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VÍTE, ŽE?
Babí léto bývá charakterizováno obdobím
suchého, málo větrného, slunného a přes
den velmi teplého počasí. Noci ale bývají
již poměrně chladné a častěji se k ránu
vytvářejí radiační mlhy, které se s
postupujícím podzimem udržují po větší
část dne. Příčinou babího léta je
rozsáhlá tlaková výše, která v podzimním
období
setrvává
nad
střední
a
jihovýchodní
Evropou. Délka
trvání
tohoto příjemného podzimního počasí je v
jednotlivých letech velice rozdílná.
Například v roce 1959 trvalo babí léto
téměř 7 týdnů, zatímco v některých letech
není téměř zřetelné.
Během babího léta lze často pozorovat
volně se vznášející pavučiny drobných
pavouků, které lidem v minulosti připomínaly šedé „babské“ vlasy. Odtud pochází
název tohoto období.
Za RR Petra Javůrková
převzato z https://cs.wikipedia.cz
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
18. zasedání rady města ze dne 26. července 2016:
 schválila bezplatnou Smlouvu o spolupráci při zajištění zpětného odběru
elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů, a to mezi Městem
Jáchymov a a.s. Asekol se sídlem Praha 4, Československého exilu 2062/8
a pověřuje starostu města podpisem smlouvy
 schválila návrh Smlouvy o úvěru č. 1126/16/5639 uzavřené mezi ČSOB,
a.s., Radlická 333, Praha 5 a Městem Jáchymov a pověřuje starostu jejím
podpisem
 schválila vyhlášení výběrového řízení na akci „Rekonstrukce schodiště
z nám. Republiky na ul. Šafaříkovu“ a ukládá OHS toto výběrové řízení
vyhlásit v režimu zakázek malého rozsahu
 uložila OHS řešit omezení rychlosti v ul. K Lanovce, a to na 30 km/hod.
 odložila do příštího jednání RM připojení na vysokorychlostní internet pro
koncové uživatele v Jáchymově
19. zasedání rady města ze dne 9. srpna 2016:
 schválila nabídku firmy Studio AM na vypracování projektové dokumentace
pro zadání stavby Revitalizace nám. Republiky za cenu 240 000,- Kč bez DPH
a pověřuje OHS vystavením objednávky
 schválila vyhlášení výběrového řízení v režimu zjednodušené podlimitní řízení
na akci Dopravní řešení a rekonstrukce ul. Mincovní v Jáchymově a pověřuje
OHS VŘ vyhlásit
 schválila nabídku spol. O2 Czech Republic a.s. na snížení tarifu za internetové
připojení a za pevné linky
 souhlasila s užitím městského znaku na výroční poštovní obálku vč. známky,
vydanou u příležitosti 500. výročí založení města
20. zasedání rady města ze dne 23. srpna 2016:
 schválila Dodatek ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace „
Projektová dokumentace Jáchymov – Rekonstrukce ulice Palackého“,
uzavřený mezi Městem Jáchymov a spol. AZ Consult s r.o. se sídlem Ústí nad
Labem, Klišská 12 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy
 schválila Smlouvu o právu provést stavbu – umístění silniční meteorologické
stanice a kabelového vedení mezi Městem Jáchymov a ŘSD ČR
 schválila Prohlášení města Jáchymov, že silniční vegetace v průjezdním úseku
silnice I/25 není a nikdy nebyla v jeho vlastnictví a pověřuje starostu města
podpisem tohoto prohlášení
Zpracovala: Hynková

OZNÁMENÍ
HOVORY S OBČANY
Hovory s občany se konají dne 7. 9. 2016 od 16.00 hod. na MěÚ Jáchymov

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
XVII. veřejné zasedání Zastupitelstva města se koná dne 14. 9. 2016 od 17.00 hod. na
MěÚ Jáchymov

NABÍDKA VOLNÉHO PRACOVNÍHO MÍSTA
Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola Jáchymov, příspěvková
organizace, přijme 1 asistenta pedagoga na plný úvazek na dobu určitou
do 31. 08. 2017. Nástup 01. 09. 2016.
Hrubá měsíční mzda – dle platového tarifu a platového stupně 7. 1. – 12.960,- Kč.
Podmínka přijetí: absolvování kurzu Asistent pedagoga
Více informací na tel.č. 608 163 302. Strukturovaný životopis zasílejte na e-mail
smetanova.evik@seznam.cz.

ZMĚNA ORDINAČNÍ DOBY OD 1. 10. 2016
MUDr. Cikhardtová Jaroslava
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

08,00 – 13,00 hodin
08,00 – 13,00 hodin
08,00 – 13,00 hodin
13,00 – 18,00 hodin
08,00 – 13,00 hodin

MATRIKA
BLAHOPŘÁNÍ
Před 40 lety v červenci se narodil náš
bráška, syn, strejda, a jelikož je
pracovně mimo ČR, tak mu přejeme
hodně zdraví, pohody, srandy,
která mu nikdy nechyběla.
Máme Tě moc rádi.
Tvá ségra Jiřina, Pepa, Sárinka,
brácha David, Heda, Ema, Ondra,
rodiče J+P Kusáči a babička!

