalo se na opékaných
buřtech, klobásách či pikantním, grilovaném hermelínu. Jelikož si v letošním roce
město Jáchymov připomíná 500 let od svého založení, narazilo se i výroční
,,pětistovkové" jáchymovské pivo, které samozřejmě ochutnali pouze dospělé
čarodějnice a čarodějové. Celý večer byl plný smíchu a zábavy a poslední
čarodějnice odlétaly na svých košťatech až po půlnoci.

OTEVÍRÁNÍ MLÝNKŮ
V neděli 8. května jsme se opět sešli v „Údolí mlýnků“ na jeho již šestnáctém
otevírání. Po dlouhé době porušilo tradici počasí a také hokejové mistrovství. Takže
jsme měli ničím nerušené krásné počasí. Sešlo se spousta lidiček, které vítali
odpolední procházku s občerstvením a také programem. Mimo nově nainstalovaných
mlýnků jste mohli zhlédnout vystoupení dětí z Mateřské školky v Jáchymově,
divadelní vystoupení „O Jeníčkovi a Mařence“ v podání plzeňského divadla
strašidel. V soutěži o nejhezčí mlýnek bojovalo sedm mlýnků jeden hezčí než druhý.
A kdo vyhrál? Losovalo se třetí, druhé a první místo. Na třetím místě se umístila
Emma Týcová, druhý byl Dominik Thomayer a první místo vyhrál keramický mlýnek
Milany Pincové. Ceny předávala paní místostarostka Ingeborg Štiková. Všichni
účastníci obdrželi pamětní list a vítězové malý vodnický dárek. Na mlýnky se můžete
přijít podívat do „Údolí mlýnků“.
Poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě: Informačnímu a kulturnímu
centru Jáchymov, SDH Jáchymov, mateřské školce za vystoupení. Za úklid okolí
mlýnků patří veliké poděkování panu V. Křížovi a ostrostřelcům.
Anna Plačková

ŠKOLNÍ NOVINY
„POLETÍME TAM,
NESPADNEME“

KAM

CHCEME,

NEBOJTE

SE,

V pátek 29. dubna malé čarodějky a čarodějové z naší školky opět „vyletěli“ na svůj
již tradiční čarodějnický let Jáchymovem. Letos jsme se vydali popřát kopu štěstí,
zdraví a lásky do léčebného domu Curie, kde jsme stavení vymetli od různých neduhů
a přinesli smích a veselí. Odměnou nám bylo vynikající pohoštění v kavárně Curie.
Tímto chceme poděkovat celému personálu hotelu za jejich laskavost a štědrost.

OTEVÍRÁNÍ MLÝNKŮ neděle 8. května
Jak již tradičně, tak i na letošní ročník Otevírání mlýnků si děti ze třídy Berušek
nacvičily se svojí paní učitelkou vystoupení, kde přestrojené za víly a vodníčka
zazpívaly a zatančily. Věřím, že se vystoupení líbilo.
Petra Fiedlerová, dis.
Zástupce ředitelky za MŠ

JAK JÁCHYM SEMLEL MĚSÍC NA STŘÍBRO
Pod tímto názvem si připravili pohádku k 500. výročí Jáchymova žáci naší školy.
Premiéra se konala pro MŠ a ZŠ, ale zavítali jsme i do DPS na Slovanech. Kulisy
nám ochotně připravili výtvarníci z Klubíku.
Pohádka nás zavedla do historie jáchymovských mlýnů na potoku Veseřici.
Vystoupení se dětem povedlo a zaslouží tak velkou pochvalu.
Ladislava Kulhavá

