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V TOMTO ČÍSLE SI PŘEČTETE:
 rada města
 slovo starosty města
 informace z města
o Svoz odpadu
o Univerzita třetího věku
 kulturní program
o Volejbalový turnaj
o Maraton
o Sefardské Písně v ŠK
o Špitální kostel
 ostatní články
o Školní perličky
o Hasiči Jáchymov
o Skauti Jáchymov

VÍTE ŽE?
Zvonek luční - "Na stráni zvonek zacinkal, radost je větší nežli žal."
Zvonek – něžná modrá ozdoba našich luk. Není divu, že ho lidé tak rádi přidávají
do kytic. Roste na loukách a pastvinách. Kvete od května do září.
V ČR se vyskytuje 15 druhů zvonků. Na loukách je častějším druhem zvonek
rozkladitý, ve světlých lesích můžeme potkat zvonek broskvolistý.
Nejrozšířenější je zvonek okrouhlolistý. Roste převážně v lesích a na suchých
stanovištích.

TVOŘTE ZPRAVODAJ S NÁMI
Soutěž „MOJE LETNÍ ZÁŽITKY“ zná svého vítěze! Na titulní stránce tohoto čísla
Zpravodaje je uveřejněna vítězná fotografie od paní Boženy Henčové – „Brusinky“.
Vítězce gratulujeme a prosíme, aby se dostavila do Informačního centra
v pondělí 3. 9. 2018 v 16.00 pro svou cenu.
Redakční rada
Text Luční zvonek převzat z: http://www.cestyvenkova.cz
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
prázdniny pomalu končí a s nimi i nadmíru parné léto, které pro nás bylo a stále ještě
je též perné, neboť stavby, které jsme jeho začátkem zahájili, v tuto chvíli kulminují
a s nimi i problémy. Nejprve bych chtěl poděkovat Vám, občanům bydlícím
a projíždějícím nám. Republiky a Žižkovou ulicí, kterých se všechna negativa spojená
se stavbou přímo dotýkají. Jsem si vědom toho, že ne vždy všechno probíhalo k plné
spokojenosti. Věřte však, a myslím, že celá řada z Vás to může potvrdit, jsme se
společně s dodavateli snažili uvedené skutečnosti napravit a vyřešit. Mnohdy, i na
základě Vašich impulzů, bude mít konečný výsledek vyšší užitné vlastnosti. Zemní
práce jsou už téměř hotové a tak si troufám tvrdit, že z nejhoršího jsme venku. Nerad
bych se ovšem zmýlil. Překážky, které se v průběhu realizace před investory
a dodavatele stavby v historickém městě objevily, hlavně pak na náměstí Republiky,
byly opravdu rozličné a mnohdy překvapující. Snad jen v bodech – archeologické
nálezy, nutnost přeložky vodovodu a s tím související přeložení dešťové kanalizace,
problematické „hledání“ přípojek splaškových vod, změny umístění plynových
přípojek, nepřipravené rozvody kabelových sítí a další a další. Oč jednodušší by byla
stavba na „zelené“ louce.
Protože je člověk od přírody zapomnětlivý, nedá mi připomenout, co celý soubor
staveb, pod názvem Revitalizace nám. Republiky, odstartoval. Na začátku bylo, řekl
bych „nelidské“ rozhodnutí Ředitelství silnic a dálnic zobousměrnit provoz na
náměstí pouze osazením příslušných dopravních značek, bez jakýchkoliv stavebních
úprav. Při pomyšlení, v jaké nezáviděníhodné pozici by se stali obyvatelé západní
strany náměstí, kdy by jim přímo pod okny projížděla auta a bylo jim tak fakticky
bráněno jakémukoliv zastavení a nedej bože složení třeba uhlí či dřeva, jsem rád, že
jsme na ŘSD nalezli spřízněnou duši a bylo vymyšleno a posléze v etapách
realizováno současné řešení. Dobrou zprávou je i to, že v součinnosti s městem jsou
ze strany ŘSD projekčně připravovány další etapy spočívající v dokončení
rekonstrukce pod Jáchymovem, dále od kruhového objezdu až panelovým domům
a konečně od radnice k točně nad městem.
Přes všechny potíže, které s sebou nese stavba v historickém jádru města, stále
věříme, že se zpozdí jen nepatrně a bude hotova do konce října. Toto, i když ne
významné zpoždění, však vyvolá zpoždění v dokončení chodníku, neboť jeho realizace
na stavbu silnice přímo navazuje. Před zimou však bude chodník pochozí a detaily se
dodělají na jaře. V případě ulice Žižkovy stále platí konec října. Když jsem u termínů,
jen pár informací ohledně expozice Latinské knihovny. Stavební práce byly již
ukončeny, bohužel se nám do VŘ nepřihlásil žádný dodavatel na výrobu nábytku
a dalšího vybavení. Výběrové řízení s trochu upravenými podmínkami budeme muset
ještě jednou zveřejnit a snad se už dodavatel najde. Se souhlasem donátora dojde
k posunutí termínu slavnostního otevření na jaro příštího roku.
Stav komunikací, chodníků, schodišť či opěrných stěn je Vám všem známý.
Vyřešení žalostného stavu dopravní infrastruktury osobně považuji za jednu z priorit
při dalším rozvoji města. Jsem opravdu rád, že se nám v uplynulých letech dařilo

