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POZVÁNKA NA OSLAVY 500 LET MĚSTA JÁCHYMOVA
Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané, milí Jáchymovští,
rád bych Vás srdečně pozval na oslavy 500. výročí založení našeho města.
Významné jubileum jsme si již připomenuli mnoha akcemi během roku. Celé
oslavy vyvrcholí o víkendu 19. až 21. srpna. Tento termín byl zvolen s ohledem na
svátek svatého Jáchyma, který dříve připadal na 16. srpna.
Těšit se můžete v pátek na reprezentační ples zakončený o půlnoci ohňostrojem,
v sobotu na průvod městem, bohatý kulturní program zakončený světelnou show na
budově radnice, v neděli pak na koncert skupiny Jelen. Během oslav si budete moci
zakoupit upomínkové předměty k tomuto významnému jubileu. Bližší informace
naleznete uvnitř zpravodaje, popřípadě na internetových stránkách města
www.mestojachymov.cz.
Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,
oslavme výročí našeho města společně a s pocitem, že můžeme být na naše malé,
významem však velké, město hrdí!
Za komisi pro přípravu oslav
Petr Fiala
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
14. zasedání rady města ze dne 28. června 2016:
 schválila jako dodavatele úpravy chodníku Dukelských hrdinů a instalace
laviček a košů u kostela sv. Jáchyma firmu Algon, a.s. za cenu 57 196,- Kč
bez DPH a pověřuje OHS vystavením objednávky
 schválila Smlouvu o provedení uměleckého výkonu mezi Městem Jáchymov
a pí Mgr. Věrou Kláskovou, na poskytnutí koncertního vystoupení v rámci
akce – Adventní koncert a pověřuje starostu města podpisem smlouvy
 schválila Smlouvy na reklamu k 500. výročí založení města, a to mezi
Městem Jáchymov a Radiohouse s r.o. se sídlem Praha 2 – Vinohrady,
Koperníkova 794/6, za cenu 13.867,- Kč vč. DPH a 11.616,- Kč vč. DPH
a pověřuje starostu města podpisem smluv
 vzala na vědomí doplnění městského mobiliáře o nákup dvou laviček
a odpadkového koše v prostoru u kostela sv. Barbory
 vzala na vědomí zápisy z komise pro přípravu 500. výročí založení města,
a to za rok 2015 a za rok 2016
15. zasedání rady města ze dne 1. července 2016:
 souhlasila s konáním veřejné sbírky za těchto podmínek:
 1/ účel sbírky: realizace projektu ,,Kaple na Mariánské“
 území, na němž se sbírka bude konat: správní
území
města
Jáchymov
 datum zahájení sbírky: 1. srpna 2016
 sbírka bude konána na dobu určitou: do 31. 7. 2017
 způsob provádění sbírky: shromažďování peněžních prostředků na
zvláštní účet
 název a adresa banky a její pobočky, u níž je zřízen bankovní účet ke
shromažďování příspěvků získaných sbírkou, a číslo tohoto účtu:
Československá obchodní banka a. s., zvláštní účet
 den v roce, ke kterému bude zpracováno roční průběžné vyúčtování,
koná-li se sbírka na dobu neurčitou nebo na dobu určitou po dobu
delší než 1 rok, tento den nelze po zveřejnění osvědčení změnit:
30. 9. 2017
16. zasedání rady města ze dne 12. července 2016:
 schválila finanční spoluúčast města na realizaci projektu "Montánní kulturní
dědictví“ ve výši minimálně 10% z celkových nákladů projektu tj. 69 363,4 Eur
 schválila Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo uzavřené mezi Městem Jáchymov a Ing.
Janem Spěváčkem na akci Oprava střešního pláště kostela Všech svatých

 schválila užívání pozemku a zábor veřejného prostranství na části
p. p. č. 5158/1 v k. ú. Jáchymov, společnosti LaNova Consulting s.r.o., kde se
bude konat dne 27. 8. 2016 kulturní akce „Rozloučení s létem“, a to za
podmínek stanovených OHS MěÚ Jáchymov
 pověřila starostu města přípravou prodeje horní stanice městské lanové dráhy
17. zasedání rady města ze dne 15. července 2016:
 schválila jako vítěze výběrového řízení na dodavatele stavby „RS - Jáchymov,
Slovany
–
Dukelských
hrdinů,
II.
a
III.
Etapa“
firmu
Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Křižíkova 2393,
415 01 Teplice, IČ 40 233 308 za cenu 8 695 547,68 Kč vč. DPH a pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o dílo. V případě, že z jakýchkoli důvodů
nedojde k podpisu smlouvy s firmou Vodohospodářské stavby, společnost
s ručením omezeným, tak nastupuje druhý v pořadí, tj. firma Eurovia CS, a.s.,
Národní 138/10 110 00 Praha 1, IČ 45 274 924 za cenu 9 219 404,87 Kč
Zpracovala: Hynková

