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CO BYLO, ANEB Z TITULNÍ STRANY
Pohádkový les
1. června je Mezinárodní den dětí. Slaví
se po celé republice a ani my
nezůstáváme pozadu. Jako každý rok, tak
i letos, jsme připravili Cestu pohádkovým
lesem k dětskému odpoledni. Vydali
jsme se z Havlíčkovy ulice směrem na
Popov, kde se nacházely po lese
pohádkové bytosti.

Mohli jste najít Červenou Karkulku,
vodníky, loupežníky, krále s princeznami
a Zlatovláskou, dokonce mezi dětmi a
rodiči po cestě projel rozjařený kůň se
samotným Luciferem. Také jste mohli
navštívit včelí království, Berušku a
Ferdu mravence, vodnickou a čertovo
princeznu z pohádky Princezna ze mlejna
a jiné pohádkové bytosti. Na poloviční
cestě byl připraven stánek u čarodějnice,
kde jste si mohli koupit nanuk, nebo
limonádu. Na každém zastavení musely
děti plnit zajímavý úkol a luštit indicii,
která byla vstupní pro celé dětské
odpoledne. V cíli na Popově potom
účastníci obdrželi balíček s dobrotami,
pod asistencí hasičů si upekli buřta. Bylo
zde také připraveno i jiné občerstvení a
spousta dobrotek z pojízdné cukrárny.
Sladkou odměnou byla i cukrová vata.

Děti se také mohly vydovádět na
skákacím hradu, zajezdit si na koni,
povozit se na hasičské čtyřkolce, vystřelit
si nějakou dobrotu anebo růži na střelnici.
Bylo možné si nechat namalovat něco
pěkného na obličej, svézt na připravené
lanovce, anebo jen tak rozložit deku
a kochat se krásnou přírodou, která se zde
nachází.

Zpět byl připraven autobus, ale většina
lidí se vracela zpět také po vlastní ose.
Popov je úžasné místo, které úplně
k takovéto akci svádí, tak věříme, že jste
byli spokojeni a těšíme se na příští akci.
Dovolte, abych poděkovala všem, kteří se
na akci podíleli, a to jak na přípravě, nebo
jako účinkující.

Za MKKIC Anna Plačková

MěÚ

Z města

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
11. zasedání rady města ze dne 16. května 2019:
 neschválila příspěvek na výrobu filmu o Krušnohoří pro společnost Film Studio
Sirius GbR
 schválila uspořádání sportovní akce „Horská výzva 2019“ a souhlasí se vstupem
účastníků závodu na dotčené pozemky ve vlastnictví města, za podmínek
dodržování zák. č. 289/95 Sb. o lesích a po ukončení závodů budou pozemky
uvedeny do původního stavu – zajištění úklidu, odvoz odpadu a značení v souladu
s předpisy
 schválila nabídku firmy Olivius, s.r.o. na administraci výběrového řízení na
dodávku audiovizuální techniky pro expozici knihovny latinské školy v rámci
projektu Montánní kulturní dědictví, r. č. projektu 100265914 za cenu 20 tis. Kč bez
DPH
 ukládá OHS připravit do příštího jednání RM kompletní informace k latinské
knihovně
12. zasedání rady města ze dne 30. května 2019:
 schválila návrh na pokácení stromů podél silnice na Mariánské s možností
samovýroby ve spolupráci s p. Kratochvílem
 schválila Kupní smlouvu uzavřenou mezi Městem Jáchymov a spol. SDO Technika
s r.o. se sídlem Jaselská 451, Šenov u N. Jičína, a to na 250 ks kompostérů a 1 ks
kontejneru na textil
 schválila návrh na zakoupení hracích prvků pro děti, které budou umístěny
v prostorách cyklostezky, a to za cenu 213.759,- Kč vč. DPH a ukládá OHS vystavit
objednávku.
 schválila zakoupení skákacího hradu za cenu 13.999,- vč. DPH
 schválila vyhlášení výběrového řízení v režimu zakázky malého rozsahu na stavební
akci Rekonstrukce schodiště do radnice 2. etapa a pověřuje OHS jeho vyhlášením
 pověřuje OHS vypsáním výběrového řízení na zpracování studie požární zbrojnice
13. zasedání rady města ze dne 13. června 2019:
 schválila uspořádání sportovní akce „1000 Miles Adventure“ - 9. ročník“ a souhlasí
se vstupem účastníků závodu na dotčené pozemky ve vlastnictví města v době od
4.7. - 25.7.2019 za podmínek dodržování zák. č. 289/95 Sb. o lesích a po ukončení
závodů budou pozemky uvedeny do původního stavu – zajištění úklidu, odvoz
odpadu a značení v souladu s předpisy
 schválila nabídku firmy Borry Build s.r.o., ve výši 161 165,61 Kč bez DPH na
opravu schodišť u vstupů do nemovitostí na náměstí Republiky č.p. 4, č.p. 6, č.p.12,
č.p.13 a č.p.15 a pověřuje OHS vystavením objednávky

doporučuje ZM schválit vstup města Jáchymov do regionálního sdružení obcí a měst
Euregio Egrensis
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slovo starosty