minimálně jednu komunikaci, za významné pomoci různých dotací (poslední je
v uplynulých potvrzená cca. 5 miliónová dotace na chodník nám. Republik),
kompletně zrekonstruovat. Opět bych rád připomenul jen jejich výčet – Hornické
náměstí, ul. Boženy Němcové, ul. Komenského, chodník v ulici ČSA, parkoviště Duk.
hrdinů, náměstí Na Slovanech, ul. Mincovní, ul. Hornická. V současných dnech
probíhá rekonstrukce Žižkovy ulice a náměstí Republiky – západní část. Na příští rok
pak připravujeme navazující rekonstrukce Husovy ulice, náměstí Republiky východní
část a Mathesiovy ulice. Projekčně pak máme připravenu rozsáhlou rekonstrukci
Palacké ulice a určitě bychom rádi pokračovali v rekonstrukci dalších.
V tomto týdnu byly zahájeny velkoplošné opravy komunikací spočívající ve
vyfrézování poškozených úseků, následném položení a uválcování živice s ošetřením
pracovní spáry. Dle rozhodnutí rady proběhnou tyto opravy ve velkorysém rozsahu
a dotknou se v zásadě téměř všech místních komunikací.
I když kultivace veřejného prostoru, a to nejenom jeho rekonstrukcí, ale jeho
vybavením lavičkami, koši a výsadbou stromů a keřů, je naší prioritou, tak chceme
v příštím roce realizovat dům dětí a mládeže v domě po bývalé školce Na Slovanech,
dokončit expozici knihovny latinské školy a využít všech možných pák (cukru a biče)
k renovaci historických domů na náměstí a v neposlední řadě rekonstrukci domu
zvaného „Rusák“ na nájemní bydlení.
Co napsat závěrem? Chci Vás, i na stránkách tohoto Zpravodaje vyzvat, abyste se
ve dnech 5. - 6. října letošního roku zúčastnili komunálních voleb a rozhodli tak
o dalším směřování města. Pokud mně či nám dáte opět důvěru, a po předchozích
letech víte, co můžete od nás v následujících 4 letech očekávat – žádné turbulence,
žádné neočekávané zvraty, ale každodenní práce na obnově Jáchymova, tak pro
realizaci vize Jáchymova, jako hlavního města Krušných hor, budeme nabiti novou
energií. Pokud se rozhodnete pro změnu, a na to máte svaté právo, jen budoucnost
rozhodne o tom, zda jste zvolili správně.

Ing. Bronislav Grulich

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
16. zasedání rady města ze dne 19. července 2018:
 souhlasila s poskytnutím finančních příspěvků pachtýři lesa - Lesy Jáchymov,
s r.o. na hospodaření v lesích
17. zasedání rady města ze dne 9. srpna 2018:
 uložila OHS vyhlásit výběrové řízení na pronájem bytu č. 301 v čp. 1031 na
třídě Dukelských hrdinů v Jáchymově za cenu 35,- Kč/m2 o výměře 31,70 m2

 odložila do 9. 9. 2018 projednání pracovního návrhu Studie Chodník
Dukelských hrdinů západ
 schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Městem Jáchymov a a.s. Údržba
silnic Karlovarského kraje se sídlem Na Vlečce 177, Otovice na opravu
místních komunikací za cenu 525,- Kč/m2
 schválila nabídku firmy AZ Consult, Klišská 1334, Ústí nad Labem, na
vypracování zadávací dokumentace Rekonstrukce opěrné stěny u staré
Mincovny za cenu 194 000,- Kč bez DPH
18. zasedání rady města ze dne 21. srpna 2018:
 schválila rozšíření stanoviště na Suché o jednu nádobu na sklo o velikosti
1100L a navýšení ceny dle cenové nabídky Resur spol. s.r.o., Mostecká 187,
362 32 Karlovy Vary
 schválila Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na „Opravu opěrné zdi ulice Boženy
Němcové, p. p. č. 4881/5 pod p. p. č. 5039/2 v Jáchymově u schodiště“ s tím, že
cena díla bude navýšena o 65 850,90 Kč bez DPH
 odložila do příštího jednání RM projednání dodatku ke smlouvě se spol. Resur,
s r.o. se sídlem Mostecká 187, Otovice, ohledně navýšení cen o 10 % na
komplexní služby
Zpracovala: Hynková

OZNÁMENÍ
XXXIII. veřejné zasedání Zastupitelstva města
XXXIII. veřejné zasedání Zastupitelstva města se koná dne 12. 9. 2018 od 15 hodin
v zasedací místnosti MěÚ Jáchymov.