OZNÁMENÍ
ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ NA SLOVANECH
Před třemi roky byla zahájena Regenerace panelového sídliště Slovany – Dukelských
hrdinů. V první etapě bylo vystavěno parkoviště na tř. Dukelských hrdinů. Letos
budeme pokračovat Na Slovanech, kde dojde k úpravě celého prostoru sídliště.
Stavba v sobě zahrnuje výstavbu dešťové kanalizace, vodoteče, rekonstrukci
komunikací, veřejného osvětlení a zeleně a výstavbu parkovacích míst. Na
prostranství mezi pečovatelským domem a paneláky budou instalovány hrací prvky
pro děti a altán.
Stavba započne v měsíci srpnu a bude dokončena v listopadu. Náklady stavby činí
8 700 000,-Kč. Město obdrží dotaci od Ministerstva místního rozvoje ve výši 4 mil.
Kč. Z pohledu města jde o další velkou investici směřující ke kultivaci veřejného
prostoru a to i přesto, že dotační podmínky na investice do městské infrastruktury se
oproti předešlému období zhoršily. Jen pro názornost uvedu, že v loňském roce jsme
do výstavby opěrných stěn, revitalizace nám. Republiky a tř. Dukelských hrdinů
investovali zhruba 60 mil. Kč, z čehož dotace činily 47 mil. Kč.
Úprava veřejného prostoru na sídlišti Na Slovanech jako každá rozsáhlejší stavba
přechodně ovlivní podmínky života obyvatel a to především těch, kteří tam bydlí.
Jelikož v rámci stavby bude celkově rekonstruována komunikace a to i té části, která
vede do ul. Havlíčkovy a která slouží jako výjezd z ul. Hornické, tak bude ztížen i
vjezd respektive výjezd do těchto ulic. Naší snahou bude co nejvíce vyloučit věci jako
je prašnost, hluk a dopravní omezení, ale úplně to nepůjde.
Žádám Vás proto o trpělivost a věřím, že po dokončení stavby bude veřejný prostor
Na Slovanech lepší a hezčí.
Jan Hadrava - Vedoucí OHS MěÚ

VEŘEJNÁ SBÍRKA – VÝSTAVBA KAPLE NA MARIÁNSKÉ

JEDNOTNÉ KONTAKTNÍ MÍSTO

INZERCE VE ZPRAVODAJI 1 MĚSÍC

1/4 stránky
200,- Kč + 21% DPH
3/4 stránky
600,- Kč + 21% DPH
1/2 stránky
400,- Kč + 21% DPH
1/1 stránky
800,- Kč + 21% DPH
za barevnou inzerci
+ 50%
za vzpomínku
60,- Kč (včetně DPH)
HLÁŠENÍ RUŠENÍ TELEVIZNÍHO PŘÍJMU

..............................................................................
Upozorňujeme čtenáře, že neručíme za chyby, které se objeví v inzerátech nebo
příspěvcích, které nepřipravuje IKC spolu s RR. Za obsah článku odpovídá autor.
Příjem příspěvků do 25. dne v měsíci. Děkujeme za pochopení.

FOTOHÁDANKA
Při procházce směr.......................půjdete
kolem této zajímavosti. Jaký název doplníte?
A/ Popov
B/ Suchá
C/ Nové Město
Odpověď z červencového Zpravodaje:
A/K Běhounku
Odpověď na dnešní otázku očekáváme do
25. 8. 2016.
Za RR Ladislava Kulhavá

CO SE U NÁS UDÁLO?
VERNISÁŽ
VÝSTAVY
STARÝCH
A FOTOGRAFIÍ JÁCHYMOVA A OKOLÍ

POHLEDNIC

První prázdninový den, v pátek 1. července, se v přízemí jáchymovské radnice
uskutečnila vernisáž výstavy starých pohlednic a fotografií Jáchymova a jeho okolí.
Výstava byla připravena pod vedením pana Michala Urbana ve spolupráci s panem
Jaroslavem Ochecem. Výstava je součásti oslav 500. jubilea založení města
Jáchymova a v anketě, ve které si občané v minulém roce vybírali akce a předměty
k výročí, se stala nejvíce žádanou akcí.
Autor výstavy pan Urban představil jednotlivé panely výstavy, kterých je celkem
dvanáct. Na každém je cca. deset fotografií s českými a německými popisky.
Z jednotlivých panelů zmiňme např. panel Hornictví, Lázeňství či Život ve městě.
Nebylo vůbec jednoduché vybrat z více jak tisíce fotografií a pohlednic právě ty, které
budou součástí výstavy. Pan Urban poděkoval všem sběratelům z Čech ale
i Německa, kteří své sběratelské skvosty zapůjčili a svolili k publikování v rámci
výstavy.
Následně byla slavnostně představena a pokřtěna kniha pan Lubomíra Zemana
o historii stavebního vývoje a architektury města Jáchymova. Pan Zeman zmínil, že
v knize je obsažena celá jeho 25letá práce, kdy se zabývá skvosty jáchymovské
architektury. Doufejme jen, že se u některých zchátralých budov ve městě blízká na
lepší časy. Křtu knihy se ujal za asistence pana starosty Bronislava Grulicha
dlouholetý kronikař pan Oldřich Ježek.

Na závěr bylo více jak padesáti návštěvníkům vernisáže představeno panem Vítem
Leitlem, jáchymovské Kolo příběhů. Projekt, jehož duchovním otcem je místní patriot
Samuel Palán. Na modelu vodního důlního kola jsou v lopatkách zavěšeny příběhy
jáchymovských lidí, kteří ve městě zanechali určitou stopu. Během vernisáže byl
prezentován příběh Štěpána Šlika, který je mnohým z nás známý především díky panu
Jaroslavu Kulhavému, který jej již řadu let ztvárňuje při různých příležitostech.
V Kole si můžete přečíst například příběh pana Otty Mikuláška, pana Ladislava
Kotrče či pana Antonína Mikšíka. Nevíte o koho se jedná? Tak určitě přijďte posedět
ke Kolu, dejte si kávu a nechte se inspirovat zajímavými lidskými příběhy z města
Jáchymova. A pokud chcete, můžete i Vy přispět do jáchymovské mozaiky příběhů.
Výstavu si budete moci bezplatně prohlédnout každý den v otevírací době
jáchymovského informačního a kulturního centra až do konce prázdnin 31. srpna.
Knihu o stavebním vývoji a architektuře města Jáchymova od pana Zemana lze
zakoupit na informačním centru na jáchymovské radnici od konce července. A Kolo
příběhů? To můžete obdivovat i po skončení výstavy. Bude ve výstavní místnosti
nastálo.

