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Srdečně Vás zveme na Jáchymovskou pouť - 27.8.2011

V tomto čísle si přečtete:
•
•
•
•

rada města
kulturní program
jubilea
sport, ostatní články
• pozvánky na kulturní akce
• jáchymovská pouť

CENA
5,-

ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
15. zasedání rady města ze dne 4. července 2011:
• schválila Tělovýchovné jednotě Jáchymov odložení platby nájemného za rok
2011 dle nájemní smlouvy č. 04/07 a č. 09/01 (o nájmu pozemků) do prvních
zimních tržeb v roce 2011. Tělovýchovná jednota Jáchymov své pohledávky
plně uhradí nejpozději do 31.12.2011.
• schválila převedení částky 40 638,- Kč z bytového účtu města do fondu oprav
Sdružení vlastníků bytových jednotek č.p. 926.
• schválila konání hudební akce v areálu Eduard v době od 22. – 23.7.2011 a
poskytnutí příspěvku ve výši 2 tis. Kč.
• neschválila přidělení nájemního bytu čp.496/2 v ul. Na Slovanech
v Jáchymově žadatelce paní Simoně Bajzové, bytem Palackého 638,
Jáchymov. Byt je nezpůsobilý k užívání.
• souhlasila s vybudováním lesní stezky z Plešivce na vyhlídku u Švýcárny.
Jedná se o částečné vybudování cesty v šíři cca 3 m na pozemku p.č. 4578/2
v k.ú. Jáchymov. Na stezce bude umístěno celkem 9 ks dřevěných soch
znázorňujících pověsti a báje Krušných hor. Úprava cest spočívá v prořezání
drobného porostu, částečného odstranění pařezů a vysypání cest štěpkovou
drtí. RM dává souhlasné stanovisko s tím, že žadatel dodrží podmínky
stanovené Lesy Jáchymov, příspěvková organizace a Lesy ČR, s.p. Lesní
správa Horní Blatná.
16. zasedání rady města ze dne 26. července 2011:
• schválila přidělení a užívání bytu v Jáchymově, Na Slovanech 1053, byt č. 40,
paní Marii Vondráčkové, bytem Český dub, Lidická 53 s tím, že dle nového
Domovního řádu DPS se v bytech zakazuje držení zvířat. Nový nájemce je
povinen zajistit si revizi nutnou pro připojení odběrného místa elektřiny
domácnosti u společnosti ČEZ Karlovy Vary na vlastní náklady.
• schválila paní Pavle Chudobové, bytem Karlovy Vary, Jedlová 326/7,
splátkový kalendář na částku 172.963,- Kč, která vznikla špatným vedením
účetnictví v době působení v MŠ Jáchymov, a to v měsíčních splátkách ve výši
1.500,- Kč. V případě prodlení s úhradou, byť jen jediné měsíční splátky,
delší než 7 dnů, ztrácí dlužník výhodu splátek, zbývající částka dluhu se stává
splatnou ihned a dlužník je povinen neprodleně uhradit tuto celou zbývající
část dluhu na účet věřitele.
• schválila opravu vč. výměny všech prvků a elektroměrové skříně. Opravu
provede v 8/2011 firma p. Loučima. Hodnota prací je 15610,- bez DPH
(18732,- vč. DPH).
• schválila vyplacení podílu města na účet Společenství domu čp. 1049 ve výši
126.741,- Kč na opravu svislé izolace domu.
• neschválila udělení výjimky pí Göllové, která žádá o držení psa ve svém bytě
v DPS a trvá na podmínkách domovního řádu.

• vzala na vědomí dopis p. Akad.arch. Pince ve věci autorského dozoru na
rekonstrukci MŠ čp. 1031 Jáchymov.
• souhlasila s umístěním vítacích cedulí v místní části Mariánská
a v Jáchymově.
• jmenovala do funkce ředitele p.o. CZT Jáchymov p. Oldřicha Ertla, trvale
bytem Jáchymov, Dvořákova 715, s nástupem od 1.8.2011. Smlouva bude
uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční zkušební lhůtou.
• uložila OHS oslovit Římskokatolickou církev ve věci zjištění vlastníka Kaple
sv. Barbory v Jáchymově.
• zrušila výběrové řízení na rekonstrukci čp. 1031 na Tř. DH v Jáchymově.
Důvody, které vedly zadavatele ke zrušení zadávacího řízení včetně odvolání
se na příslušný § zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění: § 84, odst. 2), písm. e) - v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody
hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v
zadávacím řízení pokračoval. Na základě četných ohlasů uchazečů, kteří si
vyzvedli zadávací dokumentaci a nepodali nabídku, a počtu podaných
nabídek, zadavatel zhodnotil, že zadávací podmínky pro účast v předmětné
veřejné zakázce jsou přísné a do určité míry diskriminující. Tímto zadavatel
neobdržel nabídky od většího počtu dodavatelů.

17. zasedání rady města ze dne 29. července 2011:
• rada schválila zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na stavbu
„Rekonstrukce č.p.1031 na MŠ“ a pověřuje starostu podpisem výzvy.

Zpracovala: Soňa Hynková

VZPOMÍNÁME

Dne 20.8. 2011
uplynou 2 roky, co nás navždy opustil
milovaný manžel, tatínek, bratr, švagr, strýc,
dědeček

pan Jiří Hamerník
S láskou vzpomínáme – manželka a děti
s rodinami.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
V srpnu se dožívají významných výročí
naši spoluobčané:

Gabriel Majorszky
Věra Dvořáková
Mária Darjaninová
Růžena Tumpachová
Václav Kříž
Marie Fialková
Zdenka Doupníková
Erika Bernhartová
Josef Oliva
Kateřina Mikulášková
Ruth Horková
Ludmila Hamerníková

Všem jubilantům blahopřejeme a připojujeme
přání dobrého zdraví a pohody.