DOVOLENÁ MUDr. HANDRYCHOVÉ
Tímto bychom vás rádi upozornili na termín čerpání řádné dovolené v naší ordinaci
v pátek 27. 9. 2018. Děkujeme za pochopení.
MUDr. Erika Handrychová

PŘEDPLATNÉ ZPRAVODAJE
Milí čtenáři, chtěli byste mít svůj Zpravodaj vždy včas a bez shánění? Potom
můžete využít předplatného a my vám budeme Zpravodaj každý měsíc nosit do
schránky. Cena předplatného na rok je 60,- Kč za 12 ks, to znamená, že cena za kus
je 5,- Kč. Předplatné lze zajistit i na kratší či delší dobu v Informačním centru. Jsme
tu pro vás každý den do 17.00 hodin.

SVOZ ODPADU
Městský úřad Jáchymov oznamuje, že v měsíci říjnu 2018 v určených sobotách
a stanovených hodinách se uskuteční 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 svážen komunální odpad!
Svoz proběhne způsobem, že občan výše uvedené nepotřebné věci předá osobně
zaměstnancům Služeb Jáchymov s.r.o. před domem v den svozu určený pro
jednotlivé ulice a zaměstnanci služeb Jáchymov jej odvezou. Případné ukládání
odpadů v předstihu před domem může být považováno za černou skládku
a
následně
sankciováno
přestupkovou
komisí
MěÚ
Jáchymov.
(Upozorňujeme, že hodiny svozu jsou orientační.)

Den

Hodina

Plán svozu - název ulice

13. 10. 2018

800 - 900

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

13. 10. 2018

900 - 1000

Podhradí, Mincovní, Svojsíkova, Hornická, Bezručův
Vrch

13. 10. 2018

1000 - 1200

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

13.10.2018

1200 – 1400

Na Slovanech, Havlíčkova, Lipnická

20.10.2018

800 - 900

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

20.10.2018

900 - 1000

tř. Dukelských hrdinů, Lidická

20.10.2018

1000 - 1100

K Lanovce, Palackého

20.10.2018

1200 - 1400

Fibichova, Dvořákova, Smetanova, Mánesova,
Štěpova

27.10.2018

800 - 1000

Mariánská

27.10.2018

1000 – 1100

Nové Město

27.10.2018

1100 - 1400

Suchá

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

STEZKA DUCHŮ KE ŠLIKOVCE

CO SE U NÁS UDÁLO?
V polovině srpna jsme pro Vás připravili
již třetí ročník recesistického závodu
Josefa Prenniga, který jsme uspořádali ve
spolupráci s dotačním programem
Montanregionu Krušné Hory, EU, SN CZ
(Ahoj sousede. Hallo Nachbar.). Na start
se v letošním roce postavilo 18 závodníků,
nejmladší účastnici bylo osm měsíců.
V roli Josefa Prenniga se nám letos
představil pan Petr Fiala. Účastníci
vyšlápli či vyběhli k hotelu Berghof, kde
načepovali vodu do láhve a vrátili se zpět
na náměstí k bývalému pekařství pana
Kühna.
Stoprocentní vítězkou se
v letošním roce stala slečna Eva Fialová,
která si celou trasu zaběhla. Odměněni
byli všichni účastníci. Každý, kdo se
závodu zúčastnil, obdržel triko s logem
závodu a všichni, co celou trasu prošli,
navíc ještě sošku a pamětní list. Na cestu
jsme závodníky vybavili pitím, banánem
a tatrankou. Sošky vyrobila paní Pincová a dobovou vanu s putnou a kostýmem nám
zapůjčily Léčebné lázně Jáchymov a.s. Všem za spolupráci moc děkujeme, věříme, že
se závod líbil a těšíme se opět na příští ročník. Již nyní Vás srdečně zveme.
Prennig skončil a všichni jsme se plynule přesunuli na Šlikovku, kde ve 14.00 hodin
začala Jáchymovská pouť. V letošním roce byla z důvodu stavebních prací
v Jáchymově přesunuta do těchto krásných míst. Odpolední program začal pořadem
věnovaným dětem a pokračoval večerními akcemi pro dospělé, a jelikož jsou
prázdniny, tak také pro některé děti. Věřím, že si každý našel svůj program, nakoupil
si nějaký ten pouťový suvenýr, pohladil bříško klobásou, párkem v rohlíku,
lívanečkem či jinou dobrotou. Mohli jsme zhlédnout a poslechnout si bubenickou
show, skupinu Natural a na závěr zahrála rockenrollová kapela Crazy Dogs. Děti,
ale také dospělí, si mohly zatancovat s Milanem Mudrochem. Viděli jsme krásnou
pohádku O statečném kováři. Věřím, že jste všichni, co jste pouť navštívili, odcházeli
spokojeni, a to i když z modrého nebe spustila, jak to již na Jáchymovské pouti bývá,
průtrž mračen a celý program posunula o hodinu.
Děkuji touto cestou všem, kteří přijeli, pomohli, vystavovali a podíleli se na přípravě
a úklidu.
Za IKC Jáchymov Anna Plačková

