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VÍTE, ŽE?
DEN STROMŮ je svátek, který stromy
oslavuje prostřednictvím jejich společného
sázení. V současné době se Den stromů
slaví ve více jak 40 zemích světa. Většinou
se slaví na jaře nebo na podzim, ale datum
není celosvětově jednotné a liší se podle
klimatických podmínek a doby vhodné
k sázení stromů v jednotlivých zemích.
V České republice připadá Den stromů
na 20. října.
První den stromů na světě
Staré a posvátné háje byly uctívány,
a proto i chráněny od nepaměti. Úcta k
nim se přenášela z generace na generaci.
První zdokumentovaný svátek sázení
stromů je ze španělské vesnice Mondoñedo
v roce 1594. Místo nazývané „Alameda de los Remedios“ je stále osázené lipami
a jírovci. V místě je instalovaná bronzová deska připomínají událost.
V Jáchymově se letos také připojíme k oslavě tohoto dne, a to 7. 10.. Více informací
na plakátku uvnitř Zpravodaje.
Za RR Petra Javůrková
převzato z https://cs.wikipedia.org
Fotografie z titulní strany: Markéta Šikýřová
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
19. zasedání rady města ze dne 5. září 2017:
 vzala na vědomí usnesení bytové komise ze dne 01. 09. 2017 ve věci
přidělení bytu čp. 4/2
 neschválila vyvěšení záměru na pronájem části pozemkové parcely
č. 4068/1 v k.ú. Jáchymov, místí část Mariánská o výměře cca 400 m2
z důvodu nedořešené situace s výstavbou víceúčelového sportoviště
 schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě Obnova dvorní fasády radnice, Jáchymov
uzavřenou mezi Městem Jáchymov a firmou Swietelsky stavební, s.r.o. ze
dne 31. 3. 2017
 schválila Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 23. 9. 2016 mezi
Městem Jáchymov a firmou COLAS, a.s. na stavbu Dopravní řešení
a rekonstrukce ul. Mincovní v Jáchymově
 souhlasí s trvalou úpravou připojení pozemní komunikace p.p.č. 4962/1
k místní komunikaci p.p.č. 4890/11 vše v k.ú. Jáchymov, vzniklé při realizaci
stavby „Parkoviště pro zaměstnance LD Radium Palace“, za podmínek
stanovených odborem hospodářsko správním
20. zasedání rady města ze dne 19. září 2017:
 schválila Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo mezi Městem Jáchymov a společností
Swietelsky stavební s r.o. se sídlem Zemská 259, Ejpovice 5, na rekonstrukci
fasády čp. 4
 schválila výpověď smlouvy č. 044 035 a č. 044 021 ze dne 1.8.2005, uzavřenou
se s.p. Česká pošta se sídlem Olšanská 38/9, Praha 3. Obsahem smlouvy je
režim předávání datových souborů k automatizovanému podání poštovních
poukázek B
 schválila zapůjčení kostýmu hraběte Šlika a permoníků na další ročník
turistického pochodu O jáchymovský tolar, a to za cenu: kostým hraběte Šlika
800,- Kč, permoník 200,- Kč/1 ks. Žádost podal p. František Wohlmuth,
předseda KČT Slovan Karlovy Vary
Zpracovala: Hynková

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
VÝZVA PRO MÍSTNÍ PODNIKATELE
V pátek 1. 12. 2017 od 16.00 hodin se uskuteční u kostela sv. Jáchyma rozsvěcení
vánočního stromu. Chcete-li prezentovat cokoli s vánoční tématikou nebo můžete
nabídnout návštěvníkům služby v oblasti pohostinství, přihlaste se nejpozději k 20.
11. 2017 na Informační centrum v Jáchymově osobně, telefonicky či e-mailem.
Tel.: 353 811 379, e-mail: ic-jachymov@volny.cz.

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

Den

Hodina

Plán svozu - název ulice

7. 10. 2017

800 - 1000

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

7. 10. 2017

1000 - 1200

Podhradí, Mincovní, Svojsíkova, Hornická, Bezručův
Vrch

7. 10. 2017

1230 - 1400

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

7. 10. 2017

1400 – 1530

Na Slovanech, Havlíčkova, Lipnická

14. 10. 2017

1530 - 1700

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

14. 10. 2017

800 - 1000

tř. Dukelských hrdinů, Lidická

14. 10. 2017

1000 - 1200

K Lanovce, Palackého

14. 10. 2017

1230 - 1600

Fibichova,
Štěpova

21. 10. 2017

800 - 1000

Mariánská

21. 10. 2017

1000 – 1200

Nové Město

21. 10. 2017

1230 - 1600

Suchá

Dvořákova,

Smetanova,

Mánesova,

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

OCENĚNÍ

Zástupci Města Jáchymov byli pozváni na slavnostní předávání cen v soutěži EZ Liga
Karlovarského kraje za rok 2016, které se uskutečnilo 21. 9. 2017 na hradě Ostroh –
Seeberg. Ocenění předávali paní Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského
kraje, náměstek pan Ing. Karel Jakobec a zástupci společností EKO – KOM, a.s.,
Asekol, a.s. a Elektrowin a.s. Soutěž je vyhlašovaná každoročně a přispívá k lepšímu
sběru vysloužilého elektrozařízení.
Město Jáchymov v soutěži EZ – Liga, vyhlášenou firmou Asekol, a.s., obhájilo první
místo v kategorii nad 1000 obyvatel a zástupce města převzal diplom a šek na
15.000,- Kč. Peníze, které město Jáchymov obdrží, budou použity na vylepšení zázemí
ve sběrném dvoře v areálu Služeb Jáchymov s.r.o.
Děkujeme Všem občanům, kteří odevzdáním nepotřebného elektrozařízení ve sběrném
dvoře nebo do červených kontejnerů rozmístěných ve městě, přispěli k výhře v EZ –
Lize Karlovarského kraje za rok 2016.