NAROZENÉ DĚTI:
Vítáme mezi nás nové občánky
Magdaléna Laitlová
Michal Behr
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:
český výklad v 16.00 hodin: 11.8. a 25.8.2011
německý výklad v 15.00 hodin
Mše se konají vždy ve středu od 16.00 hodin a
v neděli od 10.00 hodin.
Pro prohlídku kostela sv. Jáchyma během dne je otevřen zadní (severní) portál.

PROHLÍDKA ŠPITÁLNÍHO KOSTELÍKU
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.
Od května 2011 pro zájemce město Jáchymov připravilo pravidelné prohlídky.
Provázet Vás budou pracovnice IKC Jáchymov.
Prohlídky se konají: v úterý 2., 9., 16., 23., 30.8. od 14.00 do 16.00 hodin
ve čtvrtek 4., 11., 18., 25.8. od 14.00 do 16.00 hodin
Prohlídky probíhají ve 14.00, 14.45, 15.30 a 16.00 hodin.
Vstupné: dospělí 50,- Kč

děti a studenti 30,-Kč
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JÁCHYMOVSKÉ KULTURNÍ LÉTO VE ŠPITÁLNÍM KOSTELÍKU
ANEB KOSTEL PLNÝ KULTURY
15.8. pondělí v 19.30

vstup Kč 80,-

KLENOTY ČESKÉ HUDBY v podání souboru MUSICA DOLCE VITA
Účinkují: Žofie Vokálková - flétna, Daniela Demuthová - mezzosoprán, Zbyňka
Šolcová – harfa.
V provedení renomovaných umělkyň zazní např. písně B. Smetany, Ukolébavka z
opery Hubička, harfové sólo z Mé vlasti, Biblické písně A. Dvořáka, aj.
22.8. pondělí v 19.30

vstup Kč 70,-

LÁSKY A NELÁSKY Boccacciova Dekameronu
Divadelní představení v podání Divadla KAPSA Andělská Hora
24.8. středa 15.00 hodin

vstup volný

„KOSTEL PLNÝ KULTURY aneb“
Křest nové turistické známky – motiv Špitálního kostelíka
Vernisáž výstavy „Jáchymov na Výsluní“
Koncert barokní loutny v podání MILANA ČERNÉHO
prohlídka kostelíka s průvodcem, hostesky v dobových kostýmech

KRÁLOVSKÁ MINCOVNA INFORMUJE
nám. Republiky 37, 362 51 Jáchymov
mincovna@kvmuz.cz

tel.: 736 754 831, e-mail:

Otevřeno: květen – září út – ne 9 – 12, 13 – 17 hodin
říjen – duben st – ne 9 – 12, 13 – 17 hodin
Karlovarské muzeum vydalo novou publikaci
Po dlouhém očekávání spatří světlo světa nová publikace Karlovarské kalendárium
1325 - 2010 . Autorem stručných dějin města v datech do roku 1989 je Stanislav
Burachovič, dlouholetý pracovník karlovarského muzea. Následující významné
události do roku 2010 doplnil Jan Nedvěd, taktéž pracovník muzea,. Vznikla tak
jedinečná publikace o 168 stranách s bohatým, mnohdy dosud nepublikovaným
obrazovým materiálem, publikace zachycující nejdůležitější data, události jakož i
nejznámější hosty a osobnosti Karlových Varů v časovém rozmezí let 1325 – 2010.
Autoři doufají, že se kalendárium stane užitečnou příručkou a inspirací při hledání a
objevování dávných i nedávných podivuhodných příběhů vřídelního města a jeho
obyvatel.
Kniha je v prodeji v muzeu za 120 Kč.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Městská knihovna v Jáchymově je otevřena v měsíci červenec a srpen 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

HUDBA A TANEC
TANEČNÍ VEČERY

19.00 – 22.30

AK. BĚHOUNEK
CURIE
RADIUM PALACE

STŘEDA, PÁTEK
PÁTEK, SOBOTA, NEDĚLE
PÁTEK, SOBOTA 19.30 – 23.00

TANEČNÍ ODPOLEDNE
AK. BĚHOUNEK

NEDĚLE

14.00 – 17.00

POSLECHOVÉ ODPOLEDNE
RADIUM PALACE
PONDĚLÍ 15.30 – 17.00
Náladové melodie na klavír hraje David Beznoska
RADIUM PALACE
STŘEDA
Duo Miniband hraje světové melodie

15.30 – 17.30

SOUTĚŽ INFOCENTRUM 2011
Podpořte své Informační centrum. V pondělí 18. července 2011 byla zahájena soutěž
Informační centrum 2011. Soutěž bude ukončena 31. srpna 2011
Hlasovat můžete již nyní na
http://www.denik.cz/infocentra_soutez/infocentra-karlovarsky-kraj.html
Děkujeme a přejeme krásný den. IKC Jáchymov.

PŘEHLED KULTURNÍCH PROGRAMŮ SRPEN 2011

2.8. úterý v 19.30
předsálí kavárny Curie, 2. patro
vstup volný
„PŘEDNÁŠKA O PŮVODNÍCH OBYVATELÍCH AUSTRÁLIE“
přednáší PhDr Hana Gerzanic - Hons.
5.8. pátek v 15.00

hudební odpoledne u altánku u Agricoly
Hraje „CLARINET SOCIETY“ z Teplic
V případě nepříznivého počasí se produkce koná v kavárně Curie.

vstup volný

5.8. pátek v 19.00

vstup volný

večerní grilování u altánku u Agricoly
DISCO OLDIES s Davidem Keilhauerem
V případě nepříznivého počasí se produkce koná v kavárně Curie.

9.8. úterý v 19.30
Kulturní dům
vstup Kč 50,Divadelní představení „DÍVČÍ VÁLKA“ dle F. Ringo Čecha v provedení
ochotnického souboru z Ostrova.
12.8. pátek v 15.00
hudební odpoledne u altánku u Agricoly
KYTAROVÁ PERFORMANCE Lukáše Zdeňka
V případě nepříznivého počasí se produkce koná v kavárně Curie.

vstup volný

12.8. pátek v 19.30

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.

