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Tip na výlet. Jasan ztepilý na Popově – strom roku 2002.
Foto: Anna Plačková

V tomto čísle si přečtete:






slovo starosty
rada města
informace z města
kulturní program
sport, ostatní články
 pozvánky na kulturní akce

CENA

5,-

SRPNOVÉ KULTURNÍ AKCE
V neděli 17. 8. 2014 se na Popově sešlo
cca 100 lidiček, kteří si přišli poslechnout
poutavé povídání o zaniklé obci Popov –
Pfaffengrün. Nedělní odpoledne při teplé
kávě, čaji, bábovce a perníku zpříjemnil
svými vzpomínkami pan Mgr. Ježek.
Procházkou od Horního Popova k bývalé
kapli až k jasanu nás poté při doprovodu
hudby, v podání houslisty pana Petra
Linharta, prováděl s poutavým vyprávěním o zaniklé obci pan Viktor Braunreiter. Za
pomoci Hany Vaculíkové mohl každý přiložit ruku k dílu a vytvářet domky
z přírodního materiálu, u Dolní lípy přibyly lavičky pro příjemné posezení. Po
Popově byly v místech, kde stávala stavení, umístěny fotografie s původními domy.
Velké poděkování patří určitě partě a společnosti mladých lidí, kteří do zaniklých
obcí vracejí život a srdíčko. Děkujeme. Pro všechny ostatní je to určitě výborný tip na
celodenní výlet.

COUNTRY VEČER na Šlikovce
V sobotu 23. 8. se od 19.00 hodin sešlo na Šlikovce cca 80 posluchačů, aby se
zúčastnili prvního ročníku „Country večer na Šlikovce“. Počasí opět moc nepřálo,
ale přesto byla nálada výborná. Tuláci hřáli písničkami, které si všichni pobrukovali
a kapela DSM, při které začalo také pršet, rozehřála i tancem. Ve finále déšť nikomu
nevadil a tančilo se až do půlnoci. Návštěvníci se schovali pod altány a občerstvení
připravili hasiči. I přesto, že tuto sobotu se konalo několik akcí, počet návštěvníků
nás mile překvapil. Věříme, že se i tato akce stane tradicí a těšíme se na příští ročník.

Za IKC Anna Plačková

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
pár posledních čísel vydání Zpravodaje jsem větší část svého příspěvku věnoval
stavbám, které jsme chtěli v letošním roce zrealizovat. Domnívám se, že tyto investice
se těší největšímu zájmu Vás občanů a proto si neodpustím ani v tomto čísle alespoň
heslovitě uvést pár informací.
Parkoviště před panelovými domy – i přes počáteční problémy se v posledním
týdnu stavba rozjela očekávaným tempem a termín dokončení koncem měsíce října
bude splněn.
Revitalizace náměstí Republiky – zde bohužel nedošlo k naplnění slibu ze strany
Ředitelství silnic a dálnic Karlovy Vary a do dnešního dne nebyla vybrána firma, se
kterou bychom zkoordinovali případné další práce. V této době již nemá smysl čekat,
proto jsem na příští týden sjednal schůzku s naším dodavatelem, firmou Eurovia.
Stavbu zakonzervujeme tak, aby nebyl problém se zimní údržbou a odstraníme
dopravní omezení. Mám připraven dopis pro ŘSD, ve kterém je o tomto kroku
informuji a zároveň je upozorňuji na naše rozhodnutí obnovit realizaci započaté
stavby v dubnu 2015 tak, aby Město Jáchymov nepřišlo o finanční prostředky
z programu ROP.
Na otázku „Proč jsme stavbu zahájili již v květnu a nečekali na součinnost s ŘSD“
je odpověď vcelku jednoduchá. Dotační titul ROP nám ukládal do konce června
proinvestovat 15% z vysoutěžené ceny. Pokud bychom tuto podmínku nesplnili, přišli
bychom o celou dotaci. Diskutovat o tom, jaký smysl tato podmínka měla, je zbytečné
- prostě byla.
To, že jsme dopadli tak, jak jsme dopadli, mne velmi mrzí. Začátkem prázdnin
jsem věřil, že stavbu z větší části stihneme provést ještě v tomto roce. Bohužel „vyšší
moc“ negativně zasáhla. O to složitější bude v roce příštím vše stihnout.
V těchto dnech vybíráme na základě VŘ dodavatele na rekonstrukce 4 opěrných
zdí, na které jsme dostali dotaci z MŽP. Z jednání s vybranými firmami vyplyne, které
stavby budou započaty ještě v letošním roce. Rádi bychom zahájili alespoň ty, kde
akutně hrozí zhoršení jejich stavu, např. v Lidické ulici.
Teď něco z jiného ranku. Na měsíc září připravuje kulturní komise ve spolupráci
se SDH Jáchymov mimo jiné aktivity i dva turnaje ve volejbalu a nohejbalu o pohár
starosty města a já Vás i touto cestou zvu k účasti.
Závěrem, končí dovolené a prázdniny, začíná nový školní rok. Základní škola se
opět může pochlubit realizací celé řady projektů. Jsem přesvědčen, že naše škola díky
iniciativě všech zúčastněných a hlavně ředitele Mgr. Musila patří k nejlepším nejen
v regionu, ale v celé České republice. Přeji školákům úspěšný start do nového
školního roku a mnoho dobrých studijních výsledků.
Ing. Bronislav Grulich