POUŤ NA MARIÁNSKOU
V sobotu 2. července se konal již druhý ročník Poutě na Mariánskou. Tato nová
tradice navazuje na dřívější poutě ke kapucínskému klášteru v Maria Sorg.
V minulém roce se pouť konala u příležitosti 250. výročí dokončení kláštera
a 50. výročí jeho zboření. Letos byla pouť jednou z akcí u příležitosti 500. jubilea
založení města Jáchymova.
Ve 13 hodin začala pouť mší v kostele svatého Jáchyma, kde je dnes uchována
soška Panny Marie z Mariánské. Jedná se o jednu z mála památek, která se ze
zničeného kláštera dochovala. Roku 1987 získal kostel sv. Jáchyma díky této sošce
z Maria Sorg od kardinála Františka Tomáška status poutního chrámu.
Po mši, které se účastnili věřící z Čech i ze Saska se okolo padesáti poutníků vydalo
na několikakilometrovou vycházku po bývalé poutní cestě od kostela sv. Jáchyma do
míst, kde stával klášter na Mariánské. Začátek pouti byl zpestřen povedeným
divadelním představením dětí z místní základní školy. Děti si pod vedením paní
Ladislavy Kulhavé připravy pohádku: Jak Jáchym semlel měsíc na stříbro.
Po skončení divadla jsme se vydali na cestu. Sice nám nepřálo počasí, ale nikomu
to příliš nevadilo. První zastávka byla nad dolem Josef, kde pan Jaroslav Ochec
vyprávěl o příbězích jáchymovských horníků, kteří se v minulosti modlili k panence
Marii z Mariásnké a díky víry v ní se vrátili zpět z podzemí. Na druhé zastávce
u kaple Panny Marie Altöttingské jsme si přečetli příběh z Kola jáchymovských
příběhů. Příběh pana Hermanna Hammera, který se v osmdesátých letech 20. století
zasloužil o novou střechu na kapli a zachránil ji tak před zkázou. Po povídání
o černých madonách jsme se vydali okolo kaple Panny Marie Pomocné ke kříži nad
Mariánskou, který byl posvěcen v minulém roce při první pouti. Zde pan farář Marek
Hric připomněl kříž jako symbol křesťanství a naší kultury, který mnozí z nás nosí
i na krku. Kříže také v minulosti patřily neodmyslitelně k poutním cestám a tvořily
jeden z důležitých prvků krajiny. Připomněl také, že v dnešní uspěchané době se
mnoho i nevěřících lidí vydává na daleké poutě, např. do Španělska.

Poté naše cesta ubíhala z kopce.
Předposlední zastavení bylo u kaple
Nejsvětější
Trojice
v blízkosti
Domova pro osoby se zdravotním
postižením na Mariánské. Zde nám
pan Ochec připomněl nešťastný osud
místního
poustevníka
Eusebia
Kolitsche.
Na závěr putování jsme se dostali
do bývalé klášterní zahrady, kde byl
po závěrečné modlitbě pana faráře
představen
projekt
kaple
na
Mariánské. Kapli představila osobně
autorka studie paní architektka Marcela Plachá. Pan starosta Jáchymova slíbil, že do
dvou let bude kaple hotová a vyhlásil veřejnou sbírku na její stavbu. Bližší informace
ke sbírce budou brzo zveřejněny.
Celá pouť byla zakončena zábavou, dobrým jídlem a pitím před chatou Lesanka.
Poslední hosté odcházeli až před půlnocí, což svědčilo o vydařené akci. Děkuji
Občanskému sdružení Mariasorg za skvělou spolupráci na této akci.
Dříve byly poutě příležitostí k zamyšlení, setkávání a dobré zábavě. Pojďme na tyto
tradice navázat i u nás v Jáchymově. Těšíme se na další ročník, v sobotu 1. července
2017.
Za komisi pro přípravu oslav města Jáchymova,
Petr Fiala

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
PONDĚLÍ
ČTVRTEK

13,00 – 18,00 hod.
13,00 – 18,00 hod.

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

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme naše čtenáře, že v průběhu letních prázdnin, se nebudou konat Neděle
v knihovně a knihovna bude otevřena pouze v pondělí a ve čtvrtek od 13:00-18:00.

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, 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.
Nová stálá výstava: Hudba v Krušnohoří
Stálou expozici rozšířila výstava přibližující hudební minulost života v krušnohorské
oblasti. Výstava rozdělená do několika tématických sekcí prezentuje kolem stovky
zajímavých exponátů od hudebních nástrojů přes tištěné záznamy po různá umělecká
a lidová ztvárnění hudebního života.

Výstava: Bez hranic. Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí
11. 6. - 18. 9. 2016
Výstava představí po Národní galerii v Praze ve zmenšené podobě neobyčejné
kulturní bohatství Krušnohorského regionu z období mezi lety 1250 a 1550. Pořízení
uměleckých památek gotiky a renesance, které se v Krušných horách dochovaly, bylo
různými způsoby spojeno s horní činností. Jedna z částí výstavy bude věnována
Jáchymovu, založeném před pěti sty lety po objevení mohutných stříbrných ložisek
roku 1516.

