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V tomto čísle si přečtete:
•
•
•
•
•

slovo starosty a místostarostky
rada města
kulturní program
jubilea
sport, ostatní články
• pozvánky na kulturní akce

CENA
5,-

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ HŘIŠTĚ – VOLEJBALOVÝ TURNAJ
V pátek 28. 9. 2012 bylo volejbalovým turnajem slavnostně otevřeno nové hřiště na
Slovanech úvodním slovem paní místostarostky Ingeborg Štikové. Turnaje se
zúčastnila čtyři družstva a občerstvení připravil pan Dan Jedlička. Tímto mu
děkujeme za skvělý catering a všem hráčům za účast a již dnes se těšíme na
28. 9. 2013.
IKC

FOTOSOUTĚŽ

MUDr. Erika Handrychová

Kristýnka Umlaufová

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
v tomto čísle zpravodaje si dovolím uveřejnit článek paní Anny Havránkové, který
vznikl po naší společné schůzce a velice zajímavém rozhovoru.
Ing. Bronislav Grulich

Kraj je vyrabovaný. A co dál?
Nerostné suroviny, které Karlovarský kraj ze svých útrob mohl vydat a vydal, jsou
nenávratně ty tam. Zůstala pouze velmi často brutálně zpustošená krajina,
nezaměstnanost a zejména prázdné pokladny měst a obcí. Mraky peněz v podobě
především hnědého uhlí a uranu z tohoto kraje odešly, ale bohužel se ani část z nich
do dnešních dnů v žádné podobě nevrátila zpět.
Zářným příkladem v negativním smyslu slova je Jáchymov. Dříve světoznámé
lázeňské město. Dnes, po několika desetiletích těžby uranu v obrovské finanční
hodnotě, je to město zpustlé, zničené, zanedbané, plné polorozpadlých domů,
a hlavně chudé s velkými dluhy a plné nezaměstnaných a frustrovaných obyvatel.
Rovněž díky úložišti jaderného odpadu je to pro většinu lidí nezajímavé místo, a to
jak k žití, tak třeba i k trávení volného času či dovolené. Místní lázně jsou totiž již
jen slabým odleskem dřívější slávy. Přitom by stačilo vrátit do tohoto regionu jen
zlomek peněz, jež odtud byly „vyvedeny“, a vše by mohlo být rázem jinak. Toto se
však týká nejen pouze samotného Jáchymova, ale celého Karlovarského kraje. Město
Jáchymov sice za to, že je zde úložiště jaderného odpadu, dostává ročně tři miliony
korun do svého rozpočtu, ale zdaleka to není nic proti tomu, co ze sebe toto město
v nedávné minulosti vydalo. Navíc těžba strategických nerostných surovin podstatně
ovlivnila celý kraj a ten z toho nezískal vůbec nic, ani korunu.
„Je zapotřebí do Karlovarského kraje investovat hodně finančních prostředků. Po
dlouhých letech bezohledné těžby je značně zdevastovaný. Kdyby se do kraje vrátila
zpět alespoň část financí, které těžbou odešly, bylo by možné například zcela bez
problémů dostavět silnici R6, na jejíž dokončení neustále chybějí dnešní vládě
peníze. Přitom díky ní by byl kraj mnohem dostupnější, což by mělo pozitivní dopady
ve všech oblastech. Zlepšení dostupnosti má vždy za následek větší hospodářský růst
a i zvýšení turistického ruchu, což přináší nová pracovní místa, tedy snížení
nezaměstnanosti, snížení obecné kriminality, zlepšení sociální situace obyvatel,
apod. A Karlovarský kraj má v tomto ohledu určitě hodně co nabídnout.“
Pokud se týká jaderného úložiště, tak v úvahu přicházela varianta vybudovat
v Jáchymově hlubinné úložiště pro jaderný odpad, které má být v České republice
připraveno do roku 2065. Nestabilní geologické prostředí v této oblasti však tuto
možnost vyloučilo, takže hlubinné úložiště nepřichází v úvahu. V současné době se
v Jáchymově ukládají nízkoaktivní radioaktivní odpady, které vznikají ve
zdravotnictví, výzkumu nebo průmyslu, a které jsou řádně upravené, takže nejsou
nikomu nebezpečné. Navíc je rakovinotvorný materiál ukládán ve speciálních sudech
a hluboko v nitru mohutné hory.

„Jáchymov by byl ideálním místem pro vytvoření makety hlubinného úložiště
jaderného odpadu. Lidé z obcí a měst, kde by přicházelo v úvahu zbudování
hlubinného úložiště jaderného odpadu, totiž svírá velká obava o jejich zdraví či
o jejich životy, a rovněž strach z dopadů na celou oblast. Díky této názorné maketě
by si mohli vše daleko reálněji představit a současně vidět i například způsob
skladování radioaktivního odpadu, seznámit se s novými technologiemi, jež se
v tomto odvětví velmi rychle vyvíjí, protože jaderný odpad je problém, který trápí
celý vyspělý svět.“
Pro Jáchymov by takovéto rozhodnutí znamenalo velké plus. Dalo by se využít toho,
co tady už dávno je a o čem nemělo město ani možnost si rozhodnout, zda to chce
nebo ne. I vytvoření nových pracovních míst, kterých je tady i v celém kraji žalostně
málo, by bylo velkým pozitivem.
„Lidé se často o jaderném odpadu bojí otevřeně mluvit a diskutovat. Ale je to
nezbytné, protože jen tak se o této problematice dozví daleko více informací a zmírní
se možná i jejich strach či obavy. A v tomto směru by se následně mohli o otázce
úložišť jaderného odpadu ve své obci či městě rozhodovat mnohem kvalifikovaněji.“
Otázka vybudování či nevybudování hlubinného úložiště mnohdy rozděluje občany
měst a obcí na dva protichůdné tábory a dochází občas i k vzájemným ostrým
konfliktům. Jedni v tom vidí velký zdroj financí, kterých žádná obec ani město nemají
nazbyt. Druzí se naopak obávají celkového dopadu a rizik pro danou oblast.
„Jaderný odpad je záležitost, která se musí nutně řešit. Neměli bychom to, co jsme si
sami nadrobili, nechávat k vyřešení našim dětem.“
Anna Havránková

SLOVO MÍSTOSTAROSTKY
Vážení rodiče,
dnešní článek bude především informací pro vás. Týká se provozu ordinace pro děti
a mládež v Jáchymově. Všichni jsme byli tzv. v klidu, protože v polovině července
2012 rada města odsouhlasila pronájem stávajících prostor v čp. 1031 firmě
NEMOS AMBULANCE s.r.o., která měla po MUDr. Kadlečkovi převzít praxi
a zajistit tak péči o naše děti. Ovšem 5. 9. 2012 jsme obdržely odstoupení od žádosti
z důvodu sloučení ordinací. Na schůzce 10. 9. 2012 jsem dostala informaci, že
z důvodu nedostatku dětských lékařů budou muset naše děti dojíždět do ordinace
v nemocnici v Ostrově a není tím porušena podmínka dostupnosti do 35 minut.
V současné době intenzivně jednáme i s ostatními obcemi (Abertamy, Pernink,
Potůčky, Boží Dar) o zajištění provozu ordinací, jak v Jáchymově, tak
i v Abertamech. S výsledkem jednání vás seznámíme prostřednictvím vyvěšení
oznámení na ordinaci lékaře, základní škole, mateřské škole a úředních deskách.
Ingeborg Štiková

