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V tomto čísle si přečtete:
•
•
•
•
•

slovo místostarostky
rada města
kulturní program
jubilea
sport, ostatní články
• pozvánky na kulturní akce

CENA
5,-

JÁCHYMOVSKÉ KULTURNÍ LÉTO V OBRAZE
Festival Mitte Europa – Duo Saitenschlag. Koncert s nezapomenutelnou atmosférou.
Vysoká kvalita vystoupení, netradiční hudební nástroje. Nevšední umělecký zážitek.

Simona Klímová – skvělá atmosféra, báječná účast. Písně notoricky známé
i originální tvorba Simony Klímové. Již dnes se těšíme na Vánoční koncert.

SLOVO MÍSTOSTROSTKY
Vážení spoluobčané,
v posledních dnech mě oslovilo několik občanů s otázkou bydlení sociálně
nepřizpůsobivých osob v našem městě. Šíří se zde fáma, že město sestěhovává nově
příchozí občany do objektu bývalé mateřské školky Na Slovanech. Musím toto
tvrzení vyvrátit; ano je pravdou, že tento objekt začal opět „žít“. V domě mají svou
klubovnu skauti a také je zde zázemí pro občany, kteří vykonávají veřejně službu
v našem městě. To možná bylo důvodem, proč se domníváte, že tyto občany
sestěhováváme do tohoto objektu. Takže ještě jednou – ne.
Dále je možné, že jste zaznamenali zvýšený pohyb dětí a mládeže v Mincovní ulici –
před Českobratrskou církví evangelickou. Ve spolupráci s organizací Člověk v tísni
s podporou projektu Inspoiration Sachsen, jehož je město Jáchymov součástí, zde
vznikl klub, kde se děti i mládež může scházet. V rámci tohoto projektu bude pořádán
i 2. ročník Lesního maratonu, který by měl proběhnout 1. 9. 2012.
Jinak i v době prázdnin a dovolené pokračují stavební práce na čp. 1031 – MŠ,
čp. 496, čp. 284 a na náměstí u muzea. Zahájena byla i stavba cyklostezky Ostrov –
Jáchymov po bývalém drážním tělese.
Na závěr vám popřeji i v srpnu příjemnou dovolenou, hezké počasí, houbařům plné
košíky hub a borůvkářům plné kbelíky.
Ingeborg Štiková

TISKOVÁ ZPRÁVA
„ZDAŘ BŮH“ KRUŠNÉ HORY – PODÉL STŘÍBRNÉ STEZKY SKRZ
KRUŠNOHOŘÍ, REGION PLNÝ ZÁŽITKŮ
Nový katalog představuje hornické poklady v německém a českém Krušnohoří.
Annaberg-Buchholz, 27. června 2012. Stříbrná stezka – již samotný název vzbuzuje
představu vzrušujícího hledání pokladů, třpytivého lesku stříbra a neuvěřitelných
objevů. A tato představa není vůbec daleko od pravdy: to vše totiž můžete zažít na
275 kilometrů dlouhé Sasko-České STŘÍBRNÉ STEZCE vedoucí napříč Krušnými
horami ze Zwickau až do Drážďan, rovněž i přes hranici do České republiky. Jako
stříbrná nit spojuje tato prázdninová stezka Saska kulturní poklady regionu. Nyní
máte všechny informace na jednou místě. Nová německo-česká brožura „Zdař Bůh“
Krušné hory…, vytvořená Sdružením cestovního ruchu Krušných hor
„Tourismusverband Erzgebirge“ představuje památky a tradice podél bývalé
Obchodní stezky….
Kompletní tisková zpráva je k nahlédnutí na stránkách města Jáchymova a
v Informačním centru města.

www.mestojachymov.cz

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
15. zasedání rady města ze dne 3. července 2012:
• schválila jednací řád RM s účinností od 1. 7. 2012
• schválila příspěvkové organizaci Lesy Jáchymov převedení zlepšeného
hospodářského výsledku za r. 2011, který činí 2 513.684,-Kč
• schválila stanovení jízdného MHD s účinností od 10. 9. 2012, tzn.: žáci 1. a 2.
třídy zdarma, ostatní žáci 50% sleva na ½ roční průkazku (pouze na školní spoje);
důchodci 8,- Kč a ostatní 12,- Kč
• vzala na vědomí informace o závodu veteránů dne 3. 8. 2012
• nesouhlasila s vyvěšením záměru na pronájem části pozemku p.č. 611 o výměře
20 m2 v k.ú. Jáchymov z důvodu zimní údržby

Zpracovala: Hynková

OZNÁMENÍ
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VZPOMÍNKA

S hlubokým zármutkem oznamujeme,
že nás ve věku 86 let opustil náš milovaný otec, manžel a dědeček
Štefan Matvija.
Manželka Julia s rodinou.

Dne 20. 8. 2012 uplynou tři roky, co nás navždy opustil milovaný manžel, tatínek,
bratr, švagr, strýc, dědeček
pan Jiří Hamerník
Kdo jste ho měli rádi, věnujte mu milou vzpomínku.
Děkují manželka a děti s rodinami.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
V srpnu se dožívají významných výročí
naši spoluobčané:
Jiří Kaucký
Gabriel Majorszky
Miloslav Plzák
Mária Darjaninová
Arnošt Schreiber
Růžena Tumpachová
Marie Fialková
Juraj Darjanin
Erika Kreisslová
Agáta Makulová
Kateřina Mikulášková
Ruth Horková
Všem jubilantům blahopřejeme a připojujeme
přání dobrého zdraví a pohody.

NAROZENÉ DĚTI:
Vítáme mezi nás nové občánky
Václav Lebeda
Milan Maršíček
Ester Prokůpková
Blahopřejeme rodičům a přejeme
Vám život plný radosti.

PROHLÍDKA KOSTELA SV. 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: 9. 8. a 23. 8. 2012
český výklad v 16.00 hodin
Mše se konají vždy v neděli od 10.00 hodin.
Pro prohlídku kostela sv. Jáchyma během dne je otevřen
zadní (severní) portál.