CO SE U NÁS UDÁLO?
RECESISTICKÝ ZÁVOD JOSEFA PRENNIGA
V sobotu 13. 8. 2016 se v Jáchymově konal recesistický závod Josefa Prenniga. Sám
pan Prennig se dostavil se svou putnou a zároveň byla přistavena vana, do které
každý účastník přinesl z Rovnosti lahev vody. Závod odstartoval malým povídáním
o pekařství pana Kuhna a panu Prennigovi pan Petr Fiala. Na startu se sešlo celkem
20 závodníků různých věkových skupin. Nejmladší závodnici bylo osm let
a nejstaršímu páru dohromady 163 let. Všichni si závod díky krásnému počasí užili
a zdrávi se vrátili. Prvním závodníkem v cíli byl mladý muž, který cestu tam a zpět
zvládnul za 45 minut. Voda byla nalita z lahví do vany a na závěr se zde mohli
účastníci vykoupat. Přeci jen ale vody bylo málo a tak někteří odvážlivci včetně pana
Prenniga namočili pouze kotníky. Každý účastník obdržel pamětní list, etiketu závodu
a malé občerstvení, které připravili místní hasiči. Všichni přítomní se zde z úst pana
Mgr. Ježka také dozvěděli, že pan Prennig byl vlastně pytlák a v putně mimo vody
také nosil zvěř do místních hostinců. Proto také pan Prennig z rukou pana Mgr.
Ježka dostal jako dárek „stoosmatřicítku“ vyrobenou vlastnoručně k 13. 8. a byl to
model 2016. Všichni účastníci se těší na příští rok, že si závod zopakují. Jste také
srdečně zváni a termín se včas dozvíte.
Veliké poděkování patří všem organizátorům, Léčebným lázním za zapůjčení vany
a hasičům za občerstvení. A také všem účastníkům, kteří tento závod absolvovali.
Anna Plačková

OSLAVY 500 LET MĚSTA JÁCHYMOVA
Oslavy pětistého výročí založení města Jáchymova vyvrcholily třetí srpnový
víkend. V pátek 19. srpna se uskutečnil v lázeňském hotelu Běhounek reprezentační
ples. U vchodu na zimní zahradu vítal příchozí hrabě Štěpán Šlik s manželkou
Markétou Pluhovou. Představovali je manželé Kulhavých. Pan Jaroslav Kulhavý
vystupuje v roli Štěpána Šlika již několik let, tak pro něj jistě bylo velkým zážitkem, že
se mohl osobně setkat s potomky zakladatele města, kteří na ples města také dorazili.
Program zahájila v 19 hodin hudební kapela Swing Melody Ostrov, která, jak již
název napovídá, hrála populární melodie z 30. a 40. let 20. století.
V 19.15 hod přítomné přivítal starosta města Jáchymova Ing. Bronislav
Grulich. Ve svém projevu zmínil slavnou historii města. Připomněl, že v letošním roce
slavíme nejen 500. výročí našeho města, ale i 300 let od vzniku první báňské školy na
světě a 110 let prvních radonových lázní světa. Přivítal vzácné hosty, zástupce rodiny
Šliků a starostu města Schneeberg, se kterým chce v brzké budoucnosti město
Jáchymov uzavřít partnerskou smlouvu. Rovněž poděkoval všem, kteří se podíleli na
organizaci celých oslav.
Návštěvníci plesu se celý večer dobře bavili. Kromě swingových melodií viděli
vystoupení dětské taneční skupiny Mirákl z Ostrova, ověnčené titulem mistra světa.
V druhé půli večera hrála k tanci populární melodie hudební skupina Flash You.
Během zábavy bylo možné se nechat vyfotografovat ve „fotobudce“ s pozadím

připomínajícím 500. výročí města s kresbou Špitálního kostela. Chvíli před půlnocí
pozval moderátor celého večera, pan Ondřej Blaho, přítomné na půlnoční ohňostroj,
který byl vyvrcholením reprezentačního plesu.
V sobotu 20. srpna ráno v osm hodin zazněly zvony kostela svatého Jáchyma,
které zahájily slavnostní den. Pak jezdilo městem auto s reproduktorem, které
vyzývalo občany města Jáchymova k účasti ve slavnostním průvodu, který v 10 hodin
vyšel od Lázeňského centra Agricola.
V čele průvodu byl nesen prapor města, následován svatou Annou a svatým
Jáchymem s městským znakem. O zvukovou kulisu celého průvodu se postaraly:
Drum band Františka Zemana, hornická kapela Barbora a hornická kapela ze
Schneebergu. Oživením byly mažoretky z Ostrova.
Město Jáchymov bylo zastoupeno předními představiteli města, panem
starostou a paní místostarostkou, zástupci ZŠ Jáchymov kráčeli v čele s paní
ředitelkou, dále malí permoníčci, kteří si připravili pěknou říkanku. V průvodu
následovali: Skautské středisko Arnika, Sbor dobrovolných hasičů, Tělovýchovná
jednota, horníci dolu Svornost s představiteli lázní Jáchymov. Průvodu se zúčastnila
řada hornických spolků z České republiky a sousedního Saska. Zpestřením byli lyžaři
z Oberwiesenthalu a cyklisté z Ostrova, kteří svým oblečením a výstrojí připomněli
začátky těchto sportů v Krušných horách.
Kostýmované historické osobnosti byly pomyslnou třešničkou na dortu celého
průvodu. Georgius Agricola, zakladatel mineralogie a jáchymovský lékař a lékárník,
popřál dnešním lékařům, ať pečují o zdraví lidí. Generální ředitel Lázní Jáchymov
MUDr. Eduard Bláha mu za lékaře slíbil, že si jeho slova vezmou k srdci. Johann
Mathesius, pastor, rektor místní latinské školy, matrikář a kronikář, popřál místní
základní škole. Šlikovský hejtman Heinrich von Könneritz přikázal dnešním
ochráncům zákona, aby dohlíželi na dodržování pořádku ve městě. Hasičům přál
město chránit před požáry. Slib za místní hasiče složila starostka Sboru dobrovolných
hasičů paní Anna Plačková. Prubíř a nejvyšší hormistr Českého království, Lazarus
Ercker, popřál městu vše dobré do dalších let. Účastnily se i další historické
osobnosti: císař Ferdinand I., Niklas Hermann – jáchymovský kantor, městský kat,
Marie Curie Sklodowská – objevitelka radioaktivních prvků polonia a radia,
nositelka Nobelovy ceny za chemii a fyziku, Josef Prennig, který nosil jako první
radonovou vodu v putně na zádech do místních lázní.
Na závěr průvodu před jáchymovskou radnicí složil starosta města slib do rukou
Štěpána Šlika. Pak společně odhalili pamětní desku na radnici, která má budoucím
generacím připomínat významné jubileum.
Slavnostní průvod byl zakončen před kostelem svatého Jáchyma. Paní místostarostka
Ingeborg Štiková společně se svatou Barborou, patronkou horníků, dekorovala
prapory přítomných hornických spolků slavnostní stuhou. Následovala čestná salva
Ostrostřelců Ostrov, kteří rovněž šli v průvodu. Poté přivítal všechny přítomné
starosta města Jáchymov Ing. Bronislav Grulich.