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
21. zasedání rady města ze dne 11. září 2012:
• schválila vyjmutí obecního bytu čp. 1031/301, v ulici třída Dukelských hrdinů
v Jáchymově, z režimu přidělování bytů dle Pravidel Města Jáchymov pro
přidělování obecních bytů do nájmu občanům, ze dne 22. 11. 2011. Tento byt
bude trvale vyčleněn pro potřeby občanů v režimu ZTP za minimální cenu
nájemného 35,- Kč/m2
• schválila vítěze výběrového řízení na technický dozor stavby Prevence sesuvu
svah Jáchymově, ulice Dukelských hrdinů, lokalita č. 18, pana ing. Romana
Havlana a pověřuje starostu města podpisem smlouvy
• schválila zprostředkovatelskou smlouvu uzavřenou mezi městem Jáchymov
a firmou Realika, s.r.o. Ostrov na zprostředkování prodeje bytu 926/13
• schválila dodavatele akce „Revitalizace Šlikova parku“ firmu Zahradní
a parková spol. s r.o., Chebská 252, 353 01 Mariánské Lázně za cenu 253
208,45 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo
• zplnomocnila pana Jana Hadravu k zastupování města Jáchymov při jednání
vlastníků bytových jednotek domu č.p. 658 v Jáchymově
• uložila OHS řešit dopravní omezení v ul. Malá Žižkova (zákaz vjezdu
motorových vozidel)
22. zasedání rady města ze dne 25. září 2012:
• schválila změnu termínu dokončení stavby Cyklostezka Ostrov – Jáchymov
z 28. 6. 2013 na 28. 9.2013
• schválila změnu východiska Stříbrné stezky a to tak, že informační tabule
umístěné na parcele st.p.č. 222 budou nově umístěny na podestě před radnicí
na parcele p.p.č. 4879/.
• schválila vypracování projektu rekonstrukce chodníku Dukelských hrdinů za
cenu 54 tis. Kč (bez DPH)
• schválila provedení terénních úprav Šlikova parku firmou Služby Jáchymov,
s.r.o.
• schválila vyhlášení čtvrtého kola výběrového řízení na pronájem nebytového
prostoru č.p. 4/7 v ulici náměstí Republiky v Jáchymově s výší nájemného
15,80 Kč/m2. Podmínkou přidělení nebytového prostoru do nájmu je, že
nájemce bude odebírat energie ÚT + TUV z centrální plynové kotelny objektu
• schválila Smlouvu o podnájmu nebytového prostoru, která bude uzavřena
s firmou Marius Pedersen a.s. na podnájem části (o výměře 180m2) plechové
haly umístěné v areálu společnosti Služby Jáchymov, k.ú. Jáchymov,
postavené na pozemku p.p.č. 5313. RM pověřuje starostu jejím podpisem
• schválila vyhlášení výběrové řízení - druhé kolo - na pronájem bytu
č.p. 1048/405 podle „Pravidel Města Jáchymov pro přidělování obecních
bytů do nájmu občanům“

• schválila vyhlášení výběrové řízení - druhé kolo - na pronájem bytu č.p.
1049/303 podle „Pravidel Města Jáchymov pro přidělování obecních bytů do
nájmu občanům“
• doporučila ZM schválit poskytnutí příspěvku a.s. LL Jáchymov ve výši 180 tis.
Kč na digitalizaci kina RADIUM
zpracovala Hynková

KRÁLOVSKÁ MINCOVNA INFORMUJE
nám. Republiky 37, 362 51 Jáchymov
tel.: 736 754 831,
e-mail: mincovna@kvmuz.cz
www.kvmuz.cz
Otevřeno: květen – září: út – ne 9 – 12, 13 – 17 hodin
říjen – duben: st – 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.
Vstup 60 Kč, děti 30 Kč.
13. 10. 2012 přednáška: 100 let Radium Palace
Přednáška historika Stanislava Burachoviče připomene vznik a historii
nejslavnějšího a nejkrásnějšího jáchymovského lázeňského domu, který právě slaví
sto let. Přednášející představí na dvě stě dobových obrazových dokumentů, z nichž
velká část nebyla dosud publikována. Začátek v 17 hodin.

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.

SOUTĚŽ PRO DĚTI – KŘÍŽOVKA S TAJENKOU
Správná odpověď z minulého čísla je ŠPITÁLNÍ KOSTELÍK, byl postaven
v letech 1516 až 1520, jedná se o unikátní celohrázděnou stavbu s pozdně gotickým
závěsným krovem, zajímavým deskovým stropem, barokní kazatelnou a řadou
původních náhrobních desek. Možná se zeptáte, proč se kostelíku říká špitální. Roku
1530 k němu byl přistavěn městský špitál, který stál až do roku 1955, kdy na
sv. Mikuláše bohužel vyhořel. V tomto kostele se nachází i velice starý a kouzelný
zvon. Říká se, že když jeho hlas zní nad údolím, odvrací vše zlé a zahání mor, také se
říká, že až bude jeho hlasu zapotřebí, rozezní se sám. J
Výherce z minulého čísla bohužel není, neboť nebyly doručeny žádné odpovědi.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1. Nádoba, do které sbíráme ovoce nebo houby
2. Žlutý kontejner je určený na …
3. Rostou na jehličnatých stromech
4. Domácí zvíře
5. Orgán zraku
6. Zvíře, které má rádo oříšky
7. Masný výrobek
8. Noční pták
9. Počet prstů na ruce
10. Květina s trny
O této památce se dozvíte v příštím Zpravodaji….

ŽIVOTNÍ JUBILEA
V říjnu se dožívají významných výročí
naši spoluobčané:
Alenka Šulcová
Miloš Šikýř
Ivo Kubín
Irena Fischerová
Ludvík Bieneberg
Václav Zavřel
Júlia Ševicová
Ludmila Korousová
Vladimír Kraus
Jana Behrová
František Modr
Věra Fridrichová
Zdeněk Štverák
Všem jubilantům blahopřejeme a připojujeme
přání dobrého zdraví a pohody.

NAROZENÉ DĚTI:
Vítáme mezi nás nové občánky
Adrian Günther
Pavel Havránek
Michael Hemzáček
Jiří Prokůpek
Blahopřejeme rodičům a přejeme Vám
život plný radosti.

PROHLÍDKA KOSTELA SV. JÁCHYMA

Přijďte si prohlédnout nádherný novogotický
interiér a několik renesančních pamětihodností, které se
dochovaly po požáru v r. 1873.
Po požáru v roce 1876 vysvětil kostel arcibiskup pražský
kardinál Schwarzenberg.
Novogotickou stavbu navrhl architekt Josef Mocker.
Roku 1992 byly instalovány nové zvony a vysvěceny
světícím biskupem pražským F. V. Lobkoviczem.
Prohlídky se uskuteční: 4. 10. a 18. 10. 2012
český výklad v 16.00 hodin
Mše se konají vždy v neděli od 10.00 hodin a v pátek od
16.00 hodin.

PROHLÍDKA ŠPITÁLNÍHO KOSTELÍKA
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.
Provázet Vás budou pracovnice IKC Jáchymov.
Prohlídky se konají pravidelně každé PONDĚLÍ, ÚTERÝ a ve ČTVRTEK.
Začátky jednotlivých prohlídek jsou ve 14.00 a 15.00 hodin. Texty v anglickém,
německém a ruském jazyce k dispozici.
Vstupné: dospělí 50,- Kč, děti a studenti 30,-Kč
POZOR: V měsíci říjnu probíhá v kostelíku výstava fotografií „Melancholie
severu“ Vladimíra Vojíře, přístupná v běžné otevírací době kostela.
Vstupné: 20,- Kč

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

TÝDEN KNIHOVEN 16. ročník
celostátní akce k prezentaci knihoven a jejich služeb nejširší veřejnosti
Letošní motto Týdne knihoven zní „Čti,

žij zdravě!“.

K základním podmínkám zdravého životního stylu patří pohyb, a proto vyrazte na
procházku do knihovny. Fond naší městské knihovny je právě tak bohatý a pestrý
jako nejzdravější jídelníček. Najdete zde mnoho zajímavých knih, které nejen
pobaví, pohladí, povzbudí a rozptýlí, ale i informují a poučí.
Co Vás tedy v týdnu od 1. 10. - 7. 10. 2012 čeká?
V pondělí, úterý a ve čtvrtek během otevírací doby registrace nových čtenářů
zdarma, amnestie pro dlužníky a hodina internetu pro registrované čtenáře zdarma.
Děti se mohou těšit na soutěž, čtenářky a čtenáři na spoustu novinek nejen
s tematikou zdravého životního stylu, ale máme připraveny také nové tituly
s romantickou, vojenskou, detektivní, špionážní, dobrodružnou literaturou
a literaturou faktu.
Jako bonus pro naše návštěvníky v Týdnu knihoven máme připravenou výstavku knih
o zdravém životním stylu.
Přijďte se zaregistrovat jako čtenáři zdarma, vypůjčit zajímavou knihu, přečíst denní
tisk nebo brouzdat po webové síti.
Na Vaši návštěvu nejen v Týdnu knihoven 2012 se těší knihovnice:
Karin Pašková a Eva Kochová.

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

Městská knihovna v Jáchymově je otevřena takto:
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
10,00 –12,00
ČTVRTEK

13,00 – 18,00 hod.
13,00 – 16,00 hod.
13,00 – 18,00 hod.

PŘEHLED KULTURNÍCH PROGRAMŮ ŘÍJEN 2012
LÉČEBNÉ LÁZNĚ JÁCHYMOV
RADIUM PALACE
4. 10. čtvrtek v 19.30 hod.

vstupné 130 Kč

„PROCHÁZKA OPERETOU A MUZIKÁLEM“ operetní koncert v podání
regionálních sólistů, sopranistky - Stanislavy Čihákové – Hanzlíkové, housle –
Vladislav Liněcký, klavír – Eva Pfeffer Kubišová.
11. 10. čtvrtek v 19.30 hod.

vstupné 130 Kč

„GERY ´S SWINGING CLUB“ a členové Karlovarského symfonického
orchestru zahrají a zazpívají známé písně z repertoáru Franka Sinatry, Deana
Martina, Sammy Davise Jr., Elvise Presleyho a Beatles – např. Strangers in the
night, Hallo Dolly, Love me tender, Everybody loves somebody a další. Představí
se: Stefan Gerspitzer (SRN) – vocal, Jindřich Volf (CZ) – piano, Petr Fink (CZ) –
drums, Josef Slavík (CZ) – bass a Jan Šrámek (CZ) – saxophone.
18. 10. čtvrtek v 19.30 hod.

vstupné 130 Kč

OPERA, OPERETA, MUZIKÁL
W. A. Mozart, G. Verdi, A. Dvořák, F. Lehár, Eva Charvátová – soprán, Plamen
Prokopjev – tenor, Jiří Rajniš – baryton, Karel Friesl – klavír.
22. 10. pondělí v 19.30 hod.

zdarma

„SYNDROM DIABETICKÉ NOHY“
Německá lékařská přednáška, přednáší prim. MUDr. Marie Součková.
25. 10. čtvrtek v 19.30 hod.

vstupné 90 Kč

„HARMONIKA JE STÁLE IN“ – harmonikový koncert v podání Bohuslava Ježka
a jeho vnoučka Bohouška Ježka (13 let) z města Slaný.
27. 10. sobota v 19.30

zdarma

„ČESKÝ VEČER“
taneční večer ke dni vzniku Československa s doprovodným programem

AKADEMIK BĚHOUNEK
2. 10. úterý v 19.30 hod.

vstupné 60 Kč

„POPULÁRNÍ PÍSNĚ, KTERÉ MÁTE RÁDI“
vám zahraje a zazpívá Honza Jareš, nevidomý absolvent Pražské konzervatoře.
V programu s mottem " Neobyčejný příběh, neobyčejný hlas" uvede talentovaný
zpěvák a klavírista písně předních českých i zahraničních interpretů.

6. 10. sobota v 19.30 hod.

sál

zdarma

VINOBRANÍ
Hudba, tanec, burčák a jiné dobroty …
9. 10. úterý v 19.30 hod.

zdarma

„ARTRÓZA – nejčastější onemocnění pohybového aparátu“,
česká lékařská přednáška, přednášející: prim. MUDr. Marie Součková
10. 10. středa v 19.00 hod.

vstupné 70 Kč

„MÓDNÍ PŘEHLÍDKA“ v rámci společenského tanečního večera. Představí se
firma Eurofashion. Modely je možné po přehlídce zakoupit. K poslechu i tanci hraje
Jan Zumr.
14. a 28. 10. neděle od 13.00 hod.

sál

individuální platba

„VÝKLAD KARET“ s kartářkou Jaroslavou Dytrychovou. Nechte si předpovědět
budoucnost! Termíny a bližší informace u programové specialistky na LH Běhounek.
16. 10. úterý v 19.30 hod.

vstupné 100 Kč

„LEDECKÁ DUDÁCKÁ MUZIKA“ z Plzně pod vedením kapelníka Libora Valečky
předvede lidové písně převážně z Chodska, ale i jiných míst z naší republiky.
Dudácká muzika vystupuje v krojích. Představí se: dudy - Bohumil Vaněček, housle
- Jan Rezek, kontrabas - Ludmila Zacpalová, B-klarinet - Petr Valečka, Es-klarinet
- Libor Valečka, na vozembouch hraje a zpívá Alena Bartošová.
23. 10. úterý v 19.30 hod.

vstupné 130 Kč

„PERLY PANÍ OPERETY“ operetní koncert v podání nadané sopranistky ze SRN
Christiny Kluge, tenora Jaroslava Mrázka, za klavírního doprovodu Jaroslava
Šarouna.

CURIE
1. 10. pondělí v 19.30 – 22.00 hod

zdarma

„SPOLEČENSKÝ TANEČNÍ VEČER“ na kavárně Curie, k poslechu a tanci hrají
manželé Jiřina a Michal Pagáčovi. Rezervace míst u obsluhy na kavárně.
8. 10. pondělí od 19.30 hod.

vstupné 30 Kč

„PODZIM NA ZAHRÁDCE“ - Přednáška Vlastimila Šindláře
9. 10. úterý v 19.30 – 22.00 hod.

zdarma

„SPOLEČENSKÝ TANEČNÍ VEČER“ v kavárně Curie, k poslechu a tanci hraje
Jan Zumr. Rezervace míst u obsluhy na kavárně.

15. 10. pondělí v 19.30 – 22.00 hod.

zdarma

„SPOLEČENSKÝ TANEČNÍ VEČER“ v kavárně Curie, k poslechu a tanci hrají
manželé Homolkovi. Rezervace míst u obsluhy na kavárně.
30. úterý v 19.30 hod.

vstupné 70 Kč

„ZNÁMÉ A SLAVNÉ MUZIKÁLOVÉ A KELTSKÉ MELODIE“ v podání mladé
a talentované zpěvačky a sopranistky Julie Meixnerové z Prahy, hudební doprovod –
Josef Škulavík.
KULTURNÍ DŮM
22. 10. pondělí v 19.30 hod.

vstupné 50 Kč

AGENTURA DRAHOUŠEK aneb sňatky všeho druhu. Divadelní scéna při DK
Ostrov představí komedii o poněkud netradiční sňatkové agentuře. Hru zrežíroval
Petr Pokorný. V ceně programu je nápoj zdarma.
26. 10. pátek v 19.30 hod.

vstupné 80 Kč

„JEN TAK O ŽIVOTĚ - JAN VANČURA A HOSTÉ“
Večer zábavného vyprávění s doprovodem nejznámějších hitů skupin Rangers
a Plavci.

KOSTEL SV. JÁCHYMA
12. 10. pátek v 19.30 hod., vstupné 190 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.

PROGRAM KINA „RADIUM“ JÁCHYMOV ŘÍJEN 2012
3. 10. STŘEDA

POLSKI FILM

19.30 hod.

Čtveřice populárních herců – Tomáš Matonoha, Pavel Liška, Josef Polášek a Marek
Daniel – se rozhodla natočit své vzpomínky na bezstarostná léta studií na brněnské
JAMU. Dnes už legendární kabaret Komediograf, který s úspěchem hrají hlavní
protagonisté téměř dvacet let, vznikal právě v uvolněné atmosféře první poloviny
devadesátých let minulého století, kdy „komunismus zkrachoval a kapitalismus ještě
nezačal a kdy jsme všichni měli dobrou náladu.“ Hrají: Jan Budař, Tomáš
Matonoha, Josef Polášek, Pavel Liška, Marek Daniel, Jana Plodková, Lucie
Benešová, Katarzyna Zawadzka, Krzysztof Czeczot, Marcin Kobierski, Kristýna
Boková-Lišková, John Malkovich
vstupné: 70 Kč

6. 10. SOBOTA

PROBUDÍM SE VČERA

19.30 hod.