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
16. zasedání rady města ze dne 29. července 2014:
 schválila jako vítěze výběrového řízení na akci „Projektová dokumentaceRegenerace panelového sídliště Slovany“ firmu AZ CONSULT spol. s r.o.
a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. V případě, že firma AZ
CONSULT spol. s r.o. odstoupí z výběrového řízení, bude smlouva podepsána
s druhým v pořadí, jímž je firma JURICA a.s., v případě, že firma JURICA a.s.
odstoupí z výběrového řízení, bude smlouva podepsána se třetím v pořadí, to je
s firmou Hlaváček-architekti, s.r.o
 schválila na základě žádosti KÚKK poskytnout klientům domovů pro osoby se
zdravotním postižením byt v čp. 1031/302 na tř. DH
 schválila Smlouvu o společném postupu při centralizovaném zadávání nákupu
elektrické energie pro roky 2015-2016, mezi Městem Jáchymov a KÚKK
a pověřuje starostu města podpisem smlouvy
17. zasedání rady města ze dne 12. srpna 2014:
 schválila na svém jednání prominutí poplatku za zábor veřejného
prostranství Občanskému sdružení Světlo Kadaň, která bude pořádat
charitativní akci „Lesní maratón“, která se bude konat dne 30. 8. 2014
v Jáchymově, Mincovní ulici
 schválila změnové listy č. 1 až 4 na akci „Parkoviště Dukelských hrdinů“
a pověřuje starostu města jejich podpisem a podpisem Dodatku č. 1
Smlouvy o dílo
 neschválila měsíční doplatek ve výši 4.234,- Kč za pobyt nesv. …..
v Domově se zvláštním režimem Svatava
 souhlasila s úpravou lesních porostů podél Krušnohorské lyžařské
magistrály dle pokynu Lesního úřad Jáchymov. Jedná se o p.p.č. 4871/3
v k.ú. Jáchymov
 souhlasila s uzavírkou silnice Jáchymov směr Mariánská z důvodu pořádání
automobilových závodů do vrchu, které se uskuteční dne 13.9.2014 od 8.00 –
17.00 hod., a to na základě žádosti o.s. Automotosport Osek se sídlem
Hrdlovská 647, Osek
18. zasedání rady města ze dne 26. srpna 2014:
 schválila vícepráce na rekonstrukci 1.NP Radnice ve výši 99 670,50 Kč včetně
DPH
 schválila nabídku firmy AZ Sanace,a.s., za cenu 3.019.649,44,- Kč bez DPH
a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. V případě nepodepsání smlouvy
s firmou AZ Sanace pověřuje starostu podpisem smlouvy s druhým v pořadí
firmou Swietelsky, s.r.o
 schválila jako vítěze výběrového řízení na TDI „Prevence sesuvu svahů
v Jáchymově - Mincovní-Svojsíkova-lokalita 03“, firmu STAVING-INVEST
s r.o., Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov a pověřuje starostu města podpisem
příkazní smlouvy. V případě, že firma STAVING-INVEST s.r.o. odstoupí
z výběrového řízení, bude smlouva podepsána s druhým v pořadí, jímž je firma

Ing. Roman HAVLAN, Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě, Dolní
Žďár31, 363 01 Ostrov
 schválila vystavení objednávky firmě Závodný Josef – Montáže elektro na
realizaci 8 sloupů veřejného osvětlení
 schválila podání žádosti o dotaci do ROP Severozápad na projekt Stavební
úpravy Nového hřbitova v Jáchymově ve výši 19 mil. Kč celkových nákladů
 schválila podání žádosti o dotaci do ROP Severozápad na projekt
Rekonstrukce dešťové kanalizace a chodníku na tř. Dukelských hrdinů ve výši
8 mil. Kč celkových nákladů
Zpracovala: Hynková

OZNÁMENÍ
HOVORY S OBČANY
Dne 10. 9. 2014 od 16.00 hod. na MěÚ Jáchymov se konají Hovory s občany
VEŘEJNÉ ZASTUPITELSTVO MĚSTA
Dne 24. 9. 2014 od 17.00 hod. na MěÚ Jáchymov se koná XXVII. veřejné zasedání
Zastupitelstva města

SBĚRNÝ DVŮR
OTEVŘENO:
pondělí a středa
sobota

800 - 1800 hodin
800 - 1200 hodin

VZPOMÍNKA
S hlubokým zármutkem oznamujeme,
že nás 16. 8. 2014 po dlouhé nemoci
ve věku nedožitých 81 let
navždy opustila naše milovaná maminka
paní Júlie Matvijová.
děti s rodinami

KVÍZ NA ZÁŘÍ
Milé děti, připravili jsme pro vás novou soutěž. Každý měsíc můžete vyluštit kvíz
(z písmenek složíte tajenku) a zaslat na Informační centrum. Dnes tajenka souvisí
s tímto měsícem a jen připomeneme, že budova slaví 60. výročí od postavení. Tak se
dejte do luštění a nejpozději 20. 9. čekáme na odpovědi. Potěší nás i obrázek!
Jáchymov byl založen:

H) 1615
Z) 1516
V) 1510

Zakladatelem byl:

M) Kašpar Šlik
O) Ondřej Šlik
Á) Štěpán Šlik

Který lázeňský dům u nás není:

R) Astorie
S) Praha
K) Thermal

Skládka odpadu byla kdysi na:

L) Popově
H) Panoramě
Y) Valech

Kaplička na Slovanech nese název sv.:

A) Anny
J) Alžběty
R) Magdaleny

Požár, kdy vyhořel téměř celý Jáchymov, byl r.: N) 1837
D) 1873
S) 1900
Georgius Agricola byl:

P) učitel
N) lékař
O) horník

Sedačková lanovka vede na:

Z) Nové Město
K) Boží Dar
Í) Klínovec

Jáchymov má v současné době asi:

Š) 3 000 obyvatel
B) 1 800
E) 5 000

V bývalé školce na Slovanech mají klubovnu:

K) skauti
R) hasiči
M) fotbalisté

Nejstarší památkou v našem městě je:

A) Evangelický kostel
O) Špitální kostel
H) Svornost

Na Popově jsou památné:

E) buky
K) smrky
L) lípy

Sídlo Informačního centra najdeme:

L) v kulturním domě
P) na poště
A) na městském úřadě

Bylo to jednoduché? Tak v říjnu se těšte na další!

Ladislava Kulhavá

KRÁLOVSKÁ MINCOVNA INFORMUJE
nám. Republiky 37, 362 51 Jáchymov
tel.: 736 754 831, e-mail: mincovna@kvmuz.cz, www.kvmuz.cz
Otevřeno: září: út – ne 9 – 12, 13 – 17 hodin
Stálá expozice: Jáchymov v zrcadle času - dějiny města, geologie a mineralogie
Krušných hor, archeologické nálezy z Královské mincovny, rudné hornictví
16. století, velkoplošný pohyblivý model dolu, numismatika a mincovnictví. Unikátní
knihovna jáchymovské latinské školy z 16. století (knihy o hornictví a hutnictví
přírodovědce Georgia Agricoly, ukázky z děl pastora Johanna Mathesia
a hudebního skladatele Nickla Hermanna), epitafní obrazy. Krušnohorský národopis
- zemědělské stroje, nářadí a historické fotografie, krušnohorská jizba, lidové kroje.
Tábory politických vězňů při jáchymovských uranových dolech po roce 1950. Historie
jáchymovského radonového lázeňství a dobová lékařská ordinace, jáchymovské
demolice. Vstupné: 60,- Kč, děti 30,-Kč.
20. 6. - 28. 9. 2014
VÝSTAVA
Stříbrná horečka - Volání hor
Multimediální putovní výstava přeshraničního projektu ArchaeoMontan představí
výsledky výzkumu středověkého hornictví v oblasti Krušnohoří. Výstava se věnuje
zapomenutému světu v podzemí, mapování systému dolů z období vrcholného
středověku a v nich nalezeným dřevěným objektům. Návštěvníkům přiblíží středověké
hornické sídliště, virtuální cestu do podzemních stříbrných dolů, osvětlí, jak byla ve
12. století objevena bohatá naleziště stříbra a jak se projevily důsledky stříbrné
horečky v regionu. Současně bude otevřena nová stálá expozice hornictví ve sklepení
Královské mincovny.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Se začátkem školního roku se opět vracíme k běžné otevírací době.
Navíc připravujeme další NEDĚLI V KNIHOVNĚ a to 21. září.
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
10,00 –12,00
ČTVRTEK

13,00 – 18,00 hod.
13,00 – 16,00 hod.
13,00 – 18,00 hod.

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

Na Vaši návštěvu se těší knihovnice Karin Pašková a Eva Kochová.
Fotografie z akcí najdete na našem webu (www.jachymov.knihovna.info)
i facebookovém profilu: Městská knihovna Jáchymov.
V knihovně nabízíme všem návštěvníkům BALENÍ DO FOLIE. Přijďte si nechat
zabalit knihy či sešity netradičních formátů na počkání. Cena za knihu je 10,-

PROHLÍDKA ŠPITÁLNÍHO KOSTELÍKA
Navštivte nejstarší dochovanou raně renesanční
stavbu našeho města. Špitální kostel postavený v letech
1516 - 1520 nebyl jako jediná budova zničen
rozsáhlým požárem na konci 19. století. Zaujme
vysokou sedlovou střechou krytou šindelem ze
16. století a vzácným oltářem z dílny Lucase
Cranacha. V prostorách kostela se nachází výstava
„Jáchymov kdysi a dnes“, která zachycuje Jáchymov
na historických a současných fotografiích.
Prohlídky se konají pravidelně každé ÚTERÝ a ČTVRTEK. 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.
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.
Upozorňujeme čtenáře, že neručíme za chyby, které se objeví v inzerátech nebo příspěvcích, které
nepřipravuje IKC spolu s RR. Za obsah článku odpovídá autor. Děkujeme za pochopení. RR

PŘEHLED KULTURNÍCH PROGRAMŮ ZÁŘÍ 2014
LÉČEBNÉ LÁZNĚ JÁCHYMOV
RADIUM PALACE
4. 9. čtvrtek 20:00 hod.,

sál

vstupné 140 Kč

MEZINÁRODNÍ TANEČNÍ EXHIBICE

Zcela výjimečné taneční vystoupení u příležitosti 19. ročníku mezinárodního
folklórního festivalu, který se koná v Karlových varech. V programu uvidíte špičková
taneční vystoupení souborů z Kypru, Slovenska a Izraele.
7. 9. neděle 10:00 hod.

sál

vstupné 80 Kč

HARMONIKOVÉ MATINÉ

Nedělní večer plné známých šlágrů a evergreenů v podání manželů Renáty a Josefa
Pospíšilových a jejich dětí Renátky (10) a Pepíčka (14).
11. 9. čtvrtek 20:00 hod.