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 - 17.00 hodin
Vstupné: 100,- Kč, snížené 60,- Kč, pro školy 40,- 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.

NETOPÝŘÍ (NEJEN) NOC V MINCOVNĚ
7. 9. 2018 přírodovědná exkurse, začátek v 19 hodin
Akce se uskuteční v rámci mezinárodní noci pro netopýry a návštěvníci se seznámí
s málo známým životem netopýrů. V letošním roce však nepůjde jen o netopýry,
průvodci přiblíží rovněž další drobné savce – bělozubky, rejsky, myšice, norníky,
hraboše a jinou „havěť“.
Součástí akce budou i soutěže pro děti, kvíz pro dospělé a spatřit bude možné
i některé „oprášené“ exponáty z muzejních depozitářů. Na závěr bude možné
prohlédnout si i živé hmyzožravce, hlodavce a netopýry.
Dětští návštěvníci mají volný vstup.

LETCI RAF KARLOVARSKA
29. 9. 2018 přednáška, začátek v 17 hodin
Přednášející PhDr. Daniel Švec ze Společenstva letecké historie Čeští RAFáci se
zaměří na letce, kteří se nejrůznějšími cestami snažili bojovat proti okupantům své
země. Časová linie začíná událostmi let 1938 a 1939, Mnichovským diktátem
a zabráním zbytku Československa a končí poúnorovými událostmi roku 1948.
V přednášce vyzdvihne osudy nejen stíhačů, pilotů bombardérů, střelců, navigátorů,
radiotelegrafistů, ale i pozemního personálu, bez něhož by letouny nevzlétly.

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

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
10,00 – 12, 00
ČTVRTEK
DPS návštěva 27. 9.
NEDĚLE
30.9.

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.mkjachymov.cz
Facebook: Městská knihovna Jáchymov

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
Od října nabízíme v knihovně VIRTUÁLNÍ UNIVERZITU TŘETÍHO VĚKU.
V prvním semestru začneme s kurzem GENEALOGIE, který posluchače seznámí se
základními pojmy z oblasti rodopisu a poskytne jim informace o tom, jak začít pátrat
po svých předcích.
Studium je zdarma a je určeno pro seniory a invalidní důchodce. První přednáška
se koná 1. října od 10:00 a bude volně přístupná všem zájemcům. Přijďte se podívat!
Vaše knihovnice

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. V prostorách kostela
se nachází výstava, která zachycuje Jáchymov na
historických fotografiích.
V září se konají prohlídky ve dnech: 4.9., 6.9., 11.9., 13.9., 18.9., 20.9., 25.9., 27.9..
Začátek jednotlivých prohlídek je v 15.00 hodin. Na pozdější příchod návštěvníků
nebude brán zřetel a nebudou již na prohlídku vpuštěni. Kostel bude otevřen od 14.50
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

REKLAMA

PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá,
Dominant ve všech barvách a slepičky Green Shell – typu
Araukana. Stáří 14 - 19 týdnů, cena 159 - 195,- Kč/ks.