16.8. úterý v 19.30
Ak. Běhounek
vstup Kč 30,Česká přednáška s filmovou projekcí: téma – MALTA,
přednášející: Ing. Jaromír Novák

19.8. pátek v 15.00
hudební odpoledne u altánku u Agricoly
vstup volný
Hraje „DECHOVÁ TROJKA“ pod vedením Bohunky Trachtové
V případě nepříznivého počasí se produkce koná v kavárně Curie.
19.8. pátek v 19.00

večerní grilování u altánku u Agricoly
Hraje country skupina „TULÁCI“ z Ostrova
V případě nepříznivého počasí se produkce koná v kavárně Curie.

vstup volný

20.8. sobota v 19.30
Radium Palace – Terasa
LETNÍ LAMPIONOVÁ NOC NA TERASE
na programu disco oldies, šermíři, ochutnávka vín, grilování

vstup volný

23. 8. úterý v 19.30
Ak. Běhounek
vstup Kč 120,ZÁPADOČESKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR
se sólistkou Markétou Halířovou z Prahy předvedou neopakovatelné kouzlo
hudebních melodií. Zazní slavné operetní melodie i skladby světových mistrů.
Orchestr povede Vladimír Smutný.
25.8. čtvrtek v 19.30

Radium Palace
vstup Kč 120,POCTA FRANKU SINATROVI
v podání pražského SWINGING TRIA zazní slavné písně F. Sinatry. Zpívá Jan
Smigmator, sólista tanečního orchestru Václava Hybše
26.8. pátek v 15.00
hudební odpoledne u altánku u Agricoly
Hraje „STRINGQUARTET“ pod vedením Petra Pitry
V případě nepříznivého počasí se produkce koná v kavárně Curie.

vstup volný

26.8. pátek v 19.00
kavárna Curie
vstup Kč 70,Taneční večer s módní přehlídkou firmy „EUROFASHION“.
K poslechu i tanci hraje Jan Zumr.
26.8. pátek v 19.30
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.
28.8. neděle v 10.00
Ak. Běhounek
vstup Kč 60,Nedělní harmonikové matiné aneb S HARMONIKOU KOLEM SVĚTA, představí
se světoznámý Josef a Renáta Pospíšilovi a jejich děti Pepíček a Renátka.

PROGRAM KINA ,,RADIUM“ JÁCHYMOV SRPEN 2011

3.8. 2011 středa

19.30 hod.
THOR

akční fantasy USA z r. 2011, titulky, přístupné od 12 let, délka 114 min
Thorovu (Chris Hemsworth) otci, vládci bohů Odinovi (Anthony Hopkins), trvalo
spoustu let, než ve své říši nastolil křehký mír. Jeho arogantní a domýšlivý syn ale
dělá všechno proto, aby tuhle rovnováhu narušil. Když pohár trpělivosti jeho otce
přeteče, Odin Thora exemplárně potrestá. Odebere mu jeho božské schopnosti a
svrhne ho mezi obyčejné smrtelníky na planetu Zemi. Svržený a zavržený Thor lidmi
zpočátku opovrhuje, postupně se mu ale začnou dostávat pod kůži, zejména sličná
vědkyně Jane Foster (Natalie Portman).
hrají: Chris Hemsworth Tom Hiddleston, Anthony Hopkins, Natalie Portman aj.
vstupné: 70,- Kč
6.8. 2011 sobota

19.30 hod.
PAŘBA V BANGKOKU

komedie USA z r. 2011, titulky, přístupné od 12 let, délka 102 min.
Ve filmu „Pařba v Bangkoku“ jedou Phil (Bradley Cooper), Stu (Ed Helms), Alan
(Zach Galifianakis) a Doug (Justin Bartha) do exotického Thajska na Stuovu svatbu.
Po nezapomenutelné rozlučce v Las Vegas nenechá Stu nic náhodě a naplánuje
zcela bezpečnou, poklidnou pozdní snídani. Jenže ne všechno se vždy děje tak, jak se
naplánuje. Co se stane ve Vegas, sice může zůstat ve Vegas, ale co se stane v
Bangkoku, si nedokážete ani představit.
hrají: Zach Galifianakis, Ed Helms, Bradley Cooper, Ken Jeong aj.
vstupné: 70,- Kč
10.8. 2011 středa

19.30 hod.
BÍLÁ STUHA

koprod. drama z r. 2009 s 2 nominacemi na Oscara, titulky, délka 138 min.
Tajemná historie ožívá ve vyprávění bývalého venkovského učitele, který byl přímým
svědkem podivných událostí, jež se odehrály několik měsíců před vypuknutím první
světové války v jedné severoněmecké vesnici. Vše začalo jednoho letního dne. Jediný
doktor v kraji byl zraněn při pádu z koně. Následoval baronův synek, kterého našli
zbitého před dveřmi zámku. Podivné a zdánlivě neopodstatněné násilné činy
narůstají a s nimi i napětí ve vesnici, kde si lidé pomalu přestávají věřit.
hrají: Ulrich Tukur, Susanne Lothar, Rainer Bock, Christian Friedel aj.
vstupné: 70,- Kč

přístupné od 15 let

13.8. 2011 sobota

17.00 hod.
ČERTOVA NEVĚSTA

česká pohádka od Zdeňka Trošky z r. 2011, přístupné, délka 101 min.
V království, kde král jezdí jen na lovy, prosí netrpělivá královna svatou Kryšpínu o
miminko. Když jí dojde trpělivost, obrátí se na čerta, žijícího nedaleko ve starém
rozpadlém mlýně a královně se zakrátko narodí holčička. Malá princezna vyrůstá po
boku Štěpána, který je synem královniny komorné a časem se do sebe zamilují. Když
vyjde najevo, že královna podepsala smlouvu s čertem a princezna se má stát v den
svých osmnáctých narozenin Luciperovou nevěstou, uspořádá král ples, kde se má
Štěpánka zasnoubit s princem z jiné země a tak uniknout svému osudu
hrají: Václav Šanda, Eva Josefíková, Sabina Laurinová, David Suchařípa aj.
vstupné: 60,- Kč