INFORMAČNÍ CENTRUM INFORMUJE
Od neděle 1. 10. 2017 nás najdete opět v našich původních prostorách v přízemí
městské radnice. Děkujeme za vaši shovívavost a těšíme se na Vaši návštěvu. Služby
IKC budou co nejdříve poskytovány v plném rozsahu.

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

CO SE U NÁS UDÁLO?
ZÁVODY DRAČÍCH LODÍ VE SCHNEEBERGU
V sobotu 9. září se vypravil tým města Jáchymova na závody dračích lodí do
partnerského města Schneebergu na vodní nádrž
Filzteich. Družstvo 19 závodníků pod názvem
Radonteam obsadilo v silné konkurenci 31 týmů
vynikající 4. místo. Ve finálové jízdě narazil náš tým
na vítěze z loňského ročníku De Inkognitos, dále na
tým složený z žáků policejní školy ve Schneebergu Police Academy a vítězný tým Red Dragons ze
Zwickau. Závodu se zúčastnily i týmy z dalších dvou
partnerských měst Schneebergu. Tým Herten Dragons
z vestfálského města Herten a maďarský tým Rote
Bären z města Veresegyház. Z Jáchymova dorazil
i tým St. Joachim, který měl své zázemí hned vedle
našeho, a tak jsme se zde cítili opravdu jako doma. Od
začátku závodu, kdy byly nejprve představeny
a přivítány všechny týmy, panovala skvělá zábava.
Jakmile však zazněl první startovní povel „go!“
zmocnila se všech touha vylepšit loňské 9. místo. Což se nakonec opravdu nad
očekávání podařilo, a to i díky vynikající fanouškovské podpoře. Po vyhlášení
výsledků v 16 hodin následovalo setkání partnerských měst Schneebegu. Zde jsme
mohli náš úspěch patřičně oslavit. Všichni nám gratulovali a my slíbili, že se
zúčastníme i dalšího ročníku. Poděkování patří všem závodníkům za skvělé výkony
a vynikající reprezentaci našeho města v zahraničí. Fanouškům pak velký dík za
podporu a znamenité občerstvení. Všichni jste srdečně zváni na další ročník v září
2018!
Za Radonteam Petr Fiala

MARATON
Na start nedělního 1. ročníku Jáchymovského maratonu se postavili zástupci všech
věkových kategorií jednotlivců od 2,5 roku až po 35 let. Všichni si závody užili
a nikdo neodešel s prázdnou. Každý účastník si odnesl pamětní medaili, účastnický
diplom a vítězové samozřejmě medaile dle umístění zlato až bronz, dárek a diplom.
Po malém občerstvení se všichni rozešli spokojeně domů. Těšíme se na Vás také
v příštím roce.
Anna Plačková

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
10.00 – 12.00
ČTVRTEK
DPS návštěva 26. 10.
NEDĚLE
29. 10.

13,00 – 18,00 hod.
13.00 – 16.00 hod.
13,00 – 18,00 hod.
10,00 – 11,00 hod.
13,00 – 17,00 hod.

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

TÝDEN KNIHOVEN
Týden knihoven probíhá v týdnu od 2. 10. do 6. 10. Po celou dobu jsou pro Vás
připravené akce, soutěže a pro nejmenší Knihovnický večerníček!

KNIHOVNICKÉ POHÁDKY ANEB MŠ V KNIHOVNĚ
V září jsme opět odstartovaly cyklus návštěv mateřské školky v knihovně. Třída
Kytiček si poslechla pohádku o čarodějnici Alchiáně, zjistila, jak funguje knihovna,
jak se vyrábí knihy a píší písmenka a dokonce svou první knihu vyrobila. Kytičky byly
moc šikovné a návštěvu si užily.
Moc se na ně těšíme příště!
Vaše knihovnice

ŠKOLNÍ NOVINY

+

ZÁJMOVÉ KROUŽKY VE ŠKOLE
Vážení rodiče,
ráda bych na začátku nového školního roku přivítala naše stávající i nové žáky.
Chtěla bych Vašim dětem popřát krásný a zábavný průběh školního roku.
Na tento školní rok jsme si pro Vás připravili některé organizační změny. Naše
řady opustil jeden pan učitel druhého stupně a dvě paní asistentky. Po dlouholeté
činnosti odešla do zaslouženého odpočinku paní Blanka Josková, která na této škole
působila přes 30 let. Chtěla bych jim ještě touto cestou poděkovat za práci, kterou
věnovali škole.
Nově jsme přijali dvě paní učitelky – paní uč. Mgr. Markétu Kořenou, Ph.D.,
která k nám nastupuje na zkrácený úvazek a bude vyučovat český jazyk v osmé
a deváté třídě. Druhou paní učitelkou je slečna Mgr. Eva Kudláčková, jejíž hlavním
předmětem bude výuka AJ. Ve školce jsme přijali novou paní učitelku, p. Moniku
Galovou, která daný obor studuje. Z mateřské školy nám přestoupila do oddělení ŠD
p. Dominika Vostrčilová. Z těchto důvodů došlo k organizačním změnám, které
najdete v dokumentu Organizační zabezpečení školního roku 2017/2018.
Pro žáky školy jsme si připravili řadu kroužků, na které se mohli přihlásit:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Tvořílek
Atletický kroužek
Taneční kroužek
Konverzace v AJ
Německý jazyk
Logopedie
Keramický kroužek

vedoucí
vedoucí
vedoucí
vedoucí
vedoucí
vedoucí
vedoucí

p. Petra Prokůpková
p. Ing. Michal Havlíček
p. Mgr. Marcela Málková
p. Mgr. Eva Kudláčková
p. Lada Baranek Lapinová
p. Vladimíra Danyová
p. Miroslav Dvořák

Většina kroužků na škole působí již delší dobu. Tvořílek – ruční činnosti, Atletický
kroužek – sportovní činnosti, Taneční – skupinové tance, cvičení na hudbu,
Keramický – práce v keramické dílně, Logopedie – upevnění správné výslovnosti.
Nově nabízíme Konverzaci v AJ pro žáky druhého stupně, kde si žáci budou
upevňovat své znalosti z Aj a hlavně se učit v tomto jazyce komunikovat. Naopak
kroužek Německý jazyk je určen pro naše nejmenší, pro žáky 1. – 3. ročníku. Žáci tak
budou navazovat na své znalosti z NJ, které získali v mateřské škole.
Přihlášku do zájmového útvaru při školním klubu včetně průzkumu zájmu, kde
jsou všechny další důležité informace, dostanou žáci na začátku školního roku nebo ji
naleznete na našich internetových stránkách – Průzkum zájmu žáků.
Bohužel z důvodu malého počtu přihlášených žáků se nebudou konat zájmové
útvary: Divadlo, Konverzace v AJ, Logopedie, Keramický kroužek.