Prodej: 14. září 2018
Jáchymov - autobusová zastávka u radnice - 14.35 hod.
Výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
Info: Po - Pá 09.00-16.00 hod.
tel. 601 576 270, 728 605 840, www.drubezcervenyhradek.cz

KULTURNÍ PROGRAM ZÁŘÍ 2018
RADIUM PALACE
1. 9. sobota 19:30 – 22:00 hod.
terasa
vstupné zdarma
OBLÍBENÝ HUDEBNÍ TANEČNÍ A POSLECHOVÝ VEČER NA VENKOVNÍ
TERASE hotelu Radium Palace s varietním vystoupením výtečné orientální taneční
skupiny Malika Lajla Tribe. K poslechu a tanci hraje DJ David Keilhauer.
V případě nepřízně počasí se program přesouvá dovnitř hotelu, do haly.
13. 9. čtvrtek 19:30 hod.

hala
vstupné zdarma
VINOBRANÍ S BURČÁKEM
A SLAVNÝMI EVERGREENY ČESKÉ DECHOVKY
známé a světové šlágry, evergreeny a hity české a německé dechovky zazní v podání
vynikajících harmonikářů Josefa a Renáty Pospíšilových.
15. 9. sobota 19:30 – 22:00 hod.
terasa
vstupné zdarma
OBLÍBENÝ HUDEBNÍ TANEČNÍ A POSLECHOVÝ VEČER
hotelu Radium Palace s varietním vystoupením taneční country skupiny Medovina
z Chomutova. K poslechu a tanci hraje Jindřich Volf, zpěv Kateřina Bodláková.
V případě nepřízně počasí se program přesouvá dovnitř hotelu, do haly.
20. 9. čtvrtek 20:00 hod.
sál
vstupné 140 Kč
ČESKÉ SAXOFONOVÉ KVARTETO
Kvarteto bylo založeno v roce 2003 a tvoří ho hráči, kteří ovládají hru na všechny
typy nejvíce užívaných saxofonů. Účinkují Roman Fojtíček (alt-tenor saxofon),
Radim Kvasnica (alt-soprán saxofon), Otakar Martinovský (tenor saxofon), Zdenko
Kašpar (baryton saxofon). Na programu jazzové melodie a evergreeny od
G. Gershwina, J. Ježka, R. Rodgese a dalších.

26. 9. středa 19:30 hod.
bar
vstupné 50 Kč
ČESKOSLOVENŠTÍ LETCI V ROYAL AIR FORCE
Přednáška se zaměřuje na letce, kteří se nejrůznějšími cestami snažili bojovat proti
okupantům své země. Časová linie začíná událostmi let 1938 a 1939, Mnichovským
diktátem a zabráním zbytku Československa a končí poúnorovými událostmi.
Vyzdviženy budou čtyři z mnoha jedinečných a často velice krutých životních příběhů.
Mimo generálporučíků a legend československého letectva Františka Fajtla a
Františka Peřiny budou zmíněny i tragické osudy armádního generála/Air marshala
RNDr. Karla Janouška a plukovníka in memoriam Františka Truhláře. Zmíněny
budou také osudy letců z Karlovarska. Cílem je připomenout, představit a hlavně
nezapomenout na tyto dlouho opomíjené hrdiny našeho národa. Součástí přednášky
je i ukázka četných dobových artefaktů.
Přednáší: PhDr. Daniel Švec
29. 9. sobota 19:30 – 22:00 hod.
terasa
vstupné zdarma
OBLÍBENÝ HUDEBNÍ TANEČNÍ A POSLECHOVÝ VEČER
hotelu Radium Palace s varietním vystoupením kouzelníka a iluzionisty Jana
Vaidiše s partnerkou. K poslechu a tanci hraje Jindřich Volf, zpěv Kateřina
Bodláková. V případě nepřízně počasí se program přesouvá dovnitř hotelu, do haly.

BĚHOUNEK
3. 9. pondělí 19:30 hod., salónek
vstup volný
PŘEDNÁŠKA JAK NA PREVENCI CIVILIZAČNÍCH CHOROB
Jak omezit dopad chemických léků na lidský organismus. Na programu jsou
i ochutnávky a zajímavý chemický pokus. Přednáší Ing. Klára Fialová.
3. 9. pondělí 19:30 hod.

sál
vstupné 130 Kč
PIKAP QUARTET
Repertoár souboru je postaven na základu klasické komorní hudby vídeňských
a českých mistrů. Výjimečně s nimi vystoupí i známá hudebnice, která pochází
z Islandu Eydís Franzdóttir – hoboj, anglický roh, Martin Kaplan – 1. housle, Lenka
Šimandlová - 2. housle, Miljo Milev – viola, Petr Pitra – violoncello.
4. 9. úterý 19:30 hod., sál
vstupné 140 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.