13.8. sobota

19.30 hod
V PEŘINĚ

nový český muzikál od F.A. Brabce z r. 2011, přístupné, délka 103 min.
Na malebném náměstí stojí proti sobě dva domy. V jednom se nachází čistírna peří,
v druhém má kabinet paní Hilda – vykladačka snů. Mezi nimi vládne nepřátelství na
život a na smrt. Dědeček z čistírny nedávno objevil skrytý svět snů v peřinách a umí
z nich zlé sny odfiltrovat. Vykladačka snů je díky tomu bez práce. Všem v okolí se
zdají samé pěkné sny a s těmi se pro radu nechodí. A kdyby se něco ošklivého do
spaní přece prodralo, stačí si dát peřinu vyčistit. Zlé sny skončí zamčené ve sklepení
pod čistírnou. Ale jednoho dne děda záhadně zmizí.
hrají: Lucie Bílá, Karel Roden, Amélie Pokorná, Matěj Převrátil aj.
vstupné: 75,- Kč
17.8. středa

19.30 hod.
ÚTĚK ZE SIBIŘE

historický dobrodružný film USA z r. 2010, titulky, přístupné od 12 let, délka 133 min.

Drama, založené na skutečné události z roku 1940, popisuje útěk mezinárodní
skupinky vězňů z ruského gulagu. Uprchlíci se vymaní ze sevření nelítostné sibiřské
zimy, projdou oblastí jezera Bajkal a překročí Transsibiřskou magistrálu. Před
sebou však mají ještě mnohem krutější zkoušky lidské odolnosti a vůle, poušť Gobi,
Himálaje a Tibet. Zachrání se až po 4 000 mílích v Indii. Film Útěk ze Sibiře je
založen na pamětech Slawomira Rawicza popisujících jeho útěk ze sibiřského
gulagu.
hrají: Jim Sturgess, Colin Farrell, Ed Harris, Alexandru Potocean aj.
vstupné: 70,- Kč

20.8. sobota

19.30 hod.
LÁSKA A JINÉ ZÁVISLOSTI

romantická komedie USA z r. 2010, titulky, přístupné od 15 let, délka 112 min.
Jamie (Jake Gyllenhaal) se ve chvíli, kdy praštil s medicínou, stal profesionálním
flákačem. Jedinou věcí, kterou umí, je balení holek. Tenhle talent vyžaduje slušné
přesvědčovací schopnosti, a tak se Jamie nechá zlákat na práci reprezentanta
velkého farmaceutického koncernu, jehož výrobky má vnucovat lékařům, aby je šířili
dál, mezi své pacienty. Když čeká na audienci v jedné čekárně, uvidí JI, krásnou a
smyslnou Maggii (Anne Hathaway).
hrají: Anne Hathaway, Jake Gyllenhaal, Judy Greer aj.
vstupné: 70,- Kč

24.8. středa

17.00 hod.
RIO

animovaná rodinná komedie USA z r. 2010, dabováno, délka 96 min.
Vzácný papoušek jménem Blu, zachráněný svou paničkou Lindou před pašeráky
zvířat, se v pohodlí nového života nikdy nenaučil létat. Po zjištění, že není posledním
svého druhu, se vydá na cestu do exotické Brazílie za papoušicí Perlou. Krátce po
jejich setkání jsou ale uneseni. Za pomoci životem na ulici zocelené Perly a partičky
městských ptáků se jim sice podaří uprchnout, ale vyhráno nemají.
vstupné: 60,-

FILMOVÝ KLUB:
24.8. středa

19.30 hod.
PAT GARRETT A BILLY KID

western USA z r. 1973 s hudbou Boba Dylana, titulky, přístupné , délka 122 min.
Tahle země stárne a já chci zestárnout s ní, říká Pat Garrett bývalému kumpánovi a
zárověň soupeři z protější strany zákona, Billymu Kidovi. Zdůvodňuje tak
rozhodnutí, jež mu dopomohlo k šerifské hvězdě a zároveň ho přinutilo k nemilé misi
- dopadnout Kida a předat jej spravedlnosti. Další z Peckinpahových snímků, kde
dva přátelé jsou z vlastní či cizí vůle donuceni namířit kolty proti sobě.
hrají: James Coburn, Kris Kristofferson, Richard Jaeckel, Katy Jurado aj.
vstupné: 70,- Kč, členové F.K.: 60,- Kč

27.8. sobota

19.30 hod.
PROFESIONÁLNÍ MANŽELKA

francouzská komedie z r. 2010, titulky, přístupné od 12 let, délka 103 min.
Rok 1977, městečko Sainte-Gudule na severu Francie. Suzanne Pujole je spořádaná
hospodyňka a oddaná manželka továrníka Roberta Pujola, který svůj podnik na
výrobu deštníků řídí železnou rukou. Stejně nepřístupný a despotický je ke svým
dělníkům, k dětem a ženě. Po stávce a sesazení manžela se Suzanne nečekaně ocitá
ve vedení továrny a k všeobecnému překvapení se ukazuje jako žena činu a zdravého
rozumu. Když se ale Robert vrací odpočatý a ve formě zpět, situace se komplikuje...
hrají: Catherine Deneuve, Fabrice Luchini, Gérard Depardieu, Jérémie Renier aj.
vstupné: 70,- Kč
31.8. středa

19.30 hod.
ŽENY V POKUŠENÍ

česká komedie z r. 2010, přístupné od 12 let, délka 112 min.
Čtyřicátnice Helena, uznávaná odbornice na manželské problémy, zjišťuje, že se
dostala do situace, jaké řeší se svými pacienty. Její doposud milující manžel je
přistižen in flagranti s mladší ženou. Dvacetiletá dcera Laura chce být matce
oporou, zároveň se však potýká s nástrahami vlastní první opravdové lásky.
Pomocnou ruku nabízí k Helenině zděšení i matka Vilma, bývalá herečka
hrají: Eliška Balzerová, Lenka Vlasáková, Veronika Kubařová, Jiří Macháček aj.
vstupné: 70,- Kč

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA POŘADY V POKLADNĚ KINA,
KTERÁ JE OTEVŘENA VŽDY HODINU PŘED ZAČÁTKEM PŘEDSTAVENÍ,
č. tel. 353 831 696

SPORTOVNÍ PROGRAM
LÁZEŇSKÉ CENTRUM AGRICOLA
PILATES
každé pondělí 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, ať již s vodním náčiním jako jsou pásy,
desky, činky, válce, rukavice zvládne pod dohledem instruktora opravdu každý.