HURÁ ZA KARLEM IV
Žáci 2. třídy zdejší základní školy v Jáchymově se vydali hned v sobotu po ránu do
Prahy, podívat se, jak se oslavuje výročí Karla IV. v Praze. Už po ránu to vypadalo,
že nám počasí příliš přát nebude. Leč opak byl pravdou. Sotva jsme vyjeli
z Karlových Varů autobusem Student Agency, počasí se začalo rychle měnit.
Z původně zatažené a občas poprchávající oblohy, se 13 stupni nad nulou, se začalo
objevovat sluníčko. Čím blíže ku Praze jsme byli, tím bylo příjemněji a jasněji. Praha
nás uvítala modrou jasnou oblohou a kolem poledne bylo místy až 25 stupňů.
Z autobusu jsme vystoupili na Hradčanské a odtud jsme šli pěšky do královských
zahrad. Skutečná nádhera, stojící za vidění. Zahrady byly dlouho zavřené,
nepřístupné veřejnosti, a o to nás více překvapila okázalá nádhera parku. Veverky
v klidu pobíhaly kolem a čekaly, co dostanou za „ňamky“. Poté jsme potřebovali
projít napříč nádvořím Hradu a tady nás čekalo velké překvapení, které mnozí z nás
nejen nečekali, ale ani nezažili. Bariery k Hradu nás nepustily dovnitř. Museli jsme si
vystát frontu a projít detektorem kovu, zda-li nepronášíme šavle, meče, luky, šípy,
praky, nože nebo navíc pistole. Neměli jsme ani dřevěné a tak nás pustili dovnitř.
Viděli jsme kejklíře, středověká řemesla, výrobky z té doby, hudebníky. Takže jsme
navíc ještě měli koncert pouličních umělců. Odtud jsme se spustili Nerudovou ulicí na
Malostranské náměstí, přešli jsme Karlův most, pokochali se pohledem na Vltavu
s parníky a labutěmi a došli jsme pěšky k Národnímu divadlu, které mnozí z nás viděli
poprvé. Na Můstku jsme nastoupili na pražské metro a jeli do stanice Strašnická.
Tady je vskutku velké hřiště pro děti, které zřídilo město Prahy 10, vstup je zdarma,
občerstvení, restaurace, lavičky a spousta atrakcí: kolotočů, houpaček, klouzaček,
vodní svět, lanové centrum, horolezecká stěna, golf a jiné atrakce pro děti.
Moc se nám výlet líbil a zvláštní poděkování patří paní Damborové, Krotké,
asistentce Slabé za pomoc při hlídání dětí po dobu výletu.
Marcela Málková

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

FOTOHÁDANKA
Kam se musíte vydat, abyste si prohlédli tento kříž?
A/ Na Klobouk
B/ Na Valy
C/ Na Nové Město
Správná odpověď z květnového zpravodaje:
C/ Na Svornosti
Odpovědi zasílejte na IKC do 20. června.

Za Redakční radu Ladislava Kulhavá

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 - Vernisáž 11. června v 15 hodin.
V Muzeu Královská mincovna začíná vernisáží 11. června unikátní výstava, kterou
Muzeum Karlovy Vary velmi důstojným způsobem přispívá k oslavám 500. výročí
založení Jáchymova. Výstava "Bez hranic. Umění v Jáchymově a Krušnohoří mezi
gotikou a renesancí" představila nedávno v Národní galerii v Praze v rozsáhlejší
podobě umělecké neobyčejné kulturní bohatství Krušnohorského regionu z období
mezi lety 1250 a 1550. Z Národní galerie se výstava vrací zpět do regionu a je velkým
úspěchem, že ji návštěvníci budou moci zhlédnout právě v Jáchymově.
Pořízení uměleckých památek gotiky a renesance, které se v Krušných horách
dochovaly, bylo různými způsoby spojeno s horní činností. Dolování nerostného
bohatství se stalo dynamickým faktorem pro rozvoj krušnohorských měst a městeček,
do jejichž podoby významně zasáhla zejména stříbrná horečka probíhající v závěru
15. a v první polovině 16. století. Z dolování vzácných kovů a z obchodu s rudami
bohatli v této době především majitelé konkrétních krušnohorských panství, jimž byly
především šlechtické rody, v okolí Jáchymova především rod Šliků. Vysoké výnosy
z těžby rud umožnily náročnou uměleckou reprezentaci těchto rodů.
Jáchymovu, založeném před pěti sty lety po objevení mohutných stříbrných ložisek
roku 1516, bude věnována jedna z částí výstavy. V autentických prostorách se
návštěvníci seznámí s činností jáchymovské mincovny (medaile, tolary), s městskými
privilegii vydanými králem Ferdinandem I. Habsburským (iluminované znakové
listiny) či s vzácnými knihami upomínajícími na humanisticky a reformačně naladěné
intelektuály působící v Jáchymově (Mathesius, Kopp z Raumenthalu, Agricola ad.).
Výstava potrvá do 18. září. Vernisáž se koná 11. června v 15 hodin.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
PONDĚLÍ
13,00 – 18,00 hod.
ÚTERÝ
10,00 – 12.00
13,00 – 16,00 hod.
ČTVRTEK
13,00 – 18,00 hod.
Setkání v DPS
30. června 10,00 – 11,00 hod.
Neděle v knihovně 26. června 13,00 – 17,00 hod.
Kontakt: tel. 353 808 122
E-mail: knihovna.jachymov@tiscali.cz
Naše webové stránky: www.jachymov.knihovna.info
Facebook: Městská knihovna Jáchymov