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
s tématikou 16. století v našem městě „Jáchymov na
výsluní“.
Provázet Vás budou pracovnice IKC Jáchymov.
Prohlídky se konají pravidelně každé PONDĚLÍ, ÚTERÝ a ve ČTVRTEK.
Začátky jednotlivých prohlídek jsou v 10.00, 14.00 a 15.00 hodin. Texty
v anglickém, německém a ruském jazyce k dispozici.
POZOR: Ve čtvrtek 30. 8. 2012 bude z provozních důvodů zavřeno. Děkujeme za
pochopení
Vstupné: dospělí 50,- Kč, děti a studenti 30,-Kč

JÁCHYMOVSKÉ KULTURNÍ LÉTO
“COMEDIA DELL´ARTE O PANNĚ
ZUZANĚ A DRAKU OŽÍRÁKU“
Divadlo Kapsa Andělská Hora

pondělí 13. 8. 2012 v 19.30 hodin
Plácek u Špitálního kostelíku
vstupné: 70,- Kč
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„Hudba královen“ v podání souboru
MUSICA DOLCE VITA
pondělí 3. 9. 2012 v 19.30
Špitální kostelík – vstupné: 50,-Kč
Účinkují: Žofie Vokálková - flétna, Daniela
Demuthová - mezzosprán, Zbyňka Šolcová –
harfa.

„NOČNÍ PROHLÍDKA ŠPITÁLNÍHO
KOSTELA S PŘEKVAPENÍM“
pondělí 3. 9. 2012 ve 21.00
Špitální kostelík – vstupné: 50,-Kč
Přijďte zažít něco nevšedního. Magickou
atmosféru zšeřelého kostela za zvuků tajemné
hudby a světla svící.
Kdo ví, co vše ukrývá pozdně gotický krov?
Odhalte společně s námi jeho tajemství!

Tento projekt byl realizován za finanční
podpory Karlovarského kraje.
Pořadatel: Město Jáchymov ve spolupráci
s LL Jáchymov. Info: 353 811 379

KRÁLOVSKÁ MINCOVNA INFORMUJE
nám. Republiky 37, 362 51 Jáchymov
tel.: 736 754 831,
e-mail: mincovna@kvmuz.cz
www.kvmuz.cz
Otevřeno: květen – září út – ne 9 – 12, 13 – 17 hodin
říjen – duben st – 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.
Vstup 60 Kč, děti 30 Kč.
23. 6. - 30. 9. 2012 výstava Svatováclavská bible
Faksimile Václavovy bible, kterou vytvořila nejslavnější pražská iluminátorská škola
na žádost českého krále Václava IV. v letech 1390-1400.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA - PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
Městská knihovna v Jáchymově je v srpnu otevřena takto:
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
ČTVRTEK

13,00 – 18,00 hod.
zavřeno
13,00 – 18,00 hod.

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

PŘEHLED KULTURNÍCH PROGRAMŮ SRPEN 2012

2. 8. čtvrtek v 19.30 hod.

Radium Palace – sál

vstup Kč 130,-

SLAVNÉ OPERETY A MUZIKÁLY
Účinkují: Eva Charvátová - soprán, Jiří Rajniš – baryton, Plamen Prokopjev – tenor
a David Niederle - violoncello
3. 8. pátek v 15.00 hod.
altánek v parku u Agricoly
vstup zdarma
KONCERT COUNTRY SKUPINY „TULÁCI“ z Ostrova.
V případě nepříznivého počasí se vystoupení uskuteční v kavárně Curie.
7. 8. úterý v 19.30 hod.

Ak. Běhounek – sál

vstup Kč 60,-

Výjimečný KLAVÍRNÍ KONCERT - nevidomý absolvent Pražské konzervatoře
Honza Jareš v oboru „populární zpěv“ zazpívá české a světové hity s vlastním
klavírním doprovodem.
8. 8. středa v 14.00 hod.

salonek Curie

vstup zdarma

LÉKAŘSKÁ PŘEDNÁŠKA na téma MOŽNOSTI LÁZEŇSKÉ LÉČBY
V JÁCHYMOVĚ. Přednáší primářka Dr. Vašíčková.
8. 8. středa v 19.00 hod.

Ak. Běhounek – sál

vstup Kč 70,-

MÓDNÍ PŘEHLÍDKA
v rámci společenského tanečního večera, spolupráce s dámskou módou „Euro
Fashion“ z Karlových Varů. Modely možno zakoupit. K poslechu a tanci hraje Jan
Zumr.
9. 8. čtvrtek v 19.30 hod.

Radium Palace – sál

vstup Kč 100,-

KOMORNÍ KONCERT.
Hraje smyčcové kvarteto koncertních mistrů Karlovarského symfonického orchestru
CANTABILE. Na programu jsou slavné světové maličkosti mistrů klasické hudby:
Mozart, Bach, Boccherini, Čajkovskij aj.
10. 8. pátek v 15.00 hod.

altánek v parku u Agricoly

vstup zdarma

KONCERT HARMONIKÁŘSKÉHO DUA.
V podání manželů Homolkových zazní známé i neznámé lidové písně. V případě
nepříznivého počasí se vystoupení uskuteční v kavárně Curie.

12. 8. neděle od 13.00 hod.

salonek Curie – 3. patro

VÝKLAD KARET s kartářkou Jaroslavou Dytrychovou. Nechte si předpovědět
budoucnost! Termíny a bližší informace ve SPA INFU PRAHA.
13. 8. pondělí v 19.30 hod.

předsálí kavárny Curie

vstup zdarma

PŘEDNÁŠKA O ŽIVOTĚ AUSTRALSKÝCH DOMORODCŮ – ABORIGINALS.
Přednáší PhDr. Hana Gerzanicová z Plzně.
14. 8. úterý v 19.30 hod.

Curie – kavárna

vstup Kč 70,-

VEČER KELTSKÝCH PÍSNÍ A MUZIKÁLOVÝCH MELODIÍ
Zpěv: Julie Meixnerová, doprovod: Josef Škulavík
16. 8. čtvrtek v 19.30 hod.

Kulturní dům

vstup Kč 80,-

VYSTOUPENÍ 30-TI MLADÝCH, NADŠENÝCH HARMONIKÁŘŮ
z Musikschule Fröhlich. Umělečtí vedoucí Cornell Stübing a Sylvia Endler.
V programu uslyšíte písně lidové, country, rock a pop-oldies a filmové písně.
17. 8. pátek v 15.00 hod.

altánek v parku u Agricoly

vstup zdarma

KONCERT SWINGOVÉ HUDBY
v provedení STRINGQUARTETU z Teplic pod vedením pana Kašpara. V případě
nepříznivého počasí se vystoupení uskuteční v kavárně Curie.
17. 8. pátek v 19.30 hod.

Kostel Sv. Jáchyma

vstup Kč 190,-

AVE MARIA
varhanní koncert duchovní hudby se sopránem a trubkou. Účinkují přední čeští
umělci mladé generace. Michaela Káčerková – varhany, Libuše Myřátská – zpěv,
Adam Richter, sólista Státní opery Praha – trubka.
18. 8. sobota v 19.30 hod.

Radium Palace – terasa

vstup zdarma

LETNÍ LAMPIONOVÁ NOC NA TERASE
na programu disco oldies, šermíři, ochutnávka vín, grilování
21. 8. úterý v 19.30 hod.

Ak. Běhounek – sál

vstup Kč 100,-

„SLAVNOSTNÍ KLAVÍRNÍ KONCERT“
v podání mladého nadaného absolventa AMU a studenta na Musikhochschule
v Norimberku Karla Vrtišky. Na programu skladby známých mistrů.
23. 8. čtvrtek v 19.30 hod.

Radium Palace – sál

vstup Kč 130,-

„MUZIKÁL – MŮJ SVĚT“ Jan Kříž hostem v Jáchymově.
Jeden z nejvýraznějších mladých talentů současné české muzikálové scény zpívá
muzikálové melodie a oblíbené písně.

24. 8. pátek v 15.00 hod.

altánek v parku u Agricoly

vstup zdarma

KONCERT JAZZOVÉ HUDBY s AS BANDEM z Karlových Varů.
V případě nepříznivého počasí se vystoupení uskuteční v kavárně Curie.
27. 8. pondělí v 19.30 hod.

Ak. Běhounek – sál

vstup Kč 30,-

Cestopisná přednáška s filmovou projekcí na téma „ MALTA „ přednášejícím je
cestovatel a dobrodruh Ing. Jaromír Novák.
28. 8. úterý v 19.00 hod.

Ak. Běhounek – sál

vstup Kč 70,-

Společenský večer s CIMBÁLOVKOU JIRKOVÁK
Zajímavá vinotéka, malé občerstvení, losování o ceny. Rezervace míst u
programové specialistky.
29. 8. středa v 19.30 hod.

Curie – kavárna

vstup zdarma

OLDIES DISCO VEČER
s Davidem Keilhauerem. Rezervace míst na kavárně Curie.
31. 8. pátek v 15.00 hod.

altánek v parku u Agricoly

vstup zdarma

KONCERT MUZIKÁLOVÝCH PÍSNÍ
v provedení mladé, nadějné umělkyně, Julie Meixnerové.
V případě nepříznivého počasí se vystoupení uskuteční v kavárně Curie.
31. 8. pátek v 19.30 hod.

Kostel Sv. Jáchyma

vstup Kč 190,-

THE BEST OF CLASSIC
varhanní koncert duchovní hudby se sopránem a houslemi. Slavné houslové skladby
a árie mistrů baroka a klasicismu zazní v podání předních českých umělců, sólisty
Státní opery Praha – houslisty Filipa Himmera, varhanice Michaely Káčerkové a
sopranistky Hany Krejčové.

INFORMAČNÍ CENTRUM JÁCHYMOV
Stolní kalendář města Jáchymova 2013
Na informačním centru si můžete od 1. července 2012 zakoupit stolní kalendář
města Jáchymova na rok 2013 s fotografiemi z fotosoutěže 2007 až 2011 doplněný
archivními fotografiemi IKC. Cena kalendáře 88,- Kč.

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

PROGRAM KINA „RADIUM“ JÁCHYMOV SRPEN 2012
1. 8. STŘEDA

MUŽI V ČERNÉM 3.

17.00 a 19.30 hod.

akční sci-fi komedie USA z r. 2012, titulky, přístupné, délka 104 min.
Ve filmu Muži v černém 3 jsou známí agenti J a K zpět... A opět včas. J během svého
patnáctiletého fungování v agentuře viděl spoustu nevysvětlitelných věcí, ale nic ani mimozemšťané - ho nedokáže tak zmást jako jeho sarkastický tajnůstkářský
partner. Ale když je život agenta K i osud planety Země v ohrožení, musí agent
J cestovat v čase zpět do minulosti, aby dal vše do pořádku. V minulosti se spojí
s mladým agentem K, aby zachránil svého partnera, agenturu a budoucnost lidstva.
Hrají: Will Smith, Tommy Lee Jones, Jemaine Clement, Josh Brolin, Lady Gaga
vstupné: 70,- Kč

4. 8. SOBOTA

MILÝ JOHNE

19.30 hod.

romantické drama USA z r. 2010, titulky, přístupné od 12-ti let, délka 108 min.
John Tyree slouží u Zelených baretů, speciální jednotky americké armády, a do
rodné Jižní Karolíny ho přivedl opušťák, během něhož si chce odpočinout od stresu
z neustálé bojové pohotovosti a také strávit nějaký čas s otcem. Idealistická
studentka, Savannah Curtis, si tu pro změnu užívá prázdniny v honosném rodinném
sídle. Z nesmělého oťukávání se po dvou společně strávených týdnech vyvinula láska
jako trám.
Hrají: Channing Tatum, Amanda Seyfried, Richard Jenkins aj.
vstupné: 70,- Kč

8. 8. STŘEDA

LORAX

17.00 a 19.30 hod.

animovaný rodinný fantasy film USA z r. 2012, český dabing, délka 94 min.
Co je to za svět, ve kterém už není ani kousek živé přírody, ptáte se? V městečku, kde
žije dvanáctiletý Ted, je všechno umělé, včetně zvířat, kytek a stromů, u kterých si
můžete dálkovým ovladačem nastavit jarní, letní, podzimní, zimní a disco variantu.
Zdejší lidé si na to zvykli a většina z nich už dávno zapomněla, jak vypadá
opravdová příroda. Jenže Tedova láska Audrey touží po opravdovém stromu. A tak
se Ted poprvé v životě podívá ven, do skutečného světa, kde najde jen měsíční
krajinu plnou pařezů, a na Tedovi bude, aby zachránil přírodu tím, že vysadí
poslední existující sazenici živého stromu a připomene lidem, že vždycky nebylo
všechno umělé.
vstupné: 60,- Kč

11. 8. SOBOTA

RODINA JE ZÁKLAD STÁTU

19.30 hod.

česká road-movie z r. 2011, přístupné od 12-ti let, délka 103 min.
Když vám hoří půda pod nohama, není nad rodinný výlet. Libor, bývalý učitel
dějepisu, který dosáhl vysokého manažerského postu ve významném finančním
ústavu, si řadu let spokojeně žije společně se svou rodinou v luxusní vile na okraji
Prahy. Po nějaké době vyplouvají na povrch machinace s penězi klientů, týkající se
celého vedení banky. Libor se následně ocitá pod dohledem vyšetřovatelů, kteří mu
začnou šlapat na paty. Snaží se uniknout před hrozícím vězením a rozhodne se tak
pro netradiční útěk, kdy pod záminkou společné dovolené, odveze celou rodinu na
jižní Moravu.
Hrají: Igor Chmela, Eva Vrbková, Martin Finger, Simona Babčáková aj.
vstupné: 70,- Kč

15. 8. STŘEDA

MILOVANÍ

19.30 hod.

koprodukční komedie ve formě muzikálu z r. 2011, titulky, přístupné, délka 139 min.

Z Paříže 60. let do současného Londýna. Madeleine se svou dcerou Verou
proplouvají tanečním krokem skrze životy mužů, které milují. Ale láska může
povznášet i bolet, umí být radostná i hořká. Elegie na ženskost a vášeň, elegie, která
tu a tam propuká v hudbu.
Hrají: Ludivine Sagnier, Chiara Mastroianni, Catherine Deneuve, Miloš Forman
vstupné: 70,- Kč

18. 8. SOBOTA

MIKULÁŠOVY PATÁLIE

17.00 a 19.30 hod.

rodinná francouzská komedie z r. 2009, český dabing, délka 91 min.
Mikuláš, Vendelín, Celestýn, Kryšpín, Albín, Viktorín a další hrdinové senzačních
příběhů dětských knížek o Mikulášovi se v hrané verzi konečně dostávají na filmová
plátna. Za 50 let od vydání první knihy si Mikuláše a jeho zběsilé spolužáky oblíbily
generace dětí po celém světě i u nás.
Hrají: Maxime Godart, Valérie Lemercier, Kad Merad, Sandrine Kiberlain aj.
vstupné: 60,- Kč

22. 8. STŘEDA

NA VELIKOSTI ZÁLEŽÍ

19.30 hod.

koprodukční sportovní komedie z r. 2009, titulky, přístupné od 12-ti let, délka 90 min.

Láska, smích a sumo. Proč se otravovat s hubnutím, když se můžete dát na zápasení?
Poznání, k němuž dojde čtveřice kamarádů, otevírá množství komediálních situací,
ale upozorňuje i na tlak vyvíjený na lidi s nadváhou. Snímek bere sumo jako
prostředek uznání i revolty v hubeností posedlé společnosti a sport jako takový
ukazuje coby cestu k vyrovnání se s osobními problémy. Pomůže sumo hrdinům ke
zlepšení jejich společenské situace a nastolí v jejich životech klid?
Hrají: Itzik Cohen, Dvir Benedek, Alon Dahan, Shmulik Cohen, Togo Igawa aj.
vstupné: 70,- Kč

25. 8. SOBOTA

TADY HLÍDÁM JÁ

17.00 a 19.30 hod.

česká rodinná komedie z r. 2012, délka 110 min.
Úspěšný chemik je donucen vrátit poukazy na svatební cestu do Řecka. Jeho
nastávající totiž pořídila svojí hyperaktivní dcerce přes jeho nesouhlas psa. Celá
rodina se díky spiknutí holčičky a psa ocitne na prázdninách uprostřed šumavské
"divočiny". Zpočátku vypadá alternativní dovolená idylicky. Veškeré plány
ambiciozního otce i starostlivé matky berou postupně za své ve chvíli, když dcerka se
psem potkají někoho, kdo jim rozumí. A ten má v penzionu, kde rodina bydlí, své
kamarády. Mamince i jejímu snoubenci připadají ti lidé samozřejmě trochu praštění.
Hrají: Lukáš Vaculík, Jitka Ježková, Vladimír Javorský, Simona Stašová aj.
vstupné: 60,- Kč

29. 8. STŘEDA

DIKTÁTOR

19.30 hod.

bláznivá komedie USA z r. 2012, titulky, přístupné od 15-ti let, délka 83 min.
Jmenuje se Aladdin a od smrti Kim Čong Ila je považován za posledního mohykána
mezi diktátory. Komik a mystifikátor, Sacha Baron Cohen, si po kazašském Boratovi
a rakouském Brunovi, navlékl mužný plnovous a spolu s ním masku neomezeného
vládce zemičky jménem Wadiya, kterou chce ze všech sil zachránit před demokracií.
Takového borce by chtěl mít za svého prezidenta každý. Dominuje ve všech
oblastech lidské činnosti, a přesto je schopen večer po vladaření najít čas a energii
na porci kvalitního sexu s libovolnou hollywoodskou herečkou, která je ochotná do
jeho subsaharského ráje zavítat.
Hrají: Sacha Baron Cohen, Ben Kingsley, Anna Faris, Megan Fox aj.
vstupné: 70,- Kč

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK VE SPA INFU PRAHA TEL:353831618
NEBO V POKLADNĚ KINA, KTERÁ JE OTEVŘENA VŽDY HODINU PŘED
ZAČÁTKEM PŘEDSTAVENÍ TEL.: 353 831 696

HUDBA A TANEC
TANEČNÍ VEČERY

19.00 – 22.30

AK. BĚHOUNEK
CURIE

STŘEDA, PÁTEK
PÁTEK, SOBOTA, NEDĚLE,
ÚTERÝ 7. 8., 21. 8.
PÁTEK
19.30 – 23.00
k tanci hraje Duo Záliba
SOBOTA 19.30 – 23.00
k tanci hrají Gipsy Hery Band

RADIUM PALACE

TANEČNÍ ODPOLEDNE
AK. BĚHOUNEK

NEDĚLE

14.00 – 17.00

POSLECHOVÉ ODPOLEDNE
RADIUM PALACE
Náladové melodie na klavír hraje David Beznoska
Bohumila Trachtová zpívá a hraje světové melodie

PONDĚLÍ
STŘEDA

15.30 – 17.00
15.30 – 17.30

SPORTOVNÍ PROGRAM
LÁZEŇSKÉ CENTRUM AGRICOLA
PILATES
každé pondělí a středa v 16.30 h v tělocvičně LCA
cena lekce 60,- Kč
Velmi intenzivní cvičení, které je vhodné pro mladé i starší, fyzicky aktivní či fyzicky
neaktivní osoby, doporučuje se také jako pokračování rehabilitační léčby.
AQUAFITNESS – v aquacentru
každé úterý a čtvrtek v 16.00, 17.00 a 18.00 h
cena lekce 100,- Kč
Kombinace cviků a techniky nadlehčení, s vodním náčiním jako jsou pásy, desky,
činky, válce, rukavice zvládne pod dohledem instruktora opravdu každý.
ZUMBA
každé pondělí a středa v 17.30h v tělocvičně LCA
cena lekce 60,- Kč
Nechte se unést Zumbou. Zumba je pohybové cvičení podobné aerobiku s prvky
latinskoamerických tanců. Zatančíte si, pobavíte se a zhubnete.
NORDIC WALKING
každé pondělí a pátek v 15.30 h
cena lekce 50,- Kč
Nordic Walking je sportovní chůze se speciálně navrženými holemi a přináší velice
efektivní pohyb a snadnou cestu ke zvýšení fyzické kondice bez ohledu na věk,
pohlaví či aktuální fyzický stav.
Cvičení jsou přizpůsobena zdravotnímu stavu účastníků. Rezervace předem, na
recepci Agricola na tel.: 353 836 000, nebo v recepcích LH. Změna programu
vyhrazena.

DĚTSKÁ SPORTOVNÍ AKCE „LESNÍ MARATÓN“ V JÁCHYMOVĚ
Organizace Člověk v tísni, o.p.s., pobočka Sokolov připravuje v Jáchymově pro
velký zájem veřejnosti již druhý ročník akce pro děti nazvanou „Lesní maratón“.
Tento ročník se bude konat v rámci mezinárodního projektu Inspiration: Sachsen,
který je zaměřen na vytvoření místních partnerství a česko-německé tematické sítě s
cílem zajistit přenos zkušeností a účinných postupů při sociální a preventivní práci s
dětmi, mládeží a mladými dospělými v ohrožení, zvláště pak s mladými obyvateli
sociálně vyloučených komunit a panelových sídlišť v Ústeckém a Karlovarském
kraji.
Hlavním cílem „Lesního maratónu“ je podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže
v Jáchymově a také podpora rozvoje a aktivizace místní komunity ke společenským
akcím a občanské sounáležitosti. Předpokládaný termín konání „Lesního maratónu“
je sobota 1. 9. 2012 (změna termínu možná podle počasí). Akce se bude opět konat
na pozemku města Jáchymov před Farním sborem Českobratrské církve evangelické
v Mincovní ulici v Jáchymově.
Děti se mohou těšit na stezku plnou dobrodružství, ohnivou show i hudební
doprovod. Občerstvení zajištěno a vstupné dobrovolné.

SENIOŘI KOMUNIKUJÍ
Již pošesté Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje nabízí zájemcům
bezplatný kurz „ Senioři komunikují“. Cílem je seznámení seniorů se základní
obsluhou PC a využíváním internetu, s používáním elektronické pošty a se psaním
textu a také naučit seniory používat bankovní služby. Celkově se jedná o 14ti
hodinový kurz, který trvá po dobu jednoho týdne. Zakončení proběhne předáním
certifikátu o úspěšném absolvování kurzu. Tento kurz je zcela zdarma.
Místa, kde bude kurz probíhat:
Abertamy (ZŠ a MŠ Blatenská 425, 17.-21. 9.2012), Kyselka (Základní škola,
Radošov 75, 10.-14.9.2012), Lomnice (Základní škola, Školní 234, 17.-21.9.2012),
Chodov (Základní škola, Školní 697), Kynšperk nad Ohří (Základní škola,
Komenského 540,10.-14.9.2012), Horní Slavkov (1. Základní škola, Nádražní 683),
Velká Hleďsebe (Základní škola, Pohraniční stráže 95), Luby (Základní škola,
Masarykova 165), Klášterec nad Ohří (Základní škola, Školní 519, 3.-7. 9.2012).
Kurzy se budou uskutečňovat od září. Aktuální termíny najdete na
www.sluzbypostizenym.cz nebo koncem srpna na plakátkách vyvěšených v okolí, kde
se bude kurz konat.
Přihlásit se můžete u nás v Centru pro zdravotně postižené v Karlových Varech na
adrese:
Sokolovská 54, 360 05 Karlovy Vary, tel/fax 353 234 666, mob. 602 340 549 e-mail:
karlovyvary@sluzbypostizenym.cz

ČTENÁŘI PÍŠÍ

HORNICKÉ A HISTORICKÉ JÁCHYMOVSKO
Jáchymovské poznámky:

Škola na Mariánské

Mariánská - to nebylo pouze poutní místo, později klášter, kaplička Všech svatých,
ještě později lágr, vyšetřovna a hornické ubytovny, rekreační a pohostinské zařízení,
ale také zde bývala malá škola s výbornou pověstí. O této školičce však mnoho
nevíme. Proto by nemělo zapadnout těch několik zápisů ze školní kroniky, které se
uchovaly na veřejné tiskovině.
1857 - V červnu v obci vypukla nákaza neštovic, přesto škola nebyla uzavřena.
Žáci z rodin, kde se tato nemoc objevila, nesměli navštěvovat školu, dokud nedostali
povolení od lékaře.
1881 - V červnu bylo abnormální chladno. 11. VI. 1881 teploměr ve třídě ukazoval +11o.

1889 - 30. ledna se rozloučil se životem a navždy nás opustil jeho císařská výsost,
nejjasnější korunní princ Rudolf, naděje národů Rakouska. Ministerským nařízením
bylo na den pohřbu, 5. února, stanoveno volno. V Mariánském kostele se konalo
slavnostnímu requiem. Zdejší školní děti byly se svým učitelem přítomni.
1893 – V tomto roce panovaly veliké mrazy a takový nedostatek vody, jaký ani
nejstarší lidé nepamatovali. Nejsilnější prameny vyschly nebo zamrzly. Také ve
škole, kde byl vždy přebytek pramenité vody, vzniklo vážné nebezpečí ztráty
pramene.
1894 – Na památku 200 let výročí konání první poutě na Mariánskou byla ve
dnech 29.- 30. června a 1. července veliká slavnost, která se konala ve zdejším
Mariánském kostele. Přišlo také mnoho cizích návštěvníků. Protože 30. června bylo
vyučování, vyhlásil slavný místní školní rada s pravomocí zakročit proti vedení školy
na tento den volno.
Jaroslav Ochec

DĚTI NA ŠLIKOVCE
Před hlavní hudební akcí na Šlikovce bylo uspořádáno dětské odpoledne, kterého se
zúčastnilo překvapivé množství dětí a jejich rodičů. Děti si v areálu během dvou
hodin vyzkoušely různé soutěže, za které byly odměněny drobnými sladkostmi a
hračkami.
Děkujeme sponzorům, bez jejichž přispění by se akce nemohla konat a to:
TJ Jáchymov, Martinovi Bezouškovi, kadeřnictví Kateřiny Dondové, Lucii
Hellmichové, Janu Dvořákovi (výroba knedlíků), Jiřímu Hynkovi (Tesco Hobby),
bufetu Helmuta Helmicha, Lucii Dvořákové a Ivaně Manlíkové za upečení koláčů,
dále účinkujícím: Báře Dvořákové a Andree Šimánkové, hudební skupině The
Kobudos, Juliu Kyjovskému, Miroslavu Dvořákovi a dalším, kteří pomohli při
realizaci celé akce.
Na místní poměry byla tato akce velice vydařená s velikou účastí. Škoda, že zmíněná
aktivita nenašla pochopení ze strany rady města a nikdo ze zastupitelů, až na
starostu, se nepřišel na dětské odpoledne podívat.
Za organizátory:
Helmut Hellmich a Marcela Beňová

NENÍ VŠE JEN O PENĚZÍCH
Velmi často se pohybuji v Jáchymově a jeho bezprostředním okolí, toto město se
pomalu stává mým druhým domovem. To, proč mne tak přitahuje, nelze výstižně
vyjádřit několika prostými slovy, neboť jde o hlubší vnitřní vztah, který se prostě
musí cítit, vnímat a nechat na sebe působit magickou atmosféru, která je přítomna
na každém kroku. Své sehrává snad i troška znalostí bohaté historii dávných i docela
nedávných časů tohoto místa.
Domnívám se, že stejně jako celé Krušné hory, tak i Jáchymov, by si zasloužil více
pozornosti turistů a milovníků kulturních, historických památek a okolní přírody. O
to více mě mrzí, když už si turista najde do těchto míst cestu, je ochoten zde utratit
své peníze, setká se často s lhostejností a neochotou, z velké většiny bohužel i
neznalostí místa. Jako příklad uvedu vlastní zkušenost (zatím bez jmenování
konkrétního podnikatelského subjektu), kdy jsem na předem telefonicky domluvenou
pracovně-poznávací schůzku přijela přesně v dojednaném čase. Podotýkám, že já
jsem si musela předělat pracovní plán 3 dnů, abych vyšla vstříc s hodinou danému
subjektu, který bydlí přímo v místě. Zhruba po 20minutovém čekání jsem se
v prázdné, velmi útulné restauraci dočkala schůzky, ale také hned na uvítání
poznámky, že „jsem nějaká přesná“. Při svém čekání jsem měla dost času pozorovat
okolí, tudíž mne neunikla skutečnost, kdy starší manželský pár – právě odjíždějící –
táhl svá zavazadla po celkem příkrých schodech dolů, aniž by někdo z přihlížejícího
personálu pomohl. Dalším bodem mého programu bylo najít a nafotit místo Skautské
mohyly, kterou postavili následníci na památku utrpení svých bratří v neblaze

proslulých pracovních táborech po 2. světové válce. Na můj dotaz, kde se místo
nachází, jsem dostala jen přibližnou odpověď, jasné mi bylo hned, že tam nikdo
z nich nebyl. Jiný „podnikatelský subjekt„ (úmyslně dávám do uvozovek), u kterého
jsem měla předem zajištěné 2 noclehy i se stravováním, mne překvapil zase trošku
jinak. To, že nebyl žádný výběr z jídel, ale rovnou jeden předem nedomluvený chod,
jsem ještě skousla. I když, posuďte sami: opečený špekáček politý kečupem a hrst
smažených, těch nejlevnějších, hranolek ze supermarketu, opravdu odpovídá večeři
v HOTELU? Snídaně: 2 nožičky párku (kuřecí separát) a na ošatce několikadenní
plesnivý chléb? A to po mne bylo požadováno hned při příjezdu zaplacení celého
pobytu předem. Myslím si, že tento přístup není cestou k nalákání a spokojenosti
turistů či náhodných návštěvníků, u většiny z nich zůstane jen hořká pachuť právě
prožitého. Místo, kde nechají příště své peníze, rozhodně bude jinde.
Věřím, že výše zmíněné není pravidlem. Obyčejná slušnost a přívětivost opravdu
nic nestojí, v podnikání (pohostinství, ubytovacích službách i v jiných službách) vždy
rozhoduje první (i druhý) dojem o tom, zda se host či zákazník ještě někdy vrátí, ceny
jsou až na druhém místě. To platí i v případě, že si subjekt zřídí webové stránky.
Přehánění, výčet služeb, které v reálu nejsou plněny, poškozuje nejen samotného
podnikatele, ale také vrhá špatný dojem na celé okolí. Příjmy z cestovního ruchu, dle
mého, jsou v regionu Jáchymova jednou z podstatných složek obživy zdejších
obyvatel. Apeluji na všechny, kteří toto ještě nepochopili, aby v zájmu své
spokojenosti nebyli laxní a arogantní k turistům a návštěvníkům města, a zároveň se
omlouvám těm, kteří svoji práci vykonávají s láskou a zapálením, že jsem se
neubránila nechat si vše jen tak pro sebe. Mnozí z návštěvníků nepřijíždějí jen tak
s kritikou, ale chtějí svojí prací a silami regionu pomoci. Slušnost opravdu nic
nestojí!!! Je třeba si včas uvědomit, že ke změně není třeba až takových finančních
prostředků, mnohé jde řešit prostým poznáním místa, ve kterém žijeme, logickým
myšlením a slušností.
Ne, na Jáchymov a okolí nezanevřu, naopak i nadále jej budu propagovat,
pracovní i soukromé cesty mé i mých kolegů budou směřovat do města, jehož věhlas,
s jistou nadsázkou, hvězd se dotýkal.
Bc. Blanka Kopřivová, Písek

SKAUTSKÉ STŘEDISKO ARNIKA
V červenci se uskutečnil tradiční letní tábor našeho skautského střediska. Tento rok
se však od tradic minulých let odlišoval. Po krádeži v minulém roce stále nemáme
vlastní podsady, a tak jsme se uchýlili do chaty Rolava River nedaleko Smolných
Pecí. Vlčata a světlušky spali v podkroví a dospělí pak ve stanech nedaleko od ní.
Tábora se zúčastnilo 14 dětí a 10 dospělých. Již první den (v pátek 13. 7.) se nad
námi zatáhly mraky a začalo pršet. Na tomto obrázku se bohužel téměř nic
nezměnilo až do neděle 22.7., kdy tábor končil. Poté následoval téměř bezoblačný,
tropický týden. Ten nás však již u řeky Rolavy ne zastihl. I přes nepřízeň počasí byl
pro děti připraven různorodý program.

V pondělí zahájil mocný císař Karkakus Maximus I. 321. letní olympijské hry. Trvaly
tři dny a soutěžilo se v různých disciplínách: běh do kopce, stoj na jedné noze na
špalku, zatloukání hřebíků, luštění šifer, skládání zápalek do krabičky jednou rukou
či poznávání potravin čichem. V půlce tábora jsme se jeli vykoupat do bazénu
v Potůčkách. Pobyt ve vodě byl zpestřen hrami s míčem, stavěním živé věže,
soutěžemi v rychlosti plavání nebo ve výdrži pod vodou. Kromě sportovních klání
jsme vyvíjeli i činnosti rukodělné. Na trička jsme obtiskovali různé motivy pomocí
překližkových razítek a vy řezávali z mastku, nejměkčího minerálu, různá srdíčka,
kostky, zvířátka apod. Absolvovali jsme také několik procházek po okolí, stopovačku
i hry na louce. Poslední den si děti vlastními silami na ohni připravily k obědu
bramborovou polévku – povedla se a všem moc chutnala.
Chtěli bychom tímto poděkovat všem, kteří se o zdárný průběh tábora zasloužili, a to
zejména všem dospělým a roverům, kteří se tábora zúčastnili, dále Karlu Kostkovi za
dopravu táborového vybavení a panu Aloisi Kostkovi za seřízení motorových pil
a křovinořezu. Především ale Pinďovi ze skautského oddílu Bystřina Hroznětín za
zapůjčení chaty.
Bez vás všech by to nešlo. Díky!
Kontaktní informace a nekrácené verze článků najdete na našich WEBových
stránkách http://arnikajachymov.unas.cz,
fotografie z akcí pak na http://arnikajachymov.rajce.idnes.cz.
Ivana Janušková – vedoucí oddílu

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ JÁCHYMOV
V měsíci červnu se starší oddíl mladých hasičů vydal bojovat o nejlepší umístění na
krajské soutěži v Krásné u Aše. Počasí přálo a také závody byly velice napínavé až
do posledního dne a minut. Soupeřilo zde osm nejlepších kolektivů z celého
Karlovarského kraje. Pořadí se neustále měnilo, ale nakonec prvenství patřilo
družstvu z Horního Slavkova, druhé místo obsadila Plesná a třetí místo již patřilo
nám.
V tomto měsíci také vrcholilo jarní kolo Krajské karlovarské ligy a to jak v kategorii
dětí, tak také dospělých. Děti se zúčastnily zajímavých nočních závodů na Březové,
kde jsme na start postavili dvě družstva. Družstvo mladší kategorie, které obsadilo
druhé místo, mile překvapilo. Staršímu družstvu se po ukončení požárního útoku
rozpojily savice, a tak obsadilo nakonec čtvrté místo.
Školní rok ukončil oddíl mladých hasičů v sobotu 23. 6. 2012 na Rolavě v Karlových
Varech, kde se konal den záchranářů a všichni jsme si odpoledne opravdu užili.
Přípravka však ještě nekončila a prázdninová pauza na ni čekala až po Mistrovství
České republiky Plamene a dorostu v Sokolově, kde předvedla krátké, rytmické
hudební vystoupení. Ve dnech 7. 7. a 8. 7. 2012 se zde utkaly také naše dorostenky,
které v pozměněné sestavě postoupily také na letošní mistrovství. Letošní výsledky
ale nebyly takové, jaké jsme si představovali, po jednotlivcích byly dorostenky na
13. místě, po štafetě a testech na místě dvanáctém. V požárním útoku obsadila
děvčata místo sedmé a v konečném pořadí stačilo vše v součtu na čtrnácté místo.
Ženy pokračovaly v Karlovarské lize a utkaly se na závodech v Dalovicích. Zde se
závodilo v přeboru jednotlivců, Dominika Galová obsadila druhé místo a Karolína
Havlíčková místo čtvrté. V požárním útoku obsadilo družstvo žen 2 (dorky) místo
druhé a družstvo žen 1. místo čtvrté. V sobotu 21.července se družstvo žen vypravilo
do Mnichova na další utkání Karlovarské ligy, kde jsme smůlu letošní sezóny snad
prolomily úplně. Vyhrály jsme pohár starosty města a v lize jsme obsadily místo
druhé. V Karlovarské lize je družstvo mladších žen zatím v celkovém pořadí na
pátém místě a druhé ženské družstvo na místě osmém. Mladší družstvo žen se
připravuje na mistrovství republiky v požárním sportu, které se koná první víkend
v září v Uherském Hradišti.
SDH spolu se členy výjezdovky pomáhal v červnu také při turnaji ve fotbale, kde
zajistili občerstvení. Připravili na TK skříňovou a nákladní Avii. Skříňová Avie
prošla bez problémů, ale nákladní se musela nechat ještě opravit v servisu. Na konci
června nám RM schválila příspěvek na nové auto – tranzit. Tento automobil byl
přivezen 29. 6. 2012 a doufáme, že to byla šťastná volba a vykoná službu, která se
od něj očekává. Tranzit bude vyměněn za JEEP, kde by oprava byla velice drahá.
Členové jednotky pomáhali při úklidu kuriozní nehody pod bývalým hotelem Monika
a zasahovali při vyproštění dvou malých koloušků na Eliáši, kde zapadli do jímky.
Záchrana měla šťastný konec a koloušci dál vesele běhají po lese.
Jenom mě mrzí, že se nám opět někdo vloupal na Popov, kde máme uskladněny
pracovní pomůcky pro děti a dospělé na různé akce a nácviky. V loňském roce nám
tito nenechavci ukradli tunel pro děti, gril a další drobnosti, které pro nás znamenají
mnoho, a to nemluvím o ztrátě, kterou utrpěl oddíl skautů právě před odjezdem na

tábor. Začátkem měsíce června se tito nenechavci objevili znovu a odcizili další věci
pro nás důležité, včetně makety pro malé děti. Je smutné, že jejich drzost je tak
veliká, že si klidně vymění naše zabezpečení a vymění zámky. No v tomto případě si
myslím, že středověké tresty by byly na místě.
V neděli 29. 7. 2012 odjíždí většina oddílu mladých hasičů spolu ještě s dalšími
dětmi na letní tábor. Letos jsme změnili základnu a jedeme do chatek v Čichořicích u
Chýše. Máme připraveno spoustu her a zajímavých akcí pro děti, budeme vytvářet
suvenýry a zajímavé upomínkové předměty. A protože v této době začíná olympiáda,
tak také budeme pořádat spoustu sportovních zápasů tradičních i netradičních.
Doufáme, že také počasí nám bude nakloněno.
Přeji všem klidnou a spokojenou dovolenou. Dětem a učitelům načerpání hodně sil
do dalšího školního roku. Určitě také všem dětem příjemnou druhou polovinu
prázdnin.
Za SDH Jáchymov
Anna Plačková

ŽÁKOVSKÝ FOTBALOVÝ TURNAJ
Tělovýchovná jednota Jáchymov za podpory Města Jáchymova
pořádá dne

25. srpna 2012
I. ročník

ŽÁKOVSKÝ TURNAJ V KOPANÉ
o pohár starosty města
začátek v 9.00 hodin na hřišti Suchá u Jáchymova
občerstvení zajištěno
odjezd autobusu v 8.30h Radnice, 8.35h Střed, 8.40h Kult.dům
a zpět po skončení.
Přijďte podpořit naše žáky!

TJ JÁCHYMOV – FOTBAL
TJ JÁCHYMOV- ROZLOSOVÁNÍ: 1. B TŘÍDA MUŽŮ - PODZIM 2012
KOLO DATUM
DEN
13.
19.8.
NEDĚLE
1.
25.8.
SOBOTA
2.
02.9.
NEDĚLE
3.
08.9.
SOBOTA
4.
16.9.
NEDĚLE
5.
22.9.
SOBOTA
6.
30.9.
NEDĚLE
7.
06.10. SOBOTA
8.
14.10. NEDĚLE
9.
20.10. SOBOTA
10.
28.10. NEDĚLE
11.
03.11. SOBOTA
12.
10.11. SOBOTA

ČAS
ZÁPAS
ODJEZD KM
14.00
SOKOL DRMOUL - TJ JÁCHYMOV
12.00 144
15.00
TJ JÁCHYMOV - OLYMPIE HROZNĚTÍN
15.00
B. KRÁLOVSKÉ POŘÍČÍ - TJ JÁCHYMOV
13.15
72
15.00
TJ JÁCHYMOV - KSNP SEDLEC
14.00
FK OSTROV „B“ - TJ JÁCHYMOV
12.45
16
15.00
TJ JÁCHYMOV - EP MERKLÍN
14.00
JISKRA PLESNÁ - TJ JÁCHYMOV
11.45 160
15.00
TJ JÁCHYMOV - SOKOL DOLNÍ ŽANDOV
10.30
FK SMB BOCHOV - TJ JÁCHYMOV
9.00
70
15.00
TJ JÁCHYMOV - OHARA STUDÁNKA
14.30
SPORT KLUB OLOVÍ - TJ JÁCHYMOV
12.45 100
14.00
TJ JÁCHYMOV - STRUNAL LUBY
14.00
TJ JÁCHYMOV - SOKOL TEPLÁ

TJ JÁCHYMOV- ROZLOSOVÁNÍ: ŽÁCI OKR. PŘ, PODZIM 2012
KOLO DATUM DEN
2.
01.9.
SOBOTA
3.
08.9.
SOBOTA
4.
15.9.
SOBOTA
5.
23.9.
NEDĚLE
6.
29.9.
SOBOTA
7.
06.10. SOBOTA
8.
13.10. SOBOTA
9.
20.10. SOBOTA
1.
27.10. SOBOTA

ČAS
10.00
14.00
10.00
10.00
10.00
13.00
10.00
11.00
10.00

ZÁPAS
ODJEZD KM
TJ JÁCHYMOV - BANÍK PILA
FK SMB BOCHOV - TJ JÁCHYMOV
12.30
70
TJ JÁCHYMOV - FK NEJDEK
SOKOL ÚTVINA - TJ JÁCHYMOV
8.15 104
TJ JÁCHYMOV - PERNINK
SOKOL ŠTĚDRÁ - TJ JÁCHYMOV
11.00 111
TJ JÁCHYMOV - KOLOVÁ/L.K.VARY
VOJKOVICE/KYSELKA - TJ JÁCHYMOV
9.45
30
TJ JÁCHYMOV - MERKLÍN/HROZNĚTÍN

REKLAMA

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky
snáškových plemen:
Lohman hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý,
černý, žlutý, modrý a bílý.
Slepičky pouze z našeho odchovu!!
Stáří slepiček 14-17. týdnů, cena 159 – 170 Kč / ks
Prodeje se uskuteční: v pondělí 13. srpna 2012
Jáchymov – u radnice – ve 14. 30 hod
Případné bližší informace – tel: 728605840
728165166
415740719

ZÁJEZD DO DIVADLA

Na pátek 21. 9. 2012 jsme pro Vás připravili zájezd do pražského
DIVADLA RADKA BRZBOHATÉHO NA PŘEDSTAVENÍ
„KLEC BLÁZNŮ“.
Odjezd bude v pátek 21. 9.2012 v 16.00 hodin ze zastávek od radnice, středu a lázní.
Cena zájezdu činí 350,- Kč. V ceně je zahrnuta vstupenka a doprava.
Pro uspořádání zájezdu potřebujeme závazné přihlášky do 20. 8. 2012.
Přihlásit se můžete na Informačním centru v Jáchymově.

FOTOSOUTĚŽ
Mudr. E Handrychová

Ing. J. Ochec

René Lehm

Veronika Tholová

pondělí 13. 8. 2012 v 19.30 hodin

Vstupné: 70,- Kč
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ursnt ohs- @ j c n l ’ sd u qt bd odmć∩dmj t +gn² sd ihm` iduhΓsć+` σ l ‼∩dsd skdrj ` sPořadatel Město Jáchymov za finanční podpory Karlovarského kraje.
Předprodej vstupenek od 6. 8. 2012 v IKC Jáchymov a ve SPA INFU Praha.