ZUMBA
každé úterý a čtvrtek od 18.00 h v tělocvičně LCA
cena lekce 50,- Kč
Nechte se unést Zumbou. Zumba je pohybové cvičení podobné aerobiku s prvky
latinskoamerických tanců. Zatančíte si, pobavíte se a zhubnete.
CVIČENÍ NA POSÍLENÍ PÁNEVNÍHO DNA
každou středu ve 14.30 h v tělocvičně LCA
Cvičení pod vedením zkušeného fyzioterapeuta.

cena lekce 50,- Kč

NORDIC WALKING
každé pondělí a pátek v 15.00 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

ČTENÁŘI PÍŠÍ

HORNICKÉ A HISTORICKÉ JÁCHYMOVSKO
A) Jáchymovské poznámky:

V rudách z tohoto místa…..

Tak začíná nápis na památníku v lázeňském parku. Toto místo bylo však
důležité pro život a prosperitu Jáchymova i z dalších důvodů. Když kdysi jeden
moudrý poustevník na Mariánské předpověděl vznik města, jeho vzestup a pád a
opět následný vzestup, jistě netušil, kolik těch pádů a vzestupů bude. A několik těchto
vzestupů se váže právě do těchto míst.
V prvé polovině devatenáctého století byly jáchymovské doly ve stavu před
zavřením. Naštěstí začala stoupat poptávka po zelených a hlavně žlutých uranových
barvách k barvení skla a porcelánu, cena barev stoupala a uran z dolů našel nové
využití. Na tomto místě stávala továrna na výrobu uranových barev, která byla
v polovině devatenáctého století největší na celém světě. Aby zisk nebyl jenom ve
výrobě barev, ale rozdělil se i na doly, převzala výrobu barev v 1845 c.k. dvorní
komora. Zároveň bylo nařízeno, aby se ve Vídni konaly pokusy k vynalezení levného

způsobu výroby. Ty však neměly praktický výsledek. Významný podíl na úspěchu měl
pan Adolf Patera, c.k. asistent na horní akademii v Příbrami. Ten vynalezl nový
způsob výroby uranové žluti, který zaslal c.k. Akademii nauk do Vídně. Po několika
letech byl pan Patera poslán do Jáchymova, aby zde realizoval svůj způsob výroby.
V roce 1853 bylo již vyrobeno značné množství uranové žluti, „kteráž předčila
dobrotou, čistotou a lácí nad zboží dosud hotovené od jiných fabrikantů“. Již
v následujícím roce získala jáchymovská továrna na výrobu uranových barev
významné ocenění na průmyslové výstavě v Mnichově a v dalším roce 1855 v Paříži.
Pan Patera získal obdobné ocenění na obou výstavách (medaile ad personam).
Velikost úspěchu, význam i obtížnost jeho práce si uvědomíme srovnáním. Začátkem
dvacátého století známý francouzský vědec profesor P. Curie poslal do Jáchymova
návod na výrobu barvy, který však na rozdíl od práce pana Patery nefungoval. Pan
Patera také tušil, že uranová ruda obsahuje více prvků, jak bylo později dokázáno.
V jáchymovské továrně se vyráběly modifikace tří základních druhů uranové žluti,
žluť nátronová, draslová a amoniaková. Žluť nátronová a se vyráběla ve dvou
typech, světležlutá a pomerančová. Žluť amoniaková byla pouze světložlutá. Výroba
draslové žluti byla brzy ukončena, protože stejných výsledků bylo možné dosáhnout i
žlutí nátronovou. V 1858 se podařilo panu A. Vysokému, vedoucímu továrny,
vyvinout nátronovou žluť pomerančovou, která se vyvážela hlavně do Anglie. Žluť
amoniaková se začala v Jáchymově vyrábět v roce 1859. Toho roku bylo vyrobeno
30centýřů (= 1680 kg) barvy za 30000 zlatých.
Koncem devatenáctého století nastal pokles zájmu po uranových barvách a
způsobil mnoho problémů. Naštěstí začátkem dvacátého století začala radiová
horečka a na tomto místě se začalo vyrábět radium. Nastal další vzestup – o tom
snad někdy jindy.
Literat.: Arnošt Vysoký: O uranu, nerostech uranových a dobývání žluti uranové.
Praha 1860
Jaroslav Ochec
B) Téma měsíce:

Jak vzniká radonová voda aneb Radonové mystérium

Za vznik radonové vody můžeme v první řadě vděčit dešti. Dešťové kapky protékají
granitovým masivem až kilometr pod úroveň země, kde procházejí radioaktivními
horninami na žilných strukturách. Zde dochází k obohacení vody radonovým
plynem. Odborníky je celý proces nazýván příznačně živým oběhem vody. Ten
nejlépe podporují dolomit, karbon nebo křemen.
Radonkův postřeh: Stáří jáchymovské radonové vody se podle zjištění odborníků
z Karlovy univerzity v Praze odhaduje na 30 až 35 tisíc let.
Léčivá voda vytéká pod vlastním tlakem do nádrže dolu Svornost v půlkilometrové
hloubce. Odtud je čerpána do výšky 390 m a potrubím o délce 2.880 m odváděna do
léčebných domů Běhounek, Curie, Agricola a Radium Palace. A ještě trochu čísel:
denně je ze Svornosti přečerpáno 550 m3 vody, z toho 350 m3 je určeno na léčebné
účely. Zbytek využívají tepelná čerpadla. I v současné době jsou realizovány další
průzkumné vrty s cílem najít nové léčivé zdroje. Jeden z těchto vrtů, který
specialisté navrtali ve 12. patře dolu 500 m pod zemí, má hloubku kolem 334,6