Komedie s originální zápletkou, v níž si věčně svobodný profesor češtiny Petr, díky
třídnímu srazu uvědomí, že jediná dívka, kterou kdy miloval, byla jeho spolužačka
Eliška. Tehdy v sedmnácti letech, nenašel odvahu jí říct, že ji má rád a ona se pak
navždy vytratila z jeho života. Petrovi se naskytne jedinečná šance. Cestovat zpět
v čase do svých studentských let a vrátit se do června 1989, kdy chodil do třeťáku.
Dostane možnost napravit, co promeškal. Jenže zahrávat si s minulostí není jen tak.
Hrají: Jiří Mádl, Eva Josefíková, Filip Blažek, Viktor Preiss, Miroslav
Táborský, Nela Boudová,
Petr Nárožný,
Zlata Adamovská, Svatopluk
Skopal, Milan Šteindler, Boris Hybner, Ljuba Krbová, Martina Válková, David
Matásek, Bohumil Klepl, Martin Zounar, Tomáš Váhala, Jakub Štáfek, Karel
Šíp, Filip Cíl, Michael Foret, Michal Hruška, Tomáš M…

10. 10. STŘEDA

SNĚHURKA A LOVEC

19.30 hod.

Mocná čarodějnice Ravenna (Charlize Theron) se lstí vetřela do přízně krále
prosperující a mocné říše, který z ní záhy udělá královnu a pak zemře. Ravenně ale
podle proroctví kouzelného zrcadla stojí ve štěstí nevlastní dcera Sněhurka (Kristen
Stewart) a posedlost vlastní krásou, kterou by si ráda uchovala navěky. Všechny
problémy by vyřešila Sněhurčina smrt, jenže dívka právě uprchla z domácího vězení
do Temného lesa, odkud se ještě nikdo živý nevrátil. Ale královna potřebuje mít
jistotu, a tak si najme odvážného lovce (Chris Hemsworth), který dostane za úkol ji
vystopovat a přivést zpátky. Jeho sebevražednou misi komplikují nejen podivuhodní
obyvatelé, kteří les obývají, ale také to, že Sněhurka není jen tak obyčejná holka.
Hrají: Kristen Stewart, Charlize Theron, Chris Hemsworth, Ian McShane, Bob
Hoskins, Sam Spruell, Toby Jones, Eddie Marsan, Ray Winstone, Nick Frost, Sam
Claflin, Lily Cole, Dave Legeno, Vincent Regan, Rachael Stirling, Izzy MeikleSmall, Noah Huntley, Mark Wingett, Liberty Ross, Peter Ferdinando

13. 10. SOBOTA

LABYRINT

19.30 hod.

Ambiciózní Renata točí reportáž o mystice v současné době, navštěvuje rituály
satanistů a náhoda ji nakonec zavede k legendě o dávných chodbách v podzemí staré
Prahy. V domě, jehož sklepení by mohlo být bránou do tajemného labyrintu, se
začnou ztrácet lidé. Jakoby se v podzemí pod domem cosi probudilo k životu. Pověst
o středověkých katakombách a další stopy o ní vtáhnou do děje i mladého historika a
Renatina bývalého přítele (Jan Zadražil), experta na statiku sklepů (Martin Zbrožek)
a Renatinu exotickou spolubydlící Kiaru (Mary Coronado). Pod sklepem domu
opravdu objeví další skryté chodby a v honbě za senzačním objevem se je na vlastní
pěst rozhodnou prozkoumat. Romantické dobrodružství trvá ale jen chvíli.
Nekonečný a nepřehledný Labyrint chodeb bez konce budí hrůzu a skupině brzy
nezbývá než zoufale volat o pomoc a začít bojovat o holý život. Teprve v podzemí se
navíc ukáže, že každý ze „ztracených“ má své důvody, proč se tam vydal. Je

nebezpečnější nepřesná mapa nebo jedno dávné tajemství? Co se v Labyrintu
skrývá? Je jisté, že odpovědí se nedožijí všichni. Hrají: Lucie Vondráčková, Martin
Zbrožek, Jan Zadražil, Mary Coronado, David Steigerwald, Gabriela
Houšková, Michal Novotný

17. 10. STŘEDA

BASTARDI 2

19.30 hod.

Druhý díl začíná krátce po smrti největšího bastarda Michala Dostála. Michalův
otec a dědeček jsou přesvědčeni, že učitel Majer stál za vraždami všech tří žáků
a mstil smrt své sestry. Začnou tak Majera psychicky deptat a hledají důkazy.
Důkazy hledá také nový policejní vyšetřovatel Karas, jenž přebírá agendu po
zesnulém policejním vyšetřovateli Palečkovi. Karasovi se okamžitě v případech
úmrtí "Bastardů" něco nezdá a začíná se zaměřovat též na Majera, který je v tuto
chvíli již ředitelem školy. Hrají: Tomáš Magnusek, Jan Šťastný, Jiří
Krampol, Ladislav Županič, Jan Antonín Duchoslav, Igor Bareš, Jan
Cimický, Radim Uzel, Ivo Jahelka, Ilona Svobodová, Jan Přeučil, Jaroslava
Obermaierová, Eva Čížkovská, Valentina Thielová, Václav Vydra nejml., Jana
Boušková, Petr Jančařík, Ivan Jiřík, David Novotný, Andrej Hryc, Jakub Štěpán

20. 10. SOBOTA
UŽÍVEJ SI, CO TO JDE
19.30 hod.
Komedie / Romantický, USA / Francie, 2009, 92 min
Výstřední Newyorčan Boris Yellnikoff (Larry David) odkládá život vyšší společenské
třídy k ledu, aby se mohl oddávat svobodnějšímu životu. Nejraději však svou
nekompromisní kritikou čehokoli a kohokoli krmí své kavárenské přátele, studenty
šachu, obyčejné kolemjdoucí i samotné diváky. Odmítá se řídit jakýmikoli
konvencemi a jeho životním krédem je: užívej si, co to jde. A tak, když se shodou
náhod potká s mladou dívkou Melody (Evan Rachel Wood), obrátí znovu celý svůj
život naruby. A nejen sobě… Stárnoucí Boris, naivní Melody, její sexy matka
a upjatý otec procházejí postupně očistnou katarzí, v nichž se zbavují všech
předsudků o „šťastném životě“. Hrají: Larry David, Evan Rachel Wood, Patricia
Clarkson, Ed Begley Jr., Henry Cavill, Olek Krupa, Jessica Hecht, Michael
McKean, Yolonda Ross, Marcia DeBonis, Christopher Evan Welch, Nicole
Patrick

24. 10. STŘEDA
TOHLE JE VÁLKA
19.30 hod.
Akční / Komedie / Romantický, USA, 2012, 99 min
Dva špičkoví agenti CIA, Tuck (Tom Hardy) a FDR (Chris Pine), jsou kamarádi na
život a na smrt. To ovšem pouze do doby, než se oba zblázní do jedné a téže slečny Lauren Scottová (Reese Witherspoon). Kariéristka Lauren Scottová je sice ve svém
pracovním životě úspěšná, ale její milostný život je jedna velká katastrofa. Poté, co ji

nechá přítel, kvůli kterému se přestěhovala z milované Atlanty, nemá na randění
a hledání nového vztahu ani pomyšlení. S tím se ale nespokojí její praštěná
kamarádka Trish, která ji přemluví, aby zkusila najít štěstí v lásce na internetové
seznamce. Na internetu se seznámí se sympaťákem Tuckem a domluví si s ním rande.
Aby to ale neměla tak jednoduché, ve videopůjčovně se jí do cesty připlete i
pohledný hezoun FDR. Lauren se rozhodne randit prozatím s oběma, samozřejmě
bez nejmenší potuchy, že oba kluci jsou nejlepšími kamarády a navíc top agenty
CIA. Hrají: Chris Pine, Reese Witherspoon, Tom Hardy, Warren Christie, Leela
Savasta, Natassia Malthe, Laura Vandervoort, Til Schweiger, Angela Bassett,
Abigail Spencer, Chelsea Handler, Rosemary Harris, Emilie Ullerup, Michael
Papajohn

27. 10. SOBOTA

MERUŇKOVÝ OSTROV
19.30 hod.
Drama / Romantický, Slovensko, 2011, 102 min
Kolik mužů může skutečně milovat jedna žena? Podmanivý příběh ženy zkoušené
životem plným vášně, krutostí osudu a nespoutané lásky. Film odehrávající se na
jižním Slovensku, na samotě ukryté v meruňkových sadech, vás vtáhne do víru vášní
tří mužů k jedné osudové ženě a její lásky k nim, se všemi strastmi a radostmi, které
dokáže přinést jen život. Slunce, vůně dozrávajících meruněk a hledání vlastního
štěstí si vás získají v příběhu silné ženy, která miluje a touží být milována… jako my
všichni. Hrají: Szidi Tobias, Attila Mokos, Peter Nadasdi, György Cserhalmi

31. 10. STŘEDA
DOBA LEDOVÁ 4
17.30 hod.
Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný, USA, 2012, 94 min
Do kin se po třech letech vrací oblíbená mamutí rodinka Mannyho, Ellie, jejich
teenagerské dcerunky Broskvičky, lenochoda Sida, šavlozubého tygra Diega
a potřeštěného krysoveverčáka Scratta, aby prožili nové napínavé dobrodružství.
Právě Scratt, se svou vášní pro žaludy a jejich ukrýváním totiž způsobí katastrofu
nevídaných rozměrů. Podaří se mu zasadit svůj žalud takovým způsobem, že
pradávná Pangea začne praskat a lámat se na jednotlivé kontinenty a díky pohybu
litosférických desek dojde i k rozdělení naší prehistorické party. Ellie a Broskvička
zůstanou na jednom kontinentu a Many, Sid a Diego jsou unášeni proudem na
ledové kře hluboko do širého oceánu. Ať to stojí, co to stojí, naši tři odvážní přátelé
se musí dostat zpátky domů a při tom na ně čeká nejedno velké dobrodružství.

31. 10. STŘEDA
VE STÍNU
19.30 hod.
Krimi / Drama / Thriller/ Česko / Slovensko / Polsko, 2012, 106 min
V bývalém Československu 50. let se odehrává napínavý kriminální příběh, který ve
svém důsledku zasáhne do osobních osudů aktérů i jejich blízkých. Kapitán Hakl

(Ivan Trojan) vyšetřuje krádež v klenotnictví. Z běžné vloupačky se ale vlivem
zákulisních intrik tajné policie začíná stávat politická kauza. Z nařízení Státní
bezpečnosti přebírá Haklovo vyšetřování major Zenke (Sebastian Koch), policejní
specialista z NDR, pod jehož vedením se vyšetřování ubírá jiným směrem, než
Haklovi napovídá instinkt zkušeného kriminalisty. Na vlastní pěst pokračuje ve
vyšetřování. Může jediný spravedlivý obstát v boji s dobře propojenou sítí
komunistické policie? Protivník je silný a Hakl se brzy přesvědčuje, že věřit nelze
nikomu a ničemu. Každý má svůj stín minulosti, své slabé místo, které dokáže z obětí
udělat viníky a z viníků hrdiny. Hrají: Ivan Trojan, Sebastian Koch, Soňa
Norisová, Jiří Štěpnička, Marek Taclík, Norbert Lichý, Martin Myšička, Miroslav
Krobot, Tomáš Bambušek, Filip Antonio, David Švehlík, Ondřej Malý, Miroslav
Bambušek, Jaroslava Adamová, Hynek Čermák
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK VE SPA INFU PRAHA TEL:353 831 618
NEBO V POKLADNĚ KINA, KTERÁ JE OTEVŘENA VŽDY HODINU PŘED
ZAČÁTKEM PŘEDSTAVENÍ TEL.: 353 831 696

HUDBA A TANEC
TANEČNÍ VEČERY

19.00 – 22.30

AK. BĚHOUNEK
CURIE

STŘEDA, PÁTEK
PÁTEK, SOBOTA, NEDĚLE,
PONDĚLÍ 1.10. a 15.10. ÚTERÝ 9.10. 2012
PÁTEK
19.30 – 23.00
k tanci hraje Duo Záliba
SOBOTA 19.30 – 23.00
k tanci hrají Gipsy Hery Band

RADIUM PALACE

TANEČNÍ ODPOLEDNE
AK. BĚHOUNEK

NEDĚLE

14.00 – 17.00 Carlex

POSLECHOVÉ ODPOLEDNE
RADIUM PALACE
Náladové melodie na klavír hraje David Beznoska
Bohumila Trachtová zpívá a hraje světové melodie

PONDĚLÍ
STŘEDA

15.30 – 17.00
15.30 – 17.00

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

SENIOŘI KOMUNIKUJÍ
Již začaly probíhat první kurzy z projektu „Senioři komunikují“ a to v Klášterci nad
Ohří v základní škole na adrese Školní 519, kam zavítala zdokumentovat první den
i místní internetová televize. Dalším místem, kde již kurz proběhl, je Velká Hleďsebe.
Tyto kurzy jsou určené seniorům, aby se naučili základy obsluhy počítače
a internetu. Vše je zcela zdarma a to především díky nadačnímu fondu Václava
a Livie Klausových, ale i základním školám a nejen jim za poskytnutí jejich prostor
s počítači. Senioři byli první den plni očekávání, co vše se budou učit, protože
většina z nich jsou úplní začátečníci. A právě proto se tyto kurzy pro ně pořádají.
Přihlásit se můžete v Centru pro zdravotně postižené Karlovarského kraje
v Karlových Varech na adrese Sokolovská 54 nebo na tel. číslech 353 234 666,
602 340 549. Právě nyní tento projet probíhá v Kyselce a Kynšperku nad Ohří. Další
kurzy se budou konat ještě v průběhu září, října a listopadu v Abertamech, Lubech
u Chebu, Chodově, Lomnici, Jenišově a Horním Slavkově.

LESNÍ MARATON PRO DĚTI V JÁCHYMOVĚ
V sobotu 1. září 2012 se na pozemku města Jáchymov a v prostorách Farního
sboru Českobratrské církve evangelické konal Lesní maraton, který pořádali
pracovníci sokolovské pobočky Člověk v tísni, o. p. s.. Sportovní akce s bohatým
kulturním programem byla pořádána na podporu volnočasových aktivit dětí
a mládeže v Jáchymově a pro rozvoj místní komunity ke společenským akcím
a občanské sounáležitosti. Zároveň se uskutečnilo oficiální zahájení klubu pro
mládež a mladé dospělé v prostorách evangelické fary v rámci projektu Inspiration
Sachsen. Na Lesní maraton se přišlo podívat kolem sto dětí, přitom šedesát pět
z nich soutěžilo v orientačním běhu, při kterém musely na několika stanovištích plnit
různorodé úkoly. Společně s dětmi přišlo asi sto dospělých. K tanci a poslechu hrály
hudební kapely Groove Town a Čery band. Žonglérská skupina Almasapejama si
pro všechny zúčastněné připravila zajímavý workshop a ohňovou podívanou.
V rámci kulturního programu vystoupili beatboxoví rapeři Slam boys a taneční
skupina Roma tarot z Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež „Nový svět“ v Ústí
nad Labem. Dalším doprovodným programem bylo graffiti, facepainting,
fotografování, kreativní malování a mnoho zábavných her. Lesní maraton se mohl
uspořádat za přispění sponzorských darů od Města Jáchymov, Léčebných lázní
Jáchymov a od soukromých podnikatelů V. Bublíka (Tajemství přírody),
E. Majďákové (Bižuterie Jáchymov), U. Ledecké (Dekorace, porcelán, nápoje), Ho
Nguyen Vieta (Prodejna Jáchymov), A. Březinové (Prodejna Jáchymov) a A. Tiché
(Prodejna Jáchymov). Všem těmto i dalším sponzorům, mladým dobrovolníkům
z řad místních obyvatel, dobrovolníkům zajišťujícím kulturní produkci a farnímu
sboru Českobratrské církve evangelické tímto velmi děkujeme za jejich podporu
a pomoc. Sponzorské dary a výtěžek z dobrovolného vstupného i tomboly byly
použity na nákup pomůcek pro děti do klubu pro mládež a mladé dospělé
v Jáchymově, který bude otevřen od 15. října každé pondělí, středa, pátek od 11:00 18:00 hod. v prostorách Farního sboru Českobratrské církve evangelické na
Mincovní ulici.
Lukáš Svoboda

