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JÁCHYMOVSKÝ
ZPRAVODAJ

V TOMTO ČÍSLE SI PŘEČTETE:
 rada města
 slovo starosty
 informace z města
o co se u nás událo
o dovolená MUDr. Cikhardtová
 kulturní program
o Špitální kostel
o co nás čeká v září
 ostatní články
o Junák
o hasiči

VÍTE, ŽE?
Aristoteles usoudil, že
duha vzniká odrazem
světla
ve
vodních
kapkách. Prvním, kdo
duhu vědecky popsal, byl
René Descartes v letech
1635–1637, nicméně vznik
barev duhy nedokázal
vysvětlit. To se podařilo
až Isaacu Newtonovi,
který pochopil, že se
paprsek při průchodu
hranolem nebo dešťovou
kapkou
rozkládá
na
jednotlivé barvy.

Foto Markéta Kutějová

Dvojitá duha
V dešťové kapce může dojít nejen k jednomu, ale k více odrazům světelného paprsku.
Při dvou vnitřních odrazech lze pozorovat druhou duhu neboli vedlejší duhu. Druhá
duha se objevuje nad první, tzn. má větší poloměr než duha první (asi 50°–54°),
a posloupnost barev druhé duhy je opačná než v duze první. Druhá duha bývá také
obvykle výrazně slabší než duha první.
Za RR Petra Javůrková
převzato z https://cs.wikipedia.org
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
15. zasedání rady města ze dne 3. července 2015:
 schválila nabídku firmy Algon, a.s. IČ 28420403, na realizaci stavby akci
„Revitalizace historického jádra města – prostranství u kostela sv. Jáchyma“
za cenu 9 965 347,67 Kč (bez DPH) a pověřuje starostu města podpisem
smlouvy
 schválila účelovou dotaci pro Římskokatolickou farnost v Jáchymově na
opravu věžních hodin na kostele sv. Jáchyma, a to v částce 10 000,- Kč
a pověřuje starostu podpisem smlouvy mezi Městem Jáchymov
a Římskokatolickou farností Jáchymov
 schválila vzor žádosti o dotace a účelové finanční prostředky a návratné
finanční výpomoci z rozpočtu města

16. zasedání rady města ze dne 14. července 2015:
 schválila nabídku firmy Olivius, s.r.o. na „Administraci projektu „Revitalizace
historického jádra – prostranství u kostela sv. Jáchyma“ v rámci dotačního
titulu ROP Severozápad za cenu 35 000,- Kč (bez DPH) a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy
 doporučila ZM schválit podání žádosti o poskytnutí dotace z „Programu na
podporu přeshraniční spolupráce 2014 – 2020 mezi Českou republikou
a Svobodným státem Sasko v rámci cíle „Evropská územní spolupráce“ na
projekt „Expozice knihovny Latinské školy v historických prostorách radnice“
který je dílčím projektem projektu „MONTÁNNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ“
s celkovými náklady dílčího projektu města Jáchymov ve výši cca 27 000 000,Kč včetně DPH s termínem realizace v roce 2016 – 2018
 doporučila ZM schválit Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Karlovarského kraje na věcné vybavení JSDH ve výši 61.952,- Kč
 doporučila ZM schválit Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace na odbornou přípravu JSDH ve výši 10.000,- Kč
 uložila OHS objednat 3x úřední desky pro místní část Suchá, Nové Město,
Mariánská
Zpracovala: Hynková

OZNÁMENÍ
DOVOLENÁ MUDr. Jaroslava Cikhardtová
V následujících dnech bude naše ordinace uzavřena z důvodu čerpání řádné
dovolené. Děkujeme za pochopení a přejeme všem krásné léto.
Dovolená: 17. 8. 2015 - 21. 8. 2015

NÁDOBY NA ODPAD
Upozorňujeme občany Jáchymova, že od 1. 1. 2016 budou k dispozici 80-ti l nádoby
na komunální odpad. Své případné žádosti na změnu velikosti nádoby zasílejte
písemně na Městský úřad, nám. Republiky 1, Jáchymov, a to

nejpozději do 31. 10. 2015.
STÁLE SBÍRÁME VÍČKA
Na IKC můžete nosit víčka od PET lahví a také víčka kovová, která budou použita
k dobré věci. Budou odvezena na sběrné místo a pomohou nemocným dětem. Víčka
plastová a kovová, prosím, třiďte a nedávejte je dohromady. Předem Vám děkujeme.
IKC je otevřené každý den do 17.00 hodin.

VÝZVA
pro všechny, kteří by rádi předvedli své výrobky návštěvníkům Jáchymovské pouti 15.
srpna na Šlikovce nebo jim rádi nabídli své pochutiny v podobě pohostinství. Pokud
máte zájem zúčastnit se Jáchymovské poutě přihlaste se do 8. srpna na Informačním
centru v Jáchymově. Těšíme se na spolupráci.

CO SE U NÁS UDÁLO?
POUŤ NA MARIÁNSKOU
O víkendu 3. a 4. července 2015 se v Jáchymově vzpomínalo na dnes již zbouraný
kapucínský klášter na Mariánské. V pátek 3. 7. celá vzpomínková akce začala
přednáškovým podvečerem v Královské mincovně, kde si plný přednáškový sál
vyslechl tři velmi zajímavé přednášky. Mgr. Oldřich Ježek se zamyslel nad Genius
loci, Mgr. Zdeňka Čepeláková představila historii kapucínského řádu a kláštera na
Mariánské a Mgr. Josef Halla se věnoval 50. letům a demolici kláštera. Návštěvníci
si zároveň mohli prohlédnout výstavu věnovanou klášteru, kterou zpracoval pan
Jaroslav Ochec. Ke shlédnutí bude v Královské mincovně do konce prázdnin.
V sobotu 4. 7. akce pokračovala mší v kostele sv. Jáchyma a poutí z Jáchymova
k areálu bývalého kláštera na Mariánské. Na pouť se společně s panem farářem
Markem Hricem vydalo cca 40 poutníků všech věkových kategorií. Pouť vedla po
staré poutní cestě. U dolu Svornost a u kapliček na Novém Městě jsme si odpočinuli
při vyprávění pana Jaroslava Ochece a za zvuku houslí a harmoniky, které nás
provázely po celou cestu poutě. Další zastávkou byl obnovený kříž nad Mariánskou,
který po krátké modlitbě pan farář slavnostně posvětil. Od kříže je krásný výhled do
údolí a tak toto místo přímo vybízí k zastavení a krátkému rozjímání. To nejhorší

stoupání všichni překonali v pořádku a tak se už jen
scházelo ke kapli u památných lip, kde všem
poutníkům pan Ježek přednesl velmi silnou pověst,
která se váže právě k těmto lipám. Celé putování bylo
zakončeno v areálu bývalého kláštera u pozůstatků
bývalé klášterní zdi s branou. Zde pan farář popřál
tomuto místu, aby se opět otevřelo všem poutníkům,
kteří tudy budou procházet a všem, kteří přijdou
zavzpomínat na ty, kteří zde v minulosti žili, trpěli.
Bohatý program pokračoval u chaty Lesanky, kde na
všechny vyprahlé poutníky čekalo teplé i studené
občerstvení, živá hudba, bazén a spoustu atrakcí pro
děti.
I přes (ne)přízeň počasí se celá akce vydařila a
všichni poutníci ji zdárně dokončili. Věříme, že letošní
první obnovená pouť nebude poslední a v příštím roce
se opět sejdeme a všichni zavzpomínáme na kapucínský klášter a všechny ty, kteří
zanechali svoji stopu v jeho dnes bohužel již zbořených zdech.

GALAKONCERT TRIA MUSICA DOLCE VITA
Ve čtvrtek 16. července 2015 navštívilo Špitální kostel dámské trio Musica Dolce Vita
v rámci oslav svého desetiletého působení. A tak se v interiéru rozezněli libé tóny
harfy a flétny doprovázené mezzosopránem hlavní zpěvačky. Nevšední úžasný
hudební zážitek si přišlo užít cca 30 lidiček. Není to mnoho, ale věřím, že všichni
příchozí odcházeli nadšeni.
Za IKC Jáchymov
Markéta Kutějová

KULTURNÍ PROGRAM SRPEN 2015
RADIUM PALACE
6. 8. čtvrtek 20:00 hod.

sál
vstupné 120 Kč
PI-KAP QUARTET
klasické smyčcové kvarteto s repertoárem světových autorů (J. Haydn, W. Mozart,
J. Zach, A. Dvořák, B. Smetana, L. v. Beethoven, P. I. Čajkovskij).
venkovní terasa
vstupné zdarma
OLDIES DISCO NA TERASE
DJ David Keilhauer s varietním vystoupením kouzelníka Kamila Burdy a zajímavou
gastronomickou nabídkou. V případě nepříznivého počasí se akce uskuteční v hale
hotelu.
8. 8. sobota 19:30 hod.