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.

PODĚKOVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE JÁCHYMOV
Touto cestou bychom rádi poděkovali dětičkám z MŠ Jáchymov, jejich učitelkám
a také paní ředitelce, za krásné vystoupení ke Dni matek, které se konalo dne 19. 5.
2016 v kulturním domě. Všechny
dětičky předvedly skvělý výkon, který
dojal nejen maminky a babičky, ale
také tatínky, dědečky i ostatní
návštěvníky tohoto vystoupení. Dětičky
si zaslouží nejen velké poděkování, ale
také velkou pochvalu!
Jsme si vědomi, že nacvičení tohoto
vystoupení není zrovna jednoduché,
a proto ještě jednou velké díky všem,
kteří se na přípravě podíleli.
Strnadovi a Hynkovi

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 červnu se konají prohlídky vždy v pondělí, středu a v pátek. Začátky jednotlivých
prohlídek jsou v 14.00 a 15.00 hodin. Texty v anglickém, německém a ruském jazyce
k dispozici. Provázet Vás budou pracovnice IKC Jáchymov.
PROHLÍDKA SE NEKONÁ v pátek 10. 6. a 17. 6. 2016. Děkujeme za pochopení.
10. 6. 2016 můžete kostelík navštívit pouze od 21.00 hodin, kdy je pro Vás připravena
noční prohlídka. Více informací dále ve Zpravodaji.
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.
Prohlídky se uskuteční: 2., 16. a 30. 6. 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 ČERVEN 2016
RADIUM PALACE
2. 6. čtvrtek 20:00 hod.
sál
vstupné 100 Kč
LEDECKÁ DUDÁCKÁ MUZIKA V KROJÍCH
pod vedením kapelníka Libora Valečky předvede lidové písně převážně z Chodska.
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.
5. 6. neděle 20:00 hod.

sál
vstupné dobrovolné
BENEFIČNÍ KLAVÍRNÍ KONCERT
Klavíristka LANA GENC – roku 2001 úspěšně zakončila studium na AMU
v Záhřebu u p. Vladimíra Krpana. Studovala také vysokou školu múzických umění
a choreografie ve Vídni. Od roku 2007 byla studentkou Akademie Santa Cecialia
v Bergamu v Itálii.
9. 6. čtvrtek 20:00 hod.

sál
vstupné 140 Kč
Z OPERETY DO OPERY!
Koncert operní pěvkyně (mezzosopranistky) Elišky Weissové, hostuje v Národním
divadle v Praze, v ND v Bratislavě, v Theatro Reggio di Torino v Itálii a dalších.
Tenor Juraj Nociar, sólista Slezského divadla v Opavě, hostuje ve všech českých
operách. Klavírní doprovod Martin Marek. Na programu skladby od G. Bizeta,
W. A. Mozarta, F. Lehára a dalších.
11. 6. sobota 10:00 – 17:00 hod.
sál
vstupné zdarma
JARMARK a ukázka řemesel
paličkování, řezbář, malba na sklo, patchwork, kosmetika, ručně vyráběné svíčky,
hračky, doplňky, šperky a další. Tvoření si můžete i vyzkoušet.
16. 6. čtvrtek 20:00 hod.
sál
vstupné 110 Kč
S HARMONIKOU KOLEM SVĚTA
známé a světové šlágry, evergreeny a hity české a německé dechovky zazní v podání
vynikajících harmonikářů Josefa a Renáty Pospíšilových.
23. 6. čtvrtek 20:00 hod.