metrů a sahá tedy přibližně 77 metrů pod hladinu moře! Nejmladším nalezeným
pramenem je Agricola z roku 2000.
Radonkův postřeh: Geofyzikální ústav Akademie věd ČR pravidelně sleduje
záchvěvy zemské kůry pomocí seismografu, umístěného půl kilometrů po zemí – ve
12. patře dolu Svornost.
Výňatek z delšího článku, který zaslala paní L. Kozohorská
Již dvacetkrát jsem pro rubriku „Téma měsíce“ vybíral téma a domlouval autory.
V nejlepším přestat a proto tuto rubriku povede od září paní K. Pašková. V rubrice
„Jáchymovské zajímavosti“ hodlám ještě pokračovat. Děkuji všem čtenářům.
Jaroslav Ochec.
C)
Sdělení:
Z činnosti HHJ v poslední době: Hornická kapela Barbora,
soubor „Malí horníčci“ z Jáchymova pod vedením pí Kulhavé a „Hornické
mažoretky“ pí Žilákové se zúčastnili na Abertamské pouti, kde realizovali
podstatnou část průvodu i programu. Příští schůzka v červenci bude ve středu
17.8.2011 v 17 hodin. Místo konání: Klubovna hasičů.
Zveme všechny zájemce.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MARIE CURIE SKLODOWSKÉ
A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Slavnostní předání vysvědčení absolventům
Jak je již tradicí, proběhlo poslední školní den slavnostní předání vysvědčení
letošním absolventům v reprezentativních prostorách radnice. Podívejte se na
fotogalerii… www.zsjachymov.cz

JÁCHYMOVSKÉ KULTURNÍ LÉTO – ČERVENCOVÉ OHLÉDNUTÍ
Irské balady s kytarou
Pondělní podvečer 18. července patřil nádherným irským baladám. Svým zpěvem
potěšila občany našeho města Věra Klásková, která předvedla opravdu bravurní
výkon. Při nejedné písni šel mráz po zádech a i slzička ukápla, tak dojemné irské
balady jsou. Špitální kostelík byl plně obsazen a návštěvníci využili i prostor na
kůru, kde je nejlepší poslech a pohled z ptačí perspektivy dokresluje celkový dojem
kulturních akcí. Sešli se zde místní, lázeňští pacienti i nejeden turista. Velkou
odměnou pro umělce je, když slyší hlasitý potlesk. Potlesk opravdu zazněl a my se již
dnes těšíme na srpnové akce v tomto kostelíku. Čekají nás tři, tak neváhejte a přijďte
i vy zakusit neopakovatelnou atmosféru tohoto místa.

Koncert skupiny TULÁCI
Slunná i když chladná sobota 23.
července zvala všechny do kostela Ježíšovo
srdce na Suché u Jáchymova, kde se od
šestnácti hodin pilně připravovala místa
k sezení, stavěla aparatura a zkoušela se
akustika. Koncert skupiny Tuláci začínal
oficiálně od devatenácti hodin, ale lidé se
scházeli již v osmnáct hodin. Poseděli na
lavičkách v útulném prostředí u kostela a
povídali. Byla to scenérie jako z obrázků
pana Lady. První tóny kvalitní country
hudby zazněly nad údolím s malým
zpožděním, ale ani to nikomu nevadilo. Kapela zahrála skladby notoricky známé
jako například „Žába“, „Michal“ a „Tulácké blues“ a také absolutní novinky, které
se objeví na připravovaném pátém CD, které má na pulty prodejen přijít zhruba na
jaře příštího roku. Nádherná skladba „Ostrov pokladů“ je nejnovější písní skupiny
a stojí opravdu za to, nebudou chybět ani skladby instrumentální „Víra v dobro“ a
„Tenkrát na záchodě“. Atmosféra v kostele byla skvělá. Lidé zpívali a tleskali do
rytmu. Dokonce byl i přídavek. Písnička „Už víc nechci mít“. Malým překvapením
na závěr bylo oznámení, že ten, kdo si nechá lístek z koncertu na Suché, získá po
jeho předložení slevu na nové CD.
S malou přestávkou na prohřátí zkřehlých prstů koncert trval až do půl desáté, kdy
kostel opustili poslední návštěvníci.
A co vy, nechcete něco podobného zažít také? Využijte naší srpnové nabídky o které
se dozvíte více v tomto čísle zpravodaje pod názvem Jáchymovské kulturní léto ve
Špitálním kostelíku, aneb kostel plný kultury. Čeká na vás koncert, divadlo a křest. A
také určitě zajděte na naši pouť, bude legrace.
Petra Javůrková