Nově nabízíme kroužek KARATE pro žáky 6. - 9. tříd (10-15 žáků), který bychom
otevřeli ve spolupráci s Českou asociací Okinawského karate a kobuda.
Proč karate?
karate rozvíjí tělo i mysl… výborný způsob jak se udržet fit… účinný způsob
sebeobrany… výborné využití volného času… začít může každý v jakémkoliv věku…
Filosofie
Karate jako takové je úzce spojeno s východními filosofiemi a přístupy k životu, ze
kterých přímo vzešlo. To se projevuje pozitivním vlivem na psychický vývoj žáků
karate
Zdraví
Karate je vhodné také jako zdravotní cvičení, při kterém dochází k rovnoměrnému
zatížení všech svalových partií a pozitivnímu vlivu na kardiovaskulární systém…
Sport
V karate existuje celá řada profesionálních i amatérských národních i mezinárodních
soutěží. V posledních letech dokonce usiluje světová federace o vstup na olympijské
hry…
Sebeobrana
Trénink karate je výborný způsob, jak se naučit bránit, protože se jedná o komplexní
nácvik všech typů technik – bloky, údery, kopy, páky, podmety, …
Můžou karate cvičit i holky?
Samozřejmě. Karate je pro dívky vhodné nejen jako prostředek efektivní sebeobrany,
ale i jako způsob procvičování problémových partií…
Kde získám přihlášku?
Přihlášku si mohu vyzvednout v ředitelně školy u p. E. Smetanové.
S přáním krásného školního roku

Mgr. Drahuše Nováková, ředitelka školy

DÁREČKY PRO NEJMENŠÍ - „Hurá do školky“
Prázdniny nám utekly jako
voda a 4. září začal opět nový
školní rok. Většina dětí ze třídy
Kytiček odešla do školy
a k nám do školky nastoupili
nováčci, ponejvíce do třídy
Sluníček. Vysoušet slzičky dětí
nám v letošním roce pomohlo
překvapení od společnosti
SunCe, kdy každé nově
příchozí dítě dostalo dáreček
v podobě taštičky se stavebnicí
Lego Duplo. Děti tento dárek
velmi potěšil a nepochybně jim
usnadnil zvládnout jejich začátek v jiném prostředí, než je rodina.
Kolektiv učitelek MŠ

KRÁLOVSKÁ MINCOVNA INFORMUJE
nám. Republiky 37, 362 51 Jáchymov
tel.: 736 754 831, e-mail: mincovna@kvmuz.cz, www.kvmuz.cz
otevřeno st - ne 9.00 - 12.00 13.00 – 17.00 hodin
Vstupné: 80,- Kč, děti a senioři 50,- Kč, pro školy 30,- Kč.
Stálá expozice: Jáchymov v zrcadle času - dějiny města, geologie a mineralogie
Krušných hor, archeologické nálezy z Královské mincovny, rudné hornictví 16. století
rozšířené o novou expozici hornictví ve sklepení, velkoplošný pohyblivý model dolu,
numismatika a mincovnictví. Unikátní knihovna jáchymovské latinské školy
z 16. století (knihy o hornictví a hutnictví přírodovědce Georgia Agricoly, ukázky
z děl pastora Johanna Mathesia a hudebního skladatele Nickla Hermanna), epitafní
obrazy. Krušnohorský národopis - zemědělské stroje, nářadí a historické fotografie,
krušnohorská jizba, lidové kroje. Tábory politických vězňů při jáchymovských
uranových dolech po roce 1950. Historie jáchymovského radonového lázeňství
a dobová lékařská ordinace, jáchymovské demolice.
Součástí je výstava přibližující hudební minulost života v krušnohorské oblasti.
Výstava rozdělená do několika tematických sekcí prezentuje kolem stovky zajímavých
exponátů od hudebních nástrojů přes tištěné záznamy po různá umělecká a lidová
ztvárnění hudebního života.

VÝSTAVA: Reformace v českých zemích
14. 10. - 15. 11. 2017 vernisáž 14. 10. v 15 hodin
Panelová výstava přiblíží dějiny reformace v křesťanské církvi, jejímž cílem byly
nápravy poměrů a návratu ke křesťanství nezatíženému tradicí. V průběhu reformace
se vytvořily protestantské církve. Jáchymov byl jedním z center luteránství v Čechách.
Výstavu tvoří deset témat od Jana Husa přes evangelické proudy v Čechách, Jana
Husa a Martina Luthera až po protestantismus v dnešní době. V rámci vernisáže
vystoupí pěvecký sbor Cubitus.

PŘEDNÁŠKA: Luther mezi klášterem, rodinou a světem
14. 10. 2017 začátek v 16 hodin
Prof. Jaroslav Vokoun z Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích osvětlí v přednášce Lutherovu reformaci, která je obnovou staré
mnišské zbožnosti, založené na Písmu a bohoslužbě, a současně její inovací:
přenesením do života široce otevřené rodiny, evangelického sboru a do světa práce.
Setkání se světem financí, nových médií a vysoké politiky znamenalo osvědčení
a současně i pokřivení původního ideálu.

ORDINACE MUDr. HANDRYCHOVÉ INFORMUJE
Z důvodu odstávky el. energie nebudeme dne 9. 10. 2017 ordinovat. Děkujeme za
pochopení.

KULTURNÍ PROGRAM ŘÍJEN 2017
RADIUM PALACE
5. 10. 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.
Obsazení: prim – Pavel Varmuža, terc – Petr Varmuža, viol. kontra – Jiří Varmuža,
kontrabas – Libor Vacenovský, cimbál – Richard Mokrý, zpěv – Kateřina
Martykánová (roz. Varmužová).
12. 10. čtvrtek 20:00 hod.
sál
vstupné 150 Kč
ORIGINÁLNÍ SALÓNNÍ ORCHESTER MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
HUDBA PROMENÁD
Představí se orchestr složený z profesionálních hudebníků – členů Západočeského
symfonického orchestru Mariánské Lázně. Koncert těch nejlepších a nejznámějších
melodií od J. Strausse ml., E. Kálmána, E. Tosseliho nebo J. Offenbacha.
9. 10. čtvrtek 20:00 hod.
sál
RECITÁL PRO PIANO A HOUSLE
Alice Michel - piano, Monika Cimprich - housle

vstupné 130 Kč

26. 10. čtvrtek 20:00 hod.
sál
vstupné 140 Kč
MUSICA DOLCE VITA – MOZARTOVO TAJEMSTVÍ
Koncert u příležitosti 260. výročí narození W. A. Mozarta. Posluchače zaujmou nejen
perličky z doby génia, ale odnesou si z koncertu i recept na nejoblíbenější Mozartův
dezert vytvořený a dodnes podávaný v Salcburku. Účinkující: Daniela Demuthová –
mezzosoprán, Žofie Vokálková – flétna a Zbyňka Šolcová – harfa.

BĚHOUNEK
3. 10. úterý 19:30 hod.

sál

vstupné 140 Kč

DOSTAVENÍČKO S OPERETOU

Nejkrásnější operetní a muzikálové melodie zpívají: Pavlína Millerová /Hudební
divadlo Karlín/Jan Berko/ Severočeské divadlo opery a baletu/, Petr Horák
/Divadlo J.Tyla
v Plzni/ Klavírní doprovod: Irena Pluháčková /dlouholetá
korepetitorka Hudebního divadla v Karlíně/
17. 10. úterý 19:30 hod.

sál

vstupné 120 Kč

VEČER PÍSNÍ, OPERNÍCH ÁRIÍ A KLAVÍRNÍCH SKLADEB

Martina Sehylová –koloraturní soprán. Norbert Keller – klavírní doprovod
a skladby pro klavír sólo. Z programu: G.F.Händel – Lascia ch‘ io pianga, W.A.
Mozart – árie z oper Kouzelná flétna, Figarova svatba, Cosi fan tutte,G.Puccini –
Bohéma , B.Smetana - Skřivánčí píseň /árie Barče/ aj.

23. 10. pondělí 19:30 hod.

sál

vstupné 30 Kč

PROCHÁZKA JÁCHYMOVEM S DOTYKEM MINULOSTI

Přednáší: Jaroslav Ochec, báňský odborník a znalec historie Jáchymova.
31. 10. úterý 19.30 hod.

sál

vstupné 130 Kč

KONCERT POPULÁRNÍCH MELODIÍ NA KŘÍDLECH ZPĚVU

je určen pro milovníky nestárnoucích písní, jako je Caro mio ben, La paloma či Santa
Lucia, ale také operetních a muzikálových melodií z Rose Marie nebo My Fair Lady.
Zpívají: Chtistina Kluge, Jaroslav Mrázek - tenor, Vladimír Strnad - klavír.

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

vstupné 100 Kč

COUNTRY VEČER
K tanci a poslechu hraje kapela Bylo nás 7 z Ostrova.
10. 10. úterý 19:30 hod.
vstupné 100 Kč
DIXIELAND MESSENGERS PRAHA
Původní improvizovaný americký dixieland. Tato hudba byla hraná v New Orleans,
New Yorku a Chicagu, hlavně Luisem Armstrongem a dalšími orchestry.
24. 10. úterý 19:30 hod.
vstupné 100 Kč
TANEČNÍ VEČER S MÓDNÍ PŘEHLÍDKOU BUTIKU „VERSAY“
K tanci a poslechu hraje Vladislav Prokop.

KULTURNÍ DŮM
9. 10. pondělí 15:00 hod.

vstupné 150 Kč

TISK NA TEXTIL
Přijďte se seznámit s technikou ručního tisku na textil. Přihlášky nutné do 6. 10.
2017 u programových specialistek.
20. 10. pátek 19:30 hod.

vstupné 60 Kč

CYRANO V BUFFALU
Divadelní soubor Jirásek Nejdek, uvádí na scénu komedii amerického dramatika
Kena Ludviga. Režie: Karel Uzel.
16. 10. pondělí 15:00 hod.
vstupné 150 Kč
ZÁKLADY RUČNÍ KNIŽNÍ VAZBY
Přijďte se seznámit s touto technikou a zkusit něco nového. Přihlášky nutné do
13. 10. u programových specialistek.