sál
vstupné 130 Kč
MÁME RÁDI OPERETY
koncert plný známých operetních melodií v podání regionálních umělců: soprán Stanislava Čiháková, housle - Vladislav Liněckij, klavír - Iveta Madarasová.

25. 6. sobota 19:30 – 22:30 hod.
SVATOJÁNSKÝ TANEČNÍ VEČER NA TERASE
K tanci a poslechu hraje vynikající jazzová kapela JFK (Jednotka Františka Kůse),
varietní vystoupení taneční skupiny Mirákl ze Sokolova.
30. 6. čtvrtek 20:00 hod.
sál
vstupné 120 Kč
JAZZOVÁ GARÁŽ - SWINGOVÝ VEČER populárních jazzových písní
Jana Švenková - uznávaná jazzová zpěvačka vystupuje na vlastních koncertech a při
různých hudebních a společenských akcích v České republice i v zahraničí (Brazílie,
Francie). David Noll - od dětství se věnuje hře na klavír a skladbě. Je dlouholetým
kmenovým členem, skladatelem a pianistou divadla Sklep.

BĚHOUNEK
1. 6. středa 19:00 hod.
sál
vstupné 100 Kč
SPOLEČENSKÝ VEČER S TANCEM a módní přehlídkou ve stylu „retro“
Taneční a stepařský program s 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 — dobové kostýmy, líčení,
účesy a rekvizity. K tanci a poslechu hraje Jan Zumr.
7. 6. úterý 19:30 hod.
sál
vstupné 120 Kč
PRAQUE – VIENNA – CONNECTION / JAZZ
Jedinečný kvartet českých jazzových zkušených hudebníků a mladých rakouských
jazzových interpretek. Rakouskou stranu zastupují zpěvačka Dorothea Jaburek
a pianistka Julia Siedl. Českou stranu zastupuje František Uhlíř – patří
k nejvýznamnějším evropským hráčům na kontrabas a Jaromír Helešic- legendární
pražský hráč na bicí nástroje.
13. 6. pondělí 19:30 hod.
sál
vstupné 30 Kč
500. VÝROČÍ ZALOŽENÍ MĚSTA JÁCHYMOV
Historie slavného horního města, které v době své slávy bylo po Praze druhé
nejlidnatější město v Českém království. Poznáte časy slavné i strastiplné, období
pádů, ale i mimořádných vzestupů. Přednáší a zajímavé obrázky promítne Jaroslav
Ochec, báňský odborník a znalec historie Jáchymova
14. 6. úterý 15:30 hod.

zimní zahrada
KONCERT SVĚTOVÝCH MELODIÍ
na klavír hraje Jan Spira

vstup volný

21. 6. úterý 19.30 hod.

sál
vstupné 120 Kč
VEČER PÍSNÍ A OPERNÍCH ÁRIÍ
Martina Sehylová – koloraturní soprán. Norbert Keller – klavírní doprovod
a skladby pro klavír sólo. Z programu: G.F.Händel –Lascia ch‘ io pianga,
P. Mascagni – Ave Maria, W.A. Mozart – Kouzelná flétna, B. Smetana –Hubička,
G.Puccini – Bohéma aj.