Vážení spoluobčané,
v letošním roce probíhá v našem městě celá řada staveb v takovém rozsahu, jako nikdy
v minulosti. Jsem si vědom toho, že probíhající práce mají mnohdy nepříznivý dopad na
běžný život hlavně těch občanů, kteří v daných lokalitách bydlí. V dnešním Zpravodaji
Vás chci, letem světem, seznámit s jejich průběhem a hlavně s předpokládaným termínem
dokončení a i nastínit, co připravujeme pro rok příští.
Stavbou největší, alespoň z hlediska finančních nákladů, je revitalizace náměstí
Republiky. V červnu bude dokončena západní část, tj. chodník s přilehlými parkovacími
místy od radnice po vjezd do Hornické ulice. Východní část v horní části náměstí,
realizovaná firmou Eurovia, bude předána do užívání v říjnu letošního roku. K úplnému
dokončení této stavby dojde na jaře příštího roku, kdy bude rozšířena a upravena
křižovatka nad kostelem svatého Jáchyma a opravena spodní část Mathesiovy ulice.
Rekonstrukce Husovy ulice je rozdělena do dvou etap. První část bude dokončena
položením živičného krytu koncem června, druhá část od vjezdu ze silnice
I/25 je zahajována v těchto dnech protlakem nového vodovodního řádu a přípojek
k jednotlivým objektům. Dokončena bude v říjnu.
Současně jsou také realizovány opravy hřbitovní zdi, opěrné stěny v ulici B. Němcové
či obojí schodišťová ramena vstupu na radnici. Tyto práce budou dokončeny během
letních měsíců.
Všechny výše uvedené stavby vznikají za velice složitých podmínek. Je opravdu daleko
jednodušší realizovat stavbu na zelené louce než se potýkat s problémy, které se dnes
a denně na stavbách uvnitř historického města objevují. V zásadě se téměř nic nedaří
realizovat tak, jak je vyprojektováno a očekáváno. Bohužel se všechny tyto vlivy
v konečném důsledku nejvíce projevují v délce realizace.
V nejbližších dnech také zahájíme rekonstrukci – odvlhčení objektu čp. 496 na náměstí
Republiky. Práce by měly být dokončeny do konce září. Na jaře příštího roku bychom pak
přistoupili k rekonstrukci obou přízemních bytů a ve 2. polovině příštího roku je pak
nabídli našim spoluobčanům.
Poslední významnou stavbou, kterou v letošním roce v průběhu července započneme,
je oprava opěrné stěny a rekonstrukce stropů sklepů v Mincovní ulici vedle muzea. Stavbu
budeme provádět a financovat v součinnosti s Karlovarským krajem, hotovo by mělo být
do začátku zimy.
Na tomto místě je myslím nutné upozornit, že slavnostní otevření rekonstruovaných
prostor suterénu radnice pro expozici Latinské knihovny, kterým bude ukončena více jak
2 roky trvající a extrémně složitá stavba, připravujeme na konec letošního listopadu.
Závěrem bych se chtěl zmínit o projektu připravovaném soukromým subjektem,
obdobou stezky, která vyrostla na Dolní Moravě. Určitě jste zaregistrovali odpor, který
Skywalk Klínovec v některých lidech vyvolal a který je hlavně „živen“ mediálními
vystoupeními starosty B. Daru Ing. Horníka. Rozebrat celou tuto rádoby kauzu by si
vyžádalo daleko více prostoru, než mám pro tuto chvíli k dispozici. Pokusím se to tedy
shrnout a vysvětlit můj názor, který koresponduje, alespoň podle posledních vyjádření,
s většinou současné „radnice.“

slovo starosty
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O tom, že oblast Klínovce bude využívána pro rekreaci a sportovní vyžití bylo rozhodnuto
už před mnoha lety. V posledních letech v oblasti došlo k masivním investicím, jejichž
cílem bylo areál modernizovat pro potřeby dnešních lyžařů. Pokud by k nim nedošlo,
Klínovec by se stal takovým skanzenem s minimální návštěvností. Což samozřejmě téměř
nikdo nechtěl. Zvedla se návštěvnost regionu, což bylo ve většině kvitováno s povděkem.
Samozřejmě to přineslo i svá negativa, hlavně v souvislosti s narůstající dopravou, k ní se
ještě vrátím. Dalším problémem byla a je sezónnost. V zimě jsou hory naplněné, od jara
do podzimu zely téměř prázdnotou. Proto jsme uvítali a umožnili vybudování různých
cyklotras, trailů a pod. Situace se zlepšila, nicméně to chtělo nějaký „trhák,“ který by
návštěvnost v létě ještě více zvedl. A právě toto si slibujeme od Skywalku.
Pokusím se tento projekt nějak zhodnotit. Začnu nejprve s výčtem pozitiv. Tím
zásadním je skutečnost, že realizací všech připravovaných záměrů, a s výjimkou
Skywalku, je vše z 80 % už realizováno, bude každoročně do rozpočtu města přitékat 10
miliónů korun. A tyto prostředky město pro svůj další rozvoj nutně potřebuje. Dalšími
klady jsou příjmy z poplatků, odvodů firem (mimo jiné i Skywalk bude mít sídlo
v Jáchymově), zaměstnanost, možnost rozvíjení dalších souvisejících služeb apod.
A teď avizovaná a vytýkaná negativa. Lze je rozdělit do dvou skupin. Iracionální
a technická. Nejsme z jednoho těsta, někomu se Skywalk může líbit, někomu prostě ne.
Tak to je a každý má svaté právo na svůj názor. Tančící dům v Praze nebo Eiffelova věž
v Paříži byly v době svého zrodu vnímány vesměs negativně a dnes? Na Tančící dům se
chodí dívat zástupy a Eiffelovka se stala symbolem Paříže a potažmo celé EU. Skywalk na
Klínovci nemá ambice stát se novou dominantou, tou zůstane věž Českých
radiokomunikací. Na základě připomínek byla projektovaná věž umístěna 400 – 500m od
vrcholu a její výška snížena ze 75 na 50 m. Dále se domnívám, že v sousedství věže
radiokomunikací a větrného parku Benoco nebude působit až tak cizorodě.
Technické problémy – vše je řešitelné! Napojení na vodovodní či kanalizační řád není
nutné realizovat z Božího Daru. Je možné z Loučné p. K. nebo z Jáchymova.
Dopravní zatížení – netvrdím, že problémy nejsou a nebudou. V porovnání se zimou,
kdy se každodenně do hor valí tisícovky lyžařů ráno na 9 hodinu a poté odjíždějí po
15. hodině se skončením provozu vleků, to však bude naprosto jednodušší situace.
Návštěvníci Skywalku určitě nebudou najíždět a odjíždět v takových vlnách.
Co závěrem? Máme zájem, aby ubývalo jednodenních návštěvníků, aby zde lidé
zůstávali a využívali ubytovacích a dalších služeb. Docílíme toho tím, že budeme nabízet
více a více atrakcí. A Skywalk je jednou z možností. Představuji si takovou vizi, cíl.
Rodina s dětmi vyjede na výlet do Jáchymova nebo třeba i B. Daru, kamkoliv v regionu.
První den vyjede sedačkou na Klínovec, navštíví Skywalk, projdou si Ježíškovu cestu
nebo se svezou na koloběžce… a nakonec se někde ubytují a občerství. Druhý den navštíví
nějaké památky z bohaté hornické historie – Štola č. 1, Mauricius, Johannes, co stihnou,
večer zajdou do saunového centra Agricola. Třetí den …. A na závěr se projdou
Karlovými Vary, koupí si oplatky a pojedou spokojeně domů. Všude nechají nějaké
peníze, nejenom za výhledy a jízdu toboganem. Čím více budeme nabízet, tím budeme pro
případné návštěvníky zajímavější. To je cíl.
To je pro dnešek vše, přeji Vám krásné letní dny a nádherné, vydařené dovolené.
Ing. Bronislav Grulich
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KOMPOSTÉRY DORAZILY
Město Jáchymov, oznamuje občanům, že
dne 17. 06. 2019 převzalo domácí
kompostéry, o které požádalo v loňském
roce. Občané, kteří si o domácí
kompostéry požádali v anketě, se po
vyzvání
(telefon,
e-mail)
dostaví
k podpisu Smlouvy o výpůjčce a darování
na MěÚ Jáchymov. Se smlouvou se dále
dostaví do areálu Služeb města s.r.o.
v Dvořákově ulici, kde jim po předložení
smlouvy bude domácí kompostér vydán.