ČTENÁŘI PÍŠÍ

HORNICKÉ A HISTORICKÉ JÁCHYMOVSKO
Jáchymovské poznámky:

Jáchymovská hornická škola

V druhé polovině 17. století se marně podnikaly různé vládní akce k oživení
důlní činnosti, zvláště v Kutné Hoře, Jáchymově a dalších krušnohorských
lokalitách. O tom se můžeme dozvědět ve zprávě o stavu českých dolů z roku 1665,
kde se vzpomíná značného výnosu dolů v oblasti Jáchymova a tento důlní revír se
zdál snadno obnovitelný. Chyběl však kapitál a odborné vzdělání. Od šedesátých let
17. století se u nás začalo šířit merkantilistické hnutí, které vidělo jako nejdůležitější
předpoklad pro rozvoj blahobytu státu množství zlata a stříbra ve státě. 1698 byla
velká anketa, jak povznést hospodářství a v ní byla znovu zdůrazněna potřeba
zdokonalení báňské techniky. Také stavovská komise zvolená roku 1705 se
dožadovala rozmnožení hodnotného oběživa získaného zvýšením těžby drahých kovů.
Ještě na počátku 18. století horničtí učni chodili soukromě do učení ke
zkušeným odborníkům a potom na zkušenou do domácích i zahraničních dolů. Báňští
a hutní odborníci, kteří dosáhli ve výuce nejlepších výsledků, byli též nejvíce
vyhledáváni a tak vznikly první soukromé báňské mistrovské školy. To však zdaleka
nedostačovalo reálným potřebám. Na počátku osmnáctého století si někteří úředníci
silně uvědomovali důležitost vzdělání a řízeného školství pro rozvoj blahobytu ve
státě. Mezi nimi zvláště český báňský inspektor a rada komory Jan František Lauer,
který roku 1713 podával velice kritickou zprávu o příčinách úpadku hornictví
v Čechách a v ní jako hlavní příčinu označil skutečnost, že v báňské správě jsou lidé
s malou odborností. Když Jan František Lauer byl v roce 1716 jmenován
administrátorem úřadu nejvyššího perkmistra a mincmistra českého, tak záhy po
svém jmenování dává podnět k vybudování první hornické školy v Jáchymově.
13. října byla pro J. F. Lauera vydána obšírná směrnice. V jedenáctém odstavci se
mu oznamuje, že může přijmout pro výuku v hornických a hutnických vědách 4 žáky
a na jejich výuku dostal přiděleno 600 zlatých na rok. Vyučování i s praxí mělo trvat
tři roky. Na pobyt v dobré hornické škole připadlo sedm čtvrtletí (zde se ještě
neuvádí v které škole), další čtvrtletí bylo na praxi v domácích dolech a zbývající rok
měl být věnován poznávání hornických a hutnických metod v zahraničí. Tito žáci po
ukončení studia budou mít přednost při obsazování míst v báňské i mincovní státní
službě.
23. XII. 1716 Lauer oznamuje Janu F. Weyerovi, správci vrchního
jáchymovského úřadu, že byli přijati dva již vyučení učni Josef Hessler
a K. Gottfriedt pro praxi v saských dolech, dále nově do jáchymovské školy byli
přijati F. K. Humker a M. Fortisch. Josef Hessler a K. Gottfriedt získali své znalosti
2,5 letým studiem na soukromé mistrovské hornické škole, kterou již ve svém mládí
založil v Jáchymově právě Weyer, proto tito dva mládenci měli již slušné znalosti
o hornictví.
Po uplynutí prvých tří let byli do jáchymovské školy (roku 1720) přijati další
žáci, Kristián Heubel, Jan Schoener, A. Branta a Kristián Sturm. V dalším tříletí
1723-25 studovali na jáchymovské škole F. Roeschler, J. K. Fischer a Xaver von

Waffenberg. Žák Rabenstein školu nedokončil (musel vrátit stipendium) a místo něj
byl přijat r. 1725 F. Leonhardt. Z těchto žáků se nejdříve uplatnil Kristián Heubel,
který byl roku 1724 jmenován českou komorou horním a hutním pojezdným. Kromě
jeho povinností jako inspektora měl též vyučovat a pro účely výuky zařídit laboratoř.
Jáchymovská hornická škola, která byla založena ke konci roku 1716 a byla
v tomto smyslu prvá na světě, nebyla ještě skutečnou školou v dnešním pojetí školy.
Znamenala však značný pokrok, upravovala vyučování podle potřeb státu,
zajišťovala vysokou úroveň vyučování včetně praktických cvičení a stipendii byla
zabezpečena časová i místní kontinuita.
2. 12. 1724, po osmi letech existence jáchymovské školy, si na dvorské komoře
ve Vídni vzpomněli zkontrolovat, jaké výsledky přinesly peníze (600,- zlatých/rok)
vynakládané na hornické žáky. Proto česká komora vybídla vrchního horního
administrátora Lauera, aby podal soupis všech žáků se zprávou o průběhu jejich
učení a závěrečných zkouškách. Také se ve Vídni zajímali o další uplatnění žáků
jáchymovské školy. Zároveň si dvorská komora vyžádala k vyjádření instrukci pro
horní žáky (dnešní učební osnovy). Lauer odpověděl 5. III. 1725 a zaslal seznam
vyučených žáků. Bohužel se tato odpověď nezachovala, byl z ní zachován v kopiáři
české komory pouze výtah.
Podle Heubelovy zprávy z 5. 4. 1727 mu byli svěřeni další čtyři horničtí žáci,
Kristián Ant. Stritzl, Šebestián Lauer, Ant. Maschagini, Ferd. Lenhardt. Nejlepšímu
z nich, Stritzlovi, dával Heubel nejlepší doporučení pro zaměstnání ve státní
i soukromé službě. V roce 1730 byli přijati žáci Fritsch a Woellner, 1731 pak
Losenau a Ehemant.
4. 7. 1730 obdržel Lauer nové, jen málo změněné směrnice. V nich se
zdůrazňovala zásada, že se žáci nemusí učit na jednom místě. I přesto hlavní část
učebního programu zůstávala v Jáchymově. Lauer pak měl nejméně jednou do roka
podávat zprávu o žácích a využití na ně vynaložených finančních prostředků.
Správce vrchního horního úřadu v Jáchymově Jan Kristián Reimb předložil
nedatovaný návrh instrukce (školních osnov) pro žáky horní školy. Podobně byl
koncipován i další, rovněž nedatovaný návrh. Žáci měli vést řádný život, vyhnout se
zahálce a toulkám, mít v náležité vážnosti správce vrchního horního úřadu i své
učitele a pilně se věnovat studiu hornických a hutnických nauk - hornictví, důlnímu
měřictví, prubířství, úpravě, praní a tavení rud. Navrhl též vyučující. Hornictví
a důlní měřičství – Heubel. Tavení a zkoušení rud – Ant. Poeschl, mistr hutí. Třídění,
úpravě a praní rud – Ignác Frietsch. Žáci si měli přednášky psát sami, předkládat je
svým učitelům k opravě chyb a často si v nich číst. Žáci měli pilně studovat knihy,
zvláště knihy pro školu doporučené, nebo kopírovat různé mapy.
Tyto návrhy instrukcí pro školu se staly podkladem pro konečný návrh, který
sestavil nejvyšší mincovní a horní administrátor Lauer a který v plném rozsahu
schválila a 3. 2. 1733 vydala česká komora. Doporučené knihy měly být pro školu
zakoupeny za erární peníze. Žáci přijatí do školy měli vždy poslušně vykonat
nařízení a pokyny svých učitelů, nic nepodnikat bez jejich vědomí. Všechny
vědomosti i údaje získané ve škole byli povinni uchovávat v tajnosti a připravovat se
na jejich využití výhradně pro státní službu. V případě nedokončení školy žák vracel
stipendium, povinnosti zachovávat mlčenlivost zbaven nebyl. Horničtí žáci se také
zúčastňovali zasedání horního úřadu, projednávání horních účtů a praktikovali

v kanceláři horního úřadu, aby se podrobně a prakticky seznámili s horním právem
a administrativou. Pro výuku v prubířství byla vybudována školní laboratoř.
Z tohoto stručného nástinu učebních osnov je vidět snahu o poskytnutí žákům
solidní teoretické i praktické vzdělání pro jejich budoucí činnost ve státní správě.
Jáchymovská škola se stala vzorem pro vybudování podobné školy v Dolních
Uhrách, dnešní Slovensko, v Báňské Šťavnici (roku 1725).
Tímto příspěvkem jsem se pokusil ukázat, že slavná latinská škola a její
neméně slavná a z velké části zachovalá knihovna v 16. století zdaleka nebylo vše, co
slavné horní město Jáchymov nabídlo a dokázalo v oblasti školství. Také první
hornická škola o 200 let později je neméně slavná a nejen všichni občané
Jáchymova, ale celá naše republika na ní může být, a také je, po právu pyšná.
Jaroslav Ochec
Literatura:
Dr. Josef Nožička: 250 let hornického učiliště v Jáchymově. Rozpravy Národního
technického muzea 26/1966.
Foto: Z knihy „Těžba stříbrných rud v Jáchymově v 16. století“, Jaroslav Jiskra

Jan Tadeáš Antonín Peithner,
význačná osobnost báňského
školství 18. století

Obrázek je umístěn
v Královské mincovně v
Jáchymově

SKAUTSKÉ STŘEDISKO ARNIKA
V sobotu před svátkem Sv. Václava jsme se sešli na jubilejním 20. ročníku setkání
u Mohyly Eliáš. Pozvání na akci jste si mohli přečíst v zářijovém Zpravodaji. Jedná
se o setkání a vzpomínku na politické vězně, zejména z řad skautů, kteří zde
v jáchymovských dolech v 50. letech 20. století za nelidských podmínek pracovali
a často i umírali. Setkání se každoročně koná v prostorách bývalého dolu Eliáš.
Letos bylo zahájeno krátce po 11. hodině za zpěvu skautské hymny. Po krátkém
nástupu a pokládání kamenů na mohylu následovalo posezení u ohně s vyprávěním
o poměrech, které zde v lágrech panovaly z úst bývalých muklů, skautů a členů
Konfederace politických vězňů. Tento rok jsme přivítali asi 90 účastníků, především
skautů. Pro zájemce byly připraveny nášivky i výroční razítko. I když počasí ráno
nebylo zrovna nejlepší, po poledni se již obloha vyjasnila a při cestě zpět do
Jáchymova jsme si mohli naplno užít procházky krásnou podzimní přírodou. Celé
setkání se moc povedlo!
Od září začaly pravidelné družinové schůzky. Scházíme se v NOVÉ KLUBOVNĚ
v budově bývalé školky Na Slovanech v Jáchymově. Pokud hledáte pro své dítě
vhodné využití jeho volného času, určitě jej přiveďte! Každý týden se bude setkávat
na schůzkách se svými kamarády, zahraje si s nimi hry a naučí se něco nového.
O víkendech jezdíme na jednodenní i vícedenní výpravy a v létě pak na tábor, který
si sami postavíme v lese.
Nováčky přijímáme ve věkové kategorii: kluci a děvčata 6 - 11 let (vlčata
a světlušky). Schůzky probíhají každý čtvrtek od 17:00 hod. v nové klubovně.
Přijďte mezi nás, těšíme se na vás!
Tomáš Barth, vedoucí střediska

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ JÁCHYMOV
První víkend v září se naše ženy zúčastnily Mistrovství české republiky v požárním
sportu, které se konalo v Uherském Hradišti. Po menších úpravách týmu, (dvě
děvčata ze Slavkova vůbec nevěděla, zda nastoupí, jedna z nich nakonec opravdu ze
soukromých důvodů nejela, také naše maminy s dětmi nemohly odjet) se podařila
dát dohromady krajská sestava. Ve čtvrtek odpoledne jsme vyrazili směrem Uherské
Hradiště. Počasí se na nás chvilku mračilo a chvíli nám přálo, podle toho také
vypadala dráha a překážky. Chvíli suchá a chvíli mokrá. Bohužel počasí také mělo
vliv na výkony všech závodníků. Náš tým smůla bohužel provázela i zde, ani nám se
pád nevyhnul a vyřadil z boje naši závodnici Dominiku Galovou, která se v druhém
pokusu rozběhla pro čas pod 19 vteřin, ale vyšlápnutí na kladině během několika
sekund změnilo celé závody. Odvoz do nemocnice, posléze zpráva od lékařů (ruka
v dlaze, naražená žebra a páteř) znemožnila Dominice další závod a začalo
opětovné sestavování týmu, sestava štafety a požárního útoku. Sestava nakonec
vyšla, štafetu jsme doběhli v jednom pokusu a požární útok se nám podařil v čase
26.98, což je výborné, nicméně vše stačilo pouze na krásné čtrnácté místo
v republice. No co, není až tak důležité vyhrát, ale zúčastnit se, komu se podaří být
čtrnáctý v republice.
V září začaly také schůzky
mladých hasičů. Opět jsme
postavili tři družstva, přípravka,
mladší a starší kategorie.
Přihlásili jsme se do celostátní
hry „Plamen“ a všechna
družstva nacvičují na závěr
Karlovarské
ligy.
První
poprázdninové
kolo
se
uskutečnilo na Eduardu, je to již
tradiční soutěž „O pohár
starosty města“. Naše přípravka
zde obsadila první místo, starší
kategorie místo třetí a mladší
kategorie místo čtvrté. Třicátého
září se koná poslední kolo na
Březové, tak uvidíme, jak se
dětem bude dařit tam a jak celou
KL zakončí.
Karlovarskou ligu zakončili
také dospěláci. Naše ženy
obsadily pátou a osmou příčku.
Členové SDH uspořádali pro
děti soutěž o Jáchymovský pohár
a jednu brigádu na dřevo.
V měsíci září nebyl žádný výjezd
jednotky.
za SDH Jáchymov Anna Plačková

ROZLOSOVÁNÍ PODZIMNÍ ČÁSTI
KUŽELKÁŘSKÝCH SOUTĚŽÍ ROČNÍKU 2012-2013
V novém ročníku kuželkářských soutěží družstev je oddíl TJ Jáchymov, stejně
jako v uplynulém ročníku, zastoupen pěti družstvy. A-družstvo hraje v západočeské
divizi, B-družstvo v přeboru Karlovarského kraje, C-družstvo v krajské soutěži
I. třídy, D a E-družstva v krajské soutěži II. třídy.
První kolo pro A a B-družstva začal 15. září, pro ostatní tři družstva 29. září.
Rozlosování podzimní části soutěží:
1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo

1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo

1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo

15.9.:
22.9.:
29.9.:
13.10.:
20.10.:
27.10.:
3.11.:
10.11.:
17.11.:
24.11.:
1.12.:

29.9.:
13.10.:
20.10.:
27.10.:
3.11.:
10.11.:
17.11.:
24.11.:
1.12.:

29.9.:
13.10.:
20.10.:
27.10.:
3.11.:
10.11.:
17.11.:
24.11.:
1.12.:

A-družstvo:
Jiskra Šabina – A
Slavoj Plzeň – A
A – SKK Rokycany C (09:00)
Baník Stříbro - A
A - Újezd sv.Kříže (09:00)
A - Loko Cheb B (09:00)
Loko Cheb A - A
A - Jiskra Hazlov C (09:00)
Jiskra Hazlov B - A
A - Sokol Útvina (09:00)
Sokol Plzeň - A