CURIE - kavárna
8. 6. středa 19:30 hod.

vstupné 100 Kč

STANA ZPÍVÁ EDITH PIAF
Večer francouzských šansonů. V podání Stanislavy Knejflové. Hudební doprovod
Josef Škulavík.
14. 6. úterý 19:30 hod.
vstupné 100 Kč
HONZA JAREŠ - HUDEBNÍ LEGENDY
Nevidomý zpěvák a klavírista Vám předvede mimořádné vystoupení talentovaného
zpěváka a klavíristy. V programu zazní známé české i světové skladby a písně
přednesené ojedinělým způsobem, plným energie a pozitivních emocí.
16. 6. čtvrtek 19:30 hod.
vstupné zdarma
SETKÁNÍ SE SPISOVATELEM Vlastimilem Vondruškou
Oldřich z Chlumu – román a skutečnost
Setkání se spisovatelem a historikem Vlastimilem Vondruškou není klasickou
besedou, není to ani přednáška, ale jak sám spisovatel říká, jde o talk-show, v němž
se pokouší zábavně vyprávět o životě, své literární tvorbě a také o životě našich
předků. A protože se Vlastimil Vondruška jako spisovatel dívá na historické prameny
jinýma očima, než školní učebnice, dozví se posluchači řadu překvapujících odhalení.
Věděli jste, že středověké pivo chutnalo úplně jinak, než to dnešní? Vlastimil
Vondruška jako autor historických detektivek přiblíží rovněž středověkou
spravedlnost na základě skutečných dobových případů…
Srdečně Vás zveme! Po skončení prodej knih s autogramiádou.
28. 6. úterý 19:30 hod.
vstupné 100 Kč
DIXIELAND MESSENGERS PRAHA
Původní improvizovaný americký dixieland. Tato hudba byla hraná v New Orleans,
New Yorku a Chicagu, hlavně Luisem Armstrongem a dalšími orchestry. Přestože je
každý hráč skvělým sólistou, překvapí vás stylová jednota orchestru. Dixieland
Messegers Praha byl založen v roce 1998 a od té doby vystupuje pravidelně v Jazz
Clubu Reduta, Jazz Docku a mnoha jazzových festivalech doma i v zahraničí.

ALTÁNEK V LÁZEŇSKÉM PARKU
17. 6. pátek v 15:00 hod.

zdarma

PROMENÁDNÍ MELODIE
Páteční odpoledne při promenádě parkem Vám zpříjemní melodie z operet, kabaretů
a filmů z 30. let. Soprán Jana Štěrbová. Klavírní doprovod Táňa Vaněčková.
24. 6. pátek v 15:00 hod.

zdarma

KATEŘINA A JEJÍ RECITÁL
Koncert zpěvačky KATEŘINY BODLÁKOVÉ s doprovodem tria HENRY BAND
pianisty J. Henry Volfa je složený ze známých světových skladeb, které vycházení ze
stylu blues a akustického popu s přídechem jazzu. Kateřinu můžete znát z jejího
účinkování v pořadech Miroslava Donutila.
V případě nepříznivého počasí se produkce koná v kavárně Curie. V průběhu
koncertu možnost malého občerstvení z kavárny LC Agricola.

KULTURNÍ DŮM
24. 6. pátek 19:30 hod.

vstupné 60 Kč

S TVOJÍ DCEROU NE
Divadelní scéna při DK Ostrov představuje divadelní situační komedie o docela
obyčejném manželském páru, který hledá oživení stejně tak, jako pár druhý. Kdo, ale
dohlédne na dceru Sandru? Budete zírat!

KOSTEL SVATÉHO JÁCHYMA
3. 6. pátek, 19:30 hod.
vstupné 190 Kč
VARHANNÍ KONCERT v rámci Mezinárodního varhanního festivalu
V rámci Mezinárodního varhanního festivalu J. C. F. Fischera se v kostele sv.
Jáchyma představí světově uznávaný varhaník, pedagog Akademie múzických umění
v Praze, docent Jaroslav Tůma. V jeho podání zazní varhanní dílo F. Mendelssohna Bartholdyho, J. Brahmse, M. Regera a rovněž předvede své improvizační mistrovství.
Po koncertě možnost prohlídky varhan a beseda s umělcem.
24. 6. pátek, 19:30 hod.
vstupné 230 Kč
Ave Maria – koncert duchovní hudby
Slavné varhanní skladby, virtuózní árie a sonáty zazní v podání předních českých
umělců. Soprán – Terezie Švarcová, varhany – Michaela Káčerková, trubka – Adam
Richter, Státní opera Praha