KINO RADIUM JÁCHYMOV
4. 10. středa 19:30

vstupné 90 Kč

UTEČ
Horor / Mysteriózní / USA / 2017 / 103 min /od 15 let
Co na tom, že Rose (Allison Williams) je bílá jako stěna a Chris (Daniel Kaluuya)
černý jako noc? Žijeme přece v jednadvacátém století, kdy je boj proti rasové
nesnášenlivosti přece už dávno dobojovaný. Minimálně Roseini rodiče Missy a Dean
jsou na Chrise od prvního momentu nesmírně milí. Hrají: Daniel Kaluuya, Allison
Williams, Bradley Whitford, Catherine Keener, Caleb Landry Jones…
7. 10. sobota 17:00

vstupné 50 Kč

MIMI ŠÉF
Animovaný / Komedie / Rodinný / USA / 2017 /97 min
Mimi šéf je ve skutečnosti velký boss. Navenek sice působí jako roztomilé batole, ale
uvnitř je to protřelý byznysmen posedlý obchodními úspěchy. Pracuje pro organizaci
BabyCorp a jeho hlavním posláním je zjistit, proč teď děti prohrávají na trhu
rodičovské lásky…
7. 10. sobota 19:30

vstupné 90 Kč

ÚKRYT V ZOO
Drama / Válečný / USA / Česko / Velká Británie / 2017 / 127 min / od 12 let
Antonina Zabinská (Jessica Chastain) práci v manželem řízené zoologické zahradě ve
Varšavě přímo zbožňuje. Se zvířaty si rozumí mnohem víc než s lidmi, nebojí se vlézt
mezi neklidné slony do výběhu, je to vlastně ona, kdo svou energií a rozhodností
celou zahradu vede. Ani ona však není schopná čelit valícím se dějinám…
Hrají: Jessica Chastain, Johan Heldenbergh…
11. 10. středa 19:30

vstupné 20 Kč v rámci FOH

ŠPUNTI NA VODĚ
Rodinný / Komedie / Česko / 2017 / 83 min
Rodiče bratrů Igora (Jiří Langmajer) a Davida (Hynek Čermák) chystají zlatou
svatbu. Z Kanady přilétá jejich bratranec Ondra (Pavel Liška). Bratry napadne, že
nejlepší by bylo vyrazit za rodiči na kánoích po řece, jenže od dob společných
spanilých jízd se leccos změnilo. Třeba to, že mají děti. Hrají: Hynek Čermák, Anna
Polívková, Tatiana Vilhelmová, Jiří Langmajer, Pavel Liška, Jana Kvantiková...
14. 10. sobota 19:30

vstupné 90 Kč

RYCHLE A ZBĚSILE 8
Akční / Dobrodružný / Krimi / USA / Kanada a další / 2017 / 136 min / od 12 let
Dominic Toretto (Vin Diesel) zradil svou rodinu. V jedné z nejúspěšnějších filmových
sérií všech dob je sice možné cokoliv, ale tohle je víc než automobilové seskoky
padákem, průlety aut mezi mrakodrapy, nebo tažení obřího trezoru ulicemi Ria.
Rychle a zběsile 8 rozhodně nepojede na neutrál… Hrají: Vin Diesel, Dwayne
Johnson, Jason Statham, Charlize Theron…

18. 10. středa 19:30

vstupné 90 Kč

KŘIŽÁČEK
Drama / Historický / Road movie / Česko / 2017 /90 min
Křižáček je „historická roadmovie" odehrávající se v době vrcholného středověku
a inspirovaná romantickou básní Jaroslava Vrchlického. Malý chlapec ovlivněn
legendami o dětských křížových výpravách utíká z domova a jeho otec, skutečný rytíř
Bořek se vydává na takřka marnou pouť za jeho nalezením… Hrají: Karel Roden,
Aleš Bílík, Matouš John…
87 min
vstupné 90 Kč
SNOW FILM FEST
Celovečerní pásmo špičkových filmů o extrémním lyžování, zimním lezení,
snowboardingu, snow-kitingu a dalších zimních radovánkách přinese SNOW FILM
FEST. Filmy: Obyčajní chlapci, Výstup na Link Sar, Dog Power.
21. 10. sobota 19:30

25. 10. středa 19:30

87 min
vstupné 90 Kč
SNOW FILM FEST
Celovečerní pásmo špičkových filmů o extrémním lyžování, zimním lezení,
snowboardingu, snow-kitingu a dalších zimních radovánkách přinese SNOW FILM
FEST. Filmy: Ven(ca), Pocit viny, Pohádka Johna Shockleeho, Ski for freedom.
vstupné 50 Kč

28. 10. sobota 17:00

HONIČKY KRÁLIČKA BUGSE
Rodinný / Animovaný / Komedie / USA /1981 / 76 min
V tomto filmu se dva velikáni setkali, aby dělali to, co umějí nejlépe: Králíček Bunny
přechytračí Yosemite Sama, kačera Daffyho, přihlouplé rytíře i potrhlé gangstery
a Freleng tvoří neodolatelně legrační grotesky…
vstupné 90 Kč

28. 10. sobota 19:30

ABSENCE BLÍZKOSTI
Drama / Česko / 2017 / 65 min
Hedvika (Jana Plodková) je svobodná matka tříměsíční Adélky, která prochází životní
krizí. Podvědomě cítí, že má raději svého psa než vlastního potomka, a v pořádku
není ani její vztah s matkou. Po období vnitřního zmatení si uvědomí, že její hlavní
problém spočívá v absenci mateřské blízkosti. Hrají: Jana Plodková, Anna Cónová,
Luboš Veselý…

PŘEDPLATNÉ ZPRAVODAJE
Upozorňujeme předplatitele Jáchymovského zpravodaje, že některým z Vás již končí
předplatné. Pokud máte zájem o jeho obnovení, jsme tu pro Vás každý den. Po - Pá
8.00 – 12.00 a 12.30 – 17.00 hodin.
Pokud si chcete nechat Zpravodaj doručovat přímo do schránky i Vy, neváhejte
a kontaktujte nás.
IKC Jáchymov

PROHLÍDKA ŠPITÁLNÍHO KOSTELÍKA
Navštivte nejstarší dochovanou raně renesanční stavbu
našeho města. Špitální kostel postavený v letech 1516 1520 nebyl jako jedna z mála budov zničen rozsáhlým
požárem na konci 19. století. Jedná se o unikátní kostel
venkovského typu, který nemá na české a saské straně
obdoby. Stavba je celohrázděná, zaujme vysokou
sedlovou střechou krytou šindelem a vzácným oltářem
z dílny Lucase Cranacha.
V říjnu se konají prohlídky ve dnech: 4.10., 11.10., 13.10., 20.10., 23.10.
POZOR ZMĚNA! Začátky jednotlivých prohlídek jsou v 14.30 hodin. Texty
v anglickém, německém a ruském jazyce k dispozici. Provázet Vás budou pracovnice
IKC Jáchymov. Vstupné: dospělí 50,- Kč, děti a studenti 30,-Kč.