10. 9. pondělí 19:30 hod.
sál
vstupné 50 Kč
POUTAVÉ VYPRÁVĚNÍ O TURECKU – LÝKIJSKÁ STEZKA
Turecko - Lýkijská stezka. „….. cestoval jsem s fyzioterapeutkou Libuškou Peckovou
z Běhounku. Bylo to úžasné putování na těžko se stanem, nádhernou krajinou se
zajímavými památkami a spoustou zážitků…..“, slova cestovatele Jaromíra Nováka,
který tuto cestu absolvoval letos na přelomu dubna a května. A rád by se o ni s vámi
podělil.
13. 9. čtvrtek 15:30 hod.
zimní zahrada
vstup volný
KONCERT CHOPINA & EVANSE
Na klavír hraje Igor Kotov, známé skladby v podání absolventa petrohradské
konzervatoře.
15. 9. sobota 10:00 – 17:00 hod
vstupné zdarma
ZÁŘIJOVÝ JARMARK
paličkování, korálky, malba na sklo, patchwork, batikování, kosmetika, keramika,
ručně vyráběné hračky, doplňky, šperky, oděvní zboží, háčkované zboží, výrobky
z pedigu, dekorace a kraslice, svíčky, med od včelaře, malovaná dřevěná prkénka,
sklenice a další. Srdečně Vás zveme!
17. 9. pondělí 19:30 hod.
sál
vstupné 150 Kč
TRÉNINK PAMĚTI A PREVENCE ALZHEIMERA
Začínáte zapomínat? Přijďte na přednášku. Ing. Aleš Procházka, akreditovaný trenér
paměti II.st.. Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging.
18. 9. úterý 19:30 hod.
sál
vstupné 150 Kč
PĚVECKÝ RECITÁL RICHARDA HAANA
OPERA, OPERETA, MUZIKÁL, SLAVNÉ PÍSNĚ
Richard Haan je český zpěvák a operní pěvec-barytonista, hudební pedagog
a dálkový plavec, držitel Ceny Thálie pro rok 2010, stálý host Národního divadla
v Praze, přemožitel kanálu La Manche. Jeho současný repertoár zahrnuje více než
120 barytonových rolí. K jeho oblíbeným dílům patří opery italských mistrů Verdiho
a Pucciniho. klavírní doprovod - Doc. Katarína Bachmannová.
20. 9. čtvrtek 15:30 hod.
zimní zahrada
vstup volný
KONCERT S PŘÍCHUTÍ BURČÁKU
Známé jazzové skladby v podání absolventa petrohradské konzervatoře. Na klavír
hraje Igor Kotov.
24. 9. pondělí 19:30 hod.
sál
vstupné 150 Kč
TRÉNINK PAMĚTI A PREVENCE ALZHEIMERA
Začínáte zapomínat? Přijďte na přednášku. Ing. Aleš Procházka, akreditovaný trenér
paměti II.st.. Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging.

28. 9. pátek 19:00 hod.
vstupné 130 Kč
SPOLEČENSKÝ VEČER S TANCEM A RETRO MÓDNÍ PŘEHLÍDKOU
K tanci a poslechu hraje Live Duo Libuše Smetanové. Taneční a stepařský program
s módní přehlídkou „RETRO“ - oblečení 20. a 30. let minulého století, v podání
Centra tance Harmonie z Karlových Varů. Těšit se můžete také na Charlie Chaplina,
BS chorus, kabaretní stepařské a taneční choreografie, kostýmy, líčení, účesy
a rekvizity. Od 19.00 hudba k tanci, módní přehlídka začíná ve 20:00 hod.

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

vstupné 110 Kč

BÁD BOYS
Posluchačům všech věkových kategorií hrají své vlastní písničky s vtipnými texty, a to
nejen o lázních. K nim patří například skladby jako Na zemi ráj (o městech
Karlovarského kraje), Lázeňský blues (o tom, co se kde v kraji v lázních léčí), a další.
Do jejich repertoáru patří i skladby Titanic, Pražská kavárna, Červená šalvěj. Kromě
toho nedávno nahráli Baladu o Marcebile, patronce Krušných hor. V podání: Josef
Šorfa (kytara, zpěv), Boleslav Vald (kytara), Karel Soukup (kontrabas), Zdeněk
Povolný (kajon).
19. 9. středa 19:30 hod.

vstupné 110 Kč

PEPA ŠTROSS A SYN
Zahrají Vám písničky swingové, texty většinou o lásce, psány s lehkou ironií
a nadhledem. Průvodní slovo vtipné, nechybí ani recitace (Kainar, Villon,
Ferlinghetti, Prévert).
25. 9. úterý 19:30 hod.
vstupné 130 Kč
FILMOVÉ MELODIE A MUZIKÁLOVÉ PÍSNĚ
Filmové melodie a muzikáloví písně v podání Stanislavy Knejflové. Hudební
doprovod Josef Škulavík.

