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V tomto čísle si přečtete:
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slovo starosty
slovo místostarostky
rada města
kulturní program
jubilea
sport, ostatní články
• pozvánky na kulturní akce
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NÁVŠTĚVA PREZIDENTSKÉHO PÁRU V JÁCHYMOVĚ

Čekání na příjezd

Už jsou tady….

Setkání s občany města Jáchymova

Uctění památky politických vězňů

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
v rámci návštěvy Karlovarského kraje navštívil dne 13. září 2011 naše město
prezident České republiky Václav Klaus s manželkou Lívií. Vzácnou návštěvu
doprovázel hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný s manželkou a další
hosté.
Na začátku své návštěvy prezident Václav Klaus uctil památku obětí
jáchymovského pekla položením věnce u Brány svobody. Poté v rámci setkání
s občany Jáchymova vystoupil před radnicí na podium a po úvodních projevech
(na závěr článku si dovolím uvést svůj příspěvek) byl připraven na otázky
občanů. Poté odešel na radnici, kde proběhlo setkání se zastupiteli města a
dalšími hosty. Na závěr asi 20 min. debaty provedl prezident zápis do kroniky
města, k jehož podpisu se připojila i manželka Lyvie a převzal z rukou starosty
dar na rozloučenou – knihu „Kronika města Jáchymov.“
Celý program návštěvy Jáchymova byl zakončen slavnostním obědem
v Radium Palace za účasti gen. ředitele MUDr. Bláhy a pozvaných starostů
z celého Karlovarského kraje.
Můj příspěvek:
„Vážený pane prezidente,
dovolte mi, abych Vás jménem občanů Jáchymova přivítal v našem městě.
Jáchymov je místem mnoha tváří – je branou do Krušných hor a málokterá obec
se může pochlubit malebnější krajinou, která město obklopuje. Jáchymov je také
město s čilým lázeňským ruchem. Je také místem, jehož bohatství vězelo ukryto
pod zemským povrchem. Zatímco to stříbrné přineslo Jáchymovu slávu, uranové
se stalo spíše jeho prokletím. Zničilo historickou krásu našeho města a z onoho
zpustošení se Jáchymov nevzpamatoval dosud.
Jelikož vím, že v našem městě nejste poprvé, rád bych alespoň konstatoval, že
od doby Vaší předchozí návštěvy se podařilo proces chátrání města alespoň
zastavit. Ve městě přesto zůstává celá řada naprosto vybydlených objektů, bez
jakéhokoliv zájmu ze strany soukromých vlastníků s tímto stavem cokoliv dělat.
Je nutné zdůraznit, že tento stav není město, bez pomoci státu a Karlovarského
kraje, schopno vyřešit.
Jáchymov se ocitl více než kdy jindy na periferii – jak geografické, tak i
periferii obecného zájmu. V minulosti tomu tak nebylo, město navštěvovala celá
řada osobností. T. G. Masaryk se sem dokonce opětovně vracel, přestože neměl
zdaleka takovou zálibu v lyžování jako Vy. Snad Vás upoutá informace, že na
Klínovci v těchto dnech vyrůstá nejmodernější sedačková lanovka v České
republice.
Pane prezidente, jsme rádi, že po dlouhé době zavítal do našeho města
nejvyšší státní představitel. Možná se konečně začíná naplňovat staré místní
proroctví o tom, že Jáchymov třikrát povstane ke slávě. Dvakrát se už stalo…“.
Ing. Bronislav Grulich

SLOVO MÍSTOSTAROSTKY

Vážení spoluobčané,
dnešní příspěvek začnu poděkováním všem, co se zasloužili o vybudování
dětského hřiště „TOLÁREK“ za čp. 1031. Nemalé poděkování patří sponzorovi
ČEZ, od kterého jsme při slavnostním otevření hřiště převzali šek na 258.000,Kč v rámci programu „Oranžové hřiště“. Město zafinancovalo ze svého
rozpočtu zbývající část z celkové částky 540.000,- Kč. Finální úpravy provedli
pracovníci Služeb města. Při stavbě hřiště je potřeba zmínit zapojení se i občanů
města, kteří si zde odpracovali svůj podíl v rámci veřejné služby.
Provoz dětského hřiště jsme slavnostně zahájili přestřižením pásky za účasti dětí
MŠ. Tohoto úkolu se s důležitostí, která tomuto aktu náleží, zhostila Viktorka
Klochaňová.
Ale abych nepsala jen o dětském hřišti. V září naše město v rámci cesty po
Karlovarském kraji navštívil pan prezident s manželkou. Po položení věnce
k památníku, krátce pohovořil k občanům.
A co nás čeká – příprava na ochranu památek (za podpory Krajského úřadu a
ministerstva kultury, odbor památkové péče) s cílem dosáhnout zařazení na
Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Úkol je to
nelehký, ale pomůže-li městu i vlastníkům s opravou památek, stojí za to se
zapojit.
místostarostka Ingeborg Štiková

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
20. zasedání rady města ze dne 30. srpna 2011:
• trvá na svém usnesení č. 9.3 ze dne 16.8.2011 ve věci zjištění stavu krovu
a dřevěných konstrukcí na Špitálním kostele v Jáchymově a žádá o
předložení zprávy odborného pracovníka.
• požádala pana Ing. Bohdálka o předložení zprávy o činnosti o.p.s.
Montanregion, a to do 30.9.2011.
• uložila OHS vypracovat kompletní dokumentaci hřbitova vč. kolumbária a
předložit do 30.9.2011.
• uložila OHS upravit řád veřejného pohřebiště a předložit do 30.9.2011 ke
schválení.
21. zasedání rady města ze dne 1. září 2011:
• se shodla nevyhovět námitce stěžovatele firmy Toužimská stavební
společnost, s r.o., Stará Kysibelská 1/8, 360 09 Karlovy Vary.

22. zasedání rady města ze dne 12. září 2011:
• schválila rozpočtové změny č. VII (č. 33 - 35) ve výdajích a příjmech v r.
2011: v příjmech navýšení o 153.741,- Kč a ve výdajích navýšení o
153.741,- Kč.
• schválila přidělení a užívání bytu v Jáchymově, Na Slovanech 1053, byt č.
32, paní Anně Kauerové, bytem Jáchymov, Husova 511 s tím, že dle
nového Domovního řádu DPS se v bytech zakazuje držení zvířat. Nový
nájemce je povinen zajistit si revizi nutnou pro připojení odběrného místa
elektřiny domácnosti u společnosti ČEZ Karlovy Vary na vlastní náklady.
• schválila přidělení a užívání bytu v Jáchymově, Na Slovanech 1053, byt č.
26, paní Erice Bernhartové, bytem Jáchymov, Štěpova 756 s tím, že dle
nového Domovního řádu DPS se v bytech zakazuje držení zvířat. Nový
nájemce je povinen zajistit si revizi nutnou pro připojení odběrného místa
elektřiny domácnosti u společnosti ČEZ Karlovy Vary na vlastní náklady.
• schválila odpuštění základního nájmu za užívání nebytových prostor v č.p.
1031 po dobu říjen až prosinec 2011 paní Haně Heleczové, paní Lucii
Krechňákové, paní MUDr. Erice Handrychové, panu MUDr. Pavlu
Hechtovi a panu MUDr. Petru Kadlečkovi.
• schválila Pravidla města Jáchymov pro přidělování obecních bytů do
nájmu občanům.
• schválila výši smluvního nájemného 45,- Kč/m2/měsíc.
• schválila výši sociálního nájemného 30,- Kč/m2/měsíc.

• schválila firmu Strabag, a.s., o.z. České Budějovice, oblast západ,
Závodní 4/12, 360 06 Karlovy Vary, na stavbu „Multifunkční veřejné
sportoviště a dětské hřiště Slovany“ za cenu 5.016.460,- Kč vč. DPH a
pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Dále stanovila následující
pořadí: - J.I.H. Ing. Jiří Huptych, Na vrších 7, Praha 10; - Algon, a.s.,
Čsl.armády 19, Hostivice; - Videst, s r.o., Sokolovská 179/79, Karlovy
Vary; - Swietelsky stavební, s r.o., Pohraniční stráže 58, Svatava.

