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ZPRÁVY Z AKCÍ
Vítání občánků
V sobotu 22. 11. 2014 jsme v obřadní síni
přivítali dva nové občánky města
Jáchymova. Děti z mateřské školky si pro
miminka připravily krátké vystoupení, které
potěšilo všechny přítomné. Po projevu paní
místostarostky se rodiče slavnostně zapsali
do kroniky Vítání občánků. Rodiče obdrželi
pamětní list, malou pozornost pro miminka a
pogratuloval a popřál jim sám hrabě Šlik.
Rodiče si mohli své ratolesti zvěčnit v krásné
dřevěné kolíbce jako památku na tento slavnostní obřad. Nakonec pan Šlik popřál
rodičům jen to nejlepší a krásný a dlouhý život jejich dětem.
Rozsvěcení vánočního stromu
V pátek 28. 11. 2014 se konalo tradiční rozsvěcení vánočního stromu a přivítání
adventu. Letos ve spolupráci s rádiem Blaník. Hustá mlha a vlezlá zima nám však
náladu nezkazila a věřím, že všichni si akci náležitě užili. Vystoupily děti ze ZŠ,
proběhly soutěže pro děti i dospěláky. Zazpívala nám Petra Černocká s manželem,
všichni jsme s ní jistě zapěli známou Saxanu. V prostorách radnice jsme zhlédli
ukázku dřevořezby a paličkování a děti si ozdobily perníčky. Zima nám nevadila,
protože k dostání byl vynikající svařák a výborné Bombardino. Společně s dětmi
z mateřské školky jsme nakonec všichni, za zvuku zvonečků, rozsvítili vánoční
stromeček, který se i přes mlhu krásně rozzářil. I přes to, že stále není sníh, věřím, že
jsme se všichni konečně začali těšit na Vánoce.
Za IKC Markéta Kutějová

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
v ruce držíte prosincové vydání Zpravodaje a prosinec je i měsícem, kdy je ZM
schvalován rozpočet města na příští rok. Rozpočet patří, nebo možná i je,
nejdůležitějším dokumentem pro další fungování města. Jako takovému mu musím
věnovat svou pozornost a podělit se s Vámi o určité poznatky.
Je potřeba si uvědomit, že schválený rozpočet není dogma. Je to určitým způsobem
„živý“ dokument, který se vyvíjí v souvislosti s pohybující se kondicí státu. Čím více
roste hrubý domácí produkt (HDP), zlepšuje se výběr daní apod., zkrátka čím lépe
stát hospodaří, tím vyšší příjmy ze sdílených daní, které tvoří hlavní zdroj příjmů
města, můžeme očekávat. Tyto ukazatele však v zásadě nejsme schopni nijak ovlivnit.
Co však naopak ovlivnit můžeme, je náš záměr maximálně snižovat náklady
důsledným používáním institutu výběrových řízení. Jakékoliv významné změny, ať na
straně příjmů či výdajů, jsou pak v průběhu roku upravovány schválením tzv.
rozpočtových opatření.
Samostatnou kapitolou jsou pak dotace. Pro příští rok se nám už podařilo získat
dotační prostředky v souhrnné výši přes 25 mil. Kč (další žádosti jsou „v běhu“),
čímž se řadíme mezi nejúspěšnější obce v regionu.
Nyní uvedu několik čísel. Pro příští rok 2015 počítáme s celkovými příjmy ve výši
73,2 mil. Kč. Výdaje jsou plánovány ve výši necelých 72 mil. Kč. Po započtení
hospodářského výsledku města za rok 2014 je reálný předpoklad, že rozpočet roku
2015 bude sestaven s přebytkem cca. 6 mil Kč, který bude zahrnut do reservního
fondu města. Toto je velice důležitá informace, hospodaříme v „černých číslech,“
nežijeme na dluh!!!
Co nás tedy v příštím roce reálně čeká? Samozřejmě jsou zabezpečeny všechny
činnosti, které město vykonává. Na poli investic pak bude začátkem prosince
zahájena rekonstrukce tělocvičny ZŠ s termínem dokončení v půlce února 2015. Na
jaře bude opětovně otevřena stavba Revitalizace náměstí Republiky, rozeběhnou se
rekonstrukce čtyř opěrných zdí v Mincovní, Svojsíkově, Lidické a Žižkově ulici.
Všechny tyto stavby budou dokončeny v průběhu října 2015. Dále bude
rekonstruováno několik schodišť, opravena střecha na kostele Všech svatých,
opravena kaple Sv. Barbory, dalších změn spočívajících ve výměně oken a opravě
zadní fasády dozná dům čp. 270. Počítáme s demolicí objektu bývalé Mediky
a ruiny na konci Mincovní ulice. Vzhledem k prostoru zde nemohu uvést všechny
drobnější stavby, nicméně závěrem bych uvedl ještě jednu. V případě získání dotace,
dojde k opravě chodníku a zaústění dešťové kanalizace v úseku od vjezdu do Husovy
ulice po začátek náměstí Republiky.
Něco k projektům. Vzhledem k tomu, že od září 2015 mají být zveřejňovány výzvy
dotačních titulů v rámci nového programového období 2014-2020, vyčlenili jsme více
než 2 mil. Kč na tvorbu nových projektových dokumentací. Štěstí přeje připraveným
a my připraveni být chceme. Proto dojde i k posílení odboru SMM o 1 pracovníka,
který se této problematice bude intenzivně věnovat.
V roce 2016 čekají město Jáchymov oslavy 500 let od založení. Rádi bychom toto
výročí společně s Vámi důstojně oslavili. V rozpočtu pro rok 2015 je počítáno
s částkou 200 tis. Kč určenou na přípravu této slavnosti. V uplynulých dnech došlo
k ustanovení přípravné pracovní skupiny, roli hlavního organizátora se ujal člen ZM

Mgr. Petr Fiala. Jakékoliv podněty či eventuální zájem aktivně se přípravy zúčastnit
jsou vítány. Pro info zde uvádím emailovou adresu na Mgr. Fialu:
fiala@gymostrov.cz.
Přeji Vám příjemné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví a štěstí v příštím
roce.
Ing. Bronislav Grulich

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
1. zasedání rady města ze dne 18. listopadu 2014:
 schválila Smlouvu o poskytování služby iMUNIS Rozklikávací rozpočet,
uzavřenou mezi městem Jáchymov a spol. Triada, s r.o. se sídlem Praha,
U Svobodárny 12
 schválila Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti - „Optické napojení
objektu ČRa/RKS Klínovec, 1. etapa mezi Městem Jáchymov a České
Radiokomunikace a.s., se sídlem Praha 6 – Břevnov, Skokanská 2117/1, PSČ
169 00 a pověřuje starostu města jejím podpisem
 schválila změnu provozní doby ICK Jáchymov v době vánočních svátků
 vzala na vědomí Darovací smlouvu č. 1196/2014 uzavřenou mezi s.p. Povodí
Ohře se sídlem Chomutov, Bezručova 4219 a o.p.s. Montanregion Krušné
Hory – Erzgebirge se sídlem Jáchymov, NR 1. Předmětem smlouvy je vodní
dílo Blatenský příkop, který je ve vlastnictví státu s právem hospodařit pro
Povodí Ohře, s.p.
Zpracovala: Hynková

OZNÁMENÍ

Ceník za odvoz odpadu na rok 2015
Velikost

Svoz

Svoz

Svoz

Svoz

nádoby
120 l
240 l
660 l
1100 l

1 x týdně
2.704,4.830,14.553,29.950,-

1 x za 14 dní
2.023,3.465,10.902,17.093,-

38 x ročně
2.364,4.158,12.629,22.360,-

2 x týdně
47.824,-

Vysvětlivky:
1 x za 14 dní:
38 x ročně:

svoz v sudé týdny
zahrnuje svoz: - od 01. 04. do 30. 09. = 1 x za 14 dní v liché týdny
- od 01. 10. do 31. 03. = 1 x týdně

SPLATNOST OD 1. 1. 2015 DO 15. 2. 2015. nebo ve dvou splátkách, kdy
druhá splátka je splatná do 15. 7. 2015 s tím, že si občan tuto platbu pohlídá
sám.

OZNÁMENÍ
HOVORY S OBČANY
Dne 10. 12. 2014 od 16.00 hod. na MěÚ Jáchymov se konají Hovory s občany
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZM
Dne 17. 12. 2014 od 17.00 hod. na MěÚ Jáchymov se koná II. veřejné zasedání ZM

POSLEDNÍ PLATBY DO POKLADNY MĚÚ
Městský úřad Jáchymov oznamuje, že bude vybírat platby v hotovosti naposledy
v letošním roce
dne 29. 12. 2014 do 16.30 hod.
Městský úřad Jáchymov

VÝZVA
Vážení občané, čtenáři Zpravodaje, místní podnikatelé a všichni, kteří máte rádi
Jáchymov.
V roce 2016 oslaví naše město 500. výročí od svého založení. Přípravy na tuto slávu
začaly již v minulém roce a nyní budou probíhat intenzivněji, aby se Jáchymovu
dostalo té pravé slávy, kterou si zaslouží. Dovoluji si Vás touto cestou oslovit, pokud
máte chuť se na této slávě přímo podílet a pomoci, nebo máte staré fotografie
k naskenování, či jiné nápady, prosím, přihlaste se na Informačním centru a to buď
osobně, emailem či telefonicky.
Email: ic-jachymovolny.cz; fiala@gymostrov.cz.

tel.: 353 808 128; 353 811 379
za IKC Jáchymov Anna Plačková

NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY MĚSTA
Veškeré informace, akce a podrobnosti pořádaných Městem Jáchymov, Informačním
a kulturním centrem Jáchymov a složkami jsou zveřejňovány na stránkách města
a v kalendáři akcí na nových webových stránkách města www. mestojachymov.cz
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

VZPOMÍNÁME
Je tomu již 7 let co nás
dne 27. 12. 2007 opustil
pan Miloš Šikýř
Nikdy nezapomeneme na toho, koho máme rádi
Nikdy nezapomeneme na toho, který nám schází
Vzpomeňte s námi
manželka Marcela a děti

VZPOMÍNÁME
Dne 11. 12. 2014 je tomu pět let,
kdy nás navždy opustila drahá manželka a matka
Veronika Pátlová
S láskou vzpomínáme, manžel a synové.
Všem, kteří vzpomenou s námi, děkujeme.

VÁNOČNÍ 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.

VÁNOČNÍ PROHLÍDKA PROBĚHNE v sobotu 27. 12. 2014 od 14.30 hodin.
Vstupné: dospělí 50,- Kč, děti a studenti 30,-Kč

SLOVO KRONIKÁŘKY

VELKÝ PITAVAL Z MALÉHO MĚSTA
Ohlédnutí za rokem 2014 v Jáchymově - ROK KONĚ
Milí čtenáři,
rok pomalu končí a mně tentokrát nezbývá, než se pustit na tenký led
minulosti nedávné a pokusit se bilancovat historii, která se ještě historií vlastně
nestala. Jelikož jsem člověk mírumilovný a nerada vyvolávám konflikty, berte prosím
můj příspěvek s nadhledem...
Podle astrologů, jejichž výroky bere většina z nás s rezervou, nám měl rok
2014 dát řádně zabrat. Nebeská klenba prý se ocitla ve zvláště nepříznivé konstelaci,
která způsobuje napjatou atmosféru... A jak tedy v Jáchymově?
Představitelé našeho města měli v roce 2014 ostrý start. Hned 13. 1. zavítal do
Jáchymova prezident Miloš Zeman. Položil věnec u Brány ke svobodě a pak
diskutoval se zástupci Jáchymova, pověřených měst a obcí a zástupci Svazu měst
a obcí při slavnostním obědě v Radium Palace. Chvíli to podle tisku vypadalo, že se
díky prezidentovi v Jáchymově vše obrátí vzhůru nohama, a to doslova, protože pan
prezident navrhoval obnovení těžby uranu v Jáchymově. Ostatně, jak se několikrát
novináři zmínili, jsme prý tu na uran zvyklí...
Zatím to vypadá, že k těžbě uranu nedojde, ač jsem chvíli pochybovala, když
jsem projížděla středem Jáchymova a pozorovala průběh rekonstrukce parkoviště
před panelovými domy. Chvílemi to vypadalo, že tu skutečně průzkum těžby uranu
probíhá... Byla jsem často svědkem hlubokého uvažování pracovníků, od nichž jsem
očekávala spíše manuální úkony. Je vidět, že ke kutání v zemi mají místní lidé
hluboký vztah. Nicméně, nakonec byl „výzkum“ završen přesně dle plánového
termínu a nový důl nevznikl. Od června do října bylo před paneláky vytvořeno celkem
59 parkovacích míst (místo původních 34). A tak si mohou nájemníci pořídit
průměrně 4 nová auta na každý vchod.
Dalším velkým počinem, který začal v červnu, bylo zahájení rekonstrukce
náměstí v Jáchymově. Jak jste však zaznamenali, k příliš velkému posunu nedošlo.
Začalo se s plánovanou parkovou úpravou uprostřed náměstí, a tak se mohou
alespoň pejskaři těšit z nově osvětlené pěšinky a většího množství bláta, které jim
miláčci na svých čtyřech packách přinesou domů... Problém bohužel způsobilo
nedořešení situace za strany Ředitelství silnic a dálnic, které má za cíl proinvestovat
zde 10 milionů korun. Konstelace hvězd byla pro něj pravděpodobně ještě o něco
horší, než pro zbytek republiky, neboť město svou část dotace naopak po
opakovaných pokusech konečně dostalo. Ale což, alespoň máme zatím dost místa
k předjíždění!
Výročí ve městě bylo letos pomálu. Oslavencem hlavním byla ZŠ a MŠ Marie
Curie Sklodowské, dosáhla důchodového věku 60 let, ale na odpočinek se nechystá.
Další výročí věštili před rokem meteorologové. Čekali jsme stoletou zimu, uhelné
sklady měly enormní prodej a ona skutečně přišla.... Taková zima totiž určitě za
posledních sto let nebyla! Hodně to odnesl v prosinci otevřený skiareál Plešivec,

kterému nedostatek sněhu přinesl astrology avizovanou těžkou životní zkoušku
v podobě zimy bez sněhu. A jak dopadne letos nový skiareál Klínovec? Těžko říct,
letos byly kaštany, byly jeřabiny, všechno kvetlo dvakrát a v červenci jsme se smažili
jako řízky.
Stará lanovka na Klínovec se naproti tomu nedočkala ani padesátin, do
provozu byla uvedena v roce 1965 a 26. 10. jela naposledy. Novou sedačku zkoušeli
už v červnu, kdy se zde vozily sudy piv. Napadá mě, kde pak vlastně všechno to pivo
skončilo? Možná jej několikerý výjezd s převýšením znehodnotil a museli jej vypít
zaměstnanci Skiareálu? Každopádně za hodinu odveze lanovka na vrchol Klínovce
prakticky celý Jáchymov…
Do vrchu také po dlouhé době opět jezdily 13. 9. automobily na trase SvornostMariánská. Zúčastnilo se 62 závodníků a mezi nimi 3 ženy!!! Trať dlouhou 2,5 km
s převýšením 375 m překonal nejrychlejší závodník za 1 minutu a 2 vteřiny. Tak si
říkám, že někteří místní jedoucí domů, jsou občas i rychlejší...
A teď ekonomická stránka našeho města. V roce 2013 si obyvatelé Jáchymova
pořídili 141 nových televizorů, 58 počítačových monitorů a celkem 702 kg elektro
zboží. Přesně tolik starých spotřebičů totiž recyklovali ve sběrném dvoře. Životní
standard tedy určitě ve městě neklesá, a navíc jsme podle odborníků ušetřili 47 MWh
elektřiny a 1793 litrů ropy. Vzhledem k tomu, že ČEZ ani benzinová pumpa nám
pravděpodobně nic nedá, můžeme být na své 2. místo v soutěži v Karlovarském kraji
EZ – Liga Karlovarského kraje hrdí. Ale přátelé, na prvním místě se umístila
Plesná!!! To není žádný soupeř!
Na závěr jsem si nechala téma nejčerstvější – komunální volby. Vybírali jsme
ze 6 stran a uskupení a ve výsledku s přehledem skončila TOP 09, což je vzhledem
k celorepublikovým výsledkům kuriozita a svědčí to o faktu, že komunální volby jsou
zejména o lidech, nikoli o stranách. Kandidáti TOP 09 získali 6 mandátů z celkového
počtu 15 zastupitelů - neboli jsme se rozhodli, že jim dopřejeme ještě tu trochu času,
o který prosili na volebních billboardech. Volební účast byla sice nevalná, o něco
více než 40%, ale celkovou průměrnou účast Karlovarského kraje (38,5%) jsme lehce
přesáhli. Nicméně na celorepublikový průměr 44,6% jsme nedosáhli. Ať už jste
s výsledky spokojeni jakkoli, myslím, že se sluší nově zvoleným představitelům obce
ze srdce pogratulovat a popřát jim pevné nervy a hodně dobrých úmyslů.
Rok 2015 bude rokem Kozy, ta je na rozdíl od ukvapeného a rychlého koně
(2014) uvolněná a spokojená, podle astrologů by tak mělo přijít období růstu
a pohody, snad jen s trochou opatrnosti. Že už Vás ty astrologické poznámky
unavují? Já osobně měním názor poté, co jsem si přečetla, že v lednu 2014 jeden
z astrologů předpovídal, že letos nás pan prezident Zeman překvapí!!!!!
Krásné svátky a hodně pohody navzdory všem horoskopům přeje
kronikářka města

OZNÁMENÍ
Z důvodu vánočních svátků přijímáme ČLÁNKY A PŘÍSPĚVKY DO LEDNOVÉHO
ZPRAVODAJE 2015 nejpozději do 16. 12. 2013. Příspěvky došlé po tomto datu
uveřejníme až v únorovém vydání Zpravodaje. Děkujeme za pochopení.
IKC Jáchymov

KVÍZ NA PROSINEC
Také v tomto měsíci se projdeme jáchymovskými ulicemi. Jen připomínám, že ze
správně vybraných písmen vyluštíte název a ten pošlete na Infocentrum nejpozději do
16.12. Potěší i obrázek!
Těší se L. Kulhavá a redakce
1/ Husova
Mistr Jan Hus byl:

2/ Jiráskova
Alois Jirásek byl:

3/ 5.května
Pražské povstání proběhlo v roce:

4/ B. Němcové
Barunku podle knihy Babička hrála:

5/ Smetanova
Bedřich Smetana skládal:

6/ K Lanovce
,,Stará“ lanovka byla v provozu od r. :

D/ popraven
M/ upálen
R/ zavražděn

U/ spisovatel
E/ básník
I/ herec

H/ 1845
L/ 1745
Z/ 1945
A/ Sabina Laurinová
E/ Libuše Šafránková
O/ Magda Raifová
N/ muzikály
S/ operety
U/ opery

M/ 1965
D / 1975
K/ 1985

Pokud jste vše věděli bez hledání na internetu nebo v knihách, zasloužíte pochvalu.
Kvíz pro vás připravila Ladislava Kulhavá
Vítězem kvízu za měsíc listopad se stala: Filip Zlámal – tajenka SVORNOST
Vydává Informační centrum Jáchymov dle povolení č. MKČRE 12304 Tel.: 353 811 379
Počet výtisků 400 ks. Tisk a grafika: Turistické informační centrum Jáchymov.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
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

VÁNOCE V KNIHOVNĚ
Upozorňujeme naše čtenáře, že knihovna bude v době vánočních svátků uzavřena
od 24. 12. 2014 do 4. 1. 2015
VÁNOČNÍ DÁREK OD KNIHOVNY
Tučňáci na ledě, Velbloudí dostihy, Duchové v koupelně…
Tyto a mnohé další společenské hry najdete nově v naší knihovně. Logické i napínavé,
pro jednoho i pro více hráčů, pro veselé sváteční chvíle.
Přijďte si zahrát!
Veselé Vánoce a šťastný nový rok vám přejí
Vaše knihovnice Karin Pašková a Eva Kochová

KRÁLOVSKÁ MINCOVNA INFORMUJE
nám. Republiky 37, 362 51 Jáchymov
tel.: 736 754 831, e-mail: mincovna@kvmuz.cz, www.kvmuz.cz
Otvírací doba o svátcích: 15. – 26. 12. zavřeno, 27.12. -30. 12. otevřeno včetně
pondělí a úterý, 31. 12. – 1. 1. zavřeno, 2. 1. – 4. 1. otevřeno
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.

1. - 2. 12. 2014
O POHÁR KRÁLOVSKÉ MINCOVNY
Již jedenáctý ročník soutěže žáků ZŠ a SŠ ve znalostech dějin kraje a orientaci
v regionu nabídne nejen soutěžní klání o hodnotné knihy a ceny, ale též pobaví.
Pouliční divadlo Viktora Braunreitera zpestří náročné klání humorně pojatými
historkami z jáchymovských a krušnohorských dějin. Soutěž si získala za dobu svého
trvání mezi školami velkou oblibu.
začátek v 18.30 hodin

13. 12. 2014

ADVENTNÍ KONCERT
Poslouchejte, křesťané
Tradiční předvánoční koncert DaD kvintetu s doprovodem Velmi malého komorního
orchestru Varvary Divišové a Salónního lázeňského pěveckého sboru Varvary
Divišové. V programu vedle českých a moravských koled a písní vánočních zazní
i oblíbené vánoční pohádky a vyprávění v podání herečky Lucie Domesové.

PŘEHLED KULTURNÍCH PROGRAMŮ PROSINEC 2014
LÉČEBNÉ LÁZNĚ JÁCHYMOV

RADIUM PALACE
5. 12. pátek 19:00 hod.

před lázeňským centrem Agricola

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU V LÁZNÍCH JÁCHYMOV

5. 12. pátek 20:00 hod

hala

zdarma

MIKULÁŠSKÝ TANEČNÍ VEČER
K tanci a poslechu hraje Duo Záliba. V programu vystoupí taneční skupina
Harmonie s tanečním vystoupením a malou dobovou módní přehlídkou.
7. 12. neděle 20:00 hod.

sál

vstupné 110 Kč

ADVENTNÍ KONCERT – RECITÁL VERONIKY SAVINCOVÉ
absolventky Pražské konzervatoře v oboru populární zpěv, která má za sebou celou
řadu úspěchů. Účinkovala v představení Národního divadla a filmu J. Suchého
a J. Šlitra „Dobře placená procházka“, které režíroval M. Forman. Od r. 2009
vystupuje jako sólistka orchestru Václava Hybše. V Jáchymově zazní známé skladby,
kdy se Veronika doprovodí na klavír, na kytaru zahraje Jan Tölg, absolvent
konzervatoře J. Ježka obor rocková kytara a zazpívá také absolvent konzervatoře
Karel Korsa, rovněž absolvent konzervatoře obor populární zpěv.

14. 12. neděle 20:00 hod.

sál

vstupné 100 Kč

ADVENTNÍ KONCERT - CANTICA
Nejen duchovní skladby a písně v podání dětského pěveckého sboru Cantica
z Ostrova pod vedením paní Iriny Širokáji.
19. 12. pátek 20:00 hod.

sál

vstupné 120 Kč

MOJE CESTA – MY WAY
zazpívá a zahraje na klavír pod mottem „Neobyčejný příběh, neobyčejný hlas“,
nevidomý absolvent Pražské konzervatoře Honza Jareš. Na bicí ho doprovodí jeho
kamarád Mikoláš Nop. Na programu skladby od světoznámých mistrů E. Presley,
F. Sinatra nebo country melodie.
21. 12. neděle 20:00 hod.

sál

vstupné 110 Kč

ADVENTNÍ KONCERT - PRAŽSKÉ KOMORNÍ KVARTETO
Soubor byl založen bývalými členy Filmového symfonického orchestru v Praze a již
dvacet let skvěle prezentuje barokní, klasická, romantická i současná díla. Kvarteto
se stalo velice oblíbeným nejen v koncertních sálech, hradech a zámcích, ale i při
akcích společenského až zábavního charakteru. Ocenili jej i účastníci oficiální
návštěvy paní Margarety Thatcherové, pravidelně účinkovali na Pražském Hradě.
V programu zazní Corelli - Vánoční concerto grosso, Milčinský - pastorella a tre,
Haydn - Andante cantabile, Vivaldi - Largo ze Zimy a instrumentální verze českých
koled.
24. 12. středa 19:30 hod.

sál

vstupné 120 Kč

ŠTĚDROVEČERNÍ KONCERT
Ženské komorní trio – Jarmila Štruncová – klavír, Monika Cimprich - housle,
Miroslava Lendělová - zpěv. Pro lázeňské hosty zdarma.
25. 12. čtvrtek 20:00 hod.

sál

vstupné 120 Kč

SLAVNOSTNÍ VÁNOČNÍ KONCERT
hoboj - Jan Thuri, soprán - Terezie Švarcová, klavír - Michaela Káčerková. Na
programu vánoční, barokní a klasicistní hudba. Pro lázeňské hosty zdarma.
26. 12. pátek 19:30 – 22:30

sál

vstupné zdarma

VÁNOČNÍ POSLECHOVÉ MELODIE
k poslechu a tanci hraje Duo Záliba.
27. 12. sobota 20:00 hod.

sál

vstupné 130 Kč

VÁNOČNÍ KLAVÍRNÍ RECITÁL - KAREL VRTIŠKA
mladý a nadaný klavírista je absolventem bakalářského studia na Hudební a taneční
fakultě Akademie múzických umění u doc. B. Krajného. Dále pokračoval
magisterským studiem na Hochschule für Musik v Norimberku. V následujících letech
získal celou řadu ocenění na mezinárodních soutěžích. Věnuje se též sólové koncertní
činnosti, natáčí pro Českou televizi, pro televizní společnost BBC a dlouhodobě
spolupracuje s Českým rozhlasem.

28. 12. neděle 20:00 hod.

sál

vstupné 150 Kč

VÁNOČNÍ PAŘÍŽ PLNÁ SVĚTOVÝCH ŠANSONŮ
v podání sopranistky Svatavy Luhanové Jirouškové – docentky Západočeské
univerzity v Plzni a na klavír ji doprovodí Martina Mudrová Reichová – profesorka
Plzeňské konzervatoře.
29. 12. pondělí 19:30 – 21:00

sál

vstupné zdarma

BLUE ROMANTIC CIMBÁL
světové balady a lidové písně zahraje na cimbál Roman Veverka.
1. 1. čtvrtek 20:00 hod.

sál

vstupné zdarma

NOVOROČNÍ KONCERT
v podání komorního souboru CON SILENCIO, Daniel Fajkus - hoboj, anglický roh Jarmila Štruncová - flétna, klavír - Josefína Severová – violoncello
TANEČNÍ VEČERY
19:30 – 23:00 hod., bar
Pátek 5. 12. Duo Záliba
Sobota 20. 12. Duo MS

POSLECHOVÁ ODPOLEDNE
15:30 – 17:00 hod., lobby, zdarma
Pondělí 1., 15., a 22. 12. David Beznoska
Středa 17. 12. Bohumila Trachtová

BĚHOUNEK
23. 12. úterý 19:30

zimní zahrada
HUDBA PRO VÁNOČNÍ NÁLADU

v podání Hanuše Spiry.
24. 12. středa 19:45

sál

vstupné 120 Kč

ŠTĚDROVEČERNÍ KONCERT SMYČCOVÉHO KVARTETA „CANTABILE“
Helena Šťastná - I. housle, Marta Mazáčová – II. housle, Iveta Pástorová - viola,
Miloš Macháček – violoncello Program: W. A. Mozart, F. A. Míča., L. Boccherini,
P. I. Čajkovskij, České a moravské vánoční koledy. Pro lázeňské hosty zdarma.
25. 12. čtvrtek v 19:30

sál

vstupné 120 Kč

JAZZOVÉ VÁNOCE
Špičkový jazz v podání pražské skupiny ,,FRANTIŠEK UHLÍŘ TEAM“ a amerického
zpěváka Andrew Lee Davisona. Zazní známé jazzové a swingové skladby a vánoční
písně „FRANITŠEK UHLÍŘ TEAM“ hraje v obsazení: František Uhlíř, jeden
z nejlepších evropských kontrabasistů - kontrabas Adam Tvrdý, kytarista
a skladatel - kytara Jaromír Helešic, česká bubenická legenda - bicí, Jazzový zpěvák
Andrew Lee Davison pochází z americké Oklahomy, nyní žije a působí v České
republice. Pro lázeňské hosty zdarma.

26. 12. pátek 19.30 - 22.00 hod

sál

vstupné 100 Kč

SPOLEČENSKÝ VEČER S TANCEM A TANEČNÍM VYSTOUPENÍM
K tanci hraje duo Olga a Jiří Homolkovi. Tančí: Vít Pelc a Helena Kuchtová
z Taneční školy Best Karlovy Vary. 1. TO NEJLEPŠÍ Z EVROPY: Figurální valčík
a polka, 2. LATINO: Salsa a Bachata. Bachata je hudební a taneční styl, který
pochází z Dominikánské Republiky, kde vznikl na začátku 20. století.
28. 12. neděle 15:00 – 17:00 hod
zimní zahrada
POVÁNOČNÍ ODPOLEDNE S NÁLADOVOU HUDBOU
A KULINÁŘSKÝMI DOBROTAMI
K poslechu hraje duo Sunny a Tony.
29. 12. pondělí 19:30

sál

vstup 180 Kč

VEČER OPERET, SLAVNÝCH PÍSNÍ A SKLADEB PRO KLAVÍR
Jakub Pustina - tenor /CZ/, Ayano Kumada, soprán /Japan/, Jiří Hrubý, piano /CZ/.
Nadaný, charismatický pěvec Jakub Pustina byl od počátku veden předním sólistou
Národního divadla v Praze a držitelem ceny Grammy Václavem Zítkem. Účastni se
řady festivalů a soutěží zvučných jmen. Koncertně navštívil Německo, Maďarsko,
Polsko, Dánsko, Rakousko, Belgii, absolvoval turné v Austrálii a na Novém Zélandě.
Vystupuje po boku světových operních hvězd, jako jsou např. José Cura /tenor/, Peter
Dvorský (tenor) nebo Eva Urbanová (soprán). Pravidelně hostuje v Národním
divadle v Praze a ve Slovenském Národním divadle v Bratislavě. V březnu 2015
připravuje turné do USA.
1. 1. 2015 19:30

sál

vstupné 120 Kč

NOVOROČNÍ GALAKONCERT OPERNÍCH ÁRIÍ A DUETŮ
Zpívají sólisté předních českých operních scén, Liana Sass – soprán, Plamen
Prokopjev – tenor, Jiří Rajniš – baryton. Klavír: Robert Fuchs – klavírista
a korepetitor Státní opery Praha, hudební skladatel. Pro lázeňské hosty zdarma.

CURIE
2. 12. úterý 19:30 hod.

kavárna

vstupné 90 Kč

KYTAROVÉ IMPRESE - VÁCLAV FUKSA
Tango od Astora Piazzolly až po filmovou hudbu Ennia Moriconeho Vám zahraje
Václav Fuksa.
5. 12. pátek 19:30 hod.

kavárna
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA
K tanci a poslechu hraje René a Rudolf.

vstupné zdarma

9. 12. úterý 19:30 hod.

kavárna

vstupné 90 Kč

MUZIKÁLOVÉ MELODIE
v podání mladé nadané sopranistky Julie Maiexnerové z Prahy. Klavírní doprovod
Josef Škulavík.
16. 12. úterý 19:30 hod.

kavárna

vstupné 90 Kč

DVA NEJLEPŠÍ HLASY MINULÉHO TISÍCILETÍ
Zazní světoznámé oblíbené francouzské písně Édith Piaf a další slavné skladby
Whitney Houston - Jednalo se o jednu z nejprodávanějších a nejúspěšnějších
světových zpěvaček. V podání Stanislavy Tothové. Hudební doprovod Josef Škulavík.
20. 12. sobota 19:30 hod.

kavárna

vstupné zdarma

TANEČNÍ VEČER
K poslechu a tanci hraje Vladimír Prokop.
21. 12. neděle 19:30 hod.

kavárna

vstupné zdarma

TANEČNÍ VEČER
K poslechu a tanci hraje Jan Zumr.
24. 12. středa 16:00 hod.

hala před kavárnou

zdarma

VÁNOČNÍ NADÍLKA – SETKÁNÍ U STROMEČKU
Nejen české vánoční koledy na klavír a violoncello vám zahrají sourozenci Sára,
Linda a Danny.
24. 12. středa 19:30 hod.

kavárna

vstupné zdarma

ŠTĚDROVEČERNÍ POTĚŠENÍ
Při Štědrém večeru Vám zazpívají a zahrají zpěvačka Lucie Zemanová a pianista
Jindřich Henry Volf. Lucie Zemanová je absolventkou pěveckého oddělení pražské
Konzervatoře Jaroslava Ježka a pianista a hudební skladatel J. Henry Volf dokončil
studia na témže hudebním učilišti v oboru piano a kompozice. Oba jsou připraveni
potěšit Vás krásnými melodiemi a zpříjemnit Vám vánoční pobyt v Jáchymově.
26. 12. pátek 19:30 hod.

kavárna

vstupné zdarma

TANEČNÍ VEČER
K poslechu a tanci hraje René a Rudolf.
27. 12. sobota 19:30 hod.

kavárna

vstupné zdarma

TANEČNÍ VEČER
K poslechu a tanci hraje Vladimír Prokop.
28. 12. neděle 19:30 hod.

kavárna

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

vstupné zdarma

TANEČNÍ VEČERY
19:30 až 23:00 hod., kavárna, zdarma
Sobota 6. 12. – Miroslav Bauka
Sobota 13., 20., 27. 12. – Vladislav Prokop
Neděle 7., 14. 12. – Jan Zumr

KOSTEL SV. JÁCHYMA
23. 12. úterý 19:30 hod.

vstupné 100 Kč

„ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ J. J. RYBY“
zazpívá pěvecký sbor Cubitus z Lokte, pěvecký sbor Chorus Egrensis z Aše a ostatní
sólisté za varhanního doprovodu.
24. 12. středa 22:00 hod.
PŮLNOČNÍ MŠE

KULTURNÍ DŮM JÁCHYMOV
30. 12. úterý 20:00 hod.

vstupné 150 Kč

FELIX SLOVÁČEK & ČERVENÍ PANTEŘI – předsilvestrovský koncert
Bigband Červení Panteři z Nové Role u Karlových Varů si za deset let své existence
získal uznání a je pravidelně zván na významné kulturní akce na obou stranách
krušnohorského pohraničí. Soubor má bohatý repertoár, více než sto skladeb, v rytmu
swingu, latiny, rokenrolu a jiných tanečních skladeb. V rámci předsilvestrovského
koncertu v Jáchymově mimo jiné představí lidové a vánoční písně ve swingové
úpravě. Jako vzácný host vystoupí slavný český saxofonista Felix Slováček, který je
nejvíce znám z účinkování v orchestru Ladislava Štaidla, který doprovázel Karla
Gotta.

PROGRAM KINA „RADIUM“ JÁCHYMOV PROSINEC 2014
3. 12. středa 19:30

vstupné 70 Kč

MANŽELSKÁ RÁNA
Komedie / Francie / 2013 / 94 min
od 12 let To, že se jejich manželství rozpadlo, ještě nějak Richard a Kate překousli.
Ale když zjistí, že jejich penzijní fond se stal obětí bezohledného a ještě navíc
francouzské tuneláře, rozhodnou se, že to už je přespříliš. Jako ex-manžel Richard
a ex-manželka Kate ve filmu excelují Pierce Brosnan a Emma Thompson.

6. 12. sobota 19:30

vstupné 70 Kč

SNOW FILM FEST
SNOW FILM FEST vás zve na filmy o absolutním extrému polárních expedic,
šokujících výkonech sportovců i o tom jak prožívají své životy, když opadne adrenalin
a je třeba se vyrovnat se situacemi na pokraji života a smrti. Na festivalu zažijete
ohlušující ticho i nedozírnost arktických pustin stejně jako nádheru zasněžených hor
a ledovců. Filmy: Huevo, Icefall, Vaya a la Cumbre, Z A do K a zase zpátky. 84 min.
10. 12. středa 19:30

vstupné 70 Kč

STOLETÍ MIROSLAVA ZIKMUNDA
Dokumentární / Česko / 2014 / 97 min
Životopisný film Století Miroslava Zikmunda přináší osobitý pohled na bouřlivé
dějiny dvacátého století očima muže, který poznal celý svět. Byl počat za Habsburků,
narodil se pět měsíců po vzniku první republiky. Přežil 2. světovou válku, zažil nástup
komunismu i jeho pád. StB byl označen jako „nebezpečná osoba nejvyšší třídy
nebezpečnosti". Hrají: Miroslav Zikmund (a.z.), Jiří Hanzelka (a.z.)

13. 12. sobota 17:00

vstupné 30 Kč

MAGICKÉ STŘÍBRO - HLEDÁNÍ KOUZELNÉHO ROHU
Rodinný / Fantasy / Norsko / 2011 / 84 min
Po nekonečně dlouhém podzimním spánku se modří skřítci probudili do té
nejchladnější zimy, jakou kdy zažili. Malé údolí s hospodářstvím, kde žijí červení
skřítci, je ohroženo obrovským ledovcem. Lidé už údolí opustili a červení skřítci
budou muset brzy udělat totéž. Dokáže královna Fjellrose pomoci Drengovi, králi
červených skřítků?

13. 12. sobota 19:30

vstupné 70 Kč

SOUSEDI
Komedie / USA / 2014 / 97 min / od 15 let
Mac a Kelly jsou hrdými rodiči malé holčičky a tak nějak smíření s tím, že pro ně už
skončily divoké večírky a že jediné špeky, které mají, jsou ty na břiše a pomalu se
připravují na krizi středního věku. Když si sousední dům pronajmou vysokoškoláci
v čele s vyrýsovaným hezounem Teddym, zavětří sice nebezpečí, ale zprvu se
rozhodnou pro přátelský přístup... Hrají: Seth Rogen, Rose Byrne, Zac Efron, Dave
Franco, Jake M. Johnson...
17. 12. středa 17:00, 19:30

vstupné 70 Kč

KLAUNI
Drama / Česko / Finsko / Lucembursko / Slovensko / 2013 / 120 min
Na počátku kariéry vytvořili OSKAR, MAX a VIKTOR klaunskou skupinu Busters.
Jejich klauniády představovaly ostrůvky svobody uprostřed nehybné bažiny rezignace

v komunistickém režimu bývalého Československa. Pak se však mezi třemi klauny
cosi vážného odehrálo. Jak se ukáže, národem milovaní klauni se mezi sebou
nedokážou vystát. Hrají: Oldřich Kaiser, Jiří Lábus, Didier Flamand, Julie Ferrier,
Kati Outinen, Eva Jeníčková, Zuzana Kronerová, Taťjana Medvecká, Juraj Nvota...

20. 12. sobota 17:00, 19:30

vstupné 70 Kč

TŘI BRATŘI
Pohádka / Rodinný / Česko / Dánsko / 2014 / 90 min
Tři bratři (Vojtěch Dyk, Tomáš Klus, Zdeněk Piškula) se vydávají do světa na
zkušenou, aby si našli nevěsty a rodiče jim mohli předat hospodářství. Sourozenci při
svém putování jako kouzlem vstupují do slavných pohádek, ve kterých je čeká mnoho
nástrah, nečekaných příhod a možná také láska... Hrají: Vojtěch Dyk, Tomáš Klus,
Zdeněk Piškula, Miroslav Táborský, Bolek Polívka, Zdeněk Svěrák, Oldřich Kaiser,
Ivana Chýlková, Jiří Lábus...

27. 12. sobota 19:30

vstupné 70 Kč

VŠECHNY CESTY VEDOU DO HROBU
Komedie / Western / USA / 2014 / 116 min / od 15 let
Albert (Seth MacFarlane) se protlouká jako nepříliš úspěšný pasák ovcí, bydlí
u rodičů a právě dostal kopačky od okaté Louise (Amanda Seyfried), které vadí jeho
celoživotní zbabělost. Ke své smůle totiž žije v době, kdy se každý druhý konflikt řeší
soubojem na pistole, a on přitom vůbec neumí střílet. I na notorického outsidera se
ale někdy může usmát štěstí. Hrají: Seth MacFarlane, Charlize Theron, Amanda
Seyfried, Liam Neeson, Neil Patrick Harris...

POHÁDKY NA VÁNOČNÍ PRÁZDNINY
31. 12. středa 17:00

vstupné 30 Kč

TOM A JERRY: OPEŘENÁ ZÁBAVA
2012 / Pohádka / Animovaný / 55 minut / USA
Tom a Jerry se spolu s roztomilým Kachňátkem, malinkým datlíkem ničemou a orlicí,
která hledá svoje mláďátko, představí v 8 vzrušujících a napínavých scénkách. Navíc
zhlédnete mimořádné vystoupení velikonočního králíka! Pochutná si Tom na
Kachňátku? Ani náhodou, dokud bude okolo Jerry! U této stoprocentně ptačí kolekce
se bude bavit celá rodina.
2. 1. pátek 17:00

vstupné 30 Kč

TOM A JERRY: ROBIN HOOD A VESELÝ MYŠÁK
2012 / Dětský, Animovaný / 56 minut / USA
Bohatým bral, chudým dával a nyní sám zoufale potřebuje pomoc Toma a Jerryho!
Slavný psanec Robin Hood byl zatčen zlým šerifem z Nottinghamu a jeho pravé lásce,

čestné dívce Marianě, hrozí vážné nebezpečí od prince Johna. Dokážou věční
protivníci Tom a Jerry ponechat na chvíli svoje hašteření stranou?
vstupné 30 Kč

3. 1. sobota 17:00

TOM A JERRY: TŘESKY PLESKY
2012 / Dětský /Animovaný / 68 minut / USA
V těchto deseti vzrušujících dobrodružstvích, která jsou nabita cestováním, mají Tom
a Jerry plné tlapky práce. Od oceánu po divoký západ, nebo cestou do Neapole - je tu
vždycky někdo nebo něco, co mezi nimi stojí. U této veselé mely se budete skvěle
bavit.
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

OZNÁMENÍ
Provozní doba Informačního centra Jáchymov
o vánočních svátcích a vánočních prázdninách:
24.12.2014 – zavřeno
25.12.2014 – otevřeno 9:00 – 15:00 hod
26.12.2014 – otevřeno 9:00 – 15:00 hod
27.12.2014 – otevřeno 9:00 – 17:00 hod
28.12.2014 – otevřeno 9:00 – 17:00 hod
31.12.2014 – zavřeno – inventura
1.01.2015 – zavřeno
Místenky se budou prodávat z důvodu
odvodu pokladny do 30. 12. 2014.

KALENDÁŘ 2015
Hledáte inspiraci na hezký dárek pod stromeček?
Informační centrum Jáchymov nabízí k prodeji Kalendáře pro rok 2015.
Kalendář je tvořen fotografiemi z archivu IKC a z fotosoutěží pořádaných městem
v minulých letech.

SKAUTSKÉ STŘEDISKO ARNIKA
Již tradičně budou skauti ze střediska Arnika také letos roznášet po Jáchymově
Betlémské světlo. Přijďte si připálit z plamínku lidské sounáležitosti a vánoční
pohody. Ptáte se kdy a kam?
Ve středu 24. prosince v 9:00 - 9:15 před zdravotní středisko, v 10:30 - 10:45 před
Mincovnu nebo ve 12:00 - 12:15 před kulturní dům. Pokud nemůžete z vážných
(zejména zdravotních) důvodů přijít, dejte nám vědět a my se u Vás doma (kdekoliv
v Jáchymově) s Betlémským světlem zastavíme! Stačí zavolat na tel. 353 811 844,
napsat na e-mail arnikajachymov@centrum.cz nebo zanechat vzkaz v jáchymovském
Infocentru. Těšíme se na setkání s Vámi!

Krásné prožití Vánoc a úspěšný vstup do nového roku 2015
všem lidem dobré vůle
za skautské středisko Arnika Jáchymov
přeje
Tomáš Barth, vedoucí střediska

ODDÍL AEROBIKU TJ JÁCHYMOV
Od 1. prosince 2014 až do odvolání cvičíme v tělocvičně lázeňského domu
AGRICOLA v Jáchymově. Dny a časy cvičení zůstávají stejné, a to:
PONDĚLÍ od 19.00 do 20.00 hodin
ČTVRTEK od 19.00 do20.00 hodin
Pokud se rozhodnete přijít si zacvičit, buďte prosím na místě cca o deset minut dříve.
Všechny dotazy a informace ráda zodpovím osobně nebo na telefonu: 604 648 230.
Všem Vám přeji krásné Vánoce a úspěšný vstup do nového roku.
Petra Javůrková

„……. JSME TU OD ZAČÁTKU.“
Na kazatelně evangelického kostela je napsáno, že jej postavili pokračovatelénásledovníci Johanna Mathesia. Ten přišel do rozvíjejícího se města nejdříve jako
učitel a v průběhu několika let zde Jáchymovu a jeho okolí sloužil jako pastor-farář,
a to až do své smrti r. 1565. Pozornému čtenáři s matematickými vlohami jistě
neujde, že v příštím roce to bude 450 let od jeho úmrtí. Svým životem se hluboce
vepsal do života obyvatel města, ale nejen jim. Napsanými knihami nám zanechal
veliké svědectví o své době, z kterého dodnes čerpáme. Jeho krédem-vyznáním bylo,
že Údolí (jak se tehdy Jáchymovu také říkalo), vzkvétá s evangeliem. Zmínění
následovníci z kazatelny měli stejné přesvědčení a mají je i ti, kteří sem dodnes
každou neděli přicházejí. Evangelium je totiž v překladu dobrá zpráva o tom, že Bůh
je člověku blízko. Vánoční čas, do kterého vstupujeme, je neodmyslitelně spojen
s betlémským příběhem. Mluví se o něm jako o vánočním evangeliu, tedy dobré
zprávě: „Bůh je člověku v narozeném Ježíši tak blízko, jak je to jen možné.“
Mathesius byl přesvědčen o tom, že pokud bude mít toto údolí místo pro evangelium,
povede se mu dobře, bude vzkvétat. V této důvěře zůstávají i dnešní pokračovatelé
Mathesia. Říká se jim evangelíci a patří spolu s katolíky a ostatními do jedné rodiny
křesťanů. Není to elita, vědí o své bídě, ale dotkla se jich blízkost Boha. Scházejí se
každou neděli ve 14.30 hod., jako se scházeli ti, kteří sem do Údolí přišli před
500lety. Tedy jsme tu od začátku.
Samuel Palán
Bohoslužby v evangelickém kostele: neděle 14.30 hod.
Vánoční bohoslužby: 25. prosince v 14.30 hod.

REKLAMA

ŘEZNICTVÍ M+M, tř. Dukelských hrdinů 329, 362 51 Jáchymov
Provozní doba:

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

-

zavřeno
9.00 - 17.00
9.00 - 17.00
9.00 - 17.00
9.00 - 17.00
8.00 - 12.00
zavřeno

Od 01. 10. 2014 bylo otevřeno řeznictví na tř. Dukelských hrdinů 329 v Jáchymově.
Nabízíme denně čerstvé maso, vepřové, hovězí, kuřecí.
Uzeniny a šunky nabízíme převážně od menších domácích výrobců, kde je zaručena
kvalita výrobku.
Dále v prodeji nabízíme denně čerstvé pečivo, knedlíky, ale také mléčné výrobky
(např. jogurty, máslo, mléko, sýry) nebo také další potraviny (např. kyselé okurky,
kyselé zelí, směs pod svíčkovou, hořčice, kečupy, koření, těstoviny, aj.).
V nabídce zboží najdete také zmrzlinové dorty a nanuky a z mraženého zboží dále
také zmražené zeleninové směsi, špenát, játrové zavářky do polévky.
V naší prodejně můžete také zakoupit jáchymovský Zpravodaj.
Každý týden připravujeme pro naše zákazníky zajímavé cenové akce a ke každému
nákupu nad 300,-Kč přidáme malý sladký dárek.
Doufáme, že u nás si každý zákazník vybere a pokud přeci jen ne, rádi o vaše přání
sortiment zboží rozšíříme.
Těšíme se na vaši návštěvu.