KINO RADIUM JÁCHYMOV
1. 6. středa 19:30

vstupné 70 Kč

DÁREK
Drama / Mysteriózní / Thriller / USA / 2015 / 107 min. / od 12 let
Simon (Jason Bateman) a Robyn (Rebecca Hall) jsou mladý manželský pár, jehož
život se odehrává přesně podle představ a plánů. A to až do dne, kdy náhodně potkají
Gorda (Joel Edgerton), Simonova dávného známého ze střední školy...
4. 6. sobota 17:00

vstupné 30 Kč

LOONEY TUNES: To nejlepší z králíka Bugse
Animovaný / USA / 1996 / 112 min.
Králík Bugs, který hopká na obrazovkách po celém světě, se stal ikonou lidové zábavy
a jednou z nejmilovanějších postaviček Looney Tunes, která vyhupla z králičí nory.
Neobyčejně ztřeštěná kolekce nejoblíbenějších grotesek s králíkem Bugsem...
4. 6. sobota 19:30

vstupné 70 Kč

TOTEM VLKA
Dobrodružný / Thriller / Čína / Francie / 2015 / 121 min.
Mladý Číňan Chen Zhen se za dob tzv. kulturní revoluce ocitá v oblasti Vnitřního
Mongolska, kde se seznamuje s nomádským způsobem života. Mongolské stepi
symbolicky vévodí vlk, který je člověku nejnebezpečnějším nepřítelem, ale rovněž
dobrodincem. Hrají: Shaofeng Feng, Shawn Dou, Ankhnyam Ragchaa, ...
8. 6. středa 19:30

vstupné 70 Kč

U MOŘE
Drama / Romantický / USA / 2015 / 122 min.
Do malebného francouzského přímořského letoviska přijíždí americký manželský pár.
Spisovatel Roland (Brad Pitt) tu chce nalézt sílu, klid a inspiraci k napsání své další
knihy, naopak jeho žena Vanessa (Angelina Jolie) vlastně ani netuší, co tu dělá.
Jejich manželství se během let proměnilo v poněkud toxický vztah...
11. 6. sobota 17:00
vstupné 30 Kč
LOONEY TUNES: To nejlepší z Daffyho a Porkyho
Animovaný / USA /1996 / 104 min.
Jsou nejznámější párem kreslených výstředníků. Hráli spolu v mnoha nesmrtelných
groteskách, které mistrovsky kombinovaly jejich komicky rozdílné osobnosti.
V průběhu jejich pozoruhodných kariér se Daffyho impulzívní bláznění stalo ještě
více bláznivějším...
11. 6. sobota 19:30
vstupné 70 Kč
TAJEMSTVÍ DIVADLA SKLEP aneb MANUÁL NA ZÁCHRANU SVĚTA
Dokumentární / Česko / 2016 / 90 min.
Náš film bude vyprávět o tajemství Divadla Sklep, jeho historii a současnosti
a postupně zkoumat principy jeho obdivuhodně dlouholeté existence a soudržnosti,

portrétovat jeho osobnosti. Film je z části „paradokument" složený z autentických
výpovědí, situací skutečných i hraných, divadelních scének, vědeckých experimentů
a animací...
15. 6. středa 19:30

vstupné 70 Kč

ZOCELOVACÍ KÚRA
Komedie / USA / 2015 / 100 min.
Když je manažer rizikového milionářského investičního fondu James King (Will
Ferrell) dopaden za podvod a má jít sedět do San Quentinu, dá mu soudce 30 dnů,
aby si mohl dát do pořádku své záležitosti. Zoufalý James se obrátí na Darnella
Lewise (Kevin Hart), aby ho připravil na život za mřížemi...
18. 6. sobota 17:00., 19:30
vstupné 70 Kč
STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ
Sci-Fi / Dobrodružný / Akční / Fantasy / USA / 2015 / 136 min.
Lucasfilm a vizionářský režisér J.J. Abrams spojili síly, aby vás znovu přenesli do
předaleké galaxie. Star Wars se vracejí na plátna kin filmem Star Wars: Síla se
probouzí.
22. 6. středa 19:30