KULTURNÍ DŮM
KERAMICKÝ KURZ
Kurz je určen všem, kteří by si rádi vyzkoušeli práci s hliněnou hmotou. Pod Vašima
rukama se změní Nic v Něco, co Vám přinese potěšení a někdy i zaslouženou pýchu
nad vším tím úspěchem ... V ceně je odborné vedení keramického mistra Michala
Špory z Karlových Varů, materiál, zapůjčení prac. pomůcek, destiček a výpal
hotových výrobků. (první den – tvoření, dalších 6 dní schnutí výrobků, 7. den
vypalování v peci, za další 2 dny budou hotové výrobky přivezeny k vyzvednutí).
Přihlášky u programových specialistek nutné do pátku 31. 8. Minimální počet
účastníků 3.

7. 9. pátek 19:30 hod.
vstupné 150 Kč
FOLKLÓRNÍ FESTIVAL - MEZINÁRODNÍ TANEČNÍ EXHIBICE
Zcela výjimečné taneční vystoupení u příležitosti 23. ročníku mezinárodního
folklórního festivalu. Pořad probíhá v jáchymovském Kulturním domě a díky
vynikajícím zahraničním souborům, které se v Jáchymově představují, jeho obliba
mezi diváky rok od roku stoupá.
10. 9. pondělí 15:00 hod.
3. patro
vstupné 200 Kč
KURZ – PEDIGOVÝ ZVONEČEK
Kurz je určen všem, kteří by si rádi vyzkoušeli a vyrobili zvoneček z pedigu.
Zapůjčení pracovních pomůcek a materiál v ceně. Odborné vedení Marie
Kordaničová. Přihlášky u programových specialistek nutné do pátku
7. 9.. Minimální počet účastníků 3.
17. 9. pondělí 15:00 hod
vstupné 200 Kč
VÝTVARNÝ KURZ MALOVÁNÍ „OHNĚM“ NA DŘEVO
Seznámíme vás s technikou pyrografie - vypálené kresby do dřeva, vytvoříte si
zajímavý doplněk do domácnosti, který bude zároveň jedinečným uměleckým
kouskem. Přihlášky nutné u programových specialistek do pátku 14. 9. Minimální
počet účastníků 3.

KINO RADIUM JÁCHYMOV
1. 9. sobota 19:30

vstupné 100 Kč

LÁSKA BEZ BARIÉR
Komedie / Romantický / Francie / Belgie / 2018 / 107 min /od 12 let / české titulky
Jocelyn (Franck Dubosc) představuje přesně ten prototyp muže, který se snaží
obelstít a ulovit každou ženu, která kolem něj třeba jen projde a stojí za hřích.
Používá základní postupy: vytahuje se, přetvařuje se a především neustále lže. A když
jej náhodou přistihne nová sousedka Julie (Caroline Anglade) v situaci, kdy zrovna
sedí na invalidním vozíku po matce… Hrají: Franck Dubosc, Alexandra Lamy, Elsa
Zylberstein, Gérard Darmon…
5. 9. středa 19:30

vstupné 100 Kč

DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA
Komedie / Česko / 2018 / 89 min /od 12 let
Marie je typická městská singl. Pracuje sice jako úspěšná televizní moderátorka, ale
ve vztazích má dar přitahovat samé blbce. Naopak její sestra Karolína už toho
pravého našla a plánuje svatbu. Právě kvůli tomu Marie přijíždí po dlouhé době za
rodinou na návštěvu do své rodné vesničky. Hrají: Anna Polívková, Jakub Gottwald,
Ester Geislerová, Eva Holubová, Bohumil Klepl, Marcela Nohýnková, Sára
Friedlanderová, Jaroslav Plesl, Roman Blumaier…

8. 9. sobota 17:00

vstupné 60 Kč

PAT A MAT ZNOVU V AKCI
Animovaný / Rodinný / Česko / 2018 / 75 min
Přestěhovali se do nových domů, kde na ně čekají nové kutilské výzvy a nové
příhody. Pro kutily není žádná komplikace překážkou a žádná výzva dostatečně velká.
Vyčistit komín? Postavit nový plot?
8. 9. sobota 19:30

vstupné 100 Kč

PO STRNIŠTI BOS
Drama / Komedie / Česko / Slovensko / Dánsko / 2017 / 111 min
Edu Součka, jeho maminku a tatínka už známe z filmu Obecná škola. Nyní jsme však
v Protektorátu, kdy je rodina osmiletého Edy donucena vystěhovat se z Prahy na
venkov k příbuzným. Mladá městská rodina se musí přizpůsobit novému prostředí
a také soužití pod jednou střechou s tetou a jejími příbuznými, což zahrnuje i velmi
přísného dědečka. Hrají: Ondřej Vetchý, Tereza Voříšková, Alois Grec, Jan Tříska …
12. 9. středa 19:30