23. zasedání rady města ze dne 20. září 2011:
• schválila jako vítěze výběrového řízení na „Opravu chodníku a schodů
z Třídy Dukelských hrdinů na ulici B. Němcové“, firmu STRABAG a.s.,
Závodní 4/12, 36006 Karlovy Vary za cenu 987 611 ,- Kč (včetně DPH) a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Zpracovala: Hynková

UPOZORNĚNÍ
Výstavu fotografií z návštěvy prezidentského páru v Jáchymově, která se konala
13.9.2011, si můžete prohlédnout v bývalé restauraci Radničního sklípku.
Žákovské a studentské průkazky.
Opět začala škola a Informační centrum Vám pomůže zařídit žákovské a
studentské průkazky. Také je možno u nás pořídit čipové karty. Pořídíte u nás
také jízdenky a místenky na autobus.

Pozvánka pro seniory
Srdečně Vás zveme na posezení
s občerstvením a hudbou věnované
Dni seniorů - 7.10.2011
od 17.00 hodin
v bývalé restauraci Radničního sklípku,
srdečně Vás zve
Město Jáchymov ve spolupráci s kulturní komisí a Informačním centrem
Jáchymov

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

ŽIVOTNÍ JUBILEA
V říjnu se dožívají významných výročí
naši spoluobčané:
Josef Lexa
Alenka Šulcová
Irena Fischerová
Ludvík Bieneberg
Bohumila Loukotová
Júlia Ševicová
Ludmila Korousová
Pavel Benda
Růžena Rauscherová
Kristina Škrabalová

Všem jubilantům blahopřejeme a připojujeme
přání dobrého zdraví a pohody.

NAROZENÉ DĚTI:
Vítáme mezi nás nové občánky
Adriana Strnadová
Blahopřejeme rodičům a přejeme
Vám život plný radosti.

PROHLÍDKA KOSTELA SV. JÁCHYMA
Pro prohlídku kostela sv. Jáchyma během dne je otevřen zadní (severní) portál.
Přijďte si prohlédnout nádherný novogotický interiér a
několik renesančních pamětihodností, které se dochovaly
po požáru v r. 1873.
Po požáru v roce 1876 vysvětil kostel arcibiskup pražský
kardinál Schwarzenberg.
Novogotickou stavbu navrhl architekt Josef Mocker.
Roku 1992 byly instalovány nové zvony a vysvěceny
světícím biskupem pražským F. V. Lobkoviczem.
Prohlídky se uskuteční: 6.10. a 20.10. 2011
český výklad v 16.00 hodin:
německý výklad v 15.00 hodin
Mše se konají vždy ve středu od 16.00 hodin a
v neděli od 10.00 hodin.

PROHLÍDKA ŠPITÁLNÍHO KOSTELÍKU
Navštivte nejstarší dochovanou raně renesanční
stavbu našeho města. Špitální kostel postavený
v letech 1516 - 1520 nebyl jako jediná budova
zničen rozsáhlým požárem na konci 19. století.
Zaujme vysokou sedlovou střechou krytou šindelem
ze 16. století a vzácným oltářem z dílny Lucase
Cranacha. V prostorách kostela se nachází výstava s tématikou 16. století
v našem městě „Jáchymov na výsluní“.
Od května 2011 pro zájemce město Jáchymov připravilo pravidelné prohlídky.
Provázet Vás budou pracovnice IKC Jáchymov.
Prohlídky se konají: v úterý 4., 11., 18., 25. 10. od 14.00 do 16.00 hodin
ve čtvrtek 6., 13., 20., 27. 10. od 14.00 do 16.00 hodin
Prohlídky probíhají ve 14.00, 14.45, 15.30 hodin.
Vstupné: dospělí 50,- Kč, děti a studenti 30,-Kč
Vydává Informační centrum Jáchymov dle povolení č. MKČRE 12304 Tel.: 353 811 379
Počet výtisků 400 ks. Tisk a grafika: Turistické informační centrum Jáchymov.
Redakční rada: L. Kulhavá, M. Fučíková, T. Barth, P. Javůrková, A. Plačková, L. Šafránková.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MARIE CURIE SKLODOWSKÉ
A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Zahájili jsme nový školní rok
1. září je pro žáky vždy velmi důležitým dnem. Nejvíce nedočkaví byli určitě
prvňáčci a žáci ,,nulky". I letos se nám podařilo kromě speciální třídy otevřít
další ročník přípravné třídy. Celkem tak naši školu navštěvuje 131 žáků. Jak
probíhal první školní den, můžete vidět na fotografiích nebo na
www.zsjachymov.cz
Za ZŠ Ladislava Kulhavá
Pomůžete nám?
Máte rádi přírodu a chcete nám pomoci? Naše škola se přihlásila do
ekologického programu Recyklohraní. Náplní této celostátní akce je sběr
použitých baterií, NP3 přehrávačů, mobilů a dalších menších elektrospotřebičů.
Za odvezený odpad získáme body a žáci mohou obdržet odměny v podobě
společenských her nebo různé školní pomůcky. Pokud máte doma tyto
nepotřebné věci, nevyhazujte je do popelnic, ale předejte u nás ve škole!
Pomůžete nejen životnímu prostředí, ale i našim žákům. Děkujeme.

SLOVO KRONIKÁŘE
VELKÝ PITAVAL Z MALÉHO MĚSTA …
Vážení spoluobyvatelé a poctiví čtenáři, ráda bych se vrátila na stránky
Zpravodaje s pokračováním morové historie města. Možná tedy s tématem
poněkud morbidním, ale, zdá se, výborně se hodícím k podzimní atmosféře.
Ostatně tahle starost už nás asi netrápí….. Takže jak to bylo dál:
Již jsem se zmiňovala, že v Jáchymově působili v době velkých
epidemií poměrně slušní lékaři a napadlo je zkoumat, proč se nemoc do našeho
města tak často vrací. A kupodivu a k mému velkému údivu neobjevili nic moc
nečekaného ani překvapivého.
Především se ukázalo, že velkou roli hraje jedovatý vzduch - obzvláště
kysličník siřičitý a arsenovodík, uvolňující se z rudného bohatství a způsobující
„nerudnost“ krajiny a obyvatel, nahrával moru. Lidé otrávení – v jakémkoli
smyslu – totiž, jak známo, představují pro nemoci mnohem lepší terč. A kromě
toho, že v Jáchymově byla v 16. století obrovská hustota obyvatel – cca 10 –15
horníků na jednu chatrč (tehdy se to alespoň dalo spočítat, že?) kritizují lékaři
„překvapivě“ také rozmařilý způsob života místních obyvatel – tedy mírně
řečeno.
U tohoto jevu se na chvíli zastavme. Mám dojem, že tomu totiž dokonale
rozumíme – veselý hospodský život je výbornou kompenzací jinak krušného
života v našich podmínkách. A napadne nás asi také, že alkohol je dobrý
protijed proti všem těm jedovatým plynům, kterým jsme vystaveni, a vůbec proti
všemu a také vůbec a hlavně jako prevence….
Napadá Vás totéž? Pak jste skutečně pravověrní dědicové Jáchymovské
minulosti. Ale nepředbíhejme. V roce 1533 byla v Jáchymově tak bídná úroda,
že se tomuto roku začalo říkat „rok smradlavého vína“ – jasné vymezení priorit
– ovšem pak se není co divit, že lidé svou bídnou situaci toužili zapít. Městská
rada – jako už mnohokrát - musela přistoupit k umravnění svých občanů. Tento
rok však došlo i k trestním postihům. A tady je možné vidět inspiraci pro
současnost.
Protože při pitkách a tanci docházelo k povyku a výtržnostem končícím
často ohrožováním zbraněmi, bylo zakázáno nosit na zábavy zbraně. Nedočetla
jsem se sice o tom, jak se plnění tohoto nařízení kontrolovalo v době, kdy nebyl
detektor, ale předpokládám, že tehdejší zbraně byly větších rozměrů, anebo
možná se to příliš nekontrolovalo. Tak ale konečně trestal se výstřední způsob
oblékání – v Jáchymově ovšem nebyla možnost se tehdy levně a nenápadně
ošatit z vietnamských kolekcí – a nevázaný pohlavní život – pravda tady se
hranice trochu posunula, ale také by se něco našlo. Kdo zaklel při tanci byl
potrestán pokutou 5 rýnských zlatých, kdo vyvolal rvačku 10 zlatých a kdo
způsobil bitku se zbraní v ruce musel na třicet let opustit město…. To je asi fér.
Jan Mathesius káže v kostele o ďáblovi opilství a přejídání sídlícím
v duších obyvatel, ale horníci si asi myslí něco v tom smyslu, že se mu to lehko

káže, když nemusí pod zem dobývat stříbro – sankce ani výhrůžky se totiž
nesetkávají s úspěchem. Městská rada ještě vymezí dobu ukončení akcí – a tedy
nočního klidu – na čtvrtou hodinu ráno v zimě a pátou v létě. (To asi nebyl
problém, ale moc jste se nevyspali.) Dále zakazuje veřejnou vyhláškou
načepovat jednotlivci více než 5 holb piva (1 holba je asi 0,7 litru), ale město se
vesele veselí dál.
A tak v 17. století zbývá ze slávy města Jáchymov jen tahle poslední
nemravná sláva. Jistý německý dramatik hledaje vhodné přirovnání napsal ve
své komedii: „Pojď sem, můj pacholku, a zazpívej jednou jako opilci a hýřilové
z Jáchymova.“
A pak ať někdo vypráví o zániku historických tradic!!!! Takže hezké
dlouhé podzimní večery!
kronikářka

NAD JÁCHYMOVEM SE VZNÁŠELI DRACI
28. září 2011 se nad Kloboukem vznášelo dvacet devět draků, znázorňujících
nejen klasické draky, ale také například Batmana, sovu, broučky, klauna. Spolu
s dětmi se dostavili také dospěláci. Přišly celé rodiny a draky pouštěli s dětmi
tatínkové, maminky, ale také dědečkové a babičky. Bylo krásné slunečné počasí,
vítr foukal tak jak jsme potřebovali, takže létání nic nebránilo. Kdo se kolem 15
hodiny podíval na Klobouk, viděl jak draci létali vysoko.
Odpoledne jsem si velice užili a všichni zaslouženě obdrželi sladkou odměnu,
diplom, a ti kterým draci vydrželi létat celou hodinu ještě malou hračku. Cenu
za nejvíce a nejdéle létajícího draka obdržel Vojtěch Laitl. Cenu za nejhezčího
draka vyrobeného doma vyhrála Karolínka Lepičová.
Těšíme se zase za rok.

Organizátoři a porota

KRÁLOVSKÁ MINCOVNA INFORMUJE
nám. Republiky 37, 362 51 Jáchymov
e-mail: mincovna@kvmuz.cz

tel.: 736 754 831,

Otevřeno: květen – září út – ne 9 – 12, 13 – 17 hodin
říjen – duben st – ne 9 – 12, 13 – 17 hodin

PŘEDNÁŠKA 15. 10., 17 hodin - Kdo byl Anton Gnirs, archeolog?
Přednáška historika muzea Stanislava Burachoviče o zdejším významném
archeologovi Antonu Gnirsovi. Významné jsou nejen Gnirsovy objevy římských
památek, ale také jeho soupisy památek na Karlovarsku a další práce ze zdejší
oblasti. Přednášku doprovodí obrazová prezentace.
Kdo byl Anton Gnirs, archeolog?
V muzeu Královská mincovna v Jáchymově se uskuteční 15. října od 17 hodin
přednáška historika Stanislava Burachoviče o významném archeologovi Antonu
Gnirsovi.
"Anton Gnirs byl vynikající archeolog, který proslul dalece nad regionální
rámec. Velice významný je rovněž jeho přínos historii Karlových Varů a
Karlovarska a právě to bude ústředním tématem přednášky, kterou doprovodí i
obrazová prezentace," říká Burachovič.
Po 1. světové válce se Gnirs usadil v Lokti, kde žil až do své smrti v roce 1933.
"Pro Karlovarsko je významná celá řada jeho knih, které se zabývají soupisem
památek. Sepsal vynikající topografie památek Loketska a Tepelska. Bohužel
třetí topografická kniha o památkách Karlovarska za jeho života nevyšla. Vyšla
až v roce 1996 v Mnichově zásluhou jeho dcery, dr. Anny Gnirsové, která knihu
dala velice složitými cestami dohromady. Gnirs napsal dále celou řadu
zajímavých knížek, mezi nimi například o Svatošských skalách nebo průvodce
Loktem. Jako první se intenzivně zabýval relikviářem sv. Maura, který detailně
popsal a který v souvislosti s 2. světovou válkou zmizel. Zabýval se rovněž
výzkumem Chebského hradu," přibližuje Burachovič.
Mezi nejvýznamnější archeologické objevy Antona Gnirse patří odkrytí celé
řady římských památek v dnešním Chorvatsku, konkrétně ve městě Pula a na
souostroví Brioni. To ještě v dobách Rakousko-Uherska. V době první
československé republiky odkryl na Moravě dvě stanice římského vojska - v
Mušově a ve Stupavě.
"Prokázal tak přítomnost římského vojska na Moravě. Napsal o tom řadu studií
a vydobyl si tím takovou slávu, že vykopávky navštívil osobně prezident Masaryk
a nechal se Gnirsem provést," upozorňuje Burachovič.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

TÝDEN KNIHOVEN 15. ročník
celostátní akce k prezentaci knihoven a jejich služeb co nejširší veřejnosti
Motto „15. kraj České republiky – kraj knihoven“ k návštěvě knihovny přímo
vybízí a láká. Bohatý a pestrý knižní fond naší městské knihovny určitě uspokojí
každou vyhladovělou čtenářskou dušičku. Najdete v něm mnoho zajímavých
knih, které nejen pobaví, pohladí, povzbudí a rozptýlí, ale i informují a poučí.
Co Vás tedy v týdnu od 3. 10. - 9. 10. 2011 čeká?
V pondělí, úterý a ve čtvrtek během otevírací doby registrace nových čtenářů
zdarma, amnestie pro dlužníky. Děti se mohou těšit na literární křížovky a
doplňovačky se sladkou odměnou, maminky na mateřské dovolené na výstavku
knih „Čteme dětem na dobrou noc“, senioři na surfování po internetu zdarma,
čtenářky a čtenáři na spoustu novinek nejen z romantického žánru, máme
připraveny nové tituly s vojenskou, detektivní, špionážní, dobrodužnou
literaturou a literaturou faktu.
Jako bonus pro naše návštěvníky v Týdnu knihoven máme připravenou výstavku
knih o životě a díle básníka, sběratele lidové slovesnosti a překladatele Karla
Jaromíra Erbena, od jehož narození uplyne letos na podzim 200 let.
Přijďte se zaregistrovat jako čtenáři zdarma, vypůjčit zajímavou knihu, přečíst
denní tisk nebo brouzdat po webové síti.
Na Vaši návštěvu nejen v Týdnu knihoven 2010 se těší knihovnice:
Karin Pašková a Miluše Veselá.

Městská knihovna v Jáchymově je otevřena takto:
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
ČTVRTEK

13,00 – 18,00 hod.
10,00 –12,00 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

PŘEHLED KULTURNÍCH PROGRAMŮ ŘÍJEN 2011

4.10. úterý v 19.00 hod.

Curie – kavárna

vstup Kč 50,-

„TANEČNÍ VEČER S OCHUTNÁVKOU VÍNA“
k tanci a poslechu hrají Staročeští Pepíci
5.10. středa v 19.30 hod.

Curie - předsálí kavárny

vstup volný

PŘEDNÁŠKA Dr. Gerzanicové – Hons „ JAK MOHLI AUSTRALŠTÍ
DOMORODCI ABORIGINALS PŘEŽÍT 40 000 LET V POUŠTI“
6.10. čtvrtek v 19.30 hod.

Radium Palace

vstup Kč 120,-

OPERNÍ A OPERETNÍ ÁRIE V DOBOVÝCH KOSTÝMECH
Na programu: W. A. Mozart, G. Verdi, F. Lehár, J. Strauss, A. Dvořák aj.
Účinkují: Plamen Prokopjev – tenor, Jiří Rajniš – baryton, Eva Charvátová soprán
7.10. pátek v 19 – 22.30 hod.
Ak. Běhounek
vstup volný
VINOBRANÍ - k poslechu a tanci hraje cimbálová muzika z Jirkova
Burčák, víno, pálenka, koláčky, losování o ceny, ....
Rezervace míst u program. specialistky LH Běhounek.
11.10. úterý v 19.00 hod.

Curie – kavárna

vstup Kč 50,-

„TANEČNÍ VEČER S UKÁZKOU MÍCHANÝCH NÁPOJŮ“
k tanci a poslechu hraje harmonikářské duo Homolkovi, ukázkové nápoje budou
slosovány
12.10. středa v 19.00 hod.
Ak. Běhounek
vstup Kč 70,Společenský taneční večer s varietním vystoupením - TRAVESTIE SHOW,
k poslechu a tanci hraje Jan Zumr
13.10. čtvrtek v 19.30 hod.
Radium Palace
vstup Kč 100,Členové orchestru Městského divadla v Ústí nad Labem a Severočeské
filharmonie v Teplicích BRASS BOMBERS zahrají originální českou a
německou dechovku, ale i evergreeny a moderní taneční hudbu.

14.10. pátek v 19.30 hod.

Kostel Sv. Jáchyma

vstup Kč 190,-

THE BEST OF CLASSIC - varhanní koncert duchovní hudby
se sopránem a houslemi.
Slavné houslové skladby a árie mistrů baroka a klasicismu zazní v podání
předních českých umělců, sólisty Státní opery Praha – houslisty Filipa
Himmera, varhanice Michaely Káčerkové a sopranistky Hany Krejčové.
18.10. úterý v 19.00 hod.

Curie – kavárna

vstup Kč 50,-

„TANEČNÍ VEČER S VINOBRANÍM“
k tanci a poslechu hraje p. Olah, ochutnávka vína, slané tyčinky.
21.10. pátek v 19.30 hod.

Kulturní dům

vstup Kč 80,-

„DUDÁCKÁ KAPELA“
vtipné vystoupení dudáků z Tachova
25.10. úterý v 19.30 hod.

Ak. Běhounek

vstup Kč 130,-

SALÓNNÍ ORCHESTR Mariánské Lázně
předvede jedinečnou show se sopranistkou z Prahy Markétou Halířovou. Na
programu slavné a známé operetní melodie a skladby známých mistrů a
skladatelů.
28.10. pátek v 19.30 hod.
190,-

Kostel Sv. Jáchyma

vstup Kč

AVE MARIA
varhanní koncert duchovní hudby se sopránem a trubkou
Účinkují přední čeští umělci mladé generace. Michaela Káčerková – varhany,
Libuše Myřátská – zpěv, Adam Richter, sólista Státní opery Praha – trubka.
30.10. neděle v 19.00 hod.

Curie – kavárna

vstup Kč 70,-

„TANEČNÍ VEČER S MÓDNÍ PŘEHLÍDKOU“
a prodejem předváděných modelů a doplňků od firmy Eurofashion – k tanci a
poslechu hraje pan Zumr.
31.10. pondělí v 15.00 hod.

salonek Praha
„DLABÁNÍ DÝNÍ“
přijďte si pohrát a vytvořit vlastní Halloweenskou dýni.

vstup Kč 50,-

PROGRAM KINA ,,RADIUM“ JÁCHYMOV ŘÍJEN 2011
1.10. sobota

19.30 hod.
OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE

české drama dle B. Hrabala z r. 2006, přístupné od 12-ti let, délka 120 min.
Tématem Hrabalova slavného románu je životní dráha číšníka, později hoteliéra
a nakonec cestáře v době politických zvratů první půle dvacátého století.
Mnohokrát v životě pocítí, že jím druzí opovrhují pro malý vzrůst, pro sympatie
k Němcům, pro jeho češství, proto, že má původ odloženého dítěte, i pro
osobitou životní filozofii. Nikdy však nezatrpkne, neoplácí nenávistí, nemstí se.
Touží po bohatství a uznání ve své profesi, touží po milující ženě - ale dostává se
mu jich jen krátce.
hrají: Ivan Barnev, Oldřich Kaiser, Julia Jentsch, Milan Lasica, aj.
vstupné: 70,- Kč
5.10. středa

19.30 hod.
KRÁLOVA ŘEČ

koprodukční historické drama r. 2010, titulky, přístupné od 12-ti let
délka 118 min.
Po smrti otce, anglického krále Jiřího V. a skandální abdikaci krále Eduarda
VIII., je Bertie, který celý život trpí vadou řeči, nečekaně korunovaný králem
Jiřím VI. Země stojí na prahu 2. světové války a zoufale potřebuje silného vůdce.
Proto králova žena Alžběta, budoucí královna matka, domluví svému muži
setkání s excentrickým terapeutem řeči Lionelem Loguem. Po tuhém začátku se
tito dva ponoří do neobvyklého způsobu léčby a časem mezi nimi vznikne
nenarušitelné pouto.
hrají: Colin Firth, Geoffrey Rush, Helena Bonham Carter, Guy Pearce, aj.
vstupné: 70,8.10. sobota

19.30 hod.

MÁJ
český poetický film režiséra F.A.Brabce z r. 2008, přístupné od 12-ti let,
délka 80 min.
Filmový projekt s názvem „Máj“ režiséra a kameramana F. A. Brabce je
koncipován jako celovečerní hraný film pro celou rodinu. Tento projekt v mnoha
ohledech navazuje na film „Kytice“, který v době svého uvedení slavil s
návštěvností přes 600 000 diváků na české poměry výrazný divácký úspěch.
Podobně jako Kytice je především odvážným autorsko-režisérským nápadem.
hrají: Matěj Stropnický, Sandra Lehnertová, Juraj Kukura, aj.
vstupné: 70,-

12.10. středa

19.30 hod.
NA MAMUTA!

francouzská komedie z r. 2010, titulky, přístupné od 12-ti let, délka 92 min.
Gérard Depardieu nasedá na legendární motorku Mammut z roku 1973 a "řítí"
se za bývalými zaměstnanci získat potvrzení potřebná k vyřízení zasloužené
penze. Jenže seniorská vyjížďka se brzy promění v bláznivou road-movie plnou
bizarních setkání, vzpomínek na bývalou lásku a nečekaných zvratů. Šedesátník
Serge, o kterém si všichni mysleli, že je jen obyčejný buran, prožívá "Easy
Rider" svého života se vším všudy.
hrají: Gérard Depardieu, Yolande Moreau, Benoît Poelvoorde,Isabelle Adjani,
aj.
vstupné: 70,- Kč

15.10. sobota

19.30 hod.
JANA EYROVÁ

koprodukční romantické drama z r. 2011, titulky, přístupné od 12-ti let,
délka 120 min.
19. století. Jana Eyrová uprchne z rozsáhlého a odlehlého panství Thornfield
Hall, kde pracuje jako vychovatelka dívky Adèle Varensové, která zde žije v
opatrovnictví hloubavého majitele, Edwarda Rochestera. Impozantní rezidence
a neméně okouzlující povaha pana Rochestera těžce zkoušely Janinu odolnost.
Po útěku nemá kam jít, proto přijme pomocnou ruku duchovního otce Johna
Riverse a jeho rodiny.
hrají: Mia Wasikowska, Michael Fassbender, Jamie Bell, Judi Dench, aj.
vstupné: 70,- Kč

19.10. středa

19.30 hod.
IMPORT/EXPORT

rakouské drama z r. 2007, titulky, přístupné od 15-ti let , délka 135 min.
Ve svém druhém hraném filmu objevuje Ulrich Seidl paralely mezi mladou
Ukrajinkou, která najde práci v bohatém Rakousku, a mladým Rakušanem, který
se svým otčímem odjíždí na Ukrajinu montovat automaty na bonbony do
zchátralých městských čtvrtí. Jejich cesty se nikdy nezkříží a tvůrce ani nechce
líčit příběh setkání, ale spíš mu jde o to konstatovat, že oba světy si nejsou příliš
vzdálené. Jak na východě, tak na západě vidí autor stejně osamělé, stejně
bezradné jedince.
hrají: Ekateryna Rak, Paul Hofmann, Georg Friedrich, Susanne Lothar, aj.
vstupné: 70,- Kč

22.10. sobota

19.30 hod.
V PEŘINĚ

český muzikál z r. 2011, přístupné, délka 103 min.
Na malebném náměstí stojí proti sobě dva domy. V jednom se nachází čistírna
peří, v druhém má kabinet paní Hilda – vykladačka snů. Mezi nimi vládne
nepřátelství na život a na smrt. Dědeček z čistírny nedávno objevil skrytý svět
snů v peřinách a umí z nich zlé sny odfiltrovat. Vykladačka snů je díky tomu bez
práce.
hrají: Lucie Bílá, Karel Roden, Amélie Pokorná, Matěj Převrátil, Bolek
Polívka, aj.
vstupné: 75,- Kč
26.10. středa

19.30 hod.
EDITH PIAF

francouzský životopisný film z r. 2007, titulky, přístupné od 15-ti let,
délka 140 min.
Narodila se na chodníku, vyrůstala v nevěstinci, vydělávala si pouličním
zpěvem... Přesto se z ní stala světoznámá hvězda první velikosti. Život Edith Piaf
byl bojem o hudbu, přežití a lásku. Její magický hlas, vášeň a přátelství s
hvězdami její doby (Marlene Dietrich, Jean Cocteau, Yves Montand aj.) jí od
dětství v chudobě přivedlo k obdivu celého světa. Žila vždy naplno a "ničeho
nelitovala...". Díky své neuvěřitelně silné vůli a neobyčejnému nadání se
vypořádala s tragickým osudem a její sen z dětství se stal skutečností. "Jednou
budu bohatá, budu samé prachy. Budu mít bílý auťák a černého šoféra."
hrají: Marion Cotillard, Sylvie Testud, Pascal Greggory, Emmanuelle Seigner,
aj.
vstupné: 70,- Kč
29.10. sobota

17.00 a 19.30 hod.
AUTA

rodinná animovaná komedie z r. 2011, přístupné, délka 110 min.
Hvězdné závodní auto Blesk McQueen a jeho přítel, jedinečný odtahový vůz
Burák budou soutěžit ve vůbec prvním celosvětovém závodě Grand Prix, kde se
má rozhodnout o nejrychlejším autě na světě. Ale cesta na šampionát je plná
děr, objížděk a komických překvapení, když se Burák připlete do svého vlastního
netušeného dobrodružství - mezinárodní špionáže.
vstupné: 60,- Kč
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK VE SPA INFU PRAHA TEL:353831618
NEBO V POKLADNĚ KINA, KTERÁ JE OTEVŘENA VŽDY HODINU
PŘED ZAČÁTKEM PŘEDSTAVENÍ TEL.: 353 831 696

SPORTOVNÍ PROGRAM
LÁZEŇSKÉ CENTRUM AGRICOLA
PILATES
každé pondělí a středa v 16.30 h v tělocvičně LCA
cena lekce 60,- Kč
Velmi intenzivní cvičení, které je vhodné pro mladé i starší, fyzicky aktivní či
fyzicky neaktivní osoby, doporučuje se také jako pokračování rehabilitační
léčby.

AQUAFITNESS – v aquacentru
každé úterý a čtvrtek v 16.00, 17.00 a 18.00 h
cena lekce 100,- Kč
Kombinace cviků a techniky nadlehčení, s vodním náčiním jako jsou pásy, desky,
činky, válce, rukavice zvládne pod dohledem instruktora opravdu každý.

ZUMBA
každé pondělí a středa v 17.30 h v tělocvičně LCA
cena lekce 60,- Kč
Nechte se unést Zumbou. Zumba je pohybové cvičení podobné aerobiku s prvky
latinskoamerických tanců. Zatančíte si, pobavíte se a zhubnete.

CVIČENÍ NA POSÍLENÍ PÁNEVNÍHO DNA
každou středu ve 14.30 h v tělocvičně LCA
Cvičení pod vedením zkušeného fyzioterapeuta.

cena lekce 50,- Kč

NORDIC WALKING
každé pondělí a pátek v 15.00 h
cena lekce 50,- Kč
Nordic Walking je sportovní chůze se speciálně navrženými holemi a přináší
velice efektivní pohyb a snadnou cestu ke zvýšení fyzické kondice bez ohledu na
věk, pohlaví či aktuální fyzický stav.

Cvičení jsou přizpůsobena zdravotnímu stavu účastníků. Rezervace předem,
na recepci Agricola na tel.: 353 836 000, nebo v recepcích LH. Změna
programu vyhrazena

ČTENÁŘI PÍŠÍ

HORNICKÉ A HISTORICKÉ JÁCHYMOVSKO
10/2011

A) Jáchymovské poznámky:
RADIUM BĚHEM PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY
Činnost Madame Curie během první světové války, její malé pojízdné
„radiové“ laboratoře pro léčení zraněných francouzských vojáků, to bylo již
mnohokrát popsáno. Jak to ale vypadalo u nás, tj. v Rakousko-Uhersku?
Významnou úlohu zde sehrál císař Franc Josef a jeho rezervovaný a
odmítavý přístup k technickým novinkám. A to dokonce i v oblasti vojenské
techniky. Když mladý Ferdinand Porsche předváděl prototyp obrněného auta,
splašil se monarchův kůň. To stačilo, aby císař odmítl zbraň, kterou později jako
první použili Angličané.
Začala válka a místo po léčivé vodě začala poptávka po zbraních.
V Jáchymově se nejen lázeňství, ale i výroba radia dostala na úroveň živoření.
(Ze statistik c.k. Montan Verkaufsamt lze zjistit, že za červenec-srpen 1915 se
v Jáchymově vyrobila necelá desetina miligramu radia). Všude se šetřilo, mnohá
pracovní místa zůstala neobsazená. Na radium se šířil názor, že není využitelné
pro válečné účely. Avšak v dubnu 1915 se podařilo hraběti Rudolfu Kinskému
zainteresovat císaře na možnosti využít radium pro válečné účely. Hrabě Kinský
si vypůjčil proti kauci 3000 korun od „c.k. Montan Verkaufsamt“ skleničku s asi
150 mg radium barium chloridu, který obsahoval asi 5 mg čistého radia. Ve své
žádosti hrabě Kinský uvedl, že radium potřebuje pro pokusy v oblasti balistiky,
na kterých je zainteresován císař pán. Více o svých pokusech neprozradil a ani
při vrácení neuvedl, zda jeho experimenty s radiem vedly k nějakému výsledku.
V únoru 1917 poukázal ředitel c.k. Montan-Verkaufsamtu (úřadu pro
prodej) na určité možnosti využít radia i pro válečné účely, také ale pro léčení
revmatizmu. Původní nezájem o radium mizí. Ohniskem zájmu se stává svítící
materiál pro zaměřovací systém zbraní a osvícení ukazatelů různých měřidel.
V dubnu 1917 píše firma RAOS Radiumindustrie-Gesellschaft ministerstvu
války, že ve svém patentovaném zařízení Fenderlux pro osvětlení mířidel a
dalších přístrojů vyrobili více než 600 ks pro potřeby námořnictva a
spotřebovali 5,5 miligramu radia. Pro dalších 105 ks objednaných firmou Zeiss
Vídeň pro námořnictvo nehledě na další potřeby pozemní armády nemají již
zásobu radia. Ministerstvo války, námořní sekce, reagovalo okamžitě a dopisem
ze 17. 4. 1917 požadovalo na ministerstvu veřejných prací zajištění 30 mg radia
z Jáchymova. V následujících dnech se situace dramaticky vyhrotila a výměna
dopisů mezi ministerstvy znamenala požadavek na okamžité zvýšení výroby

radia v Jáchymově. Ale to nebylo jednoduché. Válečné útrapy se nevyhnuly ani
Jáchymovu. Byl obrovský nedostatek stavebního materiálu, pracovních sil a
zcela chyběli koně. Nebylo možné realizovat plánovanou modernizaci dolů
Werner (Rovnost I) a Svornost. V pozadí požadavku stál hejtman von Máry,
který chtěl dodat pro německé vojsko jeden milion svítících miřidel pro pušky.
Výrobu měla zajistit firma Telefonfabriks A.G. v Budapešti. Proti dohodě
hejtmana von Máry s vedením německého vojska ostře protestovalo ministerstvo
veřejných prací, pod které spadala výroba radia v Jáchymově.
V lednu 1918 se o jáchymovské radium snažila i firma Optische Anstallt
Berlín. Ve zdůvodnění udala, že svítící barvy dodané firmou Sudicatis nemají
požadovanou kvalitu. Nejednalo se vlastně o nic jiného než o uznání mimořádné
kvality výroby v Jáchymově. Je zajímavé, že ve stejný den odešel z Berlína i
dopis nikoho menšího než Maxe Plancka, který na konci roku 1918 obdržel
Nobelovu cenu za fyziku. Ten protestoval proti snížení dodávek radia Pruské
královské akademii věd - 1mg za 500,-M. (Zde pokusy s tímto materiálem
pokračovaly i po válce a vyvrcholily v roce 1938 objevením možnosti štěpení
uranu.) Záhadou zůstává požadavek firmy Nassovia na 2000 mg radia pro
výrobu svítící hmoty pro velitelství německého bombardovacího letectva. Tento
požadavek rakouské ministerstvo odmítlo jako spekulaci. Poslední rok války se
objevovaly zvěsti o „zázračné zbrani“, která zvrátí průběh války. Jedním
takovým prostředkem měl být nikdy nedodaný milion optických zaměřovačů pro
pušky. Jednalo se o vláknový kříž v puškohledu zvýrazněný svítící hmotou na
bázi radia, což mělo zvýšit přesnost zaměření cíle a jistotu zásahu. Prototypy
vídeňské firmy Reichert testoval oddíl maďarských ostrostřelců s negativním
výsledkem.
(Pokračování příště na téma 28. říjen 1918 a Jáchymov.)
Jaroslav Ochec

MARKETING PŘED STO LETY
V roce 1911 se objevil v publikacích následující inzerát. Dokládá úroveň
života v našem městě, jeho vyhodnocení ponechám představivosti čtenáře. Hotel
ve výstavbě je dnešní Radium Palace.
Lázeňské město Jáchymov, 750 metrů nad
mořem, se nachází v půvabném, k jihovýchodu
otevřeném údolí, které je obklopeno rozlehlými
jehličnatými lesy. Jáchymov má 8000 obyvatel.
Je sídlem četných úřadů, jsou zde lékaři,
lékárna, pošta, telegraf, telefon, elektrické
osvětlení, vodovod, stanice lokální železnice
Ostrov – Jáchymov, denně 5 vlaků v obou
směrech, půldenní výlety do Karlových Varů, Kyselky, Ostrova, poutního místa
Mariánská s kapucínským klášterem. Ve státních dolech se nalézají uranové

rudy obsahující radium. Továrna na uranové barvy. Laboratoř pro radium.
Radioaktivní léčivé prameny proti dně, revmatizmu, neuralgii, exsudaci, nervové
slabosti, onemocnění zad, kožním onemocněním, zeslábnutí stářím atd. –
Lékařské informace: Císařský rada Dr. Leopold Gottlieb, c.k. okresní lékař, M.
Ch. Dr. Adolf Langhans, c.k. horní a městský lékař. Státní lázeňský ústav a
komfortní hotel ve výstavbě. První sportovní centrum v západním Krušnohoří,
městské muzeum, pozoruhodný městský kostel, evangelický kostelík, veřejná
čítárna. K dispozici jsou vyučující se státními zkouškami pro hru na klavír, na
housle, zpěv, těsnopis, výuku francouzštiny a angličtiny. Bližší informace
obdržíte na telefonních číslech
2b a 5.

JÁCHYMOVÁCI NA CHODOVSKÉM DOLOVÁNÍ
Již po patnácté se uskutečnilo setkání hornických měst a obcí, tentokráte
v Chodově u Karlových Varů. Na setkání, které tradičně bylo velice srdečné, kde
panovala výborná nálada a kde se mohl každý pobavit, nechyběli ani zástupci z
horního města evropského významu – z našeho Jáchymova. V průvodu vesele
kráčeli hrdí Jáchymováci za Příbramí a před Jihlavou. Vždyť jim také do kroku
hrála hornická dechovka. Jak se vlastně Jáchymov reprezentoval. Nádherně!
V čele za cedulí „Jáchymov“ kráčela skupina „Malí horníčci“, kterou odborně
vede obětavá učitelka paní Kulhavá. Děti zdravily přihlížející občany a moc se
líbily. Následoval zkušený vlajkonoš s praporem dolu Svornost, který uvedl
přestavitele města – zakladatele Jáchymova hraběte Šlika a současného pana
starostu Ing. Grulicha s místostarostkou paní I. Štikovou. Skupinu horníků ze
Svornosti v parádních uniformách vedli pánové J. Loukota a Ing. Pihera. V této
velké skupině byli dále zástupci společnosti Hornické a historické Jáchymovsko
a zástupci města Abertamy se svým praporem a panem starostou. A to je dobře.
Vždyť v minulosti Abertamy patřily k Jáchymovu a tak i nyní obě města kráčela
svorně „bok po boku“. A již tu máme dvě skupiny mažoretek, které vede a cvičí
paní Žiláková za vydatné pomoci pana B. Siegla. Nejdříve pochodovala
nejmladší děvčata v červenobílých úborech, za nimi předvedly své umění trochu
starší „Hornické mažoretky“, které měly kostýmy laděné do hornických barev.
Radost pohledět. Závěr jáchymovské části průvodu obstarala Hornická kapela
Barbora pod vedením kapelníka pana Skorky.
Ale průvodem Chodovské dolování nekončilo. Při ceremoniálech na hlavním
pódiu byl stuhou dekorován také prapor dolu Svornost a s velkým úspěchem
vystoupil soubor „Malí horníčci“. Nebudu zde vše popisovat, protože zábava
pokračovala na více místech až do pozdních večerních hodin. Raději přidám
několik obrázků. Zdař Bůh.
Text a foto Jaroslav Ochec

Obrazová příloha:
1 – „Malí horníčci“ v čele jáchymovské
delegace

2 – Vlajkonoš, starosta, místostarostka,
hrabě Šlik, horníci, ostatní,

3 – Nejmladší děvčata a „Hornické
mažoretky“

5 – Prapor dolu Svornost dekorovaný stuhou
z 15. setkání

4 - Hornická kapela Barbora
(Karlovarsko)

6 - „Malí horníčci“ při vystoupení

SKAUTSKÉ STŘEDISKO ARNIKA
Netrvalo to ani dlouho a prázdniny se staly minulostí. A stejně jako začal rok
školní, na svém počátku byl také rok skautský. První schůzku jsme měli v pátek 9.
září. Jako již tradičně se na zahajovací schůzce sešlo celé středisko. Program
schůzky byl především informativní - domluvili jsme se na konání schůzek v průběhu
roku. Vlčata budou mít schůzky každý čtvrtek od 17:00 hodin a skauti vždy ve středu
ve stejný čas. Další schůzky vlčat již byly především ve znamení her a příchodů
nových dětí - na schůzkách tak máme živo. Junák již před časem vytvořil a uvedl
nový výchovný program, s kterým nyní na schůzkách pracujeme. Naše děti tak
zábavnou formou a za doprovodu Mauglího a jeho kamarádů z Knihy džunglí
získávají nové dovednosti.
Na konci září, letos po devatenácté, se konalo setkání u mohyly Eliáš. Před
samotným setkáním bylo třeba místo uklidit. Vyzbrojeni všemi potřebnými nástroji
jsme jedno nedělní dopoledne sekali trávu, upravovali podobu nástěnky a opravovali
vše, co bylo třeba. V sobotu 24. září jsme se sešli v devět hodin před zdravotním
střediskem. Především mladší členové přišli v hojném počtu, z čehož jsme měli
radost. Na Eliáš jsme se za krásného počasí vydali pěšky. Šli jsme přes Nové Město
a za necelé dvě hodinky jsme byli na místě. Setkání bylo slavnostně zahájeno v 11:00
hodin. Po vztyčení vlajky a úvodním slovu bratra Karka si vzal slovo ten
nejpovolanější, bratr Heřmánek, bývalý vězeň - mukl. Nástup byl zakončen třemi
tematickými básněmi přednesenými bratrem Radou. Již při příchodu jsme si všimli
malé výstavky z několika fotografií, jež byly vyvěšeny mezi stromy, a právě tady se
po nástupu konala malá přednáška o historii těžby na Jáchymovsku. O poměrech,
které na dole Eliáš vládly v 50. letech, nám vyprávěl bývalý zaměstnanec
Jáchymovských dolů bratr Pego. A tak jsme si například mohli udělat přesnou
představu, jak to na tomto místě ještě před několika desítkami let vypadalo. Beseda
s pamětníky této smutné doby pokračovala u ohně a všichni, kdož se jí účastnili,
mohli klást zvídavé otázky. Děti také zaujal radiometr, který přinesl pan Ochec a
díky němuž si mohli změřit radioaktivitu okolí i místních kamenů. Na zpáteční cestu
jsme se ještě každý posilnili opečeným buřtem. Abychom domů nešli stejnou cestou,
vraceli jsme se přes Eduard a kolem Jáchymovského potoka zpět do Jáchymova.
Děkuji všem skautům, členům Společnosti Hornického a historického Jáchymovska i
ostatním lidem, kteří se tohoto setkání zúčastnili.

Ivana Janušková, vedoucí oddílu

REKLAMA

RESTAURACE U ŠLIK A
NABÍZÍME SLUŽBY PRO SENIORY
OD 01. 10. 2011 OBĚDY PRO STAROBNÍ A
URANOVÉ DŮCHODCE V CENĚ 49,-- KČ.
VÝBĚR ZE TŘÍ JÍDEL. STRAVOVÁNÍ OD
11.00 DO 13.00 HODIN.
MOŽNOST VÝDEJE JÍDEL I DO KASTRŮLKŮ.
TAKÉ NABÍZÍME CHLEBÍČKY ZA 13,- KČ
(DOMÁCÍ VÝROBA)
PŘI VĚTŠÍ OBJEDNÁVCE MOŽNÁ SLEVA.
STŘEDA, ČTVRTEK, SOBOTA
POSEZENÍ PŘI PŘÍJEMNÉ HUDBĚ OD 19.00 HODIN.
BLEŠÍ TRH

Dukelských hrdinů 337, Jáchymov (pod penzionem U Šlika)

Prodej v sobotu 01.10. a 08.10. 2011
10.00 – 14.00 hodin
pro děti
Vše pro děti od 0 do 12 let – oblečení, boty, hračky, knihy, autosedačky aj.
Prodej v sobotu 15.10. a 22.10. 2011
10.00 – 14.00 hodin
pro dospělé
Vše pro děti 12+ a dospělé - oblečení, boty, kabelky aj.
Seznam věcí označené cenou a číslem prodávajícího přijímáme do prodeje vždy
v pátek před prodejem od 16.00 – 18.00 hodin.
Číslo a informace obdržíte na emailu: blesakjachymov@seznam.cz

REHABILITAČNÍ
CVIČENÍ
Od 4.10. 2011 od 18.00 hodin
opět pravidelně, každé úterý,
cvičíme v tělocvičně ZŠ
Jáchymov.
Lektor Míla Hellerová

HASIČI JÁCHYMOV
V měsíci září začal opět po prázdninách naplno pracovat oddíl mladých hasičů. A
děti začaly velice aktivně, dokončují Karlovarskou ligu ve které se starší žáci zatím
drží na čtvrtém místě a přípravka na prvním. Se začátkem nového školního roku
začal také nový ročník celostátní hry Plamen, do kterého se jáchymovští mladí hasiči
opět přihlásili a o boj o první místa zapojili hned tři družstva – starší, mladší a
přípravku. Svůj nový ročník zahájilo také družstvo dorostenek, které pro novou
sezónu začalo s novým obsazením a některá děvčata již plně doplnila družstvo žen.
Sbor dobrovolných hasičů připravilo na Eduardu již 23. ročník soutěže mladých
hasičů“ O putovní pohár starosty města“. A tak jak to bývá zvykem poslední
dobou v Jáchymově při konání zajímavých a již tradičních akcí, i tento ročník silně
propršel. Přes nepřízeň počasí se zúčastnilo 22 družstev mladých hasičů. A jak si
vedli naši mladí hasiči – mladší družstvo pro nemoc některých členů nenastoupilo,
starší družstvo obsadilo 6. místo a naše přípravka, nejmladší věkově, tak ta ve své
kategorii zvítězila. Je radost se na tuto kategorii dívat jak zápolí s hadicemi, mini
rozdělovačem a shazuje terče. Letos se nám na Jáchymovském poháru představila
hned tři družstva.
Soutěžní družstvo žen a mužů se zúčastnilo pohárové soutěže v Ostrově, kde muži
obsadili třetí místo v kategorii strojů PS 8 a ženy místo 5 v kategorii PS 12. Družstva
žen se zúčastnila také soutěže v Nové Roli, kde obsadila druhé a čtvrté místo. Na
Floriánu v Nejdku se družstvům děvčat ale vůbec nezadařilo a obsadila deváté a
desáté místo po vypadnuté savici u jednoho družstva a odpojené hadice „B“ na
rozdělovači u druhého družstva.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů také nezahálela. Opravuje se chodník a vjezd
do garáže u cisterny, probíhá pravidelná kontrola vozidel a akceschopnosti techniky.
Členové jednotky vyjížděli v září dvakrát: jednou to byl požár na Božím Daru a
jednou úklid vozovky po úniku oleje nad druhým semaforem na Boží Dar.
Anna Plačková

ČLOVĚK V TÍSNI
Lesní maratón pro děti
Organizace Člověk v tísni, o.p.s., pobočka Sokolov pořádala v pátek 26. srpna
2011 akci s názvem „Lesní maratón“ na podporu volnočasových aktivit dětí ze
sociálně vyloučených lokalit z Jáchymova a okolí. Místem setkání byl pozemek
Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Jáchymově, kde se uskutečnilo
zahájení i vyhodnocení celé akce. Pro děti bylo připraveno i občerstvení a
doprovodný zábavný program.
Na začátku Lesního maratónu musely děti prokázat svoji odvahu a získat u zlé
čarodějnice hrací kartu, do které se v průběhu soutěže zapisovaly body za splněné
úkoly z celkových deseti stanovišť. Děti procházely tajemným lesem plným
dobrodružství, v němž se například musely zúčastnit vojenského výcviku,
překonávaly území zlého skřeta nebo plnily přání královny pantomimy.
Na konci Lesního maratónu se vyhlašovali nejlepší soutěžící, předávaly se ceny
všem zúčastněným a opékaly se buřty. Vstupné na akci bylo pro děti i dospělé
zdarma. Na občerstvení a rozmanité ceny přispěly sponzorskými dary soukromé
osoby a podnikatelé, kterým za to velmi děkujeme.
Bc. Alexandra Farkalinová, Bc. Jana Maxová, DiS. (terénní sociální pracovnice
organizace Člověk v tísni, o.p.s.)

TJ JÁCHYMOV – FOTBAL
Dosavadní výsledky: 1B třída mužů
27.8.11
S.Teplá - TJ Jáchymov
1:7
(1:1)
Jáchymovští nezvládli druhý poločas. V první půli dokonce vedli brankou Dvořáka a
další tutovky zůstaly nevyužity.
04.9.11
TJ Jáchymov - O. Studánka
4:2
(2:1)
Konečně tři body na domácí půdě. O branky se podělili Klečka, Beseda, Tichý a M.
Hron. Duel sledovalo 50 diváků.
10.9.11
SK Božičany - TJ Jáchymov
4:0
(3:0)
Jáchymovským horalům se na hřištích soupeře nedaří a opět dostali naloženo na
cestu domů, tentokrát čtyři góly.
18.9.11
TJ Jáchymov - K. Skalná
0:3
(0:2)
Do Jáchymova přicestovalo velmi kvalitní mužstvo, i když domácí nehráli špatně, na
Skalnou to nestačilo. Utkání sledovalo 50 diváků.
Dosavadní výsledky: okresní přebor žáků
03.9.11
S. Pernink - TJ Jáchymov
3:3
(2:3)
Hosté z Jáchymova už prohrávali 2:0, do poločasu ale výsledek obrátili ve svůj
prospěch a vedli 3:2. Nakonec si obě mužstva dali po bodu. Za mladé jáchymováky
dvakrát skóroval Vančura, jednou se trefil Dressler.
10.9.11
TJ Jáchymov - SK Toužim
2:11
(1:3)
Mladí horalé stačili na svého soupeře pouze v první části. Ve druhém dějství si
otevřeli toužimští v Jáchymově brankostroj a domácím nasázeli osm fíků. Zápasu
přihlíželo 10 diváků.
17.9.11
TJ Jáchymov - S. Bečov/S. Bochov
10:0
(5:0)
Jáchymovští se rychle vzpamatovali z minulé vysoké porážky a nasázeli svému
soupeři deset banánů, o které se podělili čtyři hráči, Vančura 3, Červeňák J. 3,
Dressler 2, Vlach 2. Utkání sledovalo 30 diváků.
Dosavadní výsledky: 4+1 mladší žáci, turnaj v Sedleci
11.9.11

18.9.11

Jáchymov - Vojkovice
Sedlec - Jáchymov
Jáchymov - Štědrá
Jáchymov - Sedlec
Jáchymov - Vojkovice
Štědrá - Jáchymov

3:1
0:8
3:0
6:1
3:0
0:1
za oddíl kopané Rudolf Hellmich

426003

MHD1 JÁCHYMOV-RADNICE-FIBICHOVA

Platí od 1.1.2011 do 31.12.2011
Přepravu zajišťuje: Služby Jáchymov, spol. s.r.o., Dvořákova 999, Jáchymov, tel.: 353 811 283

Tč. Název zastávky

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

odj

Radnice
Slovany,DPS
Střed
Žižkova,rozc.
Škola
Střed
Slovany,DPS
Střed
Kulturní dům
Pošta
Curie

př. Fibichova,ot.

13

1

3

5

7

9

11

X 50
5.50

X 44
7.08
7.09
7.10
7.12
7.13

X 50
9.45
9.47
9.49

X 44
12.03

X 44
12.15
12.16
12.17

X 50
13.45

7.17
7.18
7.20
7.23

9.52
9.54
9.56
10.00

5.52

5.54
5.55
5.57
5.59

426003

12.05
12.07
12.08

12.20
12.21
12.22
12.25

13.47
13.49
13.52
13.55
13.57
13.59
14.03
14.04
14.06
14.09

km

51

19.30 0,0
0,7
19.32 1,1
1,6
1,8
2,7
3,1
3,4
19.35 4,5
19.37 4,7
19.39 5,1
19.42 5,8

MHD1 JÁCHYMOV- FIBICHOVA-RADNICE

Platí od 1.1.2011 do 31.12.2011
Přepravu zajišťuje: Služby Jáchymov, spol. s r.o. Dvořákova 999 Jáchymov, tel.: 353 811 283

Tč. Název zastávky

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
50
44

51

2
4
50
X
X 44
odj FIBICHOVA
6.05
7.25
Pod Panoramou 6.06
7.26
Kulturní dům
6.07
7.27
Pošta
6.08
7.29
Curie
6.09
7.30
Střed
6.11
Slovany,DPS
Střed
Žižkova,rozc.
Škola

7.33
7.34
7.36
7.38

Střed
Slovany,DPS
Př.RADNICE

6.12

6
X

44

7.39
7.40
7.42
7.44
7.49
7.50

8
X 50
10.25
10.26
10.27
10.29
10.31
10.33
10.34

10.36

10
X

44

12.10
12.12
12.13
12.14

12
X 44
12.35
12.36
12.37
12.38
12.39
12.41
12.41
12.44
12.46
12.48
12.58
12.51
12.53

14
X 50

14.15
14.16
14.17
14.19
14.20
14.22
14.23
14.24
14.26
14.29
14.31
14.32
14.34

X
- jede v pracovních dnech
Na lince platí tarif dopravce
nejede od 7. 2. - 11. 2. 2011
Informace o tarifu jsou zveřejněny
od 1.7. - 31.7. 2011
v autobusu
nejede od 4. 2. – 11. 2.2011
Odchylka 3min. přípustná
25. 2., od 21. 4. – 22. 4. 2011, 20. 5., 1.7. – 31.8. 2011, od 26.10. – 27.10. 2011,
od 23.12. – 31.12. 2011
nejede od 7. 2. – 11. 2. 2011, od 1.7. – 31.7. 2011, od 24.12. – 26.12. 2011,
31.12. 2011

16
51

19.46
19.47
19.49
19.50
19.53
19.56
19.58

20.01

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
POLICIE ČR JÁCHYMOV
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
OKRESNÍ OHLAŠOVNA POŽÁRŮ
NEMOCNICE OSTROV RECEPCE
ÚSTŘEDNA NEMOCNICE
RYCHLÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA K. VARY
OHLAŠOVNA POŽÁRŮ JÁCHYMOV
MĚSTSKÝ ÚŘAD
BYTOVÝ ÚŘAD
INFORMAČNÍ CENTRUM
ČESKÁ POŠTA – JÁCHYMOV

353 811 158, 721 773 597
155
150, 950 370 112(KARLOVY VARY)
353364255
353 364 111
353 232 000
353 811 158, 725 056 518
353 808 111 FAX: 353 808 112
353 808 124
353 811 379
353 811 647, 353 811 977, 353 811 155

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Karin Pašková, TEL: 353 808 122

PO, ČT
ÚT

10.00 -12.00

13.00 - 18.00 hodin
13.00 - 16.00 hodin

ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
MUDr. Erika Handrychová TEL.: 353 811 244

PO, ÚT, ST, PÁ

7.30 - 11.30 hodin

ST
13.00 - 15.00 hodin - plánované vyšetření a homeopatie
ČT
13.00 - 17.00 hodin
___________________________________________________________________________
ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE
MUDr. Pavel Hecht
TEL.: 353 811 551
PO, ST, ČT
7.30 - 11.30
13.00 – 15.00 hodin
ÚT
7.30 - 11.30
13.00 – 16.30 hodin
PÁ
7.30 - 11.30
12.30 – 14.00 hodin
Poslední pacient je přijímán 30 minut před ukončením pracovní doby.
___________________________________________________________________________
ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
MUDr. Jaroslava Cikhardtová, Zdeňka Klejchová TEL.: 353 811 390
PO
ÚT
ST

8.00 - 11.30 hodin
8.00 – 11.30 hodin

ČT

8.00 - 11.30 hodin

13.30 - 18.00

PÁ
8.00 - 11.30 hodin
___________________________________________________________________________

ORDINACE DĚTSKÉHO LÉKAŘE
PLDD MUDr. Kadleček
TEL.: 773 564 846, 608 171 124
www.ordinaceupandy.cz upandy@seznam.cz
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

Abertamy
7.30 – 11.30 hodin 13.00 – 15.30hod.
pouze 2. a 4. středa v měsíci dopoledne
Abertamy
7.30 - 11.30 hodin 13.00 – 15.30 hod.

HUDBA A TANEC
TANEČNÍ VEČERY

19.00 – 22.30

AK. BĚHOUNEK
CURIE
RADIUM PALACE

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

TANEČNÍ ODPOLEDNE
AK. BĚHOUNEK

NEDĚLE

14.00 – 17.00

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

15.30 – 17.30

FOTOSOUTĚŽ 2011

René Lehm
nelíbí – Ostuda Jáchymova

líbí – Pokrok v Jáchymově