vstupné 70 Kč

ZTRACENI V MNICHOVĚ
Komedie / Drama / Psychologický / Česko / 2015 / 105 min.
Sir „P", devadesátiletý papoušek šedý, který kdysi patřil Edouardu Daladierovi, se
na pozvání ředitele Francouzského kulturního institutu ocitne v roce 2008 v Praze
jako živá relikvie z dob Mnichovské dohody. Hrají: Martin Myšička, Jana Plodková,
Tomáš Bambušek...
25. 6. sobota 17:00

vstupné 30 Kč

LOONEY TUNES: Zpět v akci
Akční / Animovaný / Fantasy / Dobrodružný / USA / 2003 / 90 min.
Králík Bugs a kačer Duffy plánují honbu za klenotem Modrá opice. Zároveň chtějí
zabránit podezřelé organizaci ACME v uskutečnění plánu na ovládnutí světa...
25. 6. sobota 19:30

vstupné 70 Kč

THE PROGRAM: PÁD LEGENDY
Thriller / Drama / Sportovní / USA / 2015 / 104 min.
Pád legendy mapuje vzrušující příběh cyklistické kariéry Lance Armstronga
z přelomu tisíciletí, kdy zápasí s rakovinou a kdy on i jeho američtí kolegové
cyklistice dominují a mění tento dříve ryze evropský sport na světový fenomén.
29. 6. středa 19:30

vstupné 70 Kč

DĚDA
Rodinný / Komedie /Česko /2016
K rázovitému Valašskému Dědovi (František Segrado) přijíždějí na prázdniny
vnoučci (Anička Čtvrtníčková a Jáchym Dimov) z Prahy. Zaneprázdnění rodiče
(D. Suchařípa a P. Hřebíčková) vysílají děti v dobrém úmyslu změnit jejich virtuální
svět internetu, mobilů a tabletů. Na Valašské vesnici totiž vše funguje trošku jinak.

ČTENÁŘI PÍŠÍ

Májový Prima Cup, aneb úspěch jáchymovských děvčat
Děti, naše budoucnost! I v našem městě se najdou šikovné a talentované děti. Jedni
hrají fotbal, druzí tančí, zpívají, „hasí požáry“, běhají a lyžují. Dnes bych vám ale
přece jen chtěla představit trošku jiný sport. Tímto sportem je jezdectví. Lásku ke
koním člověk získá, ani neví jak. Někdo se do rodiny „koňáků“ narodí, druhý si k nim
cestu najde úplně sám. Aby se člověk stal dobrým jezdcem,
musí ujít hodně dlouhou cestu. Musí se nejprve naučit jak
o koně pečovat, jak ho správně krmit, jak se ve stáji chovat,
jak mu pomoci, když je mu zle. Naučit se jeho „řeči“
a pokoře! Až pak jednou přijde den a dítě smí usednout na
hřbet koně. Koně, který se pro něj stal přítelem. Od
nesmělých krůčků se učí všemu co je potřeba, aby jednou
mohli spolu vstoupit na závodní kolbiště. Jedni se připravují
na drezuru, druzí na parkurové skákání, některé čeká
kariéra dostihového jezdce...
A kdo ví, kam až zavane vítr Kačenku Přiklopilovou
z Jáchymova, která již řadu let navštěvuje jezdecký klub Stáj
Primahorseland paní Denisy Pačanové. V letošním roce se
zúčastnila soutěžního pětiboje - Májový Prima Cup.
Nejprve zde jezdec předvede svého koně ve výstavním kruhu
na vodítku, poté již v sedle ukáží, jak sehranou dvojicí jsou,
profrčí mezi barely, vyhnou se slalomovým tyčím a vše
završí při jízdě zručnosti, ve které na jezdce i koníka čeká
mnoho záludností. Podle umístění sbírají body a nutno říci,
že Kačenka v sedle „Rejánka“ sesbírala bodů 17, nejvíce ze všech třiceti jezdců
a zaslouženě tak získala titul CELKOVÝ PRIMA CUP ŠAMPION 2016. Další
začínající jezdkyní je Lucinka Javůrková z Jáchymova, která se stala šampionem ve
slalomu. Lucinka soutěžila v kategorii do 8 let s vodičem. Vodičem jí byla Kamča
Novotná, a s kobylkou „Bětuškou“ vytvořily super tým. GRATULUJEME.
Obě tato děvčata jste mohli také vidět na Otevírání lázeňské sezony v Jáchymově,
kde na poníčcích pomáhala vozit Vaše dítka. Okolo koní je totiž vždycky především
práce a zase práce, která ale stojí za to! Ať vám koně jdou!

Za RR Petra Javůrková

TYFLOSERVIS

Znáte někoho, kdo si nemůže přečíst tyto řádky, protože na
ně nevidí?
Máte Vy nebo někdo Vám blízký potíže se zrakem? V České republice žije přibližně
100 000 vážně zrakově postižených, tedy těch, jejichž vadu nevyřeší brýle.
Obecně prospěšná společnost Tyfloservis nabízí ZDARMA pomoc v následujících
oblastech:
- informace o optických pomůckách (lupy na čtení) a jejich obsluze
- výuka čtení a psaní Braillova bodového písma
- výcvik v prostorové orientaci, chůzi s bílou holí a sebeobsluze
- nácvik chůze s průvodcem
- nácvik ovládání klávesnice desetiprstovou hmatovou technikou
Navštívit nás můžete každý čtvrtek mezi 13. a 18. hodinou - je třeba se vždy předem
telefonicky objednat (nejlépe ve čtvrtek mezi 13. a 18. hodinou).
Vezměte s sebou zprávu od očního lékaře a veškerou optiku, kterou používáte (brýle
na čtení, lupa).
TYFLOSERVIS, o.p.s.
MOZARTOVA 6
360 20 KARLOVY VARY
TEL.: 353 236 068

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Policie ČR Jáchymov

353 811 158, 735 788 291

Záchranná služba

155

Okresní ohlašovna požárů

150, 950 370 112 (Karlovy Vary)

Nemocnice Ostrov recepce

353 364 255

Ústředna nemocnice

353 364 111

Rychlá záchranná služba K. Vary

353 232 000

Ohlašovna požárů Jáchymov

353 811 158, 725 056 518

Městský úřad

353 808 111, fax: 353 808 112

Bytový úřad

353 808 124

Informační centrum

353 811 379

Česká pošta – Jáchymov

353 811 647, 353 811 155
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Karin Pašková, TEL: 353 808 122

PO, ČT
ÚT

10.00 -12.00

13.00 - 18.00 hodin
13.00 - 16.00 hodin

ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
MUDr. Erika Handrychová TEL.: 353 811 244

PO, ÚT, ST, PÁ

7.30 - 11.30 hodin

ST
13.00 - 15.00 hodin - plánované vyšetření a homeopatie
ČT
13.00 - 17.00 hodin
________________________________________________________________________________
ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE
MUDr. Pavel Hecht, TEL.: 353 811 551
PO, ST, ČT
7.30 - 11.30
13.00 – 15.30 hodin
ÚT
7.30 - 11.30
13.00 – 16.30 hodin
PÁ
7.30 - 11.30
Poslední pacient je přijímán 30 minut před ukončením pracovní doby.
ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE od 1. 1.2015
MUDr. Jaroslava Cikhardtová, Zdeňka Klejchová TEL.: 353 811 390
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

8.00 – 13.00 hodin
------------------------------------------------8.00 - 12.00 hodin
8.00 - 13.00 hodin

-------------------------16.00 – 18.30 hodin
15.00 – 18.30 hodin
12.30 – 17.00 hodin