sál

vstupné 110 Kč

A QUATRO VOCI

Komorní těleso Karlovarského symfonického orchestru ve složení flétna, hoboj,
violoncello, cembalo přednese skladby autorů J. S. Bacha, G. F. Händela,
C. Debussyho, I. Hurníka, G. Ph. Telemanna ..
12. 9. pátek 20:00 hod.

vstupné 100 Kč

TANEČNÍ VEČER S MÓDNÍ PŘEHLÍDKOU

Ukázka modelů na léto a podzim 2014 - kostýmky, doplňky, plavky a další z
originálního salonu Ivany Siptákové. K poslechu a tanci hraje Duo MS.
18. 9. čtvrtek 20:00 hod.

vstupné 150 Kč

GIANCARLA RUGGIERI – KONCERT

Koncert italského tenoristy Giancarla Ruggieriho s tanečním a klavírním
doprovodem. V programu zazní klasické italské, francouzské a španělské písně,
americké písně z filmového plátna a muzikálu, operetní árie a klasické neapolské
písně.
22. 9. pondělí 19:30 hod.

taneční bar

vstupné zdarma

BLUE ROMANTIC CIMBAL
světové balady a lidové písně zahraje na cimbál a zazpívá Roman Veverka.
25. 9. čtvrtek 20:00 hod.

sál

vstupné 130 Kč

HUDBA BABÍHO LÉTA – MUSICA DOLCE VITA

Soubor Musica Dolce Vita se věnuje interpretaci skladeb pro flétnu a harfu všech
stylových období v podání špičkové sólové flétnistky Žofie Vokálkové a harfenistky
Zbyňky Šolcové a ve spojení s písněmi a áriemi pro mezzosoprán Daniely Demuthové
prezentuje širokou škálu koncertů.

27. 9. sobota 15:00 hod.

hala

vstup zdarma

VINOBRANÍ NA RADIUM PALÁCI

Taneční vystoupení dětské lidové taneční skupiny Vinohrad. Možnost zakoupit burčák
a další speciality.
sál

27. 9. sobota 19:30 hod.

vstup 100 Kč

VINOBRANÍ - ČESKÝ VEČER

Taneční večer s burčákem, programem a dobrou zábavou. K tanci a poslechu hraje
Karlovarská dechová pětka pod vedením Miroslava Bauky.
TANEČNÍ VEČERY
19:30 – 23:00 hod., bar
Pátek 5. a 19. 9. Duo Záliba
Pátek 12. a 26. 9. Duo MS
POSLECHOVÁ ODPOLEDNE
15:30 – 17:00 hod., lobby, zdarma
Pondělí 1., 8., 15., 22. a 29. 9.
David Beznoska – klavír, náladové melodie
Středa 3., 10., 17. a 24. 9.

AKADEMIK BĚHOUNEK
1. 9. pondělí 19:30 hod.

sál

vstupné 50 Kč

SEVERNÍ ITÁLIE – PUTOVÁNÍ ZA NEJVĚTŠÍMI ITALSKÝMI JEZERY
Cestopisná přednáška s filmovou projekcí. Na severu Itálie v Lombardii, která má
rozlohu o něco menší než Morava, se v podhůří Alp nachází jako pozůstatek doby
ledové 6 z 10 největších italských jezer. Čtyři z nich navštívíme – Lago di Garda,
Como, Iseo a Idro. Návdavkem maličké Ledro, které se pyšní jednou z nejčistších vod
v Itálii. Zavítáme i do hor v oblasti národního parku Adamello. Jako východisko cest
se nabízí hlavní město stejnojmenné provincie Bergamo, do kterého se lze dostat
letecky přímo z Brna za hodinu dvacet a necelou pětistovku. To vše v povídání
a fotografiích přiblíží dobrodruh a cestovatel Ing. Jaromír Novák.
8. 9. pondělí 19:30 hod.

sál

vstupné 50 Kč

MARTINIK – OSTROV KVĚTIN
Cestopisná přednáška s filmovou projekcí. Karibští Indiáni nazvali svoji domovinu
Madinina, ostrov květů. Zda tento přívlastek platí, se lze přesvědčit za devět hodin
letu z Paříže a přitom neopustit Francii. Jak je to možné? Ostrov je jedním ze
4 zámořských departmentů Francie a součástí Evropské unie. Vedle nádherných pláží
s azurovým mořem a bělostným i tmavým pískem nabízí strmé hory, kterým vévodí
činná sopka Montagne Pelée, bujnou vegetaci tropických deštných pralesů, přímořské
nížiny s mangrovníky, rozsáhlé plantáže banánů a cukrové třtiny, desítky destilérií
s vyhlášeným rumem a pohodové domorodce ochotné pomoci v nesnázích. To vše
v povídání a fotografiích přiblíží dobrodruh a cestovatel Ing. Jaromír Novák.