vstupné 100 Kč

PREZIDENT BLANÍK
Komedie / Česko / 2018 /95 min / od 15 let
Hlavní hrdina filmu Tonda Blaník ohlásil prezidentskou kandidaturu, v kampani slíbil
například máslo a lithium do každé rodiny nebo korupci dostupnou pro všechny
a sehnal i sto tisíc podpisů. Kandidaturu na Hrad však nakonec nepodal, když se jeho
asistentovi Žížalovi nepodařilo doručit včas podpisové archy na ministerstvo vnitra.
Přesto Tonda Blaník pokračuje ve snaze zachránit českou zemi a ukázat jejím
obyvatelům, jak se mít líp. Hrají: Marek Daniel, Michal Dalecký, Halka Třešňáková,
Jakub Železný, Jan Potměšil…
15. 9. sobota 19:30

vstupné 100 Kč

NEJVĚTŠÍ SHOWMAN
Muzikál / Drama / Romantický / Životopisný / USA / 2017 /105 min
Phineas Taylor Barnum (Hugh Jackman) je vizionář, jehož upřímné nadšení je
naprosto nakažlivé. Barnum začíná svou životní cestu vedoucí až k hvězdnému
úspěchu s naprosto prázdnou kapsou, zato však s hlavou plnou fantastických
nápadů… Hrají: Hugh Jackman, Rebecca Ferguson, Michelle Williams, Zac Efron ...
19. 9. středa 19:30

vstupné 100 Kč

TEAMBUILDING
Komedie / Česko / 2018 / 83 min /od 15 let
Je pátek dopoledne. Zaměstnanci banky z jednoho okresního města vyráží na tři dny
do hor, na tolik moderní teambuilding. Cílem je utužení kolektivu, vypilování
pracovních schopností a hlavně plusové body do osobního hodnocení ředitele, který
se rozhodl nastartovat kariéru tím, že pokročí na ředitelství pobočky v krajském
městě… Hrají: Miloslav Mejzlík, Kristýna Kociánová, Zdeněk Rohlíček ...

vstupné 100 Kč

22. 9. sobota 19:30

TÁTOVA VOLHA
Komedie / Drama / Česko / 2018 / 90 min / od 12 let
Kostýmní výtvarnice Eva (Eliška Balzerová) nečekaně ovdověla. Ludvík se jí ani
nestačil svěřit s tím, že kromě jejich dcery Terezy (Tatiana Vilhelmová), má ještě
stejně starého nemanželského syna. Hrají: Eliška Balzerová, Tatiana Vilhelmová,
Vilma Cibulková
26. 9. středa 19:30

vstupné 100 Kč

JAN PALACH
Drama / Česko / 2018 / 124 min / od 12 let
Film pozoruje posledních několik měsíců života Jana Palacha. Pozoruje jej na
základě dostupných faktických pramenů a zároveň přemýšlí, co tomu mladému muži
táhlo hlavou. Jan Palach nikomu z blízkých o svém rozhodnutí dopředu neřekl. Ani
nenaznačil, že by byl něčeho takového schopen. Hrají: Viktor Zavadil, Zuzana
Bydžovská, Denisa Barešová, Kristína Kanátová, Jan Vondráček, Michal Balcar ...
vstupné 60 Kč

29. 9. sobota 17:00

HLEDÁ SE PRINCEZNA
Animovaný / Fantasy / Komedie
Kouzelný příběh Ruslana a Mily se odehrává v době statečných rytířů, krásných
princezen a zlých čarodějů. Ruslan, kočovný herec, který sní o titulu rytíře, potkává
nádhernou Milu a na první pohled se do ní zamiluje. Jejich štěstí ale nemá dlouhého
trvání, strašlivý čaroděj Černomor potřebuje Milinu moc lásky, aby ji přeměnil
v magickou temnou sílu….
vstupné 100 Kč

29. 9. sobota 19:30

TAXI 5
Akční / Komedie / Francie / 2018 / 103 min / od 12 let
Pařížský superpolda Sylvain Marot je proti své vůli převelen na městskou policii do
Marseille. Bývalý komisař Gilbert, nyní primátor města, ho pověří speciálním
úkolem. Má dopadnout gang italských lupičů, kteří v nadupaných Ferrari vykrádají
jedno klenotnictví za druhým.... Hrají: Franck Gastambide, Salvatore Esposito,
Sabrina Ouazani, Bernard Farcy…

SKAUTI JÁCHYMOV
V sobotu 22. 9. 2018 proběhne v prostorách bývalého uranového dolu „Eliáš“ již
tradiční setkání k uctění památky politických vězňů, zejména
z řad skautů. Letos se koná již 26. ročník. Tradice ukládá
každému návštěvníkovi uložit na mohