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VÍTE, ŽE?
V roce 1531 zakoupila městská rada dům
Jeronýma Šlika v horní části města.
Budova začala sloužit jako nová radnice
pro rozvíjející se město. Původní šlikovský
dům sloužil až do roku 1538, než vyhořel.
Po opravách v letech 1540 - 1544 byl
obnoven a rozšířen. Do dnešní podoby
byla radnice přestavěna v letech 1901 1902 podle projektu Johana Benesche
z
Ústí
nad
Labem
a
Antona
Hammerschiedta z Jáchymova (severní
trakt byl zvýšen o jedno poschodí, zvýšena
byla i věž). Nad hlavním portálem a zdí
věže je znak města se sv. Jáchymem a sv.
Annou.
Dnes je radnice sídlem městského úřadu, městské knihovny a informačního centra. Ve
druhém patře se nachází krásná obřadní síň.
V současné době probíhá masivní rekonstrukce celé budovy radnice, a proto
děkujeme za shovívavost našim návštěvníkům i občanům.
Za RR Petra Javůrková
převzato z archivu IKC Jáchymov
Fotografie z titulní strany: Archiv IKC
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
17. zasedání rady města ze dne 8. srpna 2017:
 schválila Smlouvu o nájmu světelné vánoční výzdoby pro rok 2017 (týká se
nazdobení ul. K Lanovce, kruhového objezdu a prostoru u radnice)
 schválila Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu ván. výzdoby z roku 2015
(navýšení počtu dekorů denní výzdoby vánočního stromu)
 schválila poskytnutí kostela Nejsvětějšího srdce Ježíšova Suchá za účelem
každoročních oslav na Suché, a to dne 13. 8. 2017. Žádost podala Nadace
St. Joachim se sídlem tř. DH 339, Jáchymov
18. zasedání rady města ze dne 22. srpna 2017:
 schválila harmonogram svozu v měsíci říjnu dle předloženého harmonogramu.
Svoz zajistí Služby města spol. s.r.o.
 schválila Smlouvu o dílo mezi Městem Jáchymov a spol. Perfected s r.o. se
sídlem Hybešova 42, Brno, na provedení dodávky a montáže rozšíření systému
detekce registračních značek vozidel
 souhlasila s rozšířením stanoviště na separovaný odpad na náměstí Na
Slovanech a zřízením nového stanoviště v Mincovní ulici
 neschválila finanční příspěvek na instalaci sněhových zábran na střechu
kostela sv. Jáchyma pro Římskokatolickou farnost Ostrov
 souhlasila s plánovanou stavbou opěrné zdi a stavebním záměrem
rekonstrukce „staré mincovny“
 schválila podnájem odvalové haldy Barbora společnosti BIGGEST s r.o. se
sídlem Domažlická 522/99, Skvrňany, která bude poskytovat techniku spol.
Kámen Barbora s r.o. při odtěžení odvalu Barbora
 schválila jako vítěze výběrového řízení na vypracování projektové
dokumentace Rekonstrukce Šlikova hrádku a výstavba přírodního amfiteátru
Šlikovka firmu FIRAST s.r.o., U Nových vil 941/24, Praha 10 za cenu
360 000,- Kč bez DPH
Zpracovala: Hynková

OZNÁMENÍ
ORDINACE MUDr. ERIKA HANDRYCHOVÁ
Upozorňujeme své pacienty, že dne 20. 8. 2017 a dále ve dnech 28. 8. - 15. 9. 2017
bude naše ordinace z důvodu čerpání řádné dovolené zavřena. Zajistěte si prosím
dostatek léků. Děkujeme za pochopení.

ZČERSTVA, ANEB NOVINKY V OBÝVÁKU
Máte pocit, že jste nedostatečně informováni o akcích, které se konají v Jáchymově?
Že informace na facebooku, ve Zpravodaji, na stránkách města, výlepových plochách,
na portálech Živý kraj a Kam po Česku nestačí?
Potom právě Vám je určena naše služba individuálního rozesílání informací na
e-mail.
Co je k tomu potřeba? Přihlásit se k odběru informací na adrese
ic-jachymov@volny.cz anebo přijít osobně do našeho infocentra. Jsme tu pro Vás
každý den do 17.00 hodin.

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU A ELEKTRONIKY
Městský úřad Jáchymov oznamuje, že v říjnu 2017 v určených sobotách
proběhne od 800 do 1700 hodin ve městě svoz vyřazené a nepoužívané elektroniky
(ledničky – včetně kompresorů, televize, mrazničky, počítače, monitory a jiné drobné
elektrospotřebiče), dále bude svezen velkoobjemový odpad (starý nábytek, koberce),
staré pneumatiky, barvy, oleje a ředidla. Upozorňujeme, že nebude odvezen
komunální odpad!
Svoz proběhne tak, že občan výše uvedené nepotřebné věci předá osobně
zaměstnancům Služeb Jáchymov s.r.o. před domem v určený den svozu pro
jednotlivé ulice a zaměstnanci služeb Jáchymov jej odvezou. Určené hodiny jsou
orientační.

Den

Hodina

Plán svozu - název ulice

7. 10. 2017

800 - 1000

tř. Čs. armády, Mathesiova, Na Svornosti, nám.
Republiky

7. 10. 2017

1000 - 1200

Podhradí, Mincovní, Svojsíkova, Hornická, Bezručův
Vrch

7. 10. 2017

1230 - 1400

Na Valech, Šafaříkova, Jiráskova, Prokopova, malá
Boženy Němcové (za bývalou spořitelnou), Boženy
Němcové (za Besedou)

7. 10. 2017

1400 – 1530

Na Slovanech, Havlíčkova, Lipnická

14. 10. 2017

1530 - 1700

Husova, 5. května, Komenského, Žižkova, Boženy
Němcové

14. 10. 2017

800 - 1000

tř. Dukelských hrdinů, Lidická

14. 10. 2017

1000 - 1200

K Lanovce, Palackého

14. 10. 2017

1230 - 1600

Fibichova,
Štěpova

21. 10. 2017

800 - 1000

Mariánská

21. 10. 2017

1000 – 1200

Nové Město

21. 10. 2017

1230 - 1600

Suchá

Dvořákova,

Smetanova,

Mánesova,

Žádáme občany o dodržování data svozu pro jednotlivé ulice, a aby
neukládali nepotřebné věci před datem svozů na ulice!

HOVORY S OBČANY
Hovory s občany se konají dne 13. 9. 2017 od 16 hodin na MěÚ Jáchymov.

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
XXVI. veřejné zasedání Zastupitelstva města se koná dne 20. 9. 2017 od 17 hodin na
MěÚ Jáchymov.

OMEZENÍ PROVOZU INFORMAČNÍHO CENTRA
Upozorňujeme své návštěvníky, že v měsíci září, to
je od 1. 9. 2017 až do odvolání bude omezen provoz
Informačního centra. Z důvodu rekonstrukce bude
IKC provizorně přesunuto do prvního patra.
Otevírací doba zůstane nezměněna, ale dojde
k omezení poskytovaných služeb. Je možné, že
v některých dnech bude IKC zcela uzavřeno.
O tomto vás budeme informovat na stránkách města
a na facebookovém profilu.
Děkujeme vám za pochopení a zachování přízně.
Za IKC Jáchymov Anna Plačková

CO SE U NÁS UDÁLO?
BĚH JOSEFA PRENNIGA
V sobotu 12. 8. 2017 se v Jáchymově konal druhý ročník recesistického závodu „Běh
Josefa Prenniga“. V parku před domem bývalého pekaře Kuhna se sešlo
16 závodníků všech věkových kategorií. Po malém poutavém povídání s panem Mgr.
Oldřichem Ježkem a přivítání závodníků místostarostkou města paní Ingeborg
Štikovou byl závod ve 14. 00 hodin odstartován starostou města panem Ing.
Bronislavem Grulichem. Závodníci se vydali s mapou v ruce do míst někdejšího dolu
Rovnost a po naplnění láhve s „radonovou„ vodou se vrátili zpět, aby vodu za
dohledu pana Prenniga nalili do připravené lázeňské vany. Do cíle se vrátili všichni
závodníci a byli po zásluze odměněni. Každý účastník obdržel pamětní sošku pana
Prenniga a pamětní list. Sošky vyrobila paní Pincová. Prenniga představoval pan
Jan Hellmich. Závod byl v letošním roce připraven za podpory města Jáchymov
a jako součást projektu Zdař Bůh, světové dědictví, podpořeného Evropskou unií
v rámci Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020.
Poděkování za spolupráci při akci patří také hotelu Berghof, panu RNDr. Michalu
Urbanovi, CSc. řediteli Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s. a Léčebným
lázním Jáchymov a.s.
Věříme, že v příštím roce se řady recesistů opět rozrostou, a vytvoříme tak další
velice pěknou tradiční akci.
Za IKC Jáchymov Anna Plačková

POUŤ MĚSTA
V sobotu 19. 8. 2017 so konal další ročník Jáchymovské pouti. Po loňských
oslavách a oslavách na Šlikovce v menším měřítku. Přesto si každý určitě přišel na
své. Děti si zařádily s Piškotem, odpoledne zahráli Pardálové a po rozverné taneční
pohádce O Sněhurce jsme se všichni těšili na Michala Davida – revival. Ten nás
určitě nezklamal. Sice nepřijeli všichni stánkaři, tak jak slíbili, ale přesto jste si mohli
dát výbornou točenou zmrzlinu, něco dobrého na zub v podobě ražniči, klobásy,
zelňačky, párek v rohlíku, pravý americký HOT DOG a další dobroty. Děti se mohly
vyřádit na houpačkách a vyzkoušet historický ručně poháněný kolotoč s historickou
střelnicí. K našemu velkému překvapení, jelikož hlásili zimu, se dostavila spousta
lidiček, což nás velice potěšilo a určitě si každý vybral to své. Těšíme se s vámi opět
za rok.
Za IKC Jáchymov Anna Plačková

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
PONDĚLÍ
ČTVRTEK
DPS návštěva
NEDĚLE

21. 9. 17
24. 9. 17

13,00 – 18,00 hod.
13,00 – 18,00 hod.
10,00 – 11,00 hod.
14,00 – 15,00 hod.

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

KNIHOVNA V DPS ANEB ČTEME SPOLEČNĚ
V průběhu měsíce srpna je sice jáchymovská knihovna z technických důvodů
uzavřena, ale naše aktivity a externí služby probíhají bez omezení i nadále.
Tak jsme se i tento měsíc sešly s obyvateli DPS při akci Čteme společně, která
probíhá již několik měsíců. Tentokrát však bylo naše setkání výjimečné. Nejen svým
obsahem, ale i hojnou účastí, která mě velmi potěšila. Navazovalo na minulé čtení
jáchymovské pověsti „O probitém obrazu“ od Zdeňka Šmída a následné dohledávání
podrobností a historických podkladů v knize Zápisník jáchymovského kronikáře od
pana Oldřicha Ježka. A právě pan Ježek nás ve čtvrtek 10. srpna navštívil a vyprávěl
nám nejen o této jáchymovské pověsti, ale věnoval nám dvě hodiny vyprávění,
vzpomínání a zajímavostí z historie Jáchymova.
Chtěla bych touto cestou poděkovat paní Jindřišce Kortánkové, která se rozhodla
naše setkání takto obohatit a pozvala pana Ježka a především Mgr. Oldřichu Ježkovi
za jeho vyprávění o historii Jáchymova, které nás provedlo nejen historickými
souvislostmi, ale i osudy jednotlivých lidí a jejich rodin. Svými vzpomínkami přispěli
všichni přítomní a naše setkání tak bylo nejen poučné, ale i lidsky hřejivé.
Za Městskou knihovnu Jáchymov děkuji všem zúčastněným
Mgr. Eva Kochová

AKCE PRO DĚTI – VEČERNÍČEK V KNIHOVNĚ
V rámci Týdnu knihoven, dne 6. 10. od 17 hodin pořádá Městská knihovna
Jáchymov akci Večerníček v knihovně pro děti 1. – 3. třídy ZŠ. Přihlášku naleznete
zde ve Zpravodaji, nebo si ji můžete vyzvednout přímo v knihovně. Vyplněnou
přihlášku je nutné přinést zpět do knihovny do 26. září.

..............................................................................
Upozorňujeme čtenáře, že neručíme za chyby, které se objeví v inzerátech nebo
příspěvcích, které nepřipravuje IKC spolu s RR. Za obsah článku odpovídá autor.

KRÁLOVSKÁ MINCOVNA INFORMUJE
nám. Republiky 37, 362 51 Jáchymov
tel.: 736 754 831, e-mail: mincovna@kvmuz.cz, www.kvmuz.cz
otevřeno út - ne 9.00 - 17.00hodin
Vstupné: 80,- Kč, děti a senioři 50,- Kč, pro školy 30,- Kč.
Stálá expozice: Jáchymov v zrcadle času - dějiny města, geologie a mineralogie
Krušných hor, archeologické nálezy z Královské mincovny, rudné hornictví 16. století
rozšířené o novou expozici hornictví ve sklepení, velkoplošný pohyblivý model dolu,
numismatika a mincovnictví. Unikátní knihovna jáchymovské latinské školy
z 16. století (knihy o hornictví a hutnictví přírodovědce Georgia Agricoly, ukázky
z děl pastora Johanna Mathesia a hudebního skladatele Nickla Hermanna), epitafní
obrazy. Krušnohorský národopis - zemědělské stroje, nářadí a historické fotografie,
krušnohorská jizba, lidové kroje. Tábory politických vězňů při jáchymovských
uranových dolech po roce 1950. Historie jáchymovského radonového lázeňství
a dobová lékařská ordinace, jáchymovské demolice.
Součástí je výstava přibližující hudební minulost života v krušnohorské oblasti.
Výstava rozdělená do několika tematických sekcí prezentuje kolem stovky zajímavých
exponátů od hudebních nástrojů přes tištěné záznamy po různá umělecká a lidová
ztvárnění hudebního života.

PŘEDNÁŠKA: Vybrané útěky z jáchymovských lágrů
Sobota 23. 9. 2017 od 17.00 hodin
V přednášce se Mgr. Jan Nedvěd zaměří na čtyři útěky politických trestanců, dvou
jednotlivců a dvou skupin v období mezi léty 1949 – 1956. Bude se věnovat
srovnávání metod příprav a organizace útěků, spolupráci politických vězňů
s civilními zaměstnanci a hodnocení jejich šancí na úspěch. Útěky z TNP se i přes
úsilí represivních složek stále opakovaly, byly z většiny důsledkem tvrdých
táborových podmínek a často i zoufalstvím odsouzených.

KULTURNÍ PROGRAM ZÁŘÍ 2017
RADIUM PALACE
2. 9. sobota 19:30 – 22:30 hod.
terasa
vstupné volné
OBLÍBENÝ HUDEBNÍ TANEČNÍ A POSLECHOVÝ VEČER
na venkovní terase hotelu Radium Palace s varietním vystoupením cirkusového
žongléra Erika Junga. K poslechu a tanci hraje Duo MS. V případě nepřízně počasí
se program přesouvá dovnitř hotelu, do haly.
14. 9. čtvrtek 19:30 hod.
hala
vstupné zdarma
VINOBRANÍ S BURČÁKEM A S LEDECKOU DUDÁCKOU MUZIKOU z Plzně
pod vedením kapelníka Libora Valečky předvede lidové písně převážně z Chodska,
ale i jiných míst z naší republiky. Dudácká muzika vystupuje v krojích. Představí se:

dudy - Bohumil Vaněček, housle - Jan Rezek, kontrabas - Ludmila Zacpalová,
B-klarinet - Petr Valečka, Es-klarinet - Libor Valečka, na vozembouch hraje a zpívá
Alena Bartošová.
16. 9. sobota 19:30 – 22:30 hod.
terasa
vstupné volné
OBLÍBENÝ HUDEBNÍ TANEČNÍ A POSLECHOVÝ VEČER
na venkovní terase hotelu Radium Palace s varietním vystoupením vynikající taneční
skupiny MIRÁKL. K poslechu a tanci hraje Duo SYMPATICA. V případě nepřízně
počasí se program přesouvá dovnitř hotelu, do haly.
21. 9. čtvrtek 20:00 hod.

sál
vstupné 150 Kč
OPERA LA TRAVIATA
zkrácená koncertní úprava slavné opery od Giuseppe Verdiho. Dojemný příběh
slavné pařížské kurtizány 19. století. Účinkují: La Traviata - Eva Charvátová
Národní divadlo Praha, Annina služka - Olisia Baranová Národní divadlo Praha,
Alfred Germont - Miloslav Pelikán Pražský filharmonický sbor, Germont jeho otec Jiří Rajniš - host divadla v Liberci, Doktor Grenville -Eduard Exner- Národní
divadlo, klavír - Irina Roměnská.
30. 9. sobota 19:30 – 22:30 hod.
terasa
vstupné volné
OBLÍBENÝ HUDEBNÍ TANEČNÍ A POSLECHOVÝ VEČER
na venkovní terase hotelu Radium Palace s varietním vystoupením akreditované
lektorky orientálních tanců arabského folklóru Jany Hafsy Zelené. K poslechu
a tanci hraje a zpívá Kateřina Bodláková + Henry Volf Band. V případě nepřízně
počasí se program přesouvá dovnitř hotelu, do haly.

BĚHOUNEK
5. 9. úterý 19:30 hod.
sál
vstupné 120 Kč
NEJSLAVNĚJSÍ MUZIKÁLOVÉ MELODIE
Zuzana Seibertová – zpěv, Jakub Šmíd – zpěv, Jan Kubeš – klavírní doprovod. Na
programu skladby slavných skladatelů, L. Webera, L. Bricuse, A. Lernera a dalších
Muzikály Jekyll a Hyde, My Fair Lady, Fantom opery atd.
11. 9. pondělí 19:30hod.
sál
vstupné 30 Kč
AFRIKA – cestovatelská přednáška
Kilimanjaro - od rovníku na střechu světa. Snímky z přechodu pohoří Mt. Kenya,
výstupu na nejvyšší vrchol kontinentu, cestu za divokými zvířaty do kráteru
Ngorongoro a návštěvy Zanzibaru ukáže Jaromír Novák.
12. 9. úterý 15:30 hod.
zimní zahrada
vstupné volný
CHOPINOVY A STRAUSSOVY VALČÍKY
v podání klavíristy Igora Kotova, absolventa petrohradské konzervatoře

15. 9. pátek 19:00 hod.
sál
vstupné 100 Kč
SPOLEČENSKÝ VEČER S TANCEM, BURČÁKEM A MÓDNÍ PŘEHLÍDKOU
BUTIKU „VERSAY“ z Karlových Varů
K tanci a poslechu hraje Live Duo Libuše Smetanové
19. 9. úterý 19:30 hod.

sál
vstupné 120 Kč
S HARMONIKOU KOLEM SVĚTA
Světové melodie a hity české dechovky hraje. DUO HARMONIKA - Josef a Renáta
Pospíšilovi z Plzně známí mj. z TV Šlágr.
22. 9. pátek 9:00 – 17:00 hod.
sál
FIRMA VOLANSKÝ FASHION OUTLET
Váš český výrobce a dodavatel české módy z Brna.

vstup volný

25. 9. pondělí 19:30
sál
vstupné 30 Kč
PŘÍRODA ZA POLÁRNÍM KRUHEM - přednáška s promítáním
Přednáší: doc. RNDr. Jitka Málková, CSc.
26. 9. úterý 15:30 hod.

zimní zahrada
KONCERT SVĚTOVÝCH MELODIÍ
Na klavír hraje Jan Spira.

vstup volný

28. 9. čtvrtek 19:30 hod.
sál
vstupné 140 Kč
SLAVNOSTNÍ HOUSLOVÝ KONCERT U PŘÍLEŽITOSTI STÁTNÍHO SVÁTKU
Představí se Miroslav Ambroš – housle, klavírní spolupráce Zuzana Ambrošová,
Na programu skladby od A. Dvořáka, G. Tartiniho a dalších.

CURIE - kavárna
6. 9. středa 19:30 hod.

vstupné 100 Kč

EVA HENYCHOVÁ
Folkový recitál. Eva Henychová je nejen zpěvačkou, kytaristkou, skladatelkou
i textařkou v jedné osobě, ale především charismatickou osobností, která dokáže
zasáhnout srdce lidí všech generací. Její písně jsou osobní výpovědí člověka, který
umí nahlédnout hluboko pod povrch skutečností všedního života.
12. 9. úterý 19:30 hod.
vstupné 100 Kč
OPERA, OPERETA, FILMOVÉ MELODIE A MUZIKÁLOVÉ PÍSNĚ
Pestrobarevný program sestavený z evergreenů všech hudebních žánrů. Uslyšíte něco
málo z opery a trochu více z operety. Vévodit však budou známé filmové melodie
a muzikálové písně. To vše v podání Jany Štěrbové, mimořádně talentované
sopranistky, která svojí pěveckou technikou italského Bel canta kráčí ve šlépějích
svého vzoru Emy Destinnové.

18. 9. pondělí 19:30 hod.

salónek – 3. pat.
vstupné zdarma
PRVNÍ POMOC snadno a rychle
Česká přednáška o akutních stavech při nehodách atd. Přednášející: Jiří Borek –
záchranář.
20. 9. středa 19:30 hod.

vstupné zdarma

VINOBRANÍ S BURČÁKEM
Taneční večer s burčákem a dobrou zábavou. K tanci a poslechu Vám zahrají
Miroslav Zábranský a Rudolf Přibil.
26. 9. úterý 19:30 hod.,
vstupné 100 Kč
HONZA JAREŠ – VEĎ MĚ DÁL, CESTO MÁ
Ojedinělý hudební zážitek. Koncert, který dokazuje, že i s hůře rozdanými kartami se
dá skvěle hrát, přinášet radost a zábavu a možná i zamyšlení. Uvede talentovaný
zpěvák a klavírista - nevidomý absolvent Pražské konzervatoře Honza Jareš.

KULTURNÍ DŮM
4. 9. pondělí 15:00 hod.
1. patro – salonek
vstupné 150 Kč
ZÁKLADY RUČNÍ KNIŽNÍ VAZBY
Přijďte se seznámit s touto technikou a zkusit něco nového. Přihlášky nutné do
15. 9. u programových specialistek.
7. 9. čtvrtek 19:30 hod.
vstupné 150 Kč
FOLKLÓRNÍ FESTIVAL - MEZINÁRODNÍ TANEČNÍ EXHIBICE
Zcela výjimečné taneční vystoupení u příležitosti 22. ročníku mezinárodního
folklórního festivalu.
18. 9. pondělí 15:00 hod.

1. patro – salonek
vstupné 150 Kč
TISK NA TEXTIL
Přijďte se seznámit s technikou ručního tisku na textil. Přihlášky nutné do
15. 9.
u programových specialistek.

ALTÁNEK V LÁZEŇSKÉM PARKU
1. 9. pátek v 15:00 hod.

zdarma

MUZIKÁLOVÉ MELODIE
V podání mladé sopranistky Julie Meixnerové z Prahy. Vystudovala Střední
pedagogickou školu v Praze a poté jí láska ke zpěvu přivedla na konzervatoř, kde
vystudovala zpěv. Vystupuje na koncertech v ČR a v zahraničí. Klavírní doprovod
Josef Škulavík.

8. 9. pátek v 15:00 hod.
zdarma
LUCIE ZEMANOVÁ & SOULSISTER
Soul Sisters je nový projekt zpěvačky Lucie Zemanové, díky kterému uslyšíte
nejslavnější hity S.Wondera, A. Franklin a dalších interpretů v originálním podání
s prvky jazzu, latin music a soulu.
15. 9. pátek v 15:00 hod.

zdarma

PEPA ŠTROSS A SYN
Zahrají Vám písničky swingové, texty většinou o lásce, psány s lehkou ironií
a nadhledem. Průvodní slovo vtipné, nechybí ani recitace /Kainar,Villon,Ferlinghetti,
Precert/.
V případě nepříznivého počasí se produkce koná v kavárně Curie. V průběhu
koncertu možnost malého občerstvení z kavárny LC Agricola

KINO RADIUM JÁCHYMOV
2. 9. sobota 19:30

vstupné 90 Kč

T2: TRAINSPOTTING
Drama / Velká Británie / 2017 / 117 min /od 15 let
Na počátku byla příležitost... a pak přišla zrada. Uplynulo dvacet let. Mnohé se
změnilo, ale stejně tak zůstalo mnohé při starém. Mark Renton (Ewan McGregor) se
vrací na jediné místo, které mu kdy bylo domovem. Čekají tu na něj: Spud (Ewen
Bremner), Sick Boy (Jonny Lee Miller) a Begbie (Robert Carlyle). Očekávají ho
i další staří známí: smutek, ztráta, radost, pomsta, nenávist, přátelství, láska, touha...
6. 9. středa 19:30

vstupné 90 Kč

SKRYTÁ ČÍSLA
Životopisný / Historický / Drama / USA /2016 / 127 min
Snímek Skrytá čísla vypráví neuvěřitelný příběh Katherine Johnson (Taraji
P. Henson), Dorothy Vaughan (Octavia Spencer) a Mary Jackson (Janelle Monáe),
tří geniálních Afroameričanek, které pracovaly v NASA a jejichž výpočty stály za
vysláním astronauta Johna Glenna na oběžnou dráhu. Hrají: Taraji P. Henson,
Octavia Spencer, Janelle Monáe...
9. 9. sobota 17:00

vstupné 50 Kč

ŠMOULOVÉ ZAPOMENUTÁ VESNICE
Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný / Fantasy / USA /2017 / 88 min
V tomto novém, zcela animovaném filmu o Šmoulech se Šmoulinka po nálezu tajuplné
mapy vydává společně se svými nejlepšími kamarády Koumákem, Nešikou a Silákem
na vzrušující a napínavou pouť Zakázaným lesem plným kouzelných stvoření, aby
nalezli tajemnou, dávno ztracenou vesnici dříve, než se to podaří Gargamelovi...

9. 9. sobota 19:30

vstupné 90 Kč

MÍSTO U MOŘE
Drama / USA / 2016 / 137 min /od 12 let
Po smrti svého staršího bratra Joea (Kyle Chandler) zjišťuje Lee Chandler (Casey
Affleck) s velkým překvapením, že byl svým bratrem ustanoven jako jediný opatrovník
synovce Patricka (Lucas Hedges). Lee opouští své současné zaměstnání a naplněn
obavami se vrací do vesnice Manchester-by-the-Sea, aby zde pečoval
o temperamentního šestnáctiletého Patricka. Je také nucen se vyrovnat se svou
minulostí... Hrají: Casey Affleck, Lucas Hedges...
13. 9. středa 19:30

vstupné 90 Kč

MONSIEUR CHOCOLAT
Drama / Životopisný / Francie /2016 / 110 min /od 12 let
Rafael Padilla přezdívaný Chocolat byl prvním černošským klaunem. Vystupoval
společně s ostříleným kolegou Footitem a toto na první pohled nepravděpodobné duo
si na počátku 20. století podmanilo Paříž. Jenže lákadla slávy a dobové předsudky
připraví Padillovi v podání Omara Sye (Nedotknutelní, Samba) víc překážek, než
s kolika počítal... Hrají: Omar Sy...
16. 9. sobota 19:30

vstupné 90 Kč

COLLATERAL BEAUTY: DRUHÁ ŠANCE
Drama / USA / 2016 / 97 min / od 12 let
V době, kdy úspěšný vedoucí pracovník newyorské reklamní agentury (Will Smith)
prožívá hlubokou osobní tragédii a zcela se stahuje do ústraní, jeho kolegové vymyslí
drastický plán, jehož cílem je přinutit ho překvapivým a hluboce lidským způsobem se
vyrovnat se svým žalem. Hrají: Will Smith, Kate Winslet, Keira Knightley, Helen
Mirren, Edward Norton...
20. 9. středa 19:30

vstupné 90 Kč

INSTALATÉR Z TUCHLOVIC
Komedie / Česko / 2016 / 85 min
Čtyřicetiletý Luboš Cafourek je svérázný instalatér z vesnice Tuchlovice u Prahy. Je
zručný a poctivý, se vším si poradí, žádné práce se nikdy nezalekne. Nemá auto, za
zákazníky jezdí na kole, nebo autobusem, nebo se nechá vozit. Mobil nepoužívá,
telefonáty za něj vyřizuje jeho matka, která řídí chod celé domácnosti. Hrají: Jakub
Kohák, Eva Holubová, Petra Špalková, Filip Blažek, Jan Budař...
23. 9. sobota 17:00, 19:30
vstupné 50 Kč
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A KDE JE NAJÍT
Dobrodružný / Rodinný / Fantasy / Velká Británie / USA / 2016 / 133 min /od 12 let
Newt Scamander přichází do New Yorku se svým záhadným kufříkem, ve kterém se
nachází obrovská sbírka vzácných magických tvorů z jeho cest kolem světa. Co se
může stát, když se nadaný britský kouzelník vydá do Ameriky a jeho zvířata (některá
i trochu nebezpečná) uniknou z kufříku? Hrají: Eddie Redmayne, Dan Fogler, Colin
Farrell, Ron Perlman...

27. 9. středa 19:30

vstupné 90 Kč

MUZZIKANTI
Romantický / Hudební / Česko / 2017 / 109 min / od 12 let
Muzzikanti jsou film plný písniček a melodií od folklorních kořenů až po mladou
rockovou současnost, odehrávající se na československopolském trojmezí, v drsném,
ale půvabném kraji Těšínského Slezska, kde slovo chlapa má stále svou sílu, půvab
žen přitahuje od nepaměti a hudba má své nezastupitelné místo. Zkrátka magický kraj
pro zdánlivě obyčejné, a přece něčím osobité a hlubokou lidskostí protkané příběhy
s dobrým koncem... Hrají: Pavel Kříž, Michalina Olszańska, Patrik Děrgel, Martin
Dejdar, Maroš Kramár...
vstupné 90 Kč

30. 9. sobota 19:30

SRDEČNĚ VÁS VÍTÁME
Komedie / Francie / Belgie /2017 / 92 min / od 12 let
V hlavní roli této komedie se představí ztřeštěný Christian Clavier jako Jean-Etienne
Fougerole, který je velice respektovanou osobností francouzské literární scény. Tento
bytostný humanista a vrcholný intelektuál žije ve svém světě po boku bohaté manželky
a je dokonale odtržen od reality. Což se mu stane osudným, když v televizní debatě
propaguje svůj nový román Srdečně vás vítáme. Hrají: Christian Clavier, Elsa
Zylberstein, Ary Abittan...

ČTENÁŘI PÍŠÍ
POPOVSKÁ LÍPA
Víte, že máme na Popově opravdovou raritu? Ano, jde o Dolní Popovskou lípu, která
patří mezi nejsilnější strom Karlovarského kraje a sedmý v České republice.
Lípa původně stála vedle hostince, kolem kmene měla lavici a byla ověšena svatými
obrázky. Po zkáze obce Popov se z nízkého kmene lípy postupně stávaly trosky.
I ty však dokázaly unést objemnou a dokonale pravidelnou korunu...
Chcete se dozvědět více o lípě, ale i o jiných stromech? Pojďte s námi na vycházku
7.10. Sledujte informace na plakátech a v říjnovém zpravodaji.
Ladislava Kulhavá

GALERIE NÁVRATŮ
Od 6. 9.2017 bude na zdravotním středisku opět otevřena školní Galerie návratů.
Návštěvníci zde mohou zhlédnout práce jáchymovských žáků. Do konce září se jedná
o kresby a malby žákyně Kateřiny Albrechtové.
OTEVÍRACÍ DOBA: středa a pátek 9,00 - 11,00 a 13,00 - 16,00
Ladislava Kulhavá

MATRIKA
VZPOMÍNKA
Kdo v srdci žije, neumírá
Fr. Hrubín

Dne 26. 8. 2017 již uplynulo 10 let od úmrtí

pana Vojtěcha Škodáčka
S láskou vzpomíná manželka, syn a ostatní příbuzní.

VZPOMÍNKA
Již tři smutné roky uplynuly od doby co nás
navždy opustila naše maminka, babička
i prababička

paní MARIE KORAJDOVÁ
která by se dne 17. 9. 2017 dožila 100 let.
Kdo jste ji znal, vzpomeňte s námi. Děkujeme.

PROHLÍDKA ŠPITÁLNÍHO KOSTELÍKA
Navštivte nejstarší dochovanou raně renesanční stavbu
našeho města. Špitální kostel postavený v letech 1516 1520 nebyl jako jedna z mála budov zničen rozsáhlým
požárem na konci 19. století. Jedná se o unikátní kostel
venkovského typu, který nemá na české a saské straně
obdoby. Stavba je celohrázděná, zaujme vysokou
sedlovou střechou krytou šindelem a vzácným oltářem
z dílny Lucase Cranacha.
V září se konají prohlídky ve dnech: 1. 9., 6. 9., 8. 9., 11. 9., 13. 9., 15. 9., 18. 9.,
20. 9., 22. 9., 25. 9., 27. 9., 28. 9. 2017.
Začátky jednotlivých prohlídek jsou v 14.00 a 15.00 hodin. Texty v anglickém,
německém a ruském jazyce k dispozici. Provázet Vás budou pracovnice IKC
Jáchymov. Vstupné: dospělí 50,- Kč, děti a studenti 30,-Kč.

HASIČI JÁCHYMOV
Přes prázdniny hasiči jen tak lehce dovolenkovali. Děti se zúčastnily dalšího letního
tábora v Čichořicích. Počasí nám přálo a tak jsme si opravdu užívali. Cestovalo se
po okolí, plnili jsme úkoly, vyráběli různé suvenýry z přírodního materiálu, spali pod
širákem, hráli jsme spoustu vodních a také míčových her. Díky panu Jirkovi Borkovi
jsme měli celé záchranářské odpoledne, kdy jsme si poté vyzkoušeli záchranářské
zkušenosti také v terénu, při fingovaných úrazech. Při odjezdu z tábora jsme doplnili
řeku slzičkami a již jsme si slíbili, jak si budeme užívat příští tábor.
Členové SDH pomáhali opět u akcí pořádaných městem Jáchymov, a to jak při
recesistickém běhu Prenniga, tak při Jáchymovské pouti.
Jednotka vyjížděla v letních měsících zachraňovat netopýra do lázeňského domu
Curie, na požár trávy u sedačkové lanovky, byla zlikvidovat padlý veliký strom na
cyklostezce, požár budovy v Ostrově a asistovala při přistání vrtulníku pro zraněného
cyklistu.
Prosím pozor, Jednotka sboru dobrovolných hasičů v Jáchymově přijme do svých
řad nové členy. Máte-li zájem o záchranářskou práci a práci s lidmi a pro lidi, tak
přijďte, nebo zavolejte na číslo: 725 056 518 a vše si domluvíme.
Také prosím pozor pro všechny děti a jejich rodiče, kteří mají zájem o práci v oddíle
mladých hasičů. Do řad kolektivu přijímáme děti od 3 do 18 let. Schůzky budou
opět v pondělí a v úterý od 17.30 hodin. Pokud máte zájem, sledujte ještě vzkaz na
hasičské zbrojnici, kde bude vše upřesněno.
Za SDH Jáchymov Anna Plačková
starosta SDH Jáchymov

SKAUTI JÁCHYMOV
V sobotu 23. 9. 2017 proběhne v prostorách bývalého
uranového dolu „Eliáš“ již tradiční setkání k uctění památky
politických vězňů, zejména z řad skautů. U příležitosti
25. ročníku jsme mj. nechali zhotovit příležitostné odznaky,
které budou v omezeném množství k zakoupení na místě.
Tradice ukládá každému návštěvníkovi uložit na mohylu kámen.
Přijďte i vy uctít památku politických vězňů…
Krátký pietní akt bude zahájen v 11:00 hod. Všichni jste
srdečně zváni!
Prázdniny jsou za námi a se začátkem školního roku začínají opět pravidelné
družinové schůzky. Scházet se budeme v klubovně v budově školky a zdravotního
střediska. Pokud hledáte pro své dítě vhodné využití jeho volného času, určitě jej
přiveďte! Každý týden se bude setkávat na schůzkách se svými kamarády, zahraje
si s nimi hry a naučí se něco nového. Jezdíme také na víkendové akce s pestrým
programem. Nováčky přijímáme ve věkové kategorii: kluci a děvčata 6-13 let.
Schůzky budou probíhat od 7.9.2017 každý čtvrtek (kromě prázdnin) v čase
17:00 - 18:30 hod. Chtěli byste se přijít podívat nebo máte dotazy k naší činnosti?
Napište si o bližší informace na střediskový e-mail: arnikajachymov@centrum.cz.
Nově nás také můžete najít na Facebooku (facebook.com/arnikajachymov).
Fotografie z našich akcí naleznete na arnikajachymov.rajce.idnes.cz
Těšíme se na vás!
Tomáš Barth, vedoucí střediska

REKLAMA

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá
a Dominant ve všech barvách z našeho chovu! Stáří 14 - 19 týdnů.
Cena 149-180,- Kč/ ks.
Prodej: 19. září 2017
Jáchymov – autobusová zastávka u radnice – 14.35 hod.
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
Informace: Po-Pá 9.00 – 16.00 hod. tel. 601576270, 728605840

PŘEDPLATNÉ ZPRAVODAJE
Milí čtenáři, chtěli byste mít svůj Zpravodaj vždy včas a bez shánění? Potom
můžete využít předplatného a my vám budeme Zpravodaj každý měsíc nosit do
schránky. Cena předplatného na rok je 60,- Kč za 12 ks, to znamená, že cena za kus
je 5,- Kč. Předplatné lze zajistit i na kratší či delší dobu v Informačním centru. Jsme
tu pro vás každý den do 17.00 hodin.

NADACE ST. JOACHIM
AHOJ Z NADACE ST. JOACHIM
Mnozí z Vás zaregistrovali nové logo, které se občas objeví na plakátech
či prospektech ke kulturním akcím v Jáchymově a okolí. Usmívající se chlapík
s vousem. Ano to je náš Jáchym, oficiální logo Nadace St. Joachim, která byla
založena loňského roku 2016. Jako hlavní cíl si nadace vytyčila podporu a rozvoj
českoněmecké spolupráce v příhraničí, podporu regionální literatury, komunálních
aktivit, projektů rozvoje občanské společnosti, ochranu krušnohorských památek
a životního prostředí. V čele správní rady stanul bývalý ministr zahraničních věcí ČR,
JUDr. Cyril Svoboda.
Poprvé na sebe Nadace St. Joachim upozornila loňského roku, kdy stála v pozadí
úspěšného vydání knihy „Jáchymovští démoni“ od známého spisovatele a historika,
Vlastimila Vondrušky. Kniha vyšla i německém jazyce a slavnostní křest proběhl na
zámku v Ostrově nad Ohří, dne 9. 9. 2016 za přítomnosti ministra kultury, Mgr.
Daniela Hermana a naší oblíbené hraběnky, Margarety Schlikové Pospíchalové.
Letos se můžeme těšit na soubor krátkých povídek z Krušnohoří s nádechem tajemna
– „Stíny nad Krušnými horami“. Kniha se prezentuje čtenářům v rámci
1. českoněmeckého literárního putování. Jedná se vůbec o první společný kulturní
projekt nadace a německého literárního domu Villa Baldauf. V knize najdeme rovněž
povídku od jáchymovského patriota, pana Jaroslava Ochece. Více informací o knize
www.stjoachim.eu.
Kniha „Stíny nad Krušnými horami“ vyšla za finanční podpory města Jáchymov, za
kterou nadace děkuje a přeje plno spokojených čtenářů.
Lada Baranek