ČTENÁŘI PÍŠÍ
HVĚZDA NEBO KŘÍŽ?
Už jako malý kluk jsem koukal na vrcholek Popovské hory na hrdě se tyčící
Popovskou skálu. Říkali jsme tomuto místu Hvězda, a to proto, že jsme věděli od
starších, že tu hvězda opravdu bývala. Za totalitního režimu rudé světlo hvězdy
oznamovalo, že se daří plnit plán těžby uranu. Smutné je, že se na plnění plánu
otrockou prací podíleli i političtí vězni. Popovská hvězda je ale nesprávné
pojmenování. Správný název je Popovský Špičák a na něm se vždy hrdě tyčil kříž,
který byl viditelný z širokého podhůří.
Hned pod Popovským Špičákem byla vesnice Popov (původně Pfaffengrün) založená
klášterem v Teplé již ve 13. století. Ta byla proslavená svým kozím sýrem,
prodávaným v Karlových Varech. Kříž nebyl na vrcholku hory postavený náhodou
a k jeho umístění se váže i jedna pověst.
Počátkem 19. století žil přímo pod vrcholkem uhlíř. Byl to tak trochu podivín,
samotář, který se s lidmi příliš nestýkal. Často o něm sousedé nevěděli celé týdny.
Pravděpodobně byl posledním z dlouhé řady uhlířů, žijících zde po staletí. Lidé si
o něm povídali řadu různých historek. Společné měly jen to, že je uhlíř poměrně
zámožný a že již od mládí holduje alkoholu. Snad tato vášeň stála za požárem jeho
domu. Když vesničané plameny zkrotili, našli mezi troskami uhlíře mrtvého. Jeho tělo
snad spočinulo na hřbitově v blízkém Jáchymově.
Povídačky o bohatství uhlíře inspirovaly řadu hledačů pokladů. A jeden z nich na
místě trosek domu zarůstajících travou skutečně nalezl uschované mince. Tyto mince
posloužily ke vztyčení kříže, který měl připomínat nešťastného uhlíře. Pokud dřevo
kříže zpuchřelo, byl vždy obnoven.

Tolik tedy pověst. Ve skutečnosti byl kříž na dobře viditelném místě vztyčen na
znamení vítězství katolicismu nad reformací po skončení Třicetileté války.

Foto: Vladimír Rams. Stavění
kříže.
Dnes je rudá hvězda (kvůli které byl vrcholek dokonce elektrifikován) minulostí
a prací nadšenců byl na vrcholek v roce 2016 instalován kříž. Poprvé byl kříž vztyčen
v devadesátých letech 20. století. Ten byl vandalsky zničen, když ho kdosi podřízl
pomocí motorové pily. K výrobě dnešního kříže byly použity trámy z kaple
sv. Barbory získané při její rekonstrukci.
Nakonec zbývá poděkovat Josefu Müllerovi a Standovi Pavlasovi z Mariánské,
Vladimíru Ramsovi z Podlesí, jakožto i jejich manželkám a přítelkyním za zcela
nezištné obnovení kříže na Popovském Špičáku.
Každou druhou srpnovou sobotu koná farář z Ostrova ke kříži malou neoficiální pouť
spojenou s Požehnáním z Pfaffengrünu.
Vladimír Kříž

AUTOMOBILOVÉ ZÁVODY DO VRCHU
Krušnohorský pohár - Česko-německé amatérské automobilové závody do vrchu.
Tento závod vypisuje Automotosport Osek. Letos, 2. září, se opět jel závod
v Jáchymově. Byl to osmý z celkového počtu jedenácti závodů. Jednotlivých závodů se
mohou zúčastnit i jezdci bez licence. Je povoleno, aby se stejným vozidlem startovali
dva různí jezdci. Také může jeden jezdec startovat ve dvou třídách se dvěma vozy.
Přihlášky k závodění lze podat ještě dopoledne den před závodem. V časovém
harmonogramu závodu je určeno místo a čas administrativní a technické přejímky
vozidel. K prohlídkám se musí závodníci dostavit osobně. Ve věkové kategorii
"junior" mohou startovat i jezdci mladší 18 let. Ale už u administrativní přejímky
musí být přítomen (starší) zákonný zástupce jezdce. Ten zodpovídá také za technický
stav vozidla. Před závodem se se všemi závodníky koná rozprava. Startovní číslo má
každý jezdec přiděleno (pro každou třídu) na celou sezonu. Nelze je během sezony
měnit. Jen ti jezdci, kteří prošli přejímkou, mohou nastoupit k tréninkovým jízdám,

které jsou dvě. Dokončení alespoň jedné je podmínkou pro start ve vlastním závodě.
Další články "Pravidel" se týkají, mimo organizace závodů a technických záležitostí,
bezpečnosti jezdců, pořadatelů a diváků. Během tréninku a závodu je celá trať pod
dohledem traťových komisařů. Startuje se pomocí startovacího praporku. Pohyb vozu
při rozjezdu sepne fotobuňku. Cíl je letmý a opět fotobuňka zaznamená, s přesností na
jednu setinu sekundy, čas jízdy. Pro stanovení výsledku a pořadí jezdce se sčítají dva
nejlepší dosažené časy ze tří jízd. Vyjimečně se jedou pouze dvě jízdy. Při všech
závodech (jsou jednodenní i dvoudenní) začínají tréninkové jízdy v den závodu v osm
hodin ráno a předpokládá se, že závodit se začne ve dvanáct hodin. Sportovní auta
jsou rozdělena do mnoha skupin podle typu vozidla a dále do tříd podle objemu
motoru. Závodilo se na trati, která vede od depa - parkoviště u Svornosti kolem
Šlikovky a přes dolní Nové Město nahoru ke křižovatce se silnicí na Mariánskou. Cíl
byl dost daleko od té křižovatky. Asfaltový povrch silnice je na mnoha místech
opravený. Vždyť i s Trabantem se dosahuje průměrné hodinové rychlosti přes 80
kilometrů. Závodníci také chválí svodidla, která lemují velkou část tratě. Zajišťují
bezpečnost jezdců i diváků. Trať je dlouhá bezmála 2,5 kilometru a má převýšení 375
metrů. V noci, na den závodu a pak před druhou jízdou, trochu zapršelo. Povrch
silnice však rychle vysychal. Druhé jízdy byly přece jenom pomalejší, než ty první.
Závod jelo čtyřiapadesát závodníků, čtyři závodnice a jeden junior. Nejrychleji jel
Ctibor Černý s vozem Mitsubishi Lancer EVO 9. Při první jízdě zdolal trať za jednu
minutu 7 sekund a 45 setin sekundy. Z žen, které závodily, jela nejrychleji Klára
Bohníčková s Mercedesem CLK. Jízda jí trvala 1 minutu 19 sekund a 85 setin. Jiří
Webínger se svým Trabantem 601 měl nejkratší čas jízdy 1:34,47 minuty. Závod se
vydařil. Už v depu na Svornosti jsme si mohli prohlížet závodní auta. Samozřejmě
také na trati, při jízdách. Přišlo se však podívat jen několik desítek, spíše náhodných
diváků. Chyběla předchozí informace o konání závodu, reklama ve městě.

Jana Králová v Peugeotu 106 před jízdou, za Peugeotem stojí Škoda 130 RS Jiřího
R. Jan Eisenstein
Bažanta.

HASIČI JÁCHYMOV
V září začal opět naplno pracovat kolektiv mladých hasičů. Kolektiv je rozdělen na
jedno družstvo starších žáků, dvě družstva mladších žáků a jedno družstvo přípravky.
Dorostence v tomto roce asi jako celé družstvo ještě mít nebudeme. Jednotlivá
družstva mají své schůzky v pondělí, úterý a čtvrtek, pod vedením paní Anny
Plačkové, Zuzany Spiessové a Jany Kneiflové.
Starší družstvo se 10. 9. vydalo na své první poprázdninové závody, které se
započítávají do Karlovarské ligy, a to do Plesné. Umístili se na sedmém místě.
V neděli 24. 9. 2017 se konala již tradiční soutěž O pohár starosty města Jáchymova,
zde jsme na start postavili jedno družstvo přípravky, tři družstva mladší kategorie
a jedno družstvo starší. Přípravka svou kategorii vyhrála, děti odjížděly domů
natěšeny a ozdobeny medailemi. Soutěž v běhu na 60 metrů s překážkami vyhrál
v kategorii chlapců Matěj Šír a děvčat Adriana Strnadová. V mladší kategorii
šedesátky vyhrála za dívky Pavla Peteříková a třetí místo obsadila Monika Galová.
V soutěži družstev se umístila mladší družstva takto: Jáchymov A na druhém místě,
Jáchymov B na místě šestém a Jáchymov C na místě sedmém. Sedmé místo, ale již ve
starší kategorii obsadilo také družstvo starších žáků. V běhu na šedesát metrů obsadil
Kamil Plaček čtvrté místo. Někteří členové kolektivu se také zúčastnili
Jáchymovského maratonu a umístili se na prvních místech ve svých kategoriích. Nyní
se budou děti připravovat na první kolo celostátní hry PLAMEN a 7. 10. 2017
zakončí u Intersparu Karlovarskou ligu.

Dospěláci také nezaháleli, pomáhali při Jáchymovském maratonu, připravili pro
děti soutěž na Eduardu a také se družstvo žen zúčastnilo soutěže jednotek v Ostrově.
Je to netradiční soutěž, ale velice zajímavá. Hasiči zde musí dokázat svou zručnost
a práci se strojem pěkně klasicky, sáním a řádným šroubování. Naše ženy zde byly
jediné coby kompletní ženský tým a nevedly si, tedy mimo úrazu velitelky družstva,
vůbec špatně. Mezi sedmi družstvy mužů se umístily na krásném druhém místě.
Jednotka v září opět řádně prováděla kondiční jízdy, zkontrolovala po prázdninách
celý strojní a vozový park. V září vyjížděla jednotka dvakrát k požáru na Boží Dar.
Za SDH Jáchymov Anna Plačková

SKAUTI JÁCHYMOV
Vztyčením státní vlajky a za zpěvu skautské hymny bylo i letos zahájeno tradiční
skautské setkání u Mohyly Eliáš. Letošní 25. ročník, který proběhl v sobotu
23. 9. 2017 od 11:00 hod., byl opět něčím výjimečný.
Přivítali jsme 90 návštěvníků z řad skautů i veřejnosti z celého kraje, letos nás také
navštívila skupina oldskautů z Plzně. Pro účastníky setkání byly vyrobeny kovové
odznaky a pro děti připravena tematická hra s cenami. A co nám udělalo velkou
radost? Ač byl poslední měsíc vyloženě deštivý, srážky se nám vyhnuly jak při
přípravě místa, tak i na vlastním setkání, kdy nám vysvitlo i slunce a byl krásný
podzimní den!
Po slavnostním nástupu a krátkém přivítání přítomných následovalo posezení
u slavnostního ohně s povídáním pana Cibulky - bývalého mukla a bratra Goldmanna
- Pega o poměrech v tehdejších táborech. Program pokračoval již zmíněnou hrou
a zájemci si mohli prohlédnout historické materiály spojené s tábory na
Jáchymovsku, které si pro přítomné připravil bratr Modrovič - Bača.
Po 12:30 již někteří návštěvníci odešli domů či pokračovali v programu svých
víkendových výprav. My jsme ještě chvilku zůstali, abychom si opekli oběd na ohni,
uklidili na místě a poté se vydali na cestu domů.
Na Eliáši se scházíme pravidelně od roku 1992, abychom uctili památku politických
vězňů - zejména z řad skautů. V témže roce byl také na místě vztyčen první dřevěný
kříž. Návštěvníci místa pokládají na mohylu kameny, které s sebou přinesli.
Fotografie z této i dalších akcí naleznete na arnikajachymov.rajce.idnes.cz
Nově nás můžete najít také na Facebooku (facebook.com/arnikajachymov).
Tomáš Barth, vedoucí střediska

NADACE ST. JOACHIM
OHLÉDNUTÍ ZA 4. ROČNÍKEM ROZLOUČENÍ S LÉTEM,
TENTOKRÁTE PO VESNICKU….
V sobotu 2. 9. proběhl již 4. ročník „Rozloučení s létem“ na konci cyklostezky
v Jáchymově. A tak se opět na jeden den proměnila cyklostezka v promenádní cestu
a Jáchymovské společně s lázeňskými hosty čekalo příjemné odpoledne plné
překvapení, pohodové muziky, pestrého občerstvení a zajímavých prodejních stánků,
a to i přesto, že počasí bylo už spíše podzimní… :-)
Akci pořádá již tradičně Nadace St. Joachim společně s LL Jáchymov za podpory
společnosti LaNova Consulting s.r.o., Pivovar Karel IV., Stavby Josef Novotný,
Jáchymov.
I letos se soutěžilo o nejchutnější koláč – na výherce čekal vyhlídkový let pro tři
osoby. Koláče vypadaly vskutku velmi dobře, a tak vybrat ten NEJ koláč byl pro
„Koláčovou komisi“ úkol nelehký. Paní Ing. Jana Vaňková (LL Jáchymov) si
nakonec poradila a společně s komisí vybrali ten NEJ koláč. A vzhůru do oblak se tak
vydá paní Martina Kmeťová z Jáchymova. Zodpovědného úkolu v „Koláčové komisi“
se zhostili pan Karel Denk, ředitel LH Curie, pan Josef Železný, starosta města
Ostrov, ostrovští Ostrostřelci v čele s Petrem Šindelářem a předseda správní rady
nadace St. Joachim, JUDr. Cyril Svoboda. Jáchymov je prostě IN.
A i letošní tombola s sebou přinesla chvilky napětí – hlavní cenou bylo zapůjčení
veterána značky MG Triumph na víkend a výhercem se nakonec stal pan Petr Mach,
lázeňsky host z dům Astorie. Gratulujeme!
Pro děti byly připraveny soutěže, malování na obličej, tvořivé dílničky
a fotobuňka. Ovšem největší úspěch mezi atrakcemi sklízela naše vesnická kravička
Matylda. Ačkoli se jedná o kravičkou plastovou... byla Matylda atrakcí nejen pro
děti, ale pobavila i dospěláky. Proběhly historicky první závody v dojení na čas a na
vítěze čekaly zajímavé ceny.
O skvělou hudební produkci se letos postaraly hudební skupiny PoSwym, Stripes of
Glory, Fallen Angels, Tajfun a Ben Dover za přispění regionálně proslulého DJ
Helmiče.
Celým odpolednem nás provázela usměvavá děvčata v krásných dirndlech … A jak
říká iniciátorka této akce Lada Lapinová sama – ten den byl zkrátka vše, jenom ne
nudný. Závěrem poděkovala lázním Jáchymov za skvělou spolupráci.
Tak za rok o trochu dříve AHOJ!

KNIHA „STÍNY NAD KRUŠNÝMI HORAMI“ DOPUTOVALA
NA BOŽÍ DAR
V pátek 15. 9. bylo slavnostně zakončeno 1. česko-německé literární setkání na Božím
Daru, v prostorách tamní radnice.
Literární putování začalo 7. července letošního roku v německém Schwarzenbergu
a během dvou měsíců měli čtenáři možnost na nevšedních místech, české a německé
části Krušných hor, vyslechnout autorská čtení 11 povídek s různými náměty a žánry
od jedenácti současných regionálních autorů.

Slavnostního zakončení se na pozvání Nadace St. Joachim účastnila
i europoslankyně, Ing. Michaela Šojdrová. Četla se povídka od Rozmar Kopecké
„Cizí revír“ a hudebně nás doprovodil Jörg Heinicke z Buchholzu. V krátkých
hudebních pauzách mohli posluchači obdivovat papírové kreace od známé německé
designérky, Christine Werzner.
Mezi známými tvářemi nechyběl starosta města Boží Dar, Ing. Jan Horník, Constanze
Ulbricht, Villa Baldauf a další zástupci z řad politického, kulturního a společenského
života Krušnohoří. Z řad autorů byli přítomni: Jaroslav Ochec, Radka Janků,
Rozmar Kopecká a Milan Hloušek.
Tento literární projekt iniciovala na české straně Nadace St. Joachim a partnerem na
německé straně byla Villa Baldauf, Marienberg.
Že se autorská čtení napříč Krušnohořím líbila, svědčí i fakt, že bylo na Božím Daru
slavnostně vyhlášeno pokračování „Stínů nad Krušnými horami II.“. Pokračování
knihy nás tak zavede do Kraslic, Bečova, Ostrova, Jáchymova, Klášterce nad Ohří,
Mostu a Teplic. A těšit se můžeme opět na zajímavé literárně-hudební putování.
Více informací včetně podmínek naleznou zájemci na www.stjoachim.eu
Knize přejeme plno spokojených čtenářů a těšíme se na nové zajímavé povídky.

ZÁVOD DRAČÍCH LODÍ
V sobotu 9. září jsme se zúčastnili závodů dračích lodí v německém městě
Schneebergu na vodní nádrži Filzteich. Za Jáchymov startovaly 2 týmy, tým Radon
skončil na krásném 4. místě a tým Nadace St. Joachim skončil na 12. místě. Nutno
poznamenat, že v týmu Nadace St. Joachim byly i naše dámy :-)
Lada Baranek Lapinová
Nadace St. Joachim