SKAUTSKÉ STŘEDISKO ARNIKA
Pořádání letošního tábora bylo
poznamenáno
jednou
velmi
nepříjemnou událostí. Ze skladu
táborového vybavení byla odcizena
většina stanových podsad, tyče na teepee a 2 brutary na ohřev teplé vody.
Jen díky ochotě a pomoci ostatních
středisek Karlovarského kraje se nám
podařilo zapůjčit potřebné vybavení a
tábor uskutečnit. Je pěkné vědět, že i
v této době se najde někdo, kdo je
ochoten pomoci.
Díky dvěma státním svátkům jsme si
letošní tábor v Nových Hamrech u Nejdku prodloužili téměř na tři týdny.
Čtrnáctidennímu táboru předcházel téměř týden stavby a přípravný víkend, při kterém
jsme tábořiště posekali. Celotáborová hra byla letos na indiánské téma - hledání
nového území kmene Čerokí.
Ve srovnání s minulým rokem nebylo počasí vyloženě tropické, na druhou stranu až
na několik silných bouřek a dešťů nás provázelo poměrně příjemné polojasné počasí.
Právě takovéto počasí je přímo ideální na výlety do okolí - vypravili jsme se na 3 a
jeden celodenní v rámci celotáborové hry do lanového centra na Plešivci. Zkoušeli jsme
hrát laktos, hráli jsme míčové hry, hry v lese i na louce. Jen toho koupání jsme si příliš
neužili. V chladných vodách říčky Rolavy vydrží delší dobu jen málokdo, a tak jsme se
jen krátce osvěžili. Jednoho chladného a sychravého odpoledne jsme vytopili náš
hangár - jídelnu, abychom uspořádali rukodělné odpoledne plné všemožného vyrábění.
Vyzkoušeli jsme si vyřezávání ze dřeva a mastku, výrobu sádrových indiánských
rituálních masek, pletení bužírek a jiné.
Na závěr celotáborové hry se oba rody kmene Čerokí vydali na dlouhou pouť za
novým územím, při které si také zvolili svého nového náčelníka. Na konci na ně čekal
teplý čaj a sladká odměna.
Po 3 týdnech strávených v krásné přírodě se myslím nikomu nechtělo zpět do ruchu
všedního (byť prázdninového) města, kde po otočení kohoutku teče teplá voda a na
záchodě se musí splachovat. Na tábořišti po nás zbyly jen vychozené cestičky na čisté
louce. Ještě dlouho ovšem budeme vzpomínat na další povedený tábor s kamarády a
společně se těšit na příští rok, kdy se opět sejdeme, abychom společně prožívali naše
prázdninová dobrodružství.
Chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří se o zdárný průběh tábora zasloužili, a to
zejména všem dospělým a roverům, kteří se tábora zúčastnili, dále rodičům a
kamarádům za pomoc při dopravě táborového vybavení, stavbě a bourání tábora,
Služby Jáchymov, spol. s r.o. za dopravu táborového vybavení a panu Aloisi Kostkovi
za seřízení motorových pil a křovinořezu. Velký dík patří rovněž skautskému středisku
Luna Sokolov za zapůjčení stanových podsad a středisku Kompas Nejdek za
zapůjčení tyčí na tee-pee. Bez vás všech by to nešlo. Díky!
Kontaktní informace, fotografie z akcí a nekrácené verze článků najdete na našich
pravidelně aktualizovaných WEBových stránkách http://arnikajachymov.unas.cz

Tomáš Barth, vůdce střediska

JÁCHYMOVÁCI Z MARIÁNSKÉ OPĚT
Dokázali, že se umí bavit. Podnětem byl v budovatelském duchu nesmrtelný text
vyhlášky krajské komise pro boj proti
americkému brouku z roku 1952. Ostatně
tato vyhláška byla použita jako pozvánka,
byl na ní změněn pouze datum a název
agitačního střediska.
Nejdříve se objevil posel amerického
imperialismu, který nenápadně zamořil
vybranou oblast americkým broukem.
Uvědomělí občané ihned vyrazili na
startovní čáru a začala hledačka ve
smyslu vyhlášky. Ovšem byli i tací, kteří

raději konzumovali lahodné pokrmy v hospůdce Krmelec, mezi kterými nechyběl ani
uzený sumec a další lahůdky. Do
druhého závodu vyrazily děti. Děti
braly celou akci velice vážně a
zodpovědně. Však byly také všechny po
zásluze odměněny nanukem, lízátkem a
žvýkačkou.
A vítěz si odnesl dort. Druhé místo
bylo odměněno cenou útěchy –
polárkovým dortem. A že děti nic
nenechaly náhodě a zodpovědně
bránily šíření amerického brouka
k našim
východním
spojencům
dokazuje fakt, že některé ještě dvě hodiny po ukončení hledačky paběrkovaly a
hledaly zapomenuté nebo nově vylíhnuté brouky.
Akci provázela výborná nálada, všichni se nádherně pobavili. A tak se již těšíme na
vyvrcholení kulturního Jaroléta na Mariánské – druhý ročník evropsky exluzivního
PIVOBRANÍ 2011.
Text a foto Jaroslav Ochec

PŘEDNÁŠKA
ZÁKLADY ASTROLOGIE ANEB ÚVOD DO PRASTARÉ VĚDY
PLANETY, EMOCE, ZDRAVÍ, VZTAHY
„Kdybychom se řídili pouze dvanácti znameními hvězdného zvěrokruhu, náš život
by byl velice prázdný.“
Přednáška zaměřená na základní pojmy a vztahy z hlediska astrologie a osobního
horoskopu. Každý z nás je originál a každému z nás vesmírná tělesa vdechla jiné
kvality.
„Jednoduchým a přehledným způsobem vás seznámím s tím, jak vnímat tuto
prastarou nauku. Co znázorňují jednotlivé planety a znamení. Emoční projevy,
způsob myšlení, zdraví a nemoci z hlediska astrologie. Proč bychom nemohli zařadit
astrologii do svého života.“
Místo konání: Informační centrum Jáchymov, náměstí Republiky 1
Kdy: 10. srpna 2011 od 17.30 hodin
Lektor: Leona Hrnková
Vstupné: 50,- Kč
Přednáška je určená každému, kdo je zvídavý a má chuť poznávat stále nové věci.
Každému, kdo má chuť uvědomit si své možnosti a porozumět sám sobě …
Pokud člověk porozumí sám sobě, porozumí i druhým.

REKLAMA

PRODÁME DOMEK
volně stojící domek Na Valech pod vodárnou
se samostatně stojící garáží.
Cena k jednání 500 000,- Kč. Kontakt a prohlídka na tel: 604 25 88 41.

OMLUVA
Omlouváme se všem našim čtenářům za opožděnou distribuci Jáchymovského
zpravodaje. K malému zdržení došlo z důvodu dovolených. Děkujeme za pochopení a
přejeme vám krásný zbytek léta.
Redakce

HASIČI JÁCHYMOV
V červenci začaly dětem letní prázdniny a jáchymovské dorostenky se vydaly na
cestu do Ostravy na Mistrovství České republiky celostátní hry Plamen a dorostu.
Soutěžilo se v běhu na 100 metrů s překážkami, štafetě 4x100 metrů, testů z požární
ochrany, prevence, první pomoci a represe, disciplíny zakončil požární útok.
Na cestu jsme se vydali Fordem Tranzit zapůjčeným Léčebnými lázněmi Jáchymov
a Oplem Zafira. Ubytování bylo v nedalekém penzionu od stadionu ve Vratimově.
I v Ostravě děvčata chodila na tréninky na místní hřiště, které jim domluvil pan
Plaček a místní občané vyšli vstříc. Jedno odpoledne jsme všichni strávili v bazénu a
potom již nebránilo nic než se pustit do závodů a vybojovat to nejlepší umístění. Na
MČR jáchymovské dorostenky postoupily již poněkolikáté, vždy se jim nedařilo tak,
jak chtěly, v letošním roce jely s cílem prolomit desáté místo v republice.
Mistrovství začalo slavnostním nástupem a následoval běh na 100 metrů
s překážkami. Překvapili jsme sami sebe, ale také všechny na stadionu. Dorostenky
daly osobní rekordy, tři časy se dostaly na 19 vteřin, jeden na rovných 20 vteřin a
také ostatní děvčata byla na hranici 21 vteřin. Jsou to výrazné osobní rekordy a
velká radost, vždyť ještě před odjezdem dorostenky zdolávaly 21 vteřin s odřenýma
ušima. Po první disciplíně skončily na velice pěkném pátém místě. Velice to děvčata
potěšilo a strašně moc chtěla toto umístění udržet, vždyť před námi byla již jenom
samá mistrovská jména – Písková Lhota, loňští mistři Ivanovice, Kolčov, Petrovice.
Ale když se moc chce, tak je to špatně. Štafeta se nám nepovedla a v druhém pokusu,
který musel být na jistotu, obsadily závodnice sedmé místo. Naštěstí testy měly bez
ztráty kytičky a pustily se do požárního útoku. Útok, který by na našem kraji byl
zaručeným prvním místem, nám na republice stačil pouze na místo šesté. I toto je
velice dobré a hlavně nám to pomohlo v celkovém umístění. Svůj cíl vlastně splnily,
desáté místo prolomily a umístily se na krásném šestém místě.
Cesta zpátky nebyla po radostném dni již tak optimistická. Po několika kilometrech
po naší “krásné“ dálnici se přetrhl řemen na autě pana Plačka a museli jsme
zastavit. Závada se nedala opravit na místě a proto parta, která jela Opelem musela
přenocovat ještě jednu noc v Brně a ráno čekat na opravu. Po opravení jsme se
vydali na cestu zpět. Konec dobrý, všechno dobré.
Na všechny čekalo ještě jedno malé překvapení po návratu domů. Kdo by čekal
láhve šampaňského, tak se mýlí, překvapení bylo skromné, ale milé, na hasičárně
nás uvítal transparent, ve kterém členové SDH Jáchymov děkovali výpravě za
úspěch, který dorostenky dokázaly.
Děvčata soutěžila ve složení: Denisa Lorencová, Kristýna Rožová, Dominika
Galová, Kateřina Macháčková, Jitka Urbanová, Karolína Havlíčková, Michaela
Marešová a Jana Kneiflová (Jana byla benjamínkem týmu, zaběhla si také 21 vteřin,
soutěžila na MČR také v týmu Plesné v kategorii žáků ve hře Plamen).
Za příkladnou reprezentaci děkují děvčatům jejich trenéři a vedoucí paní Anna
Plačková a pan Emil Plaček. Děvčata vytvořila výborný tým a to je základ úspěchu.
Také díky požárnímu sportu ví spousta lidí, kde leží Jáchymov.

V půli července se část oddílu mladých hasičů zúčastnila již tradičního tábora na
Vladaři u Žlutic. Počasí sice nepřálo vodním hrám, ale přesto jsme všichni s dětmi
absolvovali spoustu výletů do okolí, do pražské ZOO, zúčastnili se výměnného
sportovního dne na táboře v Klenotech u Manětína, hráli spoustu nových zajímavých
her v celotáborové hře nazvané „Hry bez hranic“. Určitě jsme si všichni odpočinuli,
načerpali nové síly, seznámili se s novými kamarády. Užijeme si poslední měsíc
prázdnin a pustíme do nové práce s našim oddílem a budeme se snažit o co nejlepší
umístění ve hře Plamen.
Za kolektiv mladých hasičů
Anna Plačková

Tento transparent děvčatům věnovaly mistryně roku 2010,
dorostenky z Ivanovic na Hané

Vladař 2011

Program:
od 09.00 hodin: soutěž Karlovarské ligy v požárním sportu – muži, ženy
„HORE KOPCOM“
vystoupení nejmladší hasičské kategorie
Diskotéka Davida Keilhauera – před hlavním pódiem
od 13.00 hodin: vyhlášení soutěže „Hore kopcom“
kapela „The CHOBOTS“
od 14.30 hodin: vyhlášení soutěže „O NEJKRÁSNĚJŠÍ OKNO ČI BALKON“
od 15.00 hodin: Dětská mega show
od 17.00 hodin: kapela „The Kobudos“
vystoupení kejklířů „IGNIS“
od 19.00 hodin: kapela „Rock blues = Groove town“
vystoupení šermířů – ukázka zbraní a souboje
od 20.00 hodin: kapela „A. K. Hlušek + Image“
kapela „Rock blues = Groove town“
ohnivá show „IGNIS“
Alchymista Gorvin pro vás připravil vystoupení:
Výroba alchymistické kávy, Mentální roztok, Upíří vodu,
Malou alchymistickou bouřku, Transmutaci zlata z olova
a mědi, Barevnou fontánu, Samozápalný oheň , Zkoušku
statečnosti, Magickou mlhu a Malý bengálský oheň.
Po celý den bude v prostoru náměstí od České spořitelny k Radnici
možnost občerstvení, cukrová vata, palačinky, langoše, bramboráky
dětský kolotoč, houpačky, skákací hrad, balónky,
trampolína, lukostřelba, malování na obličej a mnohé další
stánky se suvenýry – keramika, proutěné košíky, polštářky, svíčky, různé
drobné upomínkové předměty, koření …