9. 9. úterý 19:30 hod.

sál

vstupné 100 Kč

VÁCLAV FUXA – KYTAROVÝ KONCERT
Španělská hudba v mistrovském podání rodáka z Karlových Varů žijícího ve Vídni.
Uslyšíte tradiční flamenco skladby i skladby nové vlny flamenca (Paco de Lucia,
Vicente Amigo).
17. 9. středa 19:30 hod.

vstupné 90 Kč

TANEČNÍ VEČER S BURČÁKEM
Zábavný večer s burčákem, dobrotami a tanečním vystoupením taneční skupiny Best
z Karlových varů. K tanci a poslechu hraje Jan Zumr.
23. 9. úterý 19:30 hod.

sál

vstupné 80 Kč

COUNTRY SKUPINA PATRIOT
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... V programu uslyšíte známé country a bluegrass
skladby, ale také vlastní tvorbu členů skupiny.
29. pondělí 19:30 hod.

sál

vstupné zdarma

STÁRNUTÍ BEZ BOLESTI
Odborná přednáška fyzioterapeutky Zdeny Fiedlerové.
TANEČNÍ VEČERY
19:00 – 22:30, zimní zahrada, zdarma
Středa 3., 10., 17., 24. 9. – Jan Zumr
Pátek 5., 19. 9. – Gipsy Hary band
Pátek 12., 26. 9. – Duo Záliba
TANEČNÍ ODPOLEDNE
14:00 – 17:00, zimní zahrada, zdarma
Neděle 7., 14., 21., 28. 9 – Sunny a Tony

CURIE
2. 9. úterý 19:30 hod.

kavárna Curie

vstupné 70 Kč

KONCERT JAZZOVÉ STANDARTY A JINÉ MELODIE
V podání nadaných umělců Františka, Petra a Anety.
5. 9. pátek 19:30 hod.

kavárna Curie

OLDIES DISKO
Známé oblíbené nejen oldies skladby v podání Romana Ulíka.

vstupné zdarma

16. 9. úterý 19:30 hod.

kavárna Curie

vstupné 90 Kč

SLAVNÉ PÍSNĚ
Uslyšíte velký výběr z českých a slovenských lidových písní v koncertní úpravě,
barokní duchovní i světské písně. V programu zazní rovněž české i světové árie
skladatelů 20. století. To vše v podání Petry Dudášové – mezzosoprán s klavírním
doprovodem Dany Novákové.
17. 9. středa 14:00 hod.

salónek – 3. pat.

zdarma

MOŽNOSTI LÁZEŇSKÉ LÉČBY V JÁCHYMOVĚ
Lékařská přednáška v českém jazyce, přednáší MUDr. Tsynkevych.
20. 9. sobota 19:30 hod.

kavárna Curie

vstupné zdarma

VINOBRANÍ S BURČÁKEM
K tanci a poslechu hraje Cimbálovka z Jirkova. Zakoupit si můžete burčák a další
dobroty.
30. 9. úterý 19:30 hod.

kavárna Curie

vstupné 90 Kč

WHITNEY HOUSTON
Vzpomínkový koncert na jednu z nejúspěšnějších a nejprodávanějších světových
zpěvaček. Uslyšíte známé songy od Whitney Houston v podání Stanislavy Tótové,
klavírní doprovod Josef Škulavík.
TANEČNÍ VEČERY
19:30 až 23:00 hod., kavárna, zdarma
Sobota 6. 9. – Miroslav Bauka
Sobota 13., 20., 27. 9. – Vladislav Prokop
Neděle 7., 14., 21., 28. 9 – Jan Zumr
KULTURNÍ DŮM JÁCHYMOV
26. 9. pátek 19:30 hod.

vstupné 60 Kč

ROCKER A DVĚ STARÉ DÁMY
Divadelní scéna při DK Ostrov představuje divadelní komedii. V luxusním penzionu
pro důchodce se sejde nesourodá společnost – stárnoucí diblík Agnes, mrzutá
pesimistka Zita, mladičký rocker Robert a přepečlivá ošetřovatelka Kamila. Přidámeli detektivní zápletku a pořádnou dávku inteligentního humoru, máme tu konverzační
komedii o stavbě mostů mezi generacemi, kde si přijdou na své diváci všech věkových
skupin. Režie: Jan Mareš
ALTÁNEK V LÁZEŇSKÉM PARKU
5. 9. pátek v 15:00 hod.

zdarma

TRIO HARMONIE
Přijďte si poslechnout české i zahraniční hity a další hudbu 20. století v podání Anety
Tokárové, kterou můžete znát z účinkování v hudebních soutěžích Česko Slovensko
má talent a X-Factor.

12. 9. pátek v 15:00 hod.

zdarma

JFK
Swingové melodie v podání JFK (jednotka Františka Kůse) František Kůs – zpěv,
saxofon, Květa Teturová – klarinet, zpěv, Jaromír Hrubý - kontrabas
19. 9. pátek v 15:00 hod.

zdarma

SWING MELODY OSTROV
malý - velice úspěšný jazzový orchestr pod vedením Jana Veverky, který koncertuje
po celé ČR. Na programu jazz & swing 30. let a 40. let převážně z českého prostředí,
podobně jako Ondřej Havelka a jeho Melody Makers.
KOSTEL SV. JÁCHYMA
Otevřen pouze při bohoslužbě v neděli v 10:00 hod. a ve středu od 16.00 hod.
4. 9. a 18. 9. čtvrtek

český výklad v 16.00 hod.

PROHLÍDKA KOSTELA S VÝKLADEM
Přijďte si prohlédnout nádherný novogotický interiér a několik renesančních
pamětihodností, které se dochovaly po požáru v roce 1873. Novogotickou stavbu
navrhl architekt Josef Mocker.
1. 9. pondělí 19:30 hod.

vstupné 190 Kč

VARHANNÍ KONCERT SE ZPĚVEM
v podání Aleš Nosek (Rakovník, Regensburg) – varhany, Blanka Nosková (Rakovník,
České Budějovice) – zpěv.
19. 9. pátek v 19.30 hod.

vstupné 190 Kč

VARHANNÍ KONCERT
V nádherné akustice kostela sv. Jáchyma zazní na nově zrestaurované varhany slavné
skladby J. S. Bacha, C. Francka, F. Mendelssohna-Bartholdyho a další. Účinkuje:
Michaela Káčerková (Prag/ Leipzig)".

PROGRAM KINA „RADIUM“ JÁCHYMOV ZÁŘÍ 2014
3. 9. středa 17:00, 19:30

vstupné 70 Kč

DONŠAJNI
Komedie / Česko/ 2013/ 102 min /od 12 let
Oscarový režisér Jiří Menzel se po sedmi letech vrací na plátna kin s prostopášnou
komedií o vášni k životu, hudbě a k ženám. Komedie Donšajni odhalí divákům svět
opery zbavený pozlátka a přinese příběh o lásce a zklamání, o hudbě a milování
a o celoživotní slabosti pro operní pěvkyně. To vše s nadsázkou a humorem typickým
pro Menzelovy filmy. Hrají: Jan Hartl, Libuše Šafránková, Martin Huba, Ivana
Chýlková, Václav Kopta, Lucie Juránková, Marie Málková, Jiří Hájek ...

6. 9. sobota 17:00

vstupné 30 Kč

VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ
Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný / Kanada / USA/ 2014/ 86 min
Ve snaze přežít zimu a neumřít hlady, rozhodnou se nerozluční přátelé krysa
a veverka Bručoun vyloupit obchod plný oříšků, na který omylem narazí. Jejich svět
je najednou krásnější. Plánují to největší přepadení v historii hlodavců. Rozhodně je
na co se těšit. Hrají: Liam Neeson, Katherine Heigl, Brendan Fraser, Will Arnett ...

6. 9. sobota 19:30

vstupné 70 Kč

TÍSŇOVÁ LINKA
Thriller / Krimi / USA/ 2013/ 95 min
Tísňová linka je bravurně natočený napínavý thriller s okouzlující Halle Berry
v hlavní roli. Její Jordan je zkušená operátorka tísňové linky, které změní život volání
zoufalé dívky, jež se právě stala obětí únosu. Pro ni je telefonické spojení s tísňovou
linkou jedinou nadějí a slova pronášená klidným a rozvážným hlasem ženy na druhém
konci telefonu ji dodávají odvahu. Hrají: Abigail Breslin, Halle Berry, Michael
Eklund, Morris Chestnut, David Otunga, Evie Thompson, Michael Imperioli ...

10. 9. středa 19:30

vstupné 70 Kč

PROJEKT X
Komedie / USA/ 2012/84 min (SE: 93 min)
Projekt X sleduje tři zdánlivě nenápadné studenty 4. ročníku, kteří se snaží zviditelnit
před svým odchodem z vysoké školy. Jejich myšlenka byla zcela nevinná – uspořádat
večírek, na který nikdy nikdo nezapomene. Ale na to, co je čekalo, nebyl připraven
nikdo. Zprávy se šíří rychle, sny jsou v troskách, pověst poskvrněna a na konci všeho
se zrodí legendy. Hrají: Thomas Mann, Oliver Cooper, Jonathan Daniel Brown,
Nichole Bloom...

13. 9. sobota 19:30

vstupné 70 Kč

HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA
Dobrodružný / Fantasy / USA / Nový Zéland/ 2012/ 169 min
Film sleduje cestu hlavní postavy Bilbo Pytlíka, který se ocitne na dobrodružné
výpravě. Cílem cesty je si znovu nárokovat ztracené trpasličí království Erebor. Bilba
nečekaně osloví čaroděj Gandalf Šedý, díky kterému se ocitne ve společnosti třinácti
trpaslíků v čele s legendárním bojovníkem Thorinem. Cesta do divočiny vede přes
tajemné země, kde se to hemží zlobry, skřety a kouzelníky. Hrají: Martin Freeman,
Ian McKellen, Richard Armitage, Ken Stott, Graham McTavish, William Kircher...

17. 9. středa 17:00, 19:30

vstupné 70 Kč

10 PRAVIDEL JAK SBALIT HOLKU
Komedie / Česko/ 2014/ 100 min/ od 12 let
Hlavní hrdina nové filmové komedie Marek je typickým příkladem mladého mimoně,
žijícího ve vlastním vesmíru. Je to chytrý a milý student astrofyziky, jehož největší
láskou jsou nejen hvězdy, ale i horoskopy. Jeho dráhu mu však jednoho dne překříží
dívka snů a Marek se zamiluje tak beznadějně, že ve škole není schopen ani udělat
zkoušky. V tento moment se do věci obouvají jeho odhodlaní přátelé. Hrají: Matouš
Ruml, Kristína Svarinská, Miroslav Donutil, Jakub Prachař, Jan Dolanský...

20. 9. sobota 17:00

vstupné 30 Kč

KHUMBA
Animovaný / Dobrodružný / Rodinný / Jihoafrická republika/2013/ 85 min
Zebra Khumba byl už od narození terčem posměchů svého stáda, protože se narodil
napůl pruhovaný a napůl bílý. Navíc když začalo období sucha, příbuzní Khumbu
obvinili, že je prokletý a že je příčinou všech nepříjemností. Stádo v čele s jeho otcem
ho tedy vyhnalo. Odvážná, polopruhovaná zebra se vydává do nebezpečného ale
zároveň zábavného dobrodružství, aby našel chybějící proužky a získal zpět respekt
své rodiny. Hrají: Liam Neeson, AnnaSophia Robb, Dee Bradley Baker, Richard
E. Grant, Phil LaMarr...

20. 9. sobota 19:30

vstupné 70 Kč

STOLETÝ STAŘÍK, KTERÝ VYLEZL Z OKNA A ZMIZEL
Dobrodružný / Komedie / Drama / Švédsko/ 2013/ 114 min /od 12 let
Allanu Karlssonovi je 100 let. V domově důchodců, kde v tomto věku tráví svůj
zbývající čas, pro něj chystají velkou narozeninovou oslavu. Ale vitální stařík ještě
nechce zůstat v bačkorách v křesle. Má docela jiné plány. Rozhodne se pro útěk.
Poté, co vyleze z okna, se vydává na úžasný a naprosto nepředvídatelný výlet... Hrají:
Robert Gustafsson, David Wiberg, Mia Skäringer, Alan Ford, David Shackleton...

24. 9. středa 17:00, 19:30

vstupné 70 Kč

ŽENY V POKUŠENÍ
Komedie / Česko / 2010 / 112 min
Čtyřicátnice Helena, uznávaná odbornice na manželské problémy, jednoho dne
zjišťuje, že se dostala do situace, jaké řeší se svými pacienty. Její doposud milující
a milovaný manžel je přistižen in flagranti s mladší ženou a Helena brzy bezradně
stojí na prahu nového života. Hrají: Eliška Balzerová, Lenka Vlasáková, Veronika
Kubařová, Jiří Macháček, Roman Zach, Vlastina Svátková, Martin Zbrožek, Michal
Gulyáš, Vojtěch Dyk...

vstupné 70 Kč

27. 9. sobota 19:30

ANGELIKA
Dobrodružný / Romantický / Francie / Belgie / Česko / Rakousko/ 2013/ 113 min
od 12 let/české titulky
Sedmnáctiletá Angelika je proti své vůli provdána za bohatého toulouského hraběte
Joffreye de Peyrac, který je nejen o dvanáct let starší než ona, ale má také pověst
čaroděje. Svým šarmem a inteligencí si brzy získá Angeličino srdce a zdá se, že jejich
šťastný život nemůže nic ohrozit. Jednoho dne je ale Peyrac uvržen do Bastily
a upálen na hranici za údajné čarodějnictví. Angelika se uchýlí s dětmi na Dvůr
zázraků a s pomocí banditů plánuje pomstu všem, kteří změnili její pohádku ve zlý
sen. Hrají: Nora Arnezeder, Gérard Lanvin, Simon Abkarian, Tomer Sisley, Olivier
Gourmet, Mathieu Kassovitz, David Kross...
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK VE SPA INFU PRAHA TEL: 353 831618
NEBO V POKLADNĚ KINA, KTERÁ JE OTEVŘENA VŽDY HODINU PŘED
ZAČÁTKEM PŘEDSTAVENÍ TEL.: 353 831 696

REKLAMA

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ „Après restaurant,,

Do nově otevírané restaurace na Klínovci hledáme:

pomocné kuchařky / kuchaře
servírky / číšníky
Práce na HPP, možno i brigádně
Znalost německého nebo anglického jazyka výhodou!!
Pro více info volejte na tel.: +420739066379
nebo se osobně dostavte do kanceláře nově otevřeného informačního centra na
Klínovci (č.p. 219)

TJ JÁCHYMOV – ODDÍL KOPANÉ
Žáci oddílu kopané TJ Jáchymov ukončili sezónu 2013/14 poměrně úspěšně. Starší
žáci dosáhli v okresním přeboru čtvrtého místa a mladší žáci vyšplhali na druhou
příčku tabulky. Poslední akcí před prázdninami byl již třetí ročník Poháru starosty
města. S domácími přijely změřit síly týmy z Kolové, Merklína a Toužimi. Útvinští se
den před konáním turnaje omluvili a pro vážné důvody se nedostavili. Po velmi
vyrovnaných utkáních obsadil čtvrté místo tým z Kolové, bronzové medaile si rozdali
žáci pořádajícího oddílu, stříbro náleželo merklínským a první místo vybojoval
favorit turnaje, Toužim.
Tímto děkujeme za podporu Městu Jáchymov, panu starostovi Ing. Bronislavu
Grulichovi za úvodní slovo při zahájení a paní místostarostce Ingeborg Štikové jak za
přítomnost na Poháru, tak za předání cen a poskytnutí fotografií.
Začátkem měsíce červenec byla další významnou akcí pro náš oddíl kopané účast
mladších žáků na turnaji v Maďarsku, konkrétně v městě Pilliscaba. Zde je nutno
poděkovat za pozvání a pořadatelství oddílu KSNP Sedlec, pánům M. Demjanovi
a L. Szabovi. V silné konkurenci dvou maďarských týmů, jednoho slovenského a tří
českých klubů obsadili naši žáci páté místo.
Na nadcházející sezónu 2014/15 se již žáci začali připravovat v srpnu, kdy byly
zahájeny tréninky, příprava pak vrcholí víkendovým soustředěním na Mariánské
v penzionu Vitásek p. Zbyňka Šváry. Na tu dobu již los soutěže určil první zápasy, jak
mladším žákům na tabulkovém turnaji v Sedleci, tak starším v okresním přeboru.
Jaroslav Doležal

ČTENÁŘI PÍŠÍ
HOUBY ROSTOU!
Ne hned, ale postupně se naplnila pranostika
„ Svatá Anna, chladno zrána“. Deštivý třetí
srpnový týden, i když chladnější, potěšil
houbaře. Největší radost mají ti malí houbaři,
když najdou hříbek, nebo hned několik „babek“.
Rostou křemenáče. Malou houbařku potěší
i skupinka krásně žlutých lišek obecných. (Ty
nejmenší houbičky necháme stát, dorůst) Krásně
červený, bíle kropenatý, klobouk muchomůrky
červené také v lese upoutá pozornost, i když je
to houba nejedlá, jedovatá.
R. Eisenstein

NOSTALIGICKÉ OHLÉDNUTÍ DO ROKU 1999
Do redakce Jáchymovského zpravodaje přinesla níže uvedený zajímavý článek o
našem městě z roku 1999, který byl uveřejněn ve středu 6. ledna
1999 v Deníku METRO, paní Marcela Mičanová z Prahy.
Omlouváme se za zhoršenou kvalitu tisku článku.

SKAUTSKÉ STŘEDISKO ARNIKA
V sobotu 27.9.2014 proběhne v prostorách bývalého
uranového dolu „Eliáš“ již tradiční setkání k uctění památky
politických vězňů, zejména z řad skautů. Letošní setkání je již
22. v pořadí. Tradice ukládá každému návštěvníkovi uložit na
mohylu svůj kámen. Přijďte i vy uctít památku politických
vězňů…
Krátký pietní akt bude zahájen vztyčením vlajky v 11:00 hod.
Prázdniny jsou za námi a se začátkem školního roku začínají opět pravidelné
družinové schůzky. Scházet se budeme v klubovně v budově bývalé školky Na
Slovanech v Jáchymově. Pokud hledáte pro své dítě vhodné využití jeho volného
času, určitě jej přiveďte! Každý týden se bude setkávat na schůzkách se svými
kamarády, zahraje si s nimi hry a naučí se něco nového. O víkendech jezdíme na
jednodenní i vícedenní výpravy a v létě pak na tábor, který si sami postavíme v lese.
Nováčky přijímáme ve věkové kategorii: kluci a děvčata 6-13 let. Termíny schůzek
budou stanoveny na zahajovací schůzce 11.9.2014 od 17:00 hodin. Chtěli byste se
přijít podívat nebo máte dotazy k naší činnosti? Napište si o bližší informace na
střediskový e-mail: arnikajachymov@centrum.cz. Těšíme se na vás!
Fotografie
z naší
činnosti
naleznete
http://arnikajachymov.rajce.idnes.cz.

ve

střediskové

fotogalerii

Tomáš Barth
vedoucí střediska

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ JÁCHYMOV
V srpnu se členové SDH i přes dovolené scházeli dosti často a vůbec nezaháleli. Děti
měly v srpnu volno. Druhého srpna na Eduardu uspořádali členové SDH soutěž v PS,
která byla zařazena do Karlovarské ligy. Na start se postavilo družstvo žen
a k velkému překvapení všech soutěžních družstev také družstvo mužů. No a jak si
vedli naši zástupci? No skvěle. Družstvo žen obsadilo v lize druhé místo a celkově
v Jáchymovském poháru místo první. Muži nejsou zařazeni v lize a tak soutěžili
v pohárové soutěži, kde zůstali o pět setin za vítězným týmem z Otročína a obsadili
tak druhé místo. Šestnáctého srpna se oba dva týmy zúčastnily nočních závodů na
Pile, kde se soutěžilo v požárním útoku a branném závodě pro dospěláky na šest
kilometrů. Tady se vše počítalo v jedné kategorii. Na branném závodě jsme měli dvě
hlídky a ty se umístily na třetím a pátém místě z počtu dvanácti hlídek. V požárním
útoku obsadili muži první místo a ženy třetí místo. V sobotu odpoledne se běžel na
Pile závod všestrannosti na 2 km se spoustou nástrah a překážek. Běžel se
v kategoriích a každá kategorie měla i za nás své zástupce vyjma mužů. V kategorii
nejmenších účastníků zvítězila Magdalena Peteříková, Pavla Peteříková v kategorii
mladších žáků obsadila čtvrté místo, kategorii dorostu vyhrál Lukáš Vaněček a za
ženy na prvním místě byla Kateřina Kneiflová a druhé místo obsadila Anna Plačková.
V kategoriích závodilo po sedmnácti závodnících. Dvacátého třetího srpna se opět
obě družstva zúčastnila Děpoltovického poháru, který je také zařazen do karlovarské
ligy. Ženy obsadily v lize druhé místo a celkově v poháru místo první. Muži obsadili
místo čtvrté. Samozřejmě se jenom nezávodilo, uklízela se hasičárna, členové
pomáhali při country večeru na Šlikovce a také zde zajistili občerstvení.
Tento měsíc nezahálela ani výjezdová jednotka. Zasahovali jsme u požáru chatky
v Dolním Žďáru, v Ostrově při požáru činžovního domu a dvou kontejnerů, na dvou
dopravních nehodách
a jedné asistenci s Policií v Jáchymově – Havlíčkově
ulici.
Oddíl mladých hasičů zahajuje svou činnost po prázdninách v pondělí 1. 9. 2014.
Pokud máte zájem, dostavte se kterékoliv pondělí od 17.30 hodin do požární
zbrojnice, kde se dozvíte více informací a rozdělení do správné kategorie.
Přijímáme zájemce ve věku od 3 do 18 let.
Za SDH Jáchymov Anna Plačková