Následoval bohatý kulturní program, jehož součástí byli např.: vystoupení
kouzelníka, fakír, souboje šermířů, stánky s dobovými řemesly, dětské divadlo,
sokolníci, hudební skupiny Musica Canora a Ginevra. Na závěr vystoupení skupiny
Kabát Revival z Varnsdorfu.
Vyvrcholením celého sobotního dne byl v půl desáté videomapping na budově
radnice. Po zhasnutí veřejného osvětlení se na radnici rozehrála světla a zazněl
charizmatický hlas herce Milana Hlouška, který nás přenesl časem do počátků města
Jáchymova. V následujících minutách mohli přítomní postupně zhlédnout bohatou
historii města. Založení města Štěpánem Šlikem v roce 1516, dolování stříbra, ražbu
tolarů, od kterých je odvozen název amerického dolaru. Růst počtu obyvatel nad
18 000, což znamenalo, že se Jáchymov stal druhým nejlidnatějším městem po Praze.
Jáchymov jako centrum humanismu a renesance v čele s Johannem Mathesiem.
Úpadek města po odchodu protestantské většiny obyvatel hlavně do sousedního
Saska. Nový vzestup na počátku 18. století, kdy byla založena první báňská škola.
Velký jáchymovský požár roku 1873. Manžele Curieovi a jejich objev polonia a radia
z Jáchymovského smolince. Vznik prvních radonových lázní světa v roce 1906. První
světová válka, vznik Československa, druhá světová válka a odsun většiny německého
obyvatelstva. Období komunistických pracovních táborů a těžba uranu. Od počátku
60. let rozvoj lázeňství a turistického ruchu. Také zaznělo, že současný Jáchymov se
snaží dostat na seznam kulturního dědictví UNESCO.
Na závěr celé světelné show si každý obyvatel města Jáchymova uvědomil, že může
být hrdý na bohatou historii svého města a jeho budoucnost je jen v jeho vlastních
rukou. Desetiminutová projekce byla nezapomenutelným a hlubokým zážitkem.
Neděle 21. srpna byla v deset hodin zahájena slavnostní ekumenickou bohoslužbou za
účasti kardinála Dominika Duky, arcibiskupa pražského a synodního seniora
Českobratrské církve evangelické Daniela Ženatého, za doprovodu pěveckého sboru
Krásky z Příbrami a Pavla Šmolíka, varhaníka plzeňské katedrály sv. Bartoloměje.
V průběhu bohoslužby zazněla Modlitba pro Jáchymov od Johanna Mathesia, dále
skladby Andrew Lloyd Webbra - Pie Jesu, Josefa Myslivečka - Nokturno (Dimi, che
vaga), Antonína Dvořáka - Biblická píseň č. 5 - Bože, Bože, píseň novou a Biblická
píseň č. 10 - Zpívejte Hospodinu a česká a německá hornická hymna.
Na závěr bohoslužby byl panem kardinálem požehnán městský prapor. Slavnostní ráz
podpořila i přítomnost pana Ing. Františka Schlicka s manželkou a starosty města
Schneeberg, pana Ingo Seiferta.
Nedělní program pokračoval od 13 hodin ukázkou vojenské techniky Armády České
republiky v prostoru po bývalém Hornickém domě. Ukázka byla velkým zážitkem
především pro děti. Byla možnost vyzkoušet si střelbu ze samopalu na trenažéru
a prolézt si vojenská vozidla, např. Pandur. Během akce byl panem Ing. Václavem
Šrámkem předán starostovi města seznam jáchymovských legionářů za První světové
války a jáchymovských občanů, kteří za druhé světové války bojovali proti
nacistickému Německu. Pan starosta slíbil, že seznamy budou v nejbližší době
přepsány do kroniky města.

Nedělní program završil u Šlikovy věže koncert skupiny Jelen a předkapely I Love
You Honney Bunny. Mezi vystoupeními obou skupin byli vyhlášeni vítězové
fotografické soutěže „Objevovaný Jáchymov“.
Domnívám se, že třídenní oslavy byly pro zúčastněné jistě nezapomenutelným
zážitkem, na který budou dlouho vzpomínat.
Petr Fiala
Předseda komise pro přípravu oslav pětistého výročí založení města Jáchymova

Více fotografií a světelnou show
najdete na stránkách města:
www.mestojachymov.cz.