13. 8. čtvrtek 20:00 hod.
sál
vstupné 120 Kč
PODVEČER RENESANČNÍ A ROMANTICKÉ HUDBY
Jarmila Chaloupková – zpěv a Brian Wright (Anglie) – loutna. Melodie a písně
z 16. – až 19. století od známých mistrů – W. A. Mozarta, A. Dvořáka, L. Beethowena
a dalších.
20. 8. čtvrtek 20:00 hod.
sál
vstupné 140 Kč
NEJKRÁSNĚJŠÍ ČESKÉ A SVĚTOVÉ PÍSNĚ
Jakub Pustina, tenor (CZ) a Jiří Hrubý, piano (CZ). Program je průřez těch
nejznámějších českých a světových písní. První část programu je věnována
legendárnímu skladateli Antonínu Dvořákovi. Dále se přesuneme do slunné Itálie a v
programu zazní také tradiční sklady mexických skladatelů a závěr bude patřit hudbě
ruské.

22. 8. sobota 19:30 hod.
OLDIES DISCO NA TERASE
DJ David Keilhauer s vystoupením ohnivého divadla Ignis a zajímavou
gastronomickou nabídkou. V případě nepříznivého počasí se akce uskuteční v hale
hotelu.
27. 8. čtvrtek 20:00 hod.

sál
vstupné 140 Kč
PERLY PANÍ OPERETY
Sólisté z Prahy a SRN. Christina Kluge (SRN) - vynikající sopranistka Jaroslav
Mrázek – tenor, Daniel Wiesner – klavírní doprovod. Známé skladby od Fr. Lehára,
E. Kalmána, R. Frimla, O. Nedbala a dalších

29. 8. sobota 19:30 hod.
venkovní terasa
vstupné zdarma
ARABSKÁ HUDEBNÍ SKUPINA HABUB
Arabský folk i klasika ve stylu Baladi, Raks Sharki, Drum Solo, Tribal a Belly Dance.
Tradiční arabské obsazení arabská loutna, darbuka, doholla, bendir, činelky, riq
(tamburína), arabská flétna, kanun a zvonkohra.

CURIE
5. 8. středa 19:30 hod.

kavárna
vstupné zdarma
OLDIES HITY 70´80´90´LÉTA
K tanci a poslechu hraje DJ VENDL. Přijďte si poslechnout největší hity Vašeho
mládí.
11. 8. úterý 19:30 hod.
kavárna
vstupné 100 Kč
OPERA, OPERETA, FILMOVÉ MELODIE A MUZIKÁLOVÉ PÍSNĚ
Pestrobarevný program sestavený z evergreenů všech hudebních žánrů. Uslyšíte peru
i operetu. 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.
25. 8. úterý 19:30 hod.
kavárna
vstupné 100 Kč
PÍSNĚ A MELODIE, KTERÉ ZNÁTE Z FILMU, MUZIKÁLU I DIVADLA
Honza Jareš absolvent Pražské konzervatoře – populární zpěv. Mimořádně hlasově
disponovaný zpěvák je současně výborným klavíristou a známým skladbám
propůjčuje nový osobitý výraz. V programu s mottem „Neobyčejný příběh,
neobyčejný hlas”zazní písně a skladby předních českých i světových interpretů.
populární hudby 20 století.

BĚHOUNEK
4. 8. úterý 19:30 hod.

sál
vstupné 100 Kč
KAPELA „BLUETET“
Slavné country evergreeny ze zlaté éry 40. a 50. let 20. stol. Na programu písně
Johny Cashe, Dolly Parton nebo Bank Of The Ohio, známá jako Náklaďák Petry
Černocké, ale i různé swingově laděné skladby.
14. 8. pátek 19:00 hod.

TERASA na 5. patře
zdarma
LETNÍ PARTY NA TERASE
Hudba, tanec, stepařské vystoupení mistra Pavla Hrubce. K tanci a poslechu hraje
Duo Záliba. Dobroty z grilu a letní osvěžující nápoj Běhounek za příznivé ceny!
V případě nepříznivého počasí se program koná v zimní zahradě hotelu Běhounek.

18. 8. úterý 19:30 hod.
sál
vstupné 120 Kč
NEJSLAVNĚJŠÍ 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.
21. 8. pátek, sál, 9:00 – 17:00 hod.
PROSTĚJOVSKÁ MÓDA FIRMA VOLANSKÝ - OUTLET
Výprodej pánské i dámské módy za výhodné ceny.
24. 8. pondělí 19:30.,

sál
STÁRNEME BEZ BOLESTI
Odborná přednáška fyzioterapeutky Zdeny Fiedlerové

zdarma

1. 9. úterý, 19.30

sál
vstupné 120 Kč
OPERA, OPERETA A SLAVNÉ PÍSNĚ
Monika Brychtová – soprán, absolventka pražské konzervatoře u prof. Jarmily
Krásové. Dále studovala italskou operu v Itálii u Carla Bergonziho a Katii
Ricciarelli. Zpívá na předních operních scénách nejen doma ale i v zahraničí..
Klavírní doprovod Augustin Kužela – profesor Státní konzervatoře v Praze.

ALTÁNEK V LÁZEŇSKÉM PARKU
7. 8. pátek v 15:00 hod.

zdarma

MUZIKÁLOVÉ MELODIE
V podání mladé sopranistky Julie Meixnerové z Prahy.
14. 8. pátek v 15:00 hod.
zdarma
HARMONIKOVÉ DUO Renata & Josef Pospíšilovi
známé a světové šlágry, evergreeny a hity české a německé dechovky zazní v podání
vynikajících harmonikářů Josefa a Renáty Pospíšilových.
21. 8. pátek v 15:00 hod.

zdarma

COUNTRY SKUPINA PATRIOT
Skupina Patriot Vám představí country bluegrass vlastní i převzatou formou.
28. 8. pátek v 15:00 hod.
zdarma
LUKÁŠ ZDENĚK S AKUSTICKOU KYTAROU
Ostrovský písničkář zahraje nejen svoje, ale také známé písně od Tomáše Kluse ...

KULTURNÍ DŮM JÁCHYMOV
17. 8. pondělí 15:00 hod.

1. patro – salonek
vstupné 150 Kč
KURZ MALOVÁNÍ KRASLIC
Přijďte se příjemně naladit. Naučíte se malovat kraslice jednoduchou technikou
rozehřátými voskovkami. Pracovní pomůcky i materiál jsou zahrnuty v ceně.
Odborné vedení Marie Kordaničová. Přihlášky nutné u programových specialistek do
pátku 14. 8. Minimální počet účastníků 3.
24. 8. pondělí 15:00 hod.

1. patro – salonek
vstupné 150 Kč
KERAMICKÝ KURZ
Kurz je určen všem, kteří by si rádi vyzkoušeli práci s hlínou. Pod Vašima rukama se
změní Nic v Něco, co Vám přinese potěšení a někdy i zaslouženou pýchu nad vším tím
úspěchem... V ceně je odborné vedení keramického mistra Michala Špory
z Karlových Varů, materiál, zapůjčení prac. pomůcek, destiček a výpal hotových
výrobků. Přihlášky u programových specialistek nutné do pátku 21. 8.! Minimální
počet účastníků 3.
28. 8. pátek 19:30 hod.
vstupné 100 Kč
HORNICKÝ DECHOVÝ ORCHESTR
SEVEROČESKÝCH DOLŮ a. s. CHOMUTOV
Orchestr vystupuje se svými sólisty, zpěváky a kapelníkem Josefem Zástavou od roku
1988. Tento orchestr hraje mimo Českou republiku, na Slovensku, Maďarsku,
Rakousku a Německu. V repertoáru má orchestr jak skladby našich autorů, tak cizích
autorů odvážné hudby po lidové písně. Oba naši zpěváci jsou vítězi televizní soutěže
„Zpěváků“. Celý orchestr se svým kapelníkem jsou nositeli hornického vyznamenání
Slovenské republiky.

KOSTEL SVATÉHO JÁCHYMA
7. 8. pátek 19:30 hod.
vstupné 190 Kč
VARHANY V PROMĚNÁCH STALETÍ – VARHANNÍ KONCERT
Program koncertu představí bohatství varhanní tvorby z různých koutů Evropy od
baroka přes romantismus až k 20. století. Program: J. S. Bach, F. X. Brixi,
J. Brahms, A. Dvořák, M. Reger, C. Franck
21. 8. pátek 19:30 hod.
vstupné 190 Kč
J. S. BACH A JEHO NÁSLEDOVNÍCI – VARHANNÍ KONCERT
V letošním roce si připomínáme 330. výročí narození nejslavnějšího skladatele pro
královský nástroj. V nádherné akustice kostela sv. Jáchyma zazní nejznámější díla
J. S. Bacha a jeho následovníků. Program: J. S. Bach, F. Mendelssohn-Bartholdy,
R. Schumann

KINO RADIUM JÁCHYMOV
1. 8. sobota 17:00, 19:30

vstupné 70 Kč

KULIČKY
Komedie / Povídkový / Česko / 2008 / 90 min
Kuličky jsou komediální povídkový film o tom, jak ženy manipulují s muži.
O drobných vydíráních, o pláči, o slzách, o schopnosti se obětovat pro vysněný cíl,
o sexu ve službách, o tom jak využít empatie. Začíná to už v dětství na hřišti a nekončí
ani po smrti. Postupem let se ženský mechanismus manipulace rozvíjí, formuje, zraje
až dospěje k dokonalosti. Hrají: Marika Procházková, Jiří Vyorálek, Petr Jeništa ...
5. 8. středa 17:00, 19:30

vstupné 70 Kč

KDYBY TISÍC KLARINETŮ
Muzikál / Komedie / Fantasy / Československo / 1964 / 130 min
Dnes již legendární český filmový muzikál je postaven na groteskní možnosti přeměny
zbraní v hudební nástroje. Hudební nástroje nemohou nikoho zabít, nikomu ublížit.
A vojáci, jak se zdá, v těchto "zbraních" nacházejí daleko větší zalíbení než v čemkoli
jiném. Hrají: Jana Brejchová, Waldemar Matuška, Hana Hegerová, Eva Pilarová...
8. 8. sobota 17:00
vstupné 30 Kč
SPONGEBOB VE FILMU: HOUBA NA SUCHU
Animovaný / Dobrodružný / Komedie / USA / 2015 / 84 min
SpongeBob je mořská houba, která nosí kalhoty, bydlí v ananasu a dělá úžasné krabí
hambáče u Křupavého kraba. Jeho dalším poznávacím znamením je, že ho milují děti
na celém světě, protože je tělem i duší dobrodruh, který ke všemu přistupuje
s humorem, někdy pořádně svérázným.

8. 8. sobota 19:30

vstupné 70 Kč

LÁSKY JEDNÉ PLAVOVLÁSKY
Romantický / Komedie / Drama / Československo / 1965 / 80 min
Hrdinkou filmu Lásky jedné plavovlásky je mladičká blondýnka Andula. Žije na
internátě v malém středočeském městečku, kde na jednoho muže připadá deset žen - a
většina je stejně ženatých. Hrají: Hana Brejchová, Vladimír Pucholt, Vladimír
Menšík, Ivan Kheil, Jiří Hrubý...
12. 8. středa 17:00, 19:30
vstupné 70 Kč
LIMONÁDOVÝ JOE ANEB KOŇSKÁ OPERA
Komedie / Muzikál / Western / Dobrodružný / Československo / 1964 / 95 min
Jedna z nejslavnějších a nejoblíbenějších českých filmových komedií, kde správní
muži pijí pouze kolalokovu lihuprostou limonádu a zákon má podobu pistolníka,
vybaveného přesnou muškou, zářivým úsměvem a lahodným tenorem.

15. 8. sobota 17:00, 19:30

vstupné 70 Kč

NENASYTNÁ TIFFANY
Dobrodružný / Horor / Sci-Fi / Česko / 2015
Napětí, dobrodružství, komické i temné momenty. Vznikající celovečerní debut
Nenasytná Tiffany mladého scénáristy a režiséra Andyho Fehu. Půjde o příběh Pepy,
zkrachovalé existence, jehož náhoda dovede k lehkému zbohatnutí. Po boku
představitele hlavní role Leoše Nohy se objeví i Petr Čtvrtníček.

19. 8. středa 17:00, 19:30

vstupné 70 Kč

SLUNCE, SENO, JAHODY
Komedie / Československo /1983 / 83 min
Všechno začíná v okamžiku, kdy do jihočeské vísky Hoštice přichází student vysoké
zemědělské školy Šimon Plánička, aby nastoupil v místním JZD na brigádu
a současně se pokusil prověřit v praxi svůj experiment na téma "dojivost krav
v závislosti na kultuře prostředí.

22. 8. sobota 17:00, 19:30
vstupné 70 Kč
SLUNCE, SENO A PÁR FACEK
Komedie / Československo / 1989 /127 min
Již podruhé jsme zavítali do jihočeských Hoštic, abychom sledovali osud Konopníků
a Škopků. Nahlédneme do vztahu mezi těhotnou Blaženou a Vencou, kolem kterého
zhrzená Milada z hospody rozšíří fámy. Vzniká skandál a hotová bitva mezi jejich
rodinami.

26. 8. středa 19:30

vstupné 70 Kč

RYCHLE A ZBĚSILE 7
Akční / Krimi / Thriller / USA / 2015 / 140 min / od 12let
I auta můžou létat. Alespoň pro nesmrtelnou sérii Rychle a zběsile to platí. Její
hrdinové už stihli prožít a přežít neuvěřitelné věci, teď však narazí na nepřítele, vedle
něhož všichni jejich dosavadní soupeři připomínají bandu dětí z mateřské školky..
Hrají: Vin Diesel, Paul Walker, Jason Statham, Michelle Rodriguez, Jordana
Brewster, Tyrese Gibson, Ludacris, Dwayne Johnson…

29. 8. sobota 17:00

vstupné 30 Kč

ZVONILKA A TVOR NETVOR
Animovaný / Dobrodružný / Rodinný / Fantasy / USA / 2014 / 76 min
Zvonilka a tvor Netvor je dalším ze strhujících dobrodružství Zvonilky a jejích vílích
kamarádek. Veselá a talentovaná víla Chovatelka Fauna věří, že nelze soudit růži
podle trní a že každý živý tvor je v jádru dobrý. A tak se spřátelí se záhadným tvorem,
který je podle prastarých legend známý jako tvor Netvor.

vstupné 70 Kč

29. 8. sobota 19:30

SLUNCE, SENO, EROTIKA
Komedie / Československo / 1991 / 112 min
Ve třetím pokračování bláznivých letních komedií se podíváte nejen do známé
jihočeské vísky Hoštice, ale s jejími svéráznými obyvateli také do Itálie. Tam se totiž
vypravili na pozvání družebního italského zemědělského družstva, jehož zaměstnanci
se na oplátku chystají do Hoštic…

POZVÁNKA NA PODZIMNÍ AKCI
NOHEJBALOVÝ TURNAJ
Sobota 5. září od 16:00 hod.
NOHEJBALOVÝ TURNAJ
Hřiště na Slovanech
POSTAVTE SI SVŮJ TÝM
a přijďte si zahrát a možná i získat trofej

PROHLÍDKA ŠPITÁLNÍHO KOSTELÍKA
Navštivte jednu z nejstarších dochovaných raně
renesančních staveb 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.
Provázet Vás budou pracovnice IKC Jáchymov. Texty v anglickém, německém
a ruském jazyce k dispozici.
Vstupné: dospělí 50,- Kč, děti a studenti 30,-Kč
Otevřeno každé úterý a čtvrtek v 14. 00 hod a v 15.00 hod.
Pro skupiny nad 10 osob je možné domluvit prohlídku i v jiném, než běžném, termínu.
Domluva je nutná min. 14 dní předem. Tel: 353 811 379 IKC.

.............................................................................
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.

VÝZNAMNÁ JUBILEA

Maminko a tatínku!
Výročí svatby Vám nyní zlátne
společně jste se radovali i překonali úskalí
a protože zlatá srdce máte
zralosti lásky i společného života jste se dočkali!
Děkujeme za všechnu lásku a péči
a přejeme Vám hodně zdraví, štěstí lásky
do dalších společných let!
Pavlína a Zdeňka
s rodinami

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 25. 8 2015 oslaví naše
maminka, babička a prababička

Kateřina Mikulášková
své krásné 88. narozeniny
Vše nejlepší a hlavně hodně zdraví Ti
z celého srdce přejí
děti, vnoučata a pravnoučata

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MARIE CURIE – SKLODOWSKÉ
A MATEŘSKÁ ŠKOLA JÁCHYMOV INFORMUJE
ŠKOLNÍ AKADEMIE
V závěru měsíce června připravili žáci ZŠ společně s vyučujícími Školní akademii.
Vystoupení zahájila přípravná třída a postupně se předvedli žáci všech tříd.
Mohli jsme zhlédnout hudební, taneční vystoupení nebo různé scénky. Celkové
zakončení patřilo deváťákům. Pro všechny tak mohly začít zasloužené prázdniny... Co
nás ale stále mrzí, je nekázeň některých dospěláků, kteří během vystoupení ruší
přecházením před podiem. Je takový problém podívat se i na ostatní účinkující
a neodcházet dříve?
Ladislava Kulhavá, foto Tomáš Barth

KRÁLOVSKÁ MINCOVNA INFORMUJE
nám. Republiky 37, 362 51 Jáchymov
tel.: 736 754 831, e-mail: mincovna@kvmuz.cz, www.kvmuz.cz
Otevírací doba út-ne 9-12, 13-17 hodin
Stálá expozice: Jáchymov v zrcadle času - dějiny města, geologie a mineralogie
Krušných hor, archeologické nálezy z Královské mincovny, rudné hornictví
16. století, velkoplošný pohyblivý model dolu, numismatika a mincovnictví. Unikátní
knihovna jáchymovské latinské školy z 16. století (knihy o hornictví a hutnictví
přírodovědce Georgia Agricoly, ukázky z děl pastora Johanna Mathesia a hudebního
skladatele Nickla Hermanna), epitafní obrazy. Krušnohorský národopis - zemědělské
stroje, nářadí a historické fotografie, krušnohorská jizba, lidové kroje. Tábory
politických vězňů při jáchymovských uranových dolech po roce 1950. Historie
jáchymovského radonového lázeňství a dobová lékařská ordinace, jáchymovské
demolice. Vstupné: 80,- Kč, děti a senioři 50,- Kč, pro školy 30,- Kč.

Přednáška, výstava, exkurze: Netopýří noc
Pátek 28. 8. 2015 od 19.00 hodin
Akce, která se uskuteční v rámci mezinárodní noci pro netopýry, představí veřejnosti
málo známý, tajemný a i v současnosti mnoha pověrami opředený život nočních letců
– netopýrů. Součástí programu je přednáška o životě netopýrů, soutěže pro děti, kvíz
pro dospělé , výstava fotek netopýrů a jimi obývaného podzemí a i exponátů z
muzejních depozitářů. Návštěvníci se při praktických ukázkách dozví, jak se netopýři
studují, uvidí ukázku odchytu do sítí a sledování netopýrů pomocí ultrazvukového
detektoru. Na závěr bude možné prohlédnout si i živé netopýry.
Akci pořádá muzeum Karlovy Vary ve spolupráci se správou CHKO Slavkovský les,
pod záštitou České společnosti pro ochranu netopýrů (ČESON).

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
V průběhu letních prázdnin, červenci a srpnu, bude omezena výpůjční doba
knihovny a nebudou se konat Neděle v knihovně.
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
ČTVRTEK

13,00 – 18,00 hod.
ZAVŘENO
13,00 – 18,00 hod.

Kontakt: tel. 353 808 122
E-mail: knihovna.jachymov@tiscali.cz
Naše webové stránky: www.jachymov.knihovna.info
Přijďte si do knihovny vypůjčit knihy a hlavně strávit příjemné chvíle. Na Vaši
návštěvu se těší knihovnice: Karin Pašková, Eva Kochová a Miluše Veselá

SKAUTSKÉ STŘEDISKO ARNIKA
Tradičním místem a časem setkání celého střediska bývá letní červencový tábor.
Letos bylo ale všechno jinak, společně jsme se vydali na čtyřdenní táborovou výpravu
do Liberce.
Po pohodové cestě vlakem jsme do klubovny libereckých skautů dorazili kolem 14.
hodiny. Po obědě a vybalení jsme se šli projít do okolí přehrady Starý Harcov, kde
jsme si zahráli několik her a pokochali se krásou více než 100 let staré stavby
přehrady. Večer jsme si ještě zahráli před klubovnou buldoky a poslechli si zajímavé
povídání Lenky o zemělodích a aquaponickém způsobu pěstování rostlin.
Sobotní den patřil výletu do okolí Ještědu. Do Horního Hanychova jsme dojeli
tramvají, po dvoukilometrovém výstupu lesem jsme pak na vrchol Ještědu vyjeli
lanovkou. V časném dopoledni bylo na vrcholu jen asi 30 lidí, prohlédli jsme si okolí
i vnitřní prostory věže a vydali se na cestu po naučné stezce "Terasy Ještědu". Cestou
jsme navštívili některá zajímavá místa - Kamenná vrata a vyhlídku Červený kámen.
Žízeň jsme uhasili malinovkou v Pláních pod Ještědem a pak se pustili do náročného
stoupání na Ještěd, abychom odtud sjeli až do Horního Hanychova na koloběžkách.
Cestou jsme si ještě zastříleli z luků na indiánské střelnici. Unaveni po náročném dni
jsme dorazili do klubovny, kde jsme si k večeři opekli buřtíky.

Neděle byla ve znamení aktivního odpočinku. Dopoledne jsme se vypravili do
botanické zahrady a po obědě jsme zamířili do sousední zoologické zahrady. Viděli
jsme bílého tygra, červené pandy, zvědavé žirafy, hravé surikaty i "jednonohé"
plameňáky, zhlédli jsme také krmení tučňáků a lachtanů. Zpět do klubovny jsme se
vrátili až navečer s prvními kapkami deště.

Pondělí, náš odjezdový den, jsme zahájili rychlých úklidem zapůjčené klubovny a
přesunem do města. Celé dopoledne jsme strávili v IQparku. Vyzkoušeli jsme si řadu
exponátů a nakonec se ještě zúčastnili vědecké show s Van de Graaffovým
generátorem. Pak jsme rychle hodili batohy na záda a spěchali na vlak, který nás
odvezl s jedním přestupem až do Ostrova. Slovy Lamy: "Tábor to nebyl, ale i tak
jsme si to užili..."
Fotografie z této i dalších našich akcí naleznete ve střediskové fotogalerii
http://arnikajachymov.rajce.idnes.cz.
Tomáš Barth
vedoucí střediska

TJ JÁCHYMOV INFORMUJE
FOTBALOVÉ VYZNAMENÁNÍ PRO RUDOLFA HELLMICHA

Letošního roku obdržel dlouholetý činovník fotbalového oddílu TJ Jáchymov pan
Rudolf Hellmich nejvyšší možné fotbalové vyznamenání v České republice a to cenu
Dr. Václava Jíry, kterou slavnostně převzal v objektu Břevnovského kláštera v Praze.
TJ Jáchymov se připojuje ke gratulaci a zároveň děkuje R. Hellmichovi za všechna
léta obětavé práce pro místní fotbalový oddíl a těší se na další spolupráci.
Za TJ Jáchymov
Marcela Beňová

ODDÍL AEROBIKU
První poprázdninové cvičení se uskuteční ve čtvrtek 3. září od 19.00 hodin
v tělocvičně základní školy.
Nezapomeňte na pití bez bublin, ručník a hlavně dobrou náladu. Pokud chcete začít
s cvičením, je ta správná doba. v září jsou hodiny aerobiku přizpůsobeny nováčkům,
zaměřené na výuku jednotlivých kroků. Těším se na Vás.
Petra Javůrková

REKLAMA

PRODEJ DOMU

PRODEJ SLEPIČEK

Prodej rodinného řadového krajního
domu dispozice 4+1 (90 m2) v lokalitě
Jáchymov, Prokopova ulice. K domu
náleží zahrada a je možné přikoupit
i vlastní garáž.

Drůbež Červený Hrádek opět prodává
slepičky snáškových plemen Tetra
hnědá a Dominant ve všech barvách.
Stáří 14- 19 týdnů. Cena 149 -180,- Kč /
ks dle stáří. Prodej se uskuteční:

Cena 820 000 Kč, možná dohoda.

V neděli 30. srpna 2015

Kontakt: 605 430 599.

Jáchymov – autobusová zastávka
Radnice – 14.35 hod.

Informace: Po-Pá 9.00-16.00hod
tel. 601 576 270, 606 550 204,
728 605 840

PRODÁM DĚTSKÉ VĚCI
velikost 0 - 20 měsíců.

Kontakt: 603 525 949

Když na dovolenou,
tak s voňavým autem!