Je nutné si smlouvu pečlivě přečíst
a zkontrolovat osobní údaje, aby
při případné kontrole nedocházelo
k
nedorozumění.
Další
potřebné
informace budou včas zveřejněny
v Jáchymovském zpravodaji a na
úředních deskách města.
Luboš Kožušník
Tel. 603 468 750

DOVOLENÁ LÉKAŘŮ
MUDr. Handrychová Erika
Plánovaná dovolená v naší ordinaci proběhne ve dnech 1. 7. - 4. 7. 2019
MUDr. Cikhardtová Jaroslava
Plánovaná dovolená v naší ordinaci proběhne ve dnech 8. 7. - 26. 7. 2019.
Zajistěte si v předstihu dostatek léků. Děkujeme za pochopení.

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. 2019.
Trylčová Marie, úsek poplatků

oznámení

A TŘÍDIT SE VYPLATÍ
Vážení spoluobčané, chtěl bych vás
tímto informovat o úspěších našeho města
při třídění odpadů v roce 2018. Dne
24. května byl pan starosta pozván na
zámek Chyše, kde mu byl slavnostně
předán diplom a šek na 15.000 Kč za
1. místo v tzv. EZ Lize Karlovarského
kraje ve sběru drobného elektroodpadu.
Diplom a šek převzal z rukou zástupce
firmy Asekol a.s.
Drobného elektroodpadu se sebralo
v Jáchymově 6,42 kg/obyvatele. Tyto
výsledky dosahujeme díky sběrnému
dvoru, umístěním červených kontejnerů
ve městě a samozřejmě hlavně jarním
a podzimním svozem nepotřebného
elektroodpadu v Jáchymově a okolí. Za to
vám všem děkujeme, protože je to i vaše
zásluha, že se pravidelně každý rok
umisťujeme na předních místech v této
soutěži.
Dále bych vás chtěl informovat o sběru
separovaného odpadu za rok 2018, i zde
se nám daří každý rok zvyšovat jeho sběr.
Papíru se vytřídilo 65,880 tuny o 4,268
tuny více než v roce 2017, plastu se
vytřídilo 48,023 tuny o 5,842 více, skla se
sebralo 43,182 tuny o 4,668 tuny více
a kovového odpadu se vytřídilo 1,840
tuny i zde se odvezlo o 1 tunu více než
v roce 2017. Za tento sběr nám společnost
EKO-KOM zaplatila cca 400 tisíc korun,
myslím si, že je to nemalá částka za vaší
snahu zodpovědně třídit odpad.
Na závěr mi dovolte ještě informaci, že
firma Marius Pedersen a.s. splnila svůj
slib a v našem městě začala od května
svážet popelnice menším a hlavně lehčím
autem. Nové auto jistě ulehčí zatížení
komunikací ve městě.
Luboš Kožušník
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ŠPITÁLNÍ KOSTEL 2019
PROHLÍDKY ČERVENEC

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.
Unikátní stavba, která nemá na České
a Sasské straně obdoby, kostel
venkovského typu a němý svědek historie
jáchymovského údolí se těší na Vaši
návštěvu.
V červenci se konají prohlídky ve
dnech: 4. 7., 11. 7., 18. 7., 25. 7. 2019.
Začátek jednotlivých prohlídek je
v 15.00 hodin. Na pozdější příchod
návštěvníků nebude brán zřetel a nebudou
již na prohlídku vpuštěni. Texty
v anglickém, německém a ruském jazyce
k dispozici.
Provázet
Vás
budou
pracovnice IKC Jáchymov.
Vstupné: dospělí 50,- Kč, děti a studenti
30,-Kč
Těšíme se na Vaši návštěvu
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co se u nás událo

TURNAJ V MALÉ KOPANÉ
Letošní, již sedmý ročník turnaje v malé
kopané o Pohár starosty města se konal
8. června opět na hřišti u základní školy
v Jáchymově. Přihlásilo se šest týmů
a hrály se opravdu zajímavé zápasy.
Vítězem se stal tým mladých hráčů
z Lokte. Druhé místo patřilo týmu
Gambrinus a třetí příčku vybojovali
Rumkoláci. Na hřišti jsme mohli vidět

také tým hráčů z partnerského města
Schneebergu, který přijel povzbudit sám
pan starosta města Ingo Seifert. Hlavním
rozhodčím
byl
Štěpán
Dvořák,
občerstvení zajistil Rosťa z Holanky. Tak
se na vás budeme těšit opět za rok, anebo
v říjnu na turnaji v nohejbalu.
Za MKKIC Anna Plačková

co se u nás událo
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BIOGRAF LÁSKA
předčasně.
Přijel
Biograf
láska
a přivezl nám film Úžasňákovi 2. Byl
teplý večer, a přestože to vypadalo, že
začne pršet, nakonec se i setmělo a
promítání bylo velice příjemné. Končilo
se krátce před půlnocí, ale diváků bylo
dost. Tak snad si tento zážitek s jiným
filmem určitě zopakujeme.

U ZŠ na hřišti jsme se potkali opět za
týden 13. června. Tentokráte to ale nebylo
na sportovním klání. Představte si, přijelo
k nám letní kino na rozloučení se školním
rokem. Bylo to o něco dříve, protože se
opravuje silnice, a děti končí školu také

Za MKKIC Anna Plačková
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ODPOLEDNE S PANDOU
Rozhodli jsme se pozvat k nám do
Jáchymova parlamenty odjinud (ZŠ
a MŠ OSTROV, ZŠ MERKLÍN, ZŠ
HROZNĚTÍN). Připravili jsme si na
jedné z našich schůzí program a rozdělili
si role, kdo co bude zařizovat, kdo co
přinese, v kolik hodin se sejdeme, jak
dlouho bude akce trvat a různé detaily.
V den akce jsme museli některé úkony
přeorganizovat
z důvodů
nemocí,
výpadku internetu a jiných nepříjemností,
ale snažili jsme se hosty příjemně pohostit
a pobavit a myslím, že se nám to povedlo.
Týden před akcí jsme si zkusili na svých
spolužácích malování na obličej i taneční
choreografii, kterou jsme museli bohužel
zrušit.

V den akce 29. 5. 2019 jsme se setkali
o půlhodiny dříve, abychom nachystali
občerstvení pro naše hosty, barvičky na
obličej, mix písní v počítači a netrpělivě
očekávali, až dorazí. Ve dvě hodiny
k nám dorazil parlament ze ZŠ MŠ
Ostrov, ostatní se omluvili. Velmi rádi
jsme je přivítali, provedli je po naší škole,
ukázali třídy, dílny, šatny pověděli jim
něco o nás, následně jsme je pozvali na
pohoštění, malinový koláč, čokoládové

sušenky, tyčinky a nápoje. Po malé
občerstvovací pauze jsme se mohli
vrhnout na zábavu, malování na obličej,
ochotně se nám vydali na milost. Místnost
byla brzy zaplněná Harrym Potterem
v mnoha verzích, obličeji plnými
dekorativních květin a jiných motivů.
Panovala uvolněná atmosféra plná
vyprávění o akcích a plánech, naše paní
ředitelka
se
ujala
též
slova
a povyprávěla o nás, o zrealizování
projektů v minulých letech, protože
pokud je to jen trochu možné vždy nám
a spolužákům vyjde vstříc, snaží se
zvelebit naší školu a dělat vše proto, aby
se nám v ní líbilo. Velmi nás toto setkání
inspirovalo k dalším akcím.

Rozloučili jsme se se všemi, i když se
nikomu nechtělo domů a slíbili si, že se
určitě znovu navštívíme. Odpoledne jsme
si moc užili a těšíme se na další setkání,
nejen s parlamentem ZŠ a MŠ Ostrov, ale
i s parlamenty dalších škol.
Pandament ZŠ a MŠ Jáchymov

školní noviny

Z města

PYŽAMOVÝ DEN
Pyžamový den se na naší škole již
v minulosti konal a tak nebylo
překvapením, že si jej někteří chtěli
zopakovat. Na jedné z našich schůzí padl
návrh na tento den, někteří byli nadšeně
pro a jiní proti, ale větší část byla pro
a tak jsme se do toho vrhli. Jako první
jsme domluvili termín, který by
vyhovoval a nezasahoval do jiných akcí
školy. Zvolili jsme středu 5. 6. 2019,
abychom si mohli na odpolední schůzi
říct, zda se den vydařil. Dále nástěnkářky
pandamentu vytvořily plakátek na naši
nástěnku, aby se informace rozšířila
k ostatním žákům školy.
Také jsme tuto informaci šířili ústně,
a i když někteří reagovali negativně, že

v pyžamu nepřijdou, že mají jen ošklivé
pyžamo, nebo dokonce, že spí nazí a jestli
mají přijít bez oblečení, což jsme
samozřejmě striktně zamítnuli, nevzdali
jsme se a tento den se nakonec vydařil.
Ráno před vyučováním se mohli
převléknout všichni, kteří v pyžamu
nepřišli již z domova. Mohli jsme
obdivovat noční košile, klasická pyžama,
overaly, kraťásky a trička a všem to moc
slušelo. Většině bylo líto, že nemůžou jít
spát. O velké přestávce se konalo focení
ve vestibulu, a i když se nás nesešlo
mnoho, měli jsme moc velkou radost
a strávit den v pyžamu bylo velice
pohodlné.
Váš Pandament

Z města

školní noviny

TAM-TAM AFRIKA
Naši školku i školu navštívili muzikanti
z Konga. Hráli na rytmické nástroje.
Představili nám africkou faunu i floru.

Pohovořili o školství i životě v jejich
vlasti. Děti i žáci si mohli také zatancovat
a zabubnovat. Akce se účastníkům líbila.

Předplatné Jáchymovského zpravodaje
lze domluvit v Informačním centru Jáchymov tel.: 353 811 379
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.

mohlo by vás zajímat

Z města

POŠTA JÁCHYMOV – otevírací doba pro veřejnost
Den

od - do

od - do

Pondělí

8.00 – 11.00

13.00 – 17.00

Úterý

8.00 – 11.00

12.00 – 16.00

Středa

8.00 – 11.00

13.00 – 17.00

Čtvrtek

8.00 – 11.00

12.00 – 16.00

Pátek

8.00 – 15.00

-

Sobota

-

-

Neděle

-

-

Telefon Pošta Jáchymov: 954 236 251

ZUBNÍ ORDINACE MUDr. Pavel Hecht
ZMĚNA ORDINAČNÍ DOBY
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek

7.30
7.30
7.30
7.30

-

13.00
13.00
13.00
13.00

hod.
hod.
hod.
hod.

Pátek

7.30 – 11.30 hod.

Kultura

muzeum

MUZEUM KRÁLOVSKÁ MINCOVNA JÁCHYMOV
Stálá expozice: Jáchymov v zrcadle
času - dějiny města, geologie a mine ralogie 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.

Vstupné:
100 Kč, snížené 60 Kč.
Adresa: náměstí Republiky 37, 362 51
Jáchymov, tel. 736 754 831, email:
mincovna@kvmuz.cz
Otevřeno út-ne 10-18 hodin
www.kvmuz.cz

SLUŽBY PRŮVODCE – NOVINKA v IKC
Od května je nově možné využít
Vybrat si můžete z několika okruhů:

služby

průvodce

městem.

„Šlikovka“ základní + rozšířená o pracovní tábor Svornost / cca 3 km
Radonová stezka základní + rozšířená do Údolí mlýnků / cca 3,5 km
Císařská alej + rozšířená přes hotel Můstek až do lázní / cca 5 km
Dívčí skok – z lázní zpět do lázní / cca 3 km
Prohlídky je nutno objednat v předstihu 14 dní pro skupinu min. 6 lidí.
Tel.: 353 811 379, ic-jachymov@volny.cz. Cena za osobu 50,- Kč.

Prohlídky

knihovna

Z města

MĚSTSKÁ KNIHOVNA JÁCHYMOV
PONDĚLÍ
13,00 – 18,00 hod.
ÚTERÝ
od 1. 7. do 31. 8. zavřeno
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

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

ČTVRTEK
13,00 – 18,00 hod.

Facebook:
Městská knihovna Jáchymov

DPS návštěva 25. 7. 2019
10,00 – 11,00 hod.

Setkání Knihovníčků 22. 7. v 10:00
Pro rodiče s dětmi od 0 do 3 let.

PASOVÁNÍ ČTENÁŘŮ
V úterý 11. června proběhlo Pasování
prvňáčků
na
čtenáře,
tentokrát
netradičně přímo ve školní třídě. Děti
byly moc šikovné, dokázaly, že umí číst a
čtenému textu také rozumějí. Za odměnu
byly nejen pasovány pohádkovou
princeznou, ale dostaly také dárkový

balíček s knihou Kde se nosí krky,
vydanou pouze pro tuto příležitost.
Blahopřejeme jim i paní
a přejeme krásné prázdniny.

učitelce

Vaše knihovnice

Společenský život

léčebné lázně

KONCERTY
BĚHOUNEK

sál
2. 7. úterý
v 19.30 hod.

KONCERT NEJSLAVNĚJŠÍCH OPERETNÍCH A
MUZIKÁLOVÝCH SKLADEB

Věra Likérová – soprán, od roku 2011 úzce spolupracuje se
světovou operní pěvkyní Sylvií Sass, klavírní doprovod Vítězslav Podrazil, Housle – Jiříčková Jitka
Vstupné 180 Kč

RADIUM PALACE

JEDINEČNÝ KONCERT ITALSKÉHO TRIA

sál
4. 7. čtvrtek
v 20.00 hod.

v podání vynikajícího houslisty Silvano Minella, klavíristky
Flavia Brunetto a violoncellisty Marco Periniho.
Na programu W. A. Mozart, A. Dvořák a J. Suk.
Vstupné 180,- Kč

CURIE

ZLEJ SEN

kavárna
9. 7. úterý
v 19.30 hod.

folková kapela „Zlej sen" z Chomutova, svými písničkami
zpříjemní večer.
Vstupné 150,- Kč

BĚHOUNEK

ŘEČ ANDĚLŮ

sál
16. 7. úterý
v 19.30 hod.

Přijďte si poslechnout andělsky znějící melodie v úpravě pro
harfu a zpěv. Představí se Vám Duo Angelorum ve složení
Katarína Ševčíková (harfa) a Valentýna Mužíková (soprán).
Dámy Vám zahrají například skladby J. S. Bacha, W. A.
Mozarta E. Morriconeho a dalších.
Vstupné 180,- Kč

CURIE

HANA ROBINSON

kavárna
23. 7. úterý
v 19.30 hod.

původem rodačka z Brna, dnes známá zpěvačka
a skladatelka, absolventka Berklee College of Music
v Bostonu. Jako skladatelku a klavíristku si ji vybral Michal
Horáček pro svoje album Ohrožený druh a sama již vydala
několik alb. Koncert plný jazzové hudby, šansonu a pohody.
Vstupné 180,- Kč

RADIUM PALACE

PRAGUE RHYTM KINGS

sál
25. 7. čtvrtek
v 20.00 hod.

Mladý energický hot-jazzový orchestr. Na programu jazz,
swing, blues, charleston, foxtrot, black bottom a další.
Vstupné 140,- Kč

léčebné lázně

Společenský život

KONCERTY
BĚHOUNEK

JAZZ BLUFFERS

sál
30. 7. úterý
v 19.30 hod.

Jazz Bluffers je kapela, která hraje radostnou, optimistickou
a pohodovou muziku v duchu amerických orchestrů z první
třetiny minulého století - trubka, klarinet, bicí, banjo
a suzafon - navozuje atmosféru starého jazzu.
Vstupné 140,- Kč

CURIE

„OD BACHA PO VLACHA‘‘

kavárna
31. 7. úterý
v 19.30 hod.

Koncert populárních melodií. Od „Bacha po Vlacha‘‘.
V podání složení Vladislav Liněckij - housle, Iveta
Madarasová - klavír.
Vstupné 140,- Kč

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PŘEDNÁŠKY
RADIUM PALACE

bar
1. 7. pondělí
v 19.30 hod
15. 7. pondělí
v 19.30 hod.
29. 7. pondělí
v 19.30 hod

VEČER S BYLINKÁŘKOU – PŘEDNÁŠKA FORMOU
BESEDY

Vášeň a zájem o přírodní zdraví si předávají z generace na
generaci. Už její babička sbírala a sušila bylinky, aby jimi
pomáhala lidem i zvířatům. A o kom je řeč?... Přece o paní
Kateřině Bílkové, majitelce vyhlášené Krušnohorské
bylinkárny zde v Jáchymově.
Vstup volný

BĚHOUNEK

ČESKOSLOVENŠTÍ LETCI V ROYAL AIR FORCE

sál
15. 7. pondělí
v 19.30 hod.

Unikátní přednáška. Časová linie začíná událostmi let 1938
a 1939, Mnichovským diktátem a zabráním zbytku
Československa, a končí poúnorovými událostmi. Mimo
generálporučíků a legend československého letectva
Františka Fajtla a Františka Peřiny budou zmíněny i tragické
osudy armádního generála/Air marshala RNDr. Karla
Janouška a plukovníka in memoriam Františka Truhláře.
Zmíněny budou také osudy letců z Karlovarska. Součástí
přednášky je i ukázka četných dobových artefaktů.
Přednáší: PhDr. Daniel Švec
Vstupné 60,- Kč

Společenský život

léčebné lázně

PŘEDNÁŠKY
CURIE

PŘEDNÁŠKA SCHLIKOVÉ A OSTROVSKO

kavárna
18. 7. čtvrtek
v 19.30 hod.

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
Jáchymov a podporovatele těžby rud, zejména stříbrných,
v západním a středním Krušnohoří.
Přednáší: Mgr. Miluše Kobesová.
Vstupné 60,- Kč

BĚHOUNEK

PŘEDNÁŠKA S PROMÍTÁNÍM

sál
22. 7. pondělí
v 19.30 hod.

Co vše Jáchymov dal světu. Jáchymov nebyly pouze
minerály, stříbro, uran, tolary. Přednáší Ing. Jaroslav Ochec.
Vstupné 60,- Kč

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TANEC
RADIUM PALACE

HUDEBNÍ, TANEČNÍ A POSLECHOVÝ VEČER

terasa
6. 7. sobota
v 19.30 hod.

s varietním vystoupením Bikeshow v podobě Jana Sladkého,
vítěze Českého poháru v trialu. Exhibice je zajímavá tím, že
se na kole zdolávají různé mobilní překážky a někdy se
zapojí do show i diváci. K poslechu a tanci hraje Jindřich
Volf ml. a zpívá vynikající česká popová a jazzová zpěvačka
Kateřina Bodláková. Z gastro nabídky můžete ochutnat:
Léto na venkově, Olivové domácí tyčinky.
Vstupné zdarma

RADIUM PALACE

HUDEBNÍ, TANEČNÍ A POSLECHOVÝ VEČER

terasa
20. 7.. sobota
v 19.30 hod.

s varietním vystoupením taneční skupiny Arvena z Plzně,
špičkové taneční vystoupení ve výjimečných kostýmech na
téma cikánské tance a charleston. K poslechu a tanci hraje
Jan Horych (kytara) a zpívá skvělá zpěvačka Lucie Víšková.
Z gastro nabídky můžete ochutnat: Hugo Spritz, Česnekové
grissini se schwarzwaldskou šunkou a olivovo-rajčatovou
tapenádou.
Vstupné zdarma

kino

Z města

Z města

skauti

ARNIKA JÁCHYMOV
První červnovou sobotu a neděli jsme
strávili na našem bývalém tábořišti Liščí
kout u Nových Hamrů. Akci jsme delší
dobu plánovali, vzhledem k počasí, které
nemělo být příliš příznivé, byla akce
určena pouze pro skauty. Na konci
pracovního týdne se však předpověď
výrazně zlepšila, zažili jsme polojasné až
slunečné dny.
V sobotu
dopoledne
jsme
dojeli
autobusem do Perninku a odtud pěšky po
žluté značce až do Nových Hamrů. Je to
pěkná cesta, cestou jsme si povídali,
pozorovali pulce v kalužích a užívali si
krásně rozkvetlých horských luk. Na
tábořiště jsme dorazili krátce po poledni.
Postavili jsme si stan a přístřešek na
přespání, připravili ohniště a dostatek
dřeva. Vzhledem k teplým slunečním
paprskům jsme pojali touhu se jít
vykoupat, což nás po několika desítkách
vteřin strávených v chladných vodách
říčky Rolavy přešlo. Pavlovi se povedlo
rozdělat oheň pomocí křesadla a jemné
březové kůry. Vyzkoušeli jsme si rovněž

uvařit pampeliškovou „kávu“. Místo
silných pampeliškových kořenů se nám
podařilo najít jen slabé, museli jsme jich
proto vyrýpnout a sebrat trojnásobek. Po
omytí, oloupání a nakrájení jsme kořeny
opražili v ešusu, a když se z něj začala
linout libá sladká vůně, vše jsme svařili.
Nebyl to žádný „zázrak“, ale zkusit jsme
to museli. Po 17. hodině ještě dorazili
zbylí vedoucí a kamarádi, večer jsme
strávili povídáním u ohně.
V neděli nás ze spacáků vytáhly sluneční
paprsky, které prozářily celou louku. Po
snídani jsme se sbalili, na místě uklidili
a po svačině se vydali na vlak do Nových
Hamrů. Vše vypadalo slibně, přestup
v Karlových
Varech
jsme
měli
naplánovaný minutu po minutě. Bohužel,
vlak nabral zpoždění, a tak se z rychlého
přesunu stal zběsilý úprk. Naštěstí měl
zpoždění i navazující autobus do
Jáchymova,
takže
jsme
nakonec
naplánovaný spoj stihli. Byla to super
akce a brzy musíme naplánovat další!
Všem přejeme krásné prázdniny!
Tomáš Barth
vedoucí střediska

hasiči

Z města

Z ČINNOSTI HASIČŮ
Poslední květnový víkend se všechna
družstva mladých hasičů zúčastnila
Okresního vyhodnocení celostátní hry
Plamen, které se konalo v Útvině. Starší
družstvo se umístilo celkově na čtvrtém
místě. Podařil se druhý nejlepší požární
útok v okrese, který všem vyrazil dech.
Mladší družstvo se v neděli malinko
„opičilo“ a čtvrté místo si zapsalo také,
druhé mladší družstvo obsadilo desáté
místo. K vysněné bedně nám již chybí
pouze krůček, tak snad se zadaří. Další
závody krajské ligy se konaly v Chodově,
kde mladší obsadili třetí místo a konečně
vezlo vysněné medaile. Starší se nedali
zahanbit a třetí místo si odvezlo též. Další
neděli jsme se zúčastnili závodů v Oloví.
Tam se mladší družstvo ve štafetě
postavilo na nejvyšší stupínek – první
místo a na požárním útoku o několik
desetin skončilo na místě druhém,
celkově si vybojovali druhé místo. Starší
družstvo po vypadnuté proudnici bylo na

štafetě páté a po útoku čtvrté, celkově si
vybojovali čtvrté místo. Zatím v krajské
lize jsou na třetím místě ve svých
kategoriích obě družstva. Členové
mladých hasičů pomáhali také na
Pohádkovém lese a krajské soutěži
celostátní hry Plamen.
Dospěláci
pomáhali
při
konání
Pohádkového lesa, údržbě požární
zbrojnice a také na soutěžích krajské ligy.
Pomáhali při stavbě letního kina.
Výjezdová jednotka zasahovala v měsíci
červnu dvakrát při požáru lesa a osobního
automobilu.
A protože se blíží prázdniny a letní
dovolené, tak Vám přeji příjemné
a pohodové léto, prázdniny a dovolené se
šťastným návratem.

Za SDH Anna Plačková

Čtenáři píší

závody do vrchu

KRUŠNOHORSKÝ POHÁR – amatérské automobilové závody
Krušnohorský pohár - Česko-německé
amatérské
automobilové
závody,
memoriál Jirky Fryjeho. Závody pořádá
klub Automotsport Osek. V sobotu, 25.
května, se jel v Jáchymově třetí
(jednodenní) závod letošní sezóny.
Závodníci přijížděli do Jáchymova
většinou už v pátek. Depo bylo u šachty
Svornost. Trať, dlouhá 2300 metrů, vede
od Svornosti k bývalé horní haldě, dál k
hrádku, kterému říkáme Šlikovka a přes
část dolního Nového Města k cíli, který je
u horizontu poblíž restaurace Havlovka.
Cíl je dost daleko od křižovatky silnic nad
Mariánskou, aby závodníci mohli
bezpečně zastavit a shromáždit se k
společnému návratu do depa po stejné
trati. Povrch silnice byl nedávno částečně
opraven, takže trať je uspokojivá a
svodidla zaručují značnou bezpečnost pro
závodníky i pro diváky. Za startem se
silnice točí mírně doprava. Pravotočivá
vracečka
u
odvalové
haldy
je
problematická zejména za mokra. Za ní je
mírná zatáčka doleva a pak, mezi věžemi
"Šlikova hrádku", jsou dvě levotočivé
zatáčky. Napohled mírné esíčko u první
kapličky je zrádné a může auto
"rozhodit". Podobně, po průjezdu mezi
domy, má stejnou "vlastnost" i druhé
esíčko. Pak už je cíl nedaleko a trať
téměř přímá. Převýšení trati je zhruba 150
metrů. Ředitelem Krušnohorského poháru
je Vladimír Krejčí. Techničtí komisaři
jsou dva: Ludvík Anderle a Luděk
Měkuta. Traťových komisařů, kteří dbají
také na bezpečnost diváků, je vždy více.
Závodů se mohou zúčastnit jezdci bez
licence i s licencí. Před závodem jsou
všichni povinni přijít na rozpravu. Je
povoleno, aby s jedním autem jeli dva
závodníci, ale každý se svým startovním

číslem, které dostal před sezonou
přiděleno. Přihlásit se lze ještě v den
závodu. Pro den závodu je vždy určen
časový harmonogram pro rozpravu
organizátorů se závodníky, pro přejímky
vozů a určeny jsou doby tréningů i starty
jednotlivých ostrých jízd. Účastníci se
musí s vozidly dostavit k administrativní
a technické přejímce osobně. Kontroluje
se nejenom auto, ale i například přilba,
rukavice a kombinéza závodníka. Závodit
můžou také v kategorii "junior"
závodníci, kterým ještě není 18 let. Za
takového závodníka a za jeho vozidlo
zodpovídá a musí být u přejímky, jeho
dospělý zákonný zástupce. Vždy je
zajištěna zdravotnická služba s lékařem
i služba odtahová. Několik vět
o technických předpisech: Do všech aut
musí
být
namontován
ochranný
bezpečnostní rám. Bezpečnostní pásy
musí mít čtyřbodové uchycení. Jezdí se
obvykle dvě tréninkové jízdy. Alespoň
jednu musí každý závodník absolvovat.
Startuje se pomocí startovacího praporku.
Pohyb vozu při rozjezdu sepne fotobuňku.
Cíl je letmý a opět fotobuňka zaznamená,
s přesností na jednu setinu sekundy, čas
jízdy. Pro stanovení výsledku a pořadí
jezdce se sčítají dva nejlepší dosažené
časy ze tří jízd. Závodníkovi stačí tedy
dvě jízdy. 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: od 950
cm3, až do nad 2000 cm3 a E2 "volná".
Skupina "H" jsou sériové historické vozy,
vyrobené před 31. 12. 1988. Jsou
upravené pro závody nebo pro soutěže.
Jejich karosérie musí být původní.
Vypsané třídy H: do 1400 cm3, do 1600

závody do vrchu
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" byly: do
1400 cm3, až nad 2001 cm3. Škoda Cup
jezdí auta N2, která mají pohon všech
čtyř kol (4x4). Obě Škodovky měly motor
1300 ccm. Ve třídě "Junior Cup" pro
mladé závodníky jel mladý Jan Bursa s
vozem Suzuki Swift. Tréninkové jízdy
během dopoledne proběhly celkem bez
problémů. Počasí bylo přívětivé, i když
mraků přibývalo a v 10 hodin trochu
kapalo. Po polední přestávce se jely ostré
jízdy. Během první jízdy začalo pršet.
Bouřka. Závod byl přerušen. Bylo nutné
"přezout" vozy. Od dvou odpoledne
přímo lilo. Sice se zpožděním, ale přece
jen se závod dokončil. Absolutně
nejrychleji jel Jiří Stránský s Mitsubishi
Coltem. Jel jako host závodu. Druhý
celkově, ale nejrychlejší z "pohárových
závodníků" byl Michal Kašpar z týmu
Myšáci 77 s Citroenem Saxo. Druhý
nejrychlejší z "pohárových závodníků" a
vítězem třídy E2 - volná byl Luděk Bursa
z týmu Elektrobursa. Jel se Subaru
Impreza. Martin Friedel z německého
týmu SFW3 byl celkově z "pohárových
závodníků" šestý a vyhrál třídu E1 do
2000 ccm s vozem VW Golf. Radek
Kolčava zvítězil ve třídě E1 nad 2000
ccm také s autem VW Golf. Závodily také
tři ženy: Martina Kašparová, z týmu
Myšácci 77, s Citroenem Saxo z nich byla
nejrychlejší. Lucie Semotamová, z týmu
RX garageteam, skončila v kategorii
Škoda cup se svojí Felicií jako první.
Nikola Verbičová, z týmu JK Motorsport,
závodila s Audi ve třídě E1 nad 2000
ccm.

Čtenáři píší

Ze šesti německých závodníků jeden
odstoupil. Celkově pátý nejrychlejší
"pohárový závodník" byl německý jezdec
Maximillian Palme z týmu Palme Racing
s autem Felicia Kit Car ve třídě E1 1600
ccm. Maximilian Palme a Kurt Kunz
obsadili ve svých třídách (E1 1600 a H
nad 1600 ccm) druhá místa. Martin
Friedel vyhrál třídu E1 do 2000 ccm.
Celkově byl sedmý. Jiří Stránský jel dvě
nerychlejší jízdy průměrem 118 km za
hodinu, Michal Kašpar měl průměr 116
km/hod. a Martina Kašparová, nejrychleji
jedoucí žena, dosáhla průměrné hodinové
rychlosti 99 kilometrů. Vladimír Hasil
byl nejrychlejší ve skupině "H" a celkově
desátý "pohárový". Při poslední jízdě, už
téměř nahoře, dostal smyk. Odneslo to,
naštěstí, jen jeho auto. Závod absolvovalo
56 závodníků. Na závod se přišlo podívat
hodně diváků. Alespoň viděli tréninkové
jízdy. Bouřka během závodu mnohé
zahnala domů.
R. Eisenstein

Z města
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Z města

ŠLIKOVKA HUDEBNÍ FESTIVAL
Moji milí přátelé a příznivci Šlikovky!
Všechny vás srdečně zdravím ze
Zámeckého vrchu, odkud se do Údolí sv.
Jáchyma dívám více jak 500 let. Už jste si
zvykli, že se zde každoročně koná
hudební festival Šlikovka. Letos to bude
14. ročník a je naplánován na 6. červenec
od 17. hodin. Co jsem pro vás
přichystala? Předem musím poznamenat,
že jsem si přála, aby si každý přišel na
své. Pro příznivce metalu jsem
pozvala ostrovskou skupinu Pororoca.
Mimochodem španělský server European
Metal Channel ji zařadil mezi evropskou
metalovou elitu a její skladby se již šíří
nějaký měsíc rozhlasovým éterem. Těm,
kteří mají blíže k rocku s přívlastkem
progresivní, bude určitě imponovat
plzeňská skupina Donnie Darko. Stoupá
strmě nahoru a je po ní velká poptávka.
Před Šlikovkou hrají na významném
festivalu Rock for People (zde je zařazena
mezi tzv. domácí pecky) a hned od nás
odjíždí do Německa. Začínající trio
Grapefruit Astronaut je ovlivněno
technicky
náročným
progresivně
matalovým rockem, který hraje špičková
zahraniční kapela Animals as Leaders.
Členy
Grapefruitu
jsou
bývalí
„groowetownňáci“ Jirka Kubík z Ostrova
a Sam Palán z Jáchymova. Oba skvělé
hudebníky doplňuje špičkový kytarista
Zdeněk Kaplan z Prahy. Zpestřením
večera bude vystoupení účastnice
letošního televizního pořadu The Voice
Česko Slovensko Jany Novákové. Na svůj
věk má úžasně vyspělý hlas. Kdo byl před
šesti lety na Šlikovce, měl možnost slyšet
rakovnický kvartet Manon Meurt.

Emotivní, zasněně laděná muzika
zpravidla hned nachází příznivou odezvu
u posluchačů a jak napsal jeden kritik, jde
o lásku na první poslech. Minulý rok
vydali nové album, které bylo kritikou
velice příznivě přijato a vůbec není divu.
Manoni mají za sebou mnoho odehraných
koncertů po celé republice včetně
vystoupení
na
evropském
turné.
S prázdnou neodejdou ani fanoušci pop
rocku. Pro ně přijede na Šlikovku zahrát
jedna z nejpopulárnějších českých kapel
Ready Kirken z Pardubic. Po vydání
svého posledního alba vyslala skupina
jasnou zprávu, že je zde opět v plné
kondici. Není bez zajímavosti, že
Ready Kirken má něco společného
s Jáchymovem. Přijďte se přesvědčit
a hlavně přijďte včas, protože už od
začátku hrajeme s nejvyšší kvalitou.
Navíc vstupenky zakoupené od 16.45 hod
do 17.30 hod. budou slosovatelné
v tradiční tombole.
Než se rozloučím, chtěla bych poprosit ty,
kterým vadí poněkud hlučnější hudba,
aby nám ten jeden sobotní večer v roce
tolerovali. Za všechny věrné fandy
festivalu za to předem děkuji.
Vaše Šlikovka
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MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL J. C. F. Fischera opět
v Jáchymově
Letos popáté se město Jáchymov stane dějištěm Mezinárodního hudebního festivalu
J. C. F. Fischera, a to rovnou dvou koncertů. Na festivalu pravidelně účinkují přední čeští
i zahraniční umělci, sbory, orchestry a sólisté.
Ve čtvrtek 4. 7. ve 20 h se v Radium Paláci představí významní italští umělci - Trio Fauré
s klavíristkou Flavií Brunetto. Vstupenky budou k dostání před koncertem v místě konání.
V pátek 19. 7. v 19:30 h se v kostele sv. Jáchyma uskuteční již tradiční varhanní koncert,
tentokrát s předním polským varhaníkem a profesorem Hudební univerzity v Krakově
Waclawem Golonkou.
Vstupné dobrovolné bude věnováno na opravu místních vzácných varhan.
Koncerty se konají za podpory města Jáchymov a Léčebných lázní Jáchymov. Více
informací na webových stránkách festivalu: www.imff.cz

léčebné lázně
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