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

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
10.00 – 12.00
ČTVRTEK
NDĚLE
25. 9. 2016
DPS
29. 9. 2016

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

Kontakt: tel. 353 808 122
E-mail: knihovna.jachymov@tiscali.cz
Naše webové stránky: www.jachymov.knihovna.info
Facebook: Městská knihovna Jáchymov
Se začátkem nového školního roku bude knihovna opět otevřena i v úterý a každou
poslední neděli v měsíci. V říjnu se naše knihovna připojí k celostátní akci Týden
knihoven. Chystáme akce nejen pro naše čtenáře, ale pro všechny zájemce.
Připravujeme Pasování čtenářů, Večer veteránů, Knihovnický večerníček a mnohé
další. Sledujte náš facebookový profil, nebo se přijďte podívat do knihovny
Vaše knihovnice

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

Výstava: Bez hranic. Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí
11. 6. - 18. 9. 2016
Výstava představí po Národní galerii
v Praze ve zmenšené podobě neobyčejné
kulturní
bohatství
Krušnohorského
regionu z období mezi lety 1250 a 1550.
Pořízení uměleckých památek gotiky
a renesance, které se v Krušných horách
dochovaly, bylo různými způsoby spojeno
s horní činností. Jedna z částí výstavy
bude věnována Jáchymovu, založeném
před pěti sty lety po objevení mohutných
stříbrných ložisek roku 1516.
10. 9. 2016 komentovaná prohlídka:
Bez hranic. Umění v Jáchymově
a Krušnohoří mezi gotikou a renesancí
Výstavou
provede
a
zasvěceným
komentářem doplní autorka výstavy doc.
Michaela Ottová z Ústavu pro dějiny
umění Filozofické fakulty Univerzity
Karlovy v Praze. Začátek v 15 hodin.

PROHLÍDKA ŠPITÁLNÍHO KOSTELÍKA
Navštivte nejstarší dochovanou raně renesanční
stavbu našeho města. Špitální kostel postavený
v letech 1516 - 1520 nebyl jako jedna z mála budov
zničen rozsáhlým požárem na konci 19. století.
Zaujme vysokou sedlovou střechou krytou šindelem
ze 16. století a vzácným oltářem z dílny Lucase
Cranacha. Přijďte se podívat na skvost našeho
města.
V září se konají prohlídky vždy v pondělí, středu a v pátek. Začátky jednotlivých
prohlídek jsou v 14.00 a 15.00 hodin, později nebudou návštěvníci vpuštěni.
Prohlídka trvá cca 45 min. Texty v anglickém, německém a ruském jazyce k dispozici.
Provázet Vás budou pracovnice IKC Jáchymov.
PROHLÍDKA SE NEKONÁ ve středu 7. 9. a v pátek 9. 9. 2016
Děkujeme za pochopení a těšíme se na vaši návštěvu.
Vstupné: dospělí 50,- Kč, děti a studenti 30,-Kč
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.

PROHLÍDKA KOSTELA SVATÉHO JÁCHYMA
Přijďte si prohlédnout nádherný novogotický interiér
a několik renesančních pamětihodností, které se
dochovaly po požáru v r. 1873.
Po požáru v roce 1876 vysvětil kostel arcibiskup
pražský kardinál Schwarzenberg.
Novogotickou stavbu navrhl architekt Josef Mocker.
Roku
1992
byly
instalovány
nové
zvony
a vysvěceny světícím biskupem pražským F. V.
Lobkoviczem.
Prohlídka se uskuteční ve čtvrtek 1., 15. a 29. 9. 2016
Český výklad od 16.00 hodin
Mše se konají vždy ve středu od 16.00 hodin
a v neděli od 10.00 hodin.

FOTOHÁDANKA
V srpnu proběhly oslavy 500. výročí vzniku našeho města. Při této příležitosti byla
odhalena pamětní deska. Víte, kde ji můžete zhlédnout?
A/ V chodbě radnice
B/ Před vstupem do radnice
C/ Pod schody radnice
Odpověď ze srpnového Zpravodaje:
C/ Nové Město
Na odpovědi se těšíme do 23. září

Za RR Ladislava Kulhavá

UPOZORNĚNÍ

OMEZENÍ PROVOZU INFORMAČNÍHO CENTRA
V sobotu 17. září 2016 bude Informační centrum Jáchymov po celý den z provozních
důvodů zavřeno. Děkujeme za pochopení.

KULTURNÍ PROGRAM ZÁŘÍ 2016
RADIUM PALACE
1. 9. čtvrtek 20:00 hod.
sál
vstupné 170 Kč
SLAVNOSTNÍ DUETY v rámci 11. ročníku festivalu Jakuba Pustiny a jeho hostů.
Zahajovací koncert s jedinečnými pěvci: Juan Pomares – tenor, (Panama), Ishii
Masumi – soprán (Japonsko), Jakub Pustina – tenor (CZ), a Marta Vašková –
piano (CZ). Zpívat budou jejich národní písně z Japonska a Panamy, dále operetu,
operu a duety.
5. 9. pondělí 20:00 – 22:00 hod.
taneční bar
vstupné zdarma
JEDNOTKA FRANTIŠKA KŮSE
Swingové melodie v podání JFK (Jednotka Františka Kůse) František Kůs - zpěv,
saxofon, Květa Teturová - klarinet, zpěv, Jaromír Hrubý - kontrabas.
10. 9. sobota 19:30 – 22:30 hod.
TANEČNÍ VEČER NA TERASE s programem
Tanečně stepařské retro pásmo 20. až 40. léta minulého století v podání Centra
tance Harmonie Evy Jungmanové. Noblesa, elegance, svůdné ženy, krásná hudba ve
stylu amerického swingu a jazzu. Přijďte potěšit své oko a sluch. K tanci a poslechu
hraje vynikající DJ David Keilhauer.
15. 9. čtvrtek 20:00 hod.

sál
vstupné 150 Kč
PRODANÁ NEVĚSTA
Zkrácená verze opery Prodaná nevěsta od vynikajícího českého skladatele Bedřicha
Smetany v koncertním provedení. Účinkují: Eva Charvátová, Radka Černíková,
Jakub Rousek, Michal Kubecka, Jozef Brindzák a klavírní doprovod - prof. Karel
Friesl.
22. 9. čtvrtek 20:00 hod.
sál
vstupné 120 Kč
DÍVČÍ SAXOFONOVÉ KVARTETO KvarKet
Dívčí saxofonové kvarteto KvarKet – čtyři hudebnice, které spojuje zájem
o swingovou hudbu a hraní při každé příležitosti. Repertoár zahrnuje swingové
standardy od Glenna Millera, Bennyho Goodmana, George Gerswina nebo Jaroslava
Ježka, ale i aranže klasických skladeb například od J. S. Bacha či úryvky z opery
Carmen a dalších populárních melodií. Účinkující: soprán saxofon - Tereza
Tomášová, alt saxofon - Hana Babková, tenor saxofon - Dominika Kuchařová,
baryton saxofon - Anna Čechová, hudební podpora - Miroslav Bárta.
23. 9. pátek 19:30 – 22:30 hod.
hala
vstupné zdarma
VINOBRANÍ S BURČÁKEM
K tanci a poslechu hraje Libuše Smetanová Duo Live. Pro zpestření večera vystoupí
orientální tanečnice ze spolku Herold Chomutov. Burčák a jiné dobroty za příznivé
ceny.

29. 9. čtvrtek 20:00 hod.
sál
vstupné 130 Kč
FRANCOUZSKÉ ŠANSONY K POCTĚ EDITH PIAF
Zpěvačka – šansoniérka Marta Balejová – patří k nejvýznamnějším zpěvačkám tohoto
hudebního žánru. Klavírní doprovod Doc. Mgr. Jiří Hošek – vynikající klavírista
a violoncellista, který vystudoval HAMU v Praze a za mimořádné úspěchy ve studiu
obdržel tzv. červený diplom a Cenu rektora.

BĚHOUNEK
13. 9. úterý 19:30.

sál
vstupné 100 Kč
PO - PO TRIO zpívá SWING
Dámské vokální trio z Karlových Varů doprovodí brilantní klavírista Karel Šimandl.
21. 9. středa 19:00.

zimní zahrada
vstupné zdarma
TANEČNÍ VEČER S BURČÁKEM
Během večera zatančí Kamil a Šárka Horákovi z Karlových Varů latinsko-americké
tance. Na ochozu se bude grilovat. Burčák a dobroty z grilu za příznivé ceny
K tanci a poslechu hraje Jan Zumr.
27. 9. úterý 19:30.
sál
vstupné 130 Kč
KONCERT ITALSKÉHO TENORISTY
GIANCARLA RUGGIERIEHO
sólisty předních českých i zahraničních operních scén s baletním doprovodem Soni
Ruggieri, emeritní členky baletního souboru divadla v Ústí nad Labem. Klavírní
doprovod: Václav Krahulík. Na programu jsou italské operní árie, známé operetní
melodie, slavné italské písně a filmové melodie.
30. 9. pátek 9:00 – 17:00 hod.
sál
vstupné zdarma
FIRMA VOLANSKÝ FASHION OUTLET
Váš český výrobce a dodavatel české módy z Brna. Akce 2 + l zdarma na celý
sortiment.

CURIE - kavárna
6. 9. úterý 19:30 hod.

vstupné 100 Kč

Bád Boys (rock´n´bad´roll)
Udělejte si radost při poslechu veselých písniček nejen o západočeských lázních,
určených pro všechny generace. V podání Bád Boys.
14. 9. středa 19:30 hod.
vstupné 100 Kč
VEČER S KARLOVARSKÝMI MUZIKANTY MIROSLAVEM ZÁBRÁNSKÝM
A RUDOLFEM PŘIBILEM Miroslav Zábranský a Rudolf Přibil Vám zahrají
a zazpívají české, moravské, lidové i swingové písně.

20. 9. úterý 19:30 hod.
vstupné 100 Kč
OPERETNÍ A MUZIKÁLOVÉ PÍSNĚ
V podání mladé sopranistky Julie Meixnerové z Prahy, která vystudovala Střední
pedagogickou školu v Praze a poté ji láska ke zpěvu přivedla na konzervatoř, kde
vystudovala zpěv. Vystupuje na koncertech v ČR a v zahraničí. Klavírní doprovod
Alexander Mora Belandria.
vstupné zdarma

24. 9. sobota 19:30 hod.

VINOBRANÍ S BURČÁKEM
Taneční večer s burčákem a dobrou zábavou. K tanci a poslechu hraje Ledecká
Dudácká muzika v krojích pod vedením kapelníka Libora Valečky, která předvede
lidové písně převážně z Chodska.

KINO RADIUM JÁCHYMOV
3. 9. sobota 19:30

vstupné 70 Kč

SÍLA ŽIVOTA
Western / Drama / USA / Francie / 2014 / 122 min
Tři duševně narušené a zcela zmatené ženy se octnou až na samé americké hranici.
Náročného úkolu dopravit je zpět do Iowy se ujme svérázná Mary Bee Cuddy (Hilary
Swank). Řídit dostavník plný pomatených žen na cestě dlouhé 400 mil je ovšem téměř
nad její síly a proto si na výpomoc najme odpadlíka George Briggse (Tommy Lee
Jones). Podaří se jim dovézt jejich zvláštní „náklad" až do cíle?
7. 9. středa 19:30

vstupné 70 Kč

PRACH
Drama / Česko / 2015 / 95 min
Dva bratři, starší s manželkou, mladší s milenkou a malým dítětem, se potkávají na
venkovské usedlosti poté, co jejich otce stihne mrtvice. Subtilní rodinné drama od
debutujícího Víta Zapletala. Hrají: Radek Valenta, Hana Jagošová, Vojtěch
Poláček...
10. 9. sobota 17:00

vstupné 30 Kč

SAVVA: SRDCE BOJOVNÍKA
Animovaný / Rusko / 2015 / 85 min
Příběh o desetiletém chlapci jménem Savva, který pochází z malé vesničky v lese.
Savvova vesnička je nyní snadnou kořistí smečky nemilosrdných Hyen. Savvovi se
podaří utéct do lesa, kde ho zachrání bílý vlk Anggee. Savva a Anggee se vydávají na
dlouhou výpravu..
10. 9. sobota 19:30

vstupné 70 Kč

13 HODIN: TAJNÍ VOJÁCI Z BENGHÁZÍ
Akční / Drama / Thriller / Válečný / USA / 2016 / 144 min / od 15 let
Jedenácté výročí útoku na newyorská Dvojčata se teroristická bojůvka operující na
severu Afriky rozhodla „oslavit" útokem na americkou ambasádu v libyjském
Benghází. Její zaměstnanci sice již předem tušili, že se něco chystá, tajné služby však

jejich pocit ohrožení relativizovaly... Hrají: John Krasinski, James Badge Dale,
Pablo Schreiber, David Denman...
14. 9. středa 19:30

vstupné 70 Kč

ANI VE SNU!
Romantický / Sportovní / Česko / Slovensko / Bulharsko / 2016 / 79 min
Laura (Barbora Štikarová) je hbitá, mrštná a paličatá holka. Touží se dostat do party
parkouristů a spolu s nimi zdolávat překážky, které jí nastavuje městské prostředí. Při
tom ji zaskočí láska, kterou pocítí k Lukymu (Toman Rychtera). A začne žít dvojí
život...
17. 9. sobota 19:30

vstupné 90 Kč

ŠPEKOUN
Komedie / Belgie / Švýcarsko / 2014 / 83 min
Kevinovi je dvanáct, vyrůstá s matkou a dvěma sestrami. Váží 101 kilo.
Aquagymnastika nezabírá. Nezabírají ani setkání s vrstevnicí Alicí, která se ze všeho
nejvíc touží zabít. A když se od Kevina odvrátí i jediný přítel Moukoumbi, zdá se, že
jeho život bude už jen plný ústrků a posměšků. Pak se ale objeví mužský vzor...
21. 9. středa 19:30

vstupné 70 Kč

DĚDA JE LOTR
Komedie / USA / 2016 /102 min
Připravte se, že to Robert de Niro a Zac Efron pořádně roztočí! Všechno se totálně
zvrhne, když upjatý Jason (Efron) vyrazí na road trip se svým přisprostlým dědou
Dickem (De Niro). Barové rvačky, divoké večírky, epická karaoke noc - Dick je
rozhodnutý užívat si života naplno a naučit to i Jasona, který se snaží včas vrátit na
svou vlastní svatbu.
24. 9. sobota 17:00

vstupné 30 Kč

AŽ NA SEVERNÍ PÓL
Animovaný / Francie / 2015 / 81 min
Patnáctiletá Saša je dcera bohatých aristokratických rodičů. Sní o dalekém severu
a truchlí nad osudem svého dědečka Oloukina, významného vědce a polárníka, který
se dosud nevrátil ze své poslední expedice. Oloukine předal své poslání výzkumníka
Saše, ale její rodiče to vůbec neschvalují. A tak se Saša rozhodne vzepřít svému
osudu...
24. 9. sobota 19:30

vstupné 70 Kč

NIKDY NEJSME SAMI
Drama / Česko / 2016 / 105 min
Drama o současné době a lidech, kteří jsou obětmi i strůjci jejích běsů. Do obce
roztažené podél státní silnice se nastěhuje paranoidní pracovník vězeňské správy
a jeho rodina. Spřátelí se se svým novým sousedem, kterého živí jeho žena pracující
v místní prodejně. Unavená životem a starostí o dva syny, všimne si vyhazovače
z nočního klubu. Ten ale miluje striptérku... Hrají: Karel Roden, Lenka Vlasáková...

28. 9. středa 19:30

vstupné 70 Kč

VLK Z KRÁLOVSKÝCH VINOHRAD
Komedie / Česko / 2016 / 75 min
Příběh o jednotlivci vždy překračujícím čáru zavedeného slušného chování. Je to
filmař a tato výlučnost ho dostane do aktivní účasti na osudech Česka. V osudovém
roce '68 měli Češi v Cannes v hlavní soutěži tři filmy. Jejich očekávané vítězství však
bylo zmařeno pseudorevolucí francouzských filmařů. Invaze 1968, sešup ze slávy
a úspěchu a nucený exil. Marné hledání lásky v USA. V zemi, kde správná adresa
a výše bankovního konta je nade vše. Co Čech, to muzikant a muzikantem je i filmař.
Hrají: Jiří Mádl, Lucia Gajdošík, David Bowles, Táňa Pauhofová, Jiří Bartoška,
Martin Pechlát, Karel Roden...

ČTENÁŘI PÍŠÍ

Zvony
Ve věži kostela sv. Jáchyma jsou všechny zvony upevněny v jedné velké stolici
z ocelových nosníků. Materiálem zvonů bývá většinou slitina mědi a cínu. Už se
neuvádí do pohybu ručně taháním za provaz, ale pomocí elektromotorů a řetězovým
převodem. Každý zvon má vlastní pohon. Pohonové soustrojí však vyžaduje trvalou
údržbu a opravy bývají velmi nákladné. A tak někdy zní z věže kostela tři (ne čtyři)
zvony, někdy jen dva, nebo dokonce jenom jeden.
Dva největší, větší z nich má průměr 115 centimetrů, byly vyrobeny nedávno v roce 1992 v dílně rodiny Dytrychů v Brodku u Přerova. Každý z nich je ozdoben
třemi pásy s rostlinným motivem. Mezi horními pásy je nápis v latině. Ve střední části
obou zvonů jsou znaky Jáchymova a malé štítky se jménem výrobce.
O málo menší je zvon, který už mnoho let neslyšíme znít. Byl odlit z ocelolitiny
v roce 1918. Letopočet je uveden velkými číslicemi. Celý povrch zvonu je značně
poškozen rzí. Proto také text, který je v malém oválu na horní, rovné ploše zvonu,
není možné přečíst,
Velmi krásně ozdobený je zvon nejmenší. Má průměr 60 centimetrů. V horní části
jsou dva pásy s rostlinným motivem. Mezi nimi je nápis:
"MAGISTER
BARTHOLOMEUS ME FECIT IN CIVITATE... ANNO DOMINI". Ve střední části
zvonu je reliéf "Poslední soud" a na protější straně, pod slovy ANNO DOMINI,
v ozdobně orámované ploše, je další text: "EXSTITIT ETEXTAT REFVSA
NOVITER OVAE IN IGNEDIFFVSIS ETAE SORPTISALIIS HAC SOLA SVPER
MANSI". Velmi volně přeloženo: Zvuk tohoto zvonu vždy znovu oznamuje oslňující
vítězství Nebes.
Písmena I, V, X, L, D a M, jsou vyšší, než ostatní a jsou zároveň římskými číslicemi.
Mezi tímto textem, chronogramem a reliéfem jsou ještě dvě postavy mužů, jeden
z nich drží prapor a druhý drží zdvižený meč. Dolní okraj zvonu je opět ozdoben
pásem s rostlinným motivem.
Zvon, který je ve zvonici kaple sv. Anny a část dřevěné stolice, ve které je upevněn,
je vidět zvenčí. Průměr zvonu je 40 centimetrů. Je ozdoben reliéfem: Matka, sv.

Marie drží Ježíška na levé ruce. Další ozdobou je pás s rostlinným motivem - listím
akantu. Zvon byl, dle textu na něm, odlit Františkem Frankem v Praze. V dolní části
zvonu je nápis: "BOHEMIA PROVINCIA BENEDICATVRVT INSIGNIS HVIVS
VIRGINIS INTERVENTV PIOQVE SVERBANIO HOSPITIO ISTI ET TOTI".
Volně přeloženo: Česká země je výjimečně požehnané místo. Písmena I, V, C, D a M
mají, v porovnání s ostatními, dvojnásobnou výšku. Jsou tedy také římskými číslicemi
a udávají rok zhotovení. Tímto zvonem se zvoní (ručně) velmi zřídka.
Pouze na Nový rok jsme mohli slyšet zvonit zvon, který je v kostele Všech svatých.
Průměr toho zvonu je 65 centimetrů. Na zvonu je nápis: " SIT NOMEN DOMINI
BENEDICTVM EX HOC NV 1520"/ Ve jménu Páně byl vysvěcen 1520.
R. Jan Eisenstein

Zvon z roku 1992

Zvon z roku 1756

Poděkování –„Oslavy města 19. – 21. 8. 2016“
Dobrý den,
ráda bych přispěla krátkým článkem do Zpravodaje jako poděkování městu za
letošní vydařené slavnosti 500. výročí.
"Probudili jsme se do deštivého rána, ale se slavnostním zvoněním zvonů déšť ustal,
obloha se pomalu vyjasnila a oslavy mohly začít... Průvod byl velkolepý, spousta lidí,
krásná představení v průvodu. Další doprovodný program byl fantastický a světelná
show dech beroucí. Za letošní slavnosti patří městu velký dík. V dnešní době většina
kritizuje, ale je potřeba umět i pochválit! Takže: děkujeme všem, kteří se podíleli jak
na přípravách, tak na průběhu celých oslav 500. výročí našeho města. Bylo to
velkolepé a úžasné. "
Veronika Tholová

SKAUTSKÉ STŘEDISKO ARNIKA
Ač byla řada našich členů na prázdninách mimo město, sešli jsme se ještě na jedné
prázdninové akci. A tou nebylo nic menšího, než průvod městem v rámci vyvrcholení
oslav 500. výročí založení města Jáchymova. Po 10. hodině jsme se vydali z lázní
velmi rozvláčným tempem až k radnici, kde pak celý den pokračovaly slavnostní
oslavy významného jáchymovského jubilea. Po zakončení u radnice a občerstvení
jsme se rozešli do svých domovů.

foto: Jaroslav Ochec
V sobotu 24. 9. 2016 proběhne v prostorách bývalého uranového dolu „Eliáš“ již
tradiční setkání k uctění památky politických vězňů, zejména z řad skautů. Letošní
setkání je již 24. v pořadí. Tradice ukládá každému návštěvníkovi uložit na mohylu
svůj kámen. Přijďte i vy uctít památku politických vězňů…
Krátký pietní akt bude zahájen vztyčením vlajky v 11:00 hod. Všichni jste srdečně
zváni!
Prázdniny jsou za námi a se začátkem školního roku začínají opět pravidelné
družinové schůzky. Scházet se budeme v klubovně v budově školky a zdravotního
střediska. 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. Jezdíme také na víkendové akce s pestrým
programem. Nováčky přijímáme ve věkové kategorii: kluci a děvčata 6 - 13 let.
Termíny schůzek budou stanoveny na zahajovací schůzce 8. 9. 2016 od 17:00 hodin.
Chtěli byste se přijít podívat nebo máte dotazy k naší činnosti? Napište si o bližší
informace na střediskový e-mail: arnikajachymov@centrum.cz. Těšíme se na vás!
Tomáš Barth - vedoucí střediska

HASIČI JÁCHYMOV
Začátkem prázdnin se družstvo dorostenek a dorostenců zúčastnilo MČR v soutěži
požárního sportu v kategorii dorostu. Letošní mistrovství se konalo v Českých
Budějovicích a naše dorostenky byly doplněny krajským výběrem dorostenek a kluci
zase doplnili tým dorostenců Horního Slavkova. Při velice krásném a teplém počasí si
závody užívali a podali ty nejlepší výkony. Děvčata obsadila patnácté místo a kluci
obsadili místo čtrnácté.
Druhý červencový víkend se většina kolektivu zúčastnila letního tábora v Čichořicích,
který letos svým programem putoval na cestě kolem světa. Pod vedením zkušených
vedoucích projeli křížem krážem celý svět a ochutnali i jiné dobroty a jídla cizích
zemí. Užili si spoustu legrace a zajímavých her. Při odjezdu se domluvili na tématu
pro příští celotáborovou hru, někteří si již zamluvili přihlášku.
První víkend v srpnu se konal další ročník Jáchymovského poháru v požárním sportu,
zde Jáchymovské ženy obhájily první místo a zapsaly si tak bodík do Karlovarského
poháru. Tentokráte z pracovních důvodů nenastoupili chlapi. V srpnu pomáhali také
členové SDH při konání akcí věnovaných oslavám města, jako byla pouť na
Mariánskou, recesistický závod Josefa Prénniga, průvodu, pouti, asistovali při
ohňostroji, na plese města a na Šlikovce při závěrečném koncertu.
Členové výjezdové jednotky v měsíci červenci a srpnu zasahovali při záchraně
malého kotěte, při ohlášených požárech trafostanice na Suché, lázeňského domu
a hotelu v Abertamech.

Kolektiv mladých hasičů v srpnu zahájil své pravidelné schůzky. Pro zájemce
upozorňuji, kdo máte zájem, tak schůzky se konají pro starší družstvo v pondělí od
17.30 hodin (věk 11 – 15 let), v úterý od 17.30 přípravka a mladší žáci (3 – 10 let).

Za SDH Jáchymov
Anna Plačková

TJ JÁCHYMOV

SIGI TEAM versus TJ Jáchymov
Dne 6. srpna 2016 proběhl na hřišti TJ Jáchymov fotbalový zápas mezi SIGI
Teamem a výběrem TJ Jáchymov. Po zahajovacím výkopu místostarostky města Inge
Štikové měli diváci možnost vidět v akci bývalé fotbalové hvězdy, jako jsou např.
pánové Vízek, Chovanec, Siegl, Hašek, Ullich, Bičovský, Černý, Divecký a další.
Ruku na srdce, kdo z hráčů na straně TJ by si kdy pomyslel, že si zahraje proti takové
hvězdné sestavě - myslím, že byli všichni nadšeni. Utkání bylo pojato jako
charitativní a výtěžek zápasu – 20.000,- Kč bylo zasláno Dětskému domovu
v Ostrově.
TJ Jáchymov děkuje sponzorům tohoto utkání, kterými byli:
Město Jáchymov, Karlovarský kraj, firma LaNova Consulting s.r.o. - paní Lada
Baranek, firma Bonakryt s.r.o., poslanec parlamentu ČR Mgr. J. Borka, asistent
poslance P. Šikýř, AST COAL TRANS s.r.o. - p. Jiří Süttö a p. Roman Těšínský,
restaurace Evropský dům – p. Marián Baláž a Bohumil Šesták, Taverna Terasa –
p. David Svoboda, LL Jáchymov, SPORTINVESTA s.r.o. - skiareál Neklid.
Zápas řídil rozhodčí Jiří Kaucký, asistenti rozhodčího byli R. Botoš a M. Dvořák.
Utkání sledovalo 450 spokojených diváků. Hlavní dík patří Rudovi Hellmichovi, který
po odřeknutí týmu Real Top z Prahy dokázal v šibeničním termínu tento zápas
dojednat s Horstem Sieglem a hlavně ho celý zrealizovat včetně zajištění super
občerstvení pro hvězdné hráče, kteří byli mimo jiné z čerstvého borůvkového koláče
opravdu nadšeni – díky, Lucko!, dále připravil skvělou tombolu – všechny vstupenky
byly slosovatelné a hlavně, celý fotbalový stadion byl perfektně upravený. Podle jeho
vlastních slov to bylo nejpernějších šest týdnů v jeho životě a kdo tomu trochu rozumí,
tak jistě souhlasí.
Za TJ Jáchymov Martin Bezouška, předseda TJ

REKLAMA

VÝKUP HŘÍBKŮ
Výkup hříbků ve Vašem
městečku se bude konat
každý den. Místo a čas
bude
upřesněn
podle
poptávky prodávajících.

Telefon: 604 807 004
PRODÁM GARÁŽ
Prodám garáž v ulici Čs. armády v Jáchymově, nad
kostelem u hlavní silnice. Cena dohodou.
Informace na tel.: 776 837 417

DOBRÝ PŘIVÝDĚLEK O VÍKENDU - NĚMECKO
Pro naše podnikání v Panorama Hotel Oberwiesenthal hledáme
personál: číšník / servírka, do kuchyně, pokojskou.
Pracovní doba dle dohody. Máte-li zájem, přihlaste se a přiložte
životopis a fotografii: Panorama Hotel Oberwiesenthal, Frau
Meinel, Vierenstrasse 11, 094 84 Oberwiesenthal

E- mail: Hausdame@panoramahotel-oberwiesenthal.de