B-družstvo:
Sokol Teplá - B
Jiskra Šabina B - B
B - TJ Lomnice B (14:30)
Slovan K.Vary B - B
B - Jiskra Aš A (14:30)
B - Loko Cheb D (14:30)
Loko Cheb C - B
B - Slávia K.Vary (14:30)
TJ Lomnice A - B
B - SKK K.Vary B (14:30)
Jiskra Aš B - B

C-družstvo:
TJ Lomnice C - C
C - Jiskra Hazlov D (09:00)
SKK K.Vary C - C
Jiskra Šabina C - C
C - Slovan K.Vary C (09:00)
Sokol Útvina B - C
C - Jiskra Aš C ((09:00)
SKK K.Vary D - C
C - Loko Cheb E (09:00)
D-družstvo:
E - D (09:00)
D - TJ Lomnice D (16:00)
Jiskra Aš E - D
Sokol Teplá B - D
D - Slovan K.Vary D (12:30)
Jiskra Aš D - D
D - Sokol Útvina C (12:30)
volno
D - SKK K.Vary E (16:00)

E-družstvo:
E - Jiskra Aš E (12:30)
Jiskra Aš D - E
SKK K.Vary E - E
volno
Sokol Teplá B - E
E - TJ Lomnice D (16:00)
Slovan K.Vary D - E
E - Sokol Útvina C (12:30)

Všechna domácí utkání se hrají na kuželně TJ Jáchymov v Jáchymově
u hotelu "Panoráma". Vstup zdarma, občerstvení zajištěno.

TJ JÁCHYMOV – FOTBAL
Dosavadní výsledky: 1.B třída mužů
02. 09. 12
B.Kr.Poříčí - TJ Jáchymov
1:0
(1:0)
Jáchymovští fotbalisté podali v Kr. Poříčí velmi dobrý výkon, přesto odešli z tohoto
duelu poraženi tím nejtěsnějším rozdílem. Po loňském debaklu 11:2 to je ohromný
skok kupředu. Škoda nevyužitých šancí hostujících útočníků.
08. 09. 12
TJ Jáchymov - KSNP Sedlec
2:1
(1:0)
Do Jáchymova přicestoval velmi kvalitní soupeř. Už v 8 vteřině zápasu se trefil
domácí Dominik Tichý a dal tak nejrychlejší gól v historii jáchymovské kopané.
Sedlečtí vyrovnali v 60. minutě. Tři body domácím zajistil v 87. minutě Saša Neč
hlavou, posila z Merklína. Utkání sledovalo 60 spokojených diváků.
16. 09. 12
FK Ostrov"B" - TJ Jáchymov
1:2
(0:1)
Dlouho očekávané derby, které se hrálo v Květnové a sledovalo ho přes sto diváků,
vyhráli horalé z Jáchymova po velkém boji. Ostrovští nominovali do zápasu pět
hráčů áčka, které hraje krajský přebor. Ve 25. minutě rozjásal jáchymovské
fanoušky gólem z penalty Hekel. V 82. minutě zvyšoval Kostka na 2:0, domácí
korigovali výsledek minutu před koncem po hrubé chybě hostujícího gólmana
Jergla.
22. 09. 12
TJ Jáchymov - EP Merklín
1:0
(1:0)
V dalším derby nesměla nastoupit posila z Merklína Saša Neč po dohodě obou
oddílů. Dále chyběli ze základní sestavy domácích Šimek a Kowolowski, přesto
jáchymovští dosáhli na tři veledůležité body brankou Dominika Tichého ze
41. minuty. Duel sledovalo za chladného počasí 70 diváků. V tabulce jsou
jáchymovští zatím čtvrtí, dva body na prvního.

Dosavadní výsledky: okresní přebor žáků
01. 09. 12
TJ Jáchymo - B.Pila
5:1
(2:0)
V prvním podzimním kole předvedli mladí horalé slušný výkon a svého soupeře
poslali domů s pětigólovým přídělem. O branky se postaral Jan Dressler, který se
trefil třikrát, dvěma góly zatížil konto hostů Petr Vlach. Zápas sledovalo 20 diváků.
08. 09. 12
FK SMB Bochov - TJ Jáchymov 1:6
(1:2)
Ani ve druhém kole nepoznali mladí jáchymováci hořkost porážky a zaslouženě
vysoko zvítězili brankami Petra Vlacha, který se trefil třikrát, dvě branky
zaznamenal Jan Frankovič a jedním gólem zatížil konto hostů Erik Janeczek.
15. 09. 12
TJ Jáchymov - FK Nejdek
1:5
(1:3)
Až ve třetím kole jáchymovští prohráli se soupeřem, který bude patřit k favoritům
soutěže. Domácí se ujali vedení brankou Erika Janeczka 1:0. Konečný výsledek
neodpovídá průběhu zápasu. Domácí předvedli velmi dobrý výkon a škoda
neproměněných vyložených šancí. Duel sledovalo 25 diváků.

23. 09. 12
S.Útvina - TJ Jáchymov
2:3
(1:1)
Další tři body pro mladé jáchymováky, za které skórovali Jan Dressler dvakrát
a Erik Janeczek jednou. Při rozcvičování se zranil Jan Frankovič, který musel být
odvezen záchrankou do karlovarské nemocnice. Po čtyřech kolech jsou jáchymovští
na pěkném třetím místě.
Dosavadní výsledky: mladší žáci 4+1, turnaj v Sedleci
08. 09. 12

Jáchymov - Dalovice
Jáchymov – Sedlec
Sedlec"B" - Jáchymov
Žlutice - Jáchymov

1:4
2:0
0:5
7:4

22. 09. 12

Sedlec"B" - Jáchymov
Jáchymov - Sedlec
Žlutice - Jáchymov
Jáchymov - Dalovice

0:0
2:5
4:1
5:2

Dosavadní výsledky: mladší přípravka 5+1, turnaj v Sedleci
08. 09. 12

Jáchymov - St. Role
Jáchymov - Žlutice
Toužim - Jáchymov
Jáchymov - Loko K.V.
Sedlec - Jáchymov

0:7
3:0
3:0
8:2
3:0

22. 09. 12

Žlutice - Jáchymov
Jáchymov - Sedlec
Toužim - Jáchymov
Jáchymov - St. Role
Loko K.V. - Jáchymov

0:3
0:3
2:4
0:3
3:3
za oddíl kopané Rudolf Hellmich

REKLAMA
Myslíte si, že jste pro budoucnost Vy a Vaše děti dobře zajištěni? Máte půjčky,
hypotéky? Víte, že uzavření penzijního pojištění do 30. 11. 2012 má výhody než
uzavřené od 1. 1. 2013? Chcete dostávat důchod jen 6 400 Kč, nebo téměř o 100%
vyšší. Chcete zhodnotit své úspory v průměru o 6 až 9 %. Víte, že ženy, dle EU,
budou mít od nového roku navýšení životního pojištění o 75% dražší?

Nabízím zdarma finanční analýzu Vašich finančních produktů.
Bližší informace na tel. 776 898 849 Bc. Petr Šikýř

NOVÁ CUKRÁRNA V JÁCHYMOVĚ
Vlastní výroba zákusků, s posezením
a výbornou kávičkou.

Otevíráme 10. října 2012

Otevřeno denně od 9-17 hodin
Najdete nás Na Slovanech
Přijďte ochutnat zákusky z naší vlastní výroby. Z našeho sortimentu např.:
věnečky, banánky, špičky, indiánky, rolády, kokosky, pařížský dort, harlekýn,
ovocné zákusky i dorty, laskonky, rakvičky, poháry, domácí koláče, štrůdl……atd.

Na objednávku Vám uděláme dorty dle Vašeho přání.
Svatební dorty, koláčky, minizákusky
Na Vánoce pro Vás upečeme vánoční cukroví, naše specialita je tvarohová štola.

Těšíme se na Vás

létajícího draka.

otevřeno každé Po, Út a Čt
od 14.00 – 16.00 hodin
vstupné: 20,- Kč
Vernisáž výstavy proběhne 1. 10. 2012 od 19.00 hodin. Jste srdečně zváni.