27. 8. 2016 komentovaná prohlídka
Začátek v 15 hodin.
Výstavou provede a zasvěceným komentářem doplní autorka výstavy doc. Michaela
Ottová z Ústavu pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

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. Zaujme vysokou sedlovou střechou krytou
šindelem ze 16. století a vzácným oltářem z dílny
Lucase Cranacha. Přijďte se podívat na skvost
našeho města.
V srpnu se konají prohlídky vždy v pondělí, středu a v pátek. Začátky jednotlivých
prohlídek jsou v 14.00 a 15.00 hodin, později nebudou návštěvníci vpuštěni.
Prohlídka trvá cca 45 min. Texty v anglickém, německém a ruském jazyce k dispozici.
Provázet Vás budou pracovnice IKC Jáchymov.
PROHLÍDKA SE NEKONÁ v pátek 5. 8. a 19. 8.
Je možná změna otevírací doby z důvodu probíhající rekonstrukce střechy. Dovíte
se na stránkách města. Děkujeme za pochopení a těšíme se na vaši návštěvu.
Vstupné: dospělí 50,- Kč, děti a studenti 30,-Kč

PROHLÍDKA KOSTELA SVATÉHO 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.
Prohlídka se uskuteční ve čtvrtek 4. 8. a 18. 8. 2016
Český výklad od 16.00 hodin
Mše se konají vždy ve středu od 16.00 hodin
a v neděli od 10.00 hodin.

MATRIKA - VZPOMÍNKA
VZPOMÍNKA
Vzpomeňte s námi na naše drahé rodiče
4. 7. to byly 4 roky, co nás opustil tatínek,
dědeček a pradědeček
pan Štefan Matvija
a 16. 8. to budou 2 roky, co nás opustila maminka,
babička a prababička
paní Julie Matvijová
S láskou vzpomínají děti s rodinami.
Kdo jste je znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Děkujeme

REKLAMA
Exkluzivně nabízíme k pronájmu penzion - zděný objekt se dvěma NP a podkrovím,
v krásném prostředí Krušných hor, na jižním úpatí Klínovce, u břehu Klínoveckého
potoka.
Objekt má restauraci, 50 míst u stolu
a 12 pokojů se 2 - 4 lůžky. Čtyři
pokoje s vlastním sociálním zařízením
(WC, sprchový kout), zbývajících
8 pokojů lze využít jako 4 apartmány
s odděleným WC a koupelnou
v předsíni nebo jako samostatné
pokoje. Restaurace s barem, jídelna
s TV, satelit a video, klubovna
s biliárovým stolem + el. šipky,
v přízemí finská sauna s vířivou
vanou. Zaveden internet + WIFI,
součástí nájmu je byt 3+kk a 2 pokoje pro personál. Penzion je plně vybavený.
V areálu sportoviště pro odbíjenou, venkovní šachy a minigolf, venkovní nekrytý
bazén a tenisový kurt s umělým povrchem, dětský koutek, venkovní krytý zahradní
gril. Ideální pro sportovní soustředění, školy v přírodě, cykloturistiku, v zimě pro
běžecké i sjezdové lyžování. Penzion je v blízkosti lanovky na Klínovec cca 800 m,
příjemná procházka lesní cestou do centra radonových lázní Jáchymov. Poplatky za
služby a energie si hradí nájemce sám podle spotřeby. Možnost domluvy o převzetí
klientely, podrobnější info v RK.

KULTURNÍ PROGRAM SRPEN 2016
RADIUM PALACE
4. 8. čtvrtek 20:00 hod.
sál
vstupné 130 Kč
VARMUŽOVA CIMBÁLOVÁ MUZIKA ZE SVATOBOŘIC – MISTŘÍNA
Muzikanti se především zaměřují na autentické podání písní a tanců kyjovské oblasti,
kde se narodili a kde žijí. Jejich repertoár je však mnohem bohatší, zahrnuje folklórní
hudbu i z dalších oblastí Moravy, z Čech, Slovenska... V současné době hraje muzika
v tomto obsazení: prim – Pavel Varmuža, terc – Petr Varmuža, viol. kontra – Jiří
Varmuža, kontrabas – Libor Vacenovský, cimbál – Richard Mokrý, zpěv – Kateřina
Martykánová (roz. Varmužová).
8. 8. pondělí 19:30 hod.
tělocvična
vstup zdarma
PRVNÍ POMOC SNADNO A RYCHLE
Česká přednáška o akutních stavech při nehodách atd. Přednášející: Jiří Borek –
záchranář.
11. 8. čtvrtek 20:00 hod.
sál
vstupné 130 Kč
ČESKÉ SAXOFONOVÉ KVARTETO
Účinkují Roman Fojtíček (alt-tenor saxofon), Radim Kvasnica (alt-soprán saxofon),
Otakar Martinovský (tenor saxofon), Zdenko Kašpar (baryton saxofon). Na
programu jazzové
melodie a evergreeny např. od G. Gershwina, J. Ježka, R. Rodgese a dalších.
13. 8. sobota 19:30 – 22:30 hod.
vstup zdarma
TANEČNÍ VEČER NA TERASE s programem
Retro módní přehlídka 20. a 30. let minulého století z dílny Salonu Elé Dance Evy
Jungmanové. Jako mávnutím kouzelného proutku zažijete atmosféru, noblesu
a eleganci dob dávno minulých. Dámy se mohou inspirovat originalitou módní
autorské kolekce. K tanci a poslechu hraje vynikající DJ David Keilhauer.
25. 8. čtvrtek 20:00 hod.
sál
vstupné 140 Kč
SMYČCOVÝ KVARTET S MARTINOU KOCIÁNOVOU
Koncert kvarteta členů Plzeňské filharmonie v čele s vynikající rozhlasovou
a televizní moderátorkou a koncertní pěvkyní Martinou Kociánovou. Účinkující:
Hana Hložková, Helena Žiláková, Alena Járová a David Niederle. Na programu:
G. Bizet – Carmen, Saint Saens – Samson a Dalila, W. A. Mozart – Malá noční
hudba, Meditace, G. Donizetti – La Favorita a další.
27. 8. sobota 19:30 – 22:30 hod.
vstup zdarma
TANEČNÍ VEČER NA TERASE s programem
Oblíbený hudební program – varietní vystoupení tanečnice a akreditované lektorky
orientálních tanců a arabského folkloru Jany Hafsy Zelené. K tanci a poslechu hraje
vynikající One Man Sax – Jan Zumr.

BĚHOUNEK
2. 8. úterý 19:30.

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.
5. 8. pátek 19:00 hod.
TERASA na 5. patře
vstup volný
LETNÍ PARTY NA TERASE S GRILOVÁNÍM
K tanci a poslechu hraje Live Duo Libuše Smetanové. Během večera vystoupí dámská
taneční skupina orientálních tanců MALIKA LAJLA TRIBE. Dobroty z grilu za
příznivé ceny! V případě nepříznivého počasí se program koná v zimní zahradě
hotelu Běhounek.
8. 8. pondělí 19:30.
sál
vstupné 30 Kč
500. VÝROČÍ ZALOŽENÍ MĚSTA JÁCHYMOV
Přednáška: PŮLTISÍCILETÍ V ŽIVOTĚ JÁCHYMOVA
Historie slavného horního města, které v době své slávy bylo po Praze druhé
nejlidnatější město v Českém království. Historie Jáchymova v pěti stoletích bude
doprovázena promítáním řady zajímavých obrázků. Přednáší: Jaroslav Ochec,
báňský odborník a znalec historie Jáchymova.
16. 8. úterý 19:30 hod.

sál
vstupné 100 Kč
LEDECKÁ DUDÁCKÁ KAPELA
Zábavný program krojované dudácké kapely z Ledecka. Na programu jsou lidové
písně z Chodska, Plzeňska a jižních Čech.
26. 8. pátek 9:00 – 17:00 hod.
sál
vstup volný
FIRMA VOLANSKÝ FASCHION OUTLET
Váš český výrobce a dodavatel české módy z Brna. Akce 2 + l zdarma na celý
sortiment.
30. 8. úterý 19:30.

sál
vstupné 120 Kč
VEČER SLAVNÝCH ŠANSONŮ
Slavné francouzské a světové šansony uslyšíte v originálním provedení skvělé
zpěvačky Jany Štěrbové. Klavírní doprovod Táňa Vaněčková. Z programu: E. Piaf:
Milord, Ne, ničeho nelituji, G.Bécaud: Podívej, kvete růže, dále Kabaret, New
York,New York aj.

CURIE - kavárna
10. 8. středa 19:30 hod.

vstupné 100 Kč

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.

23. 8. úterý 19:30 hod.
vstupné 100 Kč
TANEČNÍ VEČER S MÓDNÍ PŘEHLÍDKOU
Dámskou módu a bižuterii Vám představí butik EVA z LD Lužice. Během večera Váš
čeká malé překvapení. K tanci a poslechu hraje Jan Zumr.
31. 8. středa 19:30 hod.
COUNTRY VEČER S LONČA GANG
K tanci a poslechu Vám zahraje skupina Lonča Gang.

vstupné 100 Kč

ALTÁNEK V LÁZEŇSKÉM PARKU
5. 8. pátek v 15:00 hod.
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.
12. 8. pátek v 15:00 hod.
SVĚTOVÉ EVERGREENY NAPŘÍČ KONTINENTY
Nádherné vídeňské valčíky, milostné písně plné slunce, vášně a citu, skladby
velmistrů světové hudby a podmanivé operety. Vše v podání Jakuba Pustiny,
jedinečného tenoristy s nezaměnitelným hlasem.
19. 8. pátek v 15:00 hod.
VOCAL BAND Quartet + HENRY BAND
uvádí svou vzpomínku na legendárního zpěváka Franka Sinatru při příležitosti oslav
500. výročí založení města Jáchymova. Smíšený pěvecký kvartet VB Q je složen
z profesionálních zpěváků, hudebníků a pedagogů - Karolína Kučerová, Vlasta
Vodičková, Jan Zapf a Jan Jirmásek.
26. 8. pátek v 15:00 hod.
STANA ZPÍVÁ EDITH PIAF
Francouzské písně, filmové melodie a další slavné skladby v podání Stanislavy
Tothové. Hudební doprovod Josef Škulavík.

KULTURNÍ DŮM
19. 8. pátek 19:30 hod.
vstupné 190 Kč
TALKSHOW SE ZUZANOU BUBÍLKOVOU a
HUDEBNÍM HOSTEM ANDREA ANDREI
Interaktivní talkshow s PhDr. Zuzanou Bubílkovou, první dámou české politické
satiry, vypráví o svých veselých osobních zkušenostech s jejím hudebním hostem,
italským zpěvákem Andrea Andrei. Talkshow je doplněné o možnost přímých otázek
ze sálu.

KINO RADIUM JÁCHYMOV
3. 8. středa 19:30

vstupné 70 Kč

UČITELKA
Drama / Slovensko / Česko / 2016
Zdánlivě empatická a laskavě vyhlížející učitelka manipuluje prostřednictvím svých
žáků jejich rodiči za účelem osobního obohacení, ať už v podobě materiálních výhod,
či dokonce vidiny milostného poměru. Nejen z obavy o prospěch svých milovaných
dětí většina rodičů třídní učitelce základní školy podléhá a poskytuje jí nejrůznější
služby... Hrají: Zuzana Mauréry, Peter Bebjak, Csongor Kassai, Martin Havelka ...
6. 8. sobota 17:00

vstupné 30 Kč

PAT A MAT ve filmu
Animovaný / Rodinný / Česko /2016 / 80 min
Známí nešikové v roce 2016 slaví 40 let od svého vzniku, a byť se na stříbrném plátně
ještě nepředvedli, pro kutily jejich kalibru to přeci nemůže být problém. Obzvlášť,
když mají na půdě krabice plné filmů a pod schody promítačku, na které fanouškům
své příhody rádi odpromítají... Nebyli by to ale oni, kdyby se nepotýkali s celou řadou
nástrah...
6. 8. sobota 19:30

vstupné 70 Kč

SÁZKA NA NEJISTOTU
Drama / Životopisný / Komedie / USA / 2015 / 130 min /od 15 let
Sázka na nejistotu vypráví příběh čtyř outsiderů, kteří všechny vlky z Wall Street
proměnili v obětní beránky. Tihle čtyři byli jediní, kdo si spočítal, že světová
ekonomika nemůže růst do nekonečna. Vsadili na jednu kartu, srazili banky na kolena
a krutě se napakovali... Hrají: Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling, Brad Pitt.
10. 8. středa 19:30

vstupné 70 Kč

DCERA ČARODĚJKY
Akční / Dobrodružný / Fantasy / Rodinný / Dánsko / Česko / Švédsko / 2015/96 min
Dcera čarodějky Dina po matce zdědila nadpřirozené schopnosti: umí se podívat
člověku přímo do duše a vyvolat v něm pocity studu za jeho činy. Když je její matka
neprávem obviněna z hrůzných vražd, Dina se rozhodne odhalit pravdu... Hrají:
Rebecca Emilie Sattrup..
13. 8. sobota 19:30

vstupné 80 Kč

DVOJNÍCI
Komedie / Česko / 2016 /103 min
Honza Rambousek je svým způsobem sympatický podvodník, který je v podsvětí
ceněný jako odborník na zámky, počítače, elektroniku a auta. Je to také
nenapravitelný sukničkář, přesto ho ženy milují... Právě mu teče do bot, protože ho
má v hrsti mafián Vytloukal, kvůli velkým dluhům. Pokud Honza neukradne z galerie
obraz Dívky v modrém, tak je s ním amen... Hrají: Ondřej Sokol, Jakub Kohák, Jitka
Schneiderová, Petr Nárožný

17. 8. středa 19:30

vstupné 70 Kč

TEORIE TYGRA
Road movie / Komedie / Drama / Česko / 2016 / 101 min
Veterinář Jan už toho má dost. Poslední kapkou je smrt tchána, kterému taky došly
síly a trpělivost. Babička totiž vždy rozhodovala o jeho životě, stáří, a nakonec
i o tom, jak a kde bude pohřbený. Hrají: Jiří Bartoška, Eliška Balzerová, Tatiana
Vilhelmová, Jiří Havelka, Pavla Beretová...
20. 8. sobota 17:00

vstupné 30 Kč

MUNE - STRÁŽCE VESMÍRU
Animovaný / Dobrodružný / Rodinný / Francie / 2015 / 85 min
Aniž by o to žádal, je malý Mune, snílek a šibal, v bájném světě jmenován strážcem
Měsíce, tedy tím, kdo přináší noc a bdí nad sny. Mune ale přitahuje katastrofy
a omylem umožní strážci temna, aby ukradl Slunce....
20. 8. sobota 19:30

vstupné 70 Kč

PAŘBA V PATTAYI
Komedie / Francie / 2016 / 97 min / od 12 let
Francky a Krimo sní o odchodu z fádního života na sídlišti. Místo, kam touží jet, je
notoricky známé plážové letovisko v thajské Pattayi. Chce-li se tam ale dostat člověk
levně, potřebuje super nápad, jak vydělat peníze. Hrají: Ramzy Bedia, Gad Elmaleh,
Fred Testot, Sabrina Ouazani, Franck Gastambide...
24. 8. středa 19:30

vstupné 80 Kč

JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK
Komedie / Česko / 2016 / 120 min
Štěpán, Kendy a Karas zůstali i po dvanácti letech sami sebou. V něčem jsou však
jiní. Dospívají, ale svým typicky básnickým stylem. Je jim padesát a cítí, že by měli
dát svým životům nějaký řád a splnit si svoje touhy a přání... Hrají: Pavel Kříž, David
Matásek, Linda Rybová, Lukáš Vaculík, Filip Antonio, Tereza Brodská...
27. 8. sobota 17:00

vstupné 30 Kč

ŘACHANDA
Pohádka / Česko / 2016 / 104 min
Pohádka o rozmazlené princezně a dvou kamarádech, kteří se neživí vždycky úplně
poctivě. Až když se trojice ocitne shodou okolností v kouzelném Černém lese, kde žijí
podivné lesní bytosti, naučí se od nich to, co je nedokázali do té doby naučit sami lidé
- že tak, jak se chováme k ostatním, tak se pak oni chovají k nám. Hrají: Denisa
Pfauserová, Bolek Polívka...
27. 8. sobota 19:30

vstupné 80 Kč

STARCI NA CHMELU
Komedie / Muzikál / Romantický / Československo / 1964 / 89 min / od 12 let
Známý český muzikál, který není třeba nijak představovat. Příběh lásky, která vznikla
ke zděšení okolí na chmelové brigádě, patří mezi naše nejoblíbenější filmy také díky
skvělým písničkám, které zpívají Karel Gott...

31. 8. středa 19:30

vstupné 70 Kč

TÁTA JE DOMA
Komedie / USA / 2015 / 96 min /od 12 let
Sára (Linda Cardellini) kdysi udělala tradiční chybu. Vzala si zlobivého kluka
Dustyho (Mark Wahlberg), který byl zábavný a sexy, nicméně jen do chvíle, než se
stal otcem. Jako táta zoufale nefungoval. I proto ho později vyměnila za Brada (Will
Ferrell), jehož vždy zdobila zodpovědnost a serióznost, které si její děti bohužel
neustále pletou s nudou...

ČTENÁŘI PÍŠÍ
Jedno malé výročí
Jedno malé výročí, 140 let, mají také hodiny na věži kostela sv. Jáchyma a sv. Anny
v Jáchymově.
Po požáru města, ke konci roku 1873, už byly téměř všechny domy a také radnice
v Jáchymově zastřešeny. Na stavbu školy, která byla zapotřebí, povolila Zemská
správa, výnosem ze 14. října 1873, dotaci ze svých finančních prostředků ve výši
dvaceti tisíc zlatých. Městská rada následně rozhodla obnovit kostel sv. Jáchyma.
Vypracováním projektu byl pověřen stavitel Josef Mocker z Prahy. Projekt předložil
19. prosince. Na zasedání městského
výboru, 8. dubna 1874, byla přijata
nabídka stavitele (tehdy se užíval titul
zenický mistr nebo tesařský mistr)
Bedřicha Richtera z Potůčků, obnovit
kostel za 88000 zlatých. Cena vnitřního
zařízení byla odhadnuta, i s montáží, na
dalších 34665 zlatých. Většina peněz byla
získána z půjčky od jáchymovské
Spořitelny. Jedna z malých investic té
velké akce, které se zúčastnily firmy a
řemeslníci ze širokého okolí Města, byly
hodiny pro věž kostela. Zakázku dostala
hodinářská dílna Ludvíka Hainze z Prahy.
Ludvík Hainz starší, vyučený hodinář,
založil firmu, hodinářskou dílnu, roku
1836. V té době mu bylo teprve
jednadvacet
let.
Sídlo
měla
na
Staroměstském náměstí. Výroba se úspěšně
rozrůstala a tak mohl svého syna, po
vyučení ve vlastním podniku, poslat na
"zkušenou" do Švýcarska. Sám byl dokonce pověřen péčí o orloj na Staroměstské
radnici. To bylo velké uznání jeho mistrovství. V roce 1866 se, už otec a syn společně,
zúčastnili "velké přestavby" orloje. Když po několika letech převzal Ludvík mladší
otcovu firmu, specializoval se na výrobu kyvadlových hodin a velkých hodin do věží.
Jedny z těch tří set věžních hodin, které byly v jeho továrně vyrobeny, jsou také

v Jáchymově. Byly vyrobeny roku 1876. Společnost L. Hainz, s.r.o. se, mimo výroby,
stará i v současné době o desítky historických hodin v Čechách.
Na věži našeho kostela jsou zvenčí, na třech stranách věže, velké ciferníky
s ručičkami. Římské číslice a ručičky jsou zlacené. Uprostřed prostředního číselníku
je pomalu se otáčející koule, která má jednu polovinu černou a s druhou zlacenou, ta
ukazuje měsíční fáze. Jedna otočka trvá 28 dnů. Ručičky hodin, i ta koule, jsou
poháněny z jednoho centrálního hodinového soustrojí. Spojení obstarává soustava
hřídelů, kloubů a ozubených koleček. Původně se musely každý den hodiny natahovat,
což znamená vyšlapat ve věži 80 schodů. Již před léty sestrojil hodinář Miloš
Flosman a spol. malé soustrojí s elektromotorem, které to původní pohánělo. Od té
doby je také v klidu dvaapůl metru dlouhé kyvadlo. Další modernizace, vždy se
souhlasem Úřadu památkové péče, byla provedena roku 2015. Ovládání je nyní
dálkové, tak lze také seřídit hodiny při změnách času na jaře a na podzim. Nové
soustrojí je zhruba čtyřicetkrát menší, než to původní.
R. Jan Eisenstein.
Na fotografii jsou, dole to staré, původní, nahoře nové, poháněcí soustrojí věžních
hodin kostela

Veteráni v Jáchymově
V sobotu 15. 7. 2016 Jáchymovem projelo 64 krasavců - veteránů. Na Novém Městě
měly automobily "veteránskou časovku". Musely projet měřený úsek zadanou
průměrnou rychlostí, ani rychleji, ani pomaleji. Na jednom místě směly zastavit,
počkat, pokud jely příliš rychle. Úloha to nebyla jednoduchá, silnice v měřeném
úseku má značné stoupání a řadu ostrých zatáček.
Jaroslav Ochec
.

Poděkování –„Pomáhat a chránit“
Děkuji všem policistům OO PČR Jáchymov, kteří se podíleli na vypátrání mého
odcizeného telefonu. Díky týmové práci se podařilo telefon najít ve velmi krátké době.
Katka Albrechtová

SKAUTSKÉ STŘEDISKO ARNIKA
Letošní prázdniny jsme zahájili minipuťákem. Hned první prázdninovou neděli jsme
vyrazili na 3 dny po místech, kde jsme v minulosti měli tábor. Z různých důvodů jsme
se na cestu vydali jen ve čtyřech, večer a noc však s námi trávili někteří z těch, kteří
se cesty nemohli zúčastnit ze zdravotních důvodů.
První den jsme zamířili od radnice přes městský rybník, Abertamskou křižovatku
a Myslivny na místo nedaleko našeho posledního tábořiště na Božím Požehnání.
Odpoledne
jsme
se
věnovali
odpočinku, přípravě ohně, koupání
a stavěli stan a provizorní přístřešek.
Navečer ještě krátce zapršelo.
V pondělí jsme se probudili do
slunečného avšak mrazivého rána. Po
snídani jsme uklidili tábořiště, sbalili
si věci a vydali se zase na cestu. Asi
v polovině cesty (v Horní Blatné) jsme
doplnili zásoby a zamířili na další
naše bývalé tábořiště v Liščím koutě
nedaleko Nových Hamrů. Bylo krásné
slunečné odpoledne, připravili jsme si
spaní a pomocí křesadla a březové
kůry jsme si rozdělali oheň na
přípravu jídla. U ohně jsme vydrželi
po pozdní noci, povídali jsme si
a vzpomínali.
Úterní ráno již nebylo tak slunečné,
ale na déšť to ještě chvíli nevypadalo.
Po uklizení tábořiště a sbalení věcí
jsme ještě nalehko bez batohů vyrazili
přes bývalou obec Chaloupky na
Přebuz - další z našich bývalých
tábořišť. Dokonce se nám cestou
vyhnul i avizovaný polední déšť. Domů jsme se z důvodu složité dopravní dostupnosti
vydali auty kamarádů.
Byla to pěkná akce na zahájení prázdnin, při které jsme si někteří místy sáhli
hluboko...
Fotografie z našich akcí jsou k prohlédnutí ve střediskové fotogalerii:
http://arnikajachymov.rajce.idnes.cz.
Tomáš Barth
vedoucí střediska

TJ JÁCHYMOV - FOTBAL
ROZLOSOVÁNÍ: 1.B TŘÍDA, PODZIM 2016
KOLO DATUM

12.
13.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

14.8.
21.8.
28.8.
04.9.
11.9.
18.9.
24.9.
02.10.
09.10.
16.10.
23.10.
30.10.
06.11.

DEN

NEDĚLE
NEDĚLE
NEDĚLE
NEDĚLE
NEDĚLE
NEDĚLE
SOBOTA
NEDĚLE
NEDĚLE
NEDĚLE
NEDĚLE
NEDĚLE
NEDĚLE

ČAS

15.00
14.00
15.00
16.00
15.00
15.00
10.30
15.00
14.00
15.00
10.30
14.30
14.00

ZÁPAS

TJ JÁCHYMOV - FK LOKET
JISKRA PLESNÁ - TJ JÁCHYMOV
TJ JÁCHYMOV - SK D RYCHNOV
TJ HRANICE - TJ JÁCHYMOV
TJ JÁCHYMOV - SPARTAK H SLAVKOV
TJ JÁCHYMOV - DYNANO KRAJKOVÁ
FK SKALNÁ - TJ JÁCHYMOV
TJ JÁCHYMOV - B KR. POŘÍČÍ“B“
SK KRASLICE - TJ JÁCHYMOV
TJ JÁCHYMOV - FK SMB BOCHOV
SLAVOJ KYNŠPERK - TJ JÁCHYMOV
TJ JÁCHYMOV - SOKOL L KYNŽVART
1.FC K. VARY“B“ - TJ JÁCHYMOV

ODJEZD

KM

12.00

160

13.45

192

8.45 144
12.00 108
8.45 100
12.40

40

ROZLOSOVÁNÍ: ŽÁCI OKR. PŘ, PODZIM 2016
KOLO DATUM

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

DEN

ČAS

27.8.
03.9.
10.9.
17.9.
24.9.
01.10.
08.10.
15.10.

SOBOTA
SOBOTA
SOBOTA
SOBOTA
SOBOTA
SOBOTA
SOBOTA
SOBOTA

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
13.30
10.00

29.10.
05.11.

SOBOTA
SOBOTA

10.00
10.00

ZÁPAS

TJ JÁCHYMOV - ČECHIE DALOVICE
FK NEJDEK - TJ JÁCHYMOV
TJ JÁCHYMOV - DDM STARÁ ROLE
TJ JÁCHYMOV - BEČOV/ÚTVINA
KSNP SEDLEC „B“ - TJ JÁCHYMOV
TJ JÁCHYMOV - FK BOCHOV
SK TOUŽIM - TJ JÁCHYMOV
TJ JÁCHYMOV - SOKOL CHYŠE
VOLNO
TJ JÁCHYMOV - VOJKOVICE/KYSELKA
SOKOL ŽLUTICE – TJ JÁCHYMOV

ODJEZD

KM

8.30

52

8.30

40

11.45

96

8.15

94

REKLAMA
PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá a
Dominant ve všech barvách. Stáří 14- 19 týdnů.
Cena 149-180,- Kč/ ks.
Prodej se uskuteční: 31. srpna 2016
Jáchymov – autobusová zastávka u radnice - 14.35 hod.
Prodeji slepiček -výkup králičích kožek- cena dle poptávky.
Informace : Po-Pá 9.00 – 16.00 hod. tel.601576270, 606550204, 728605840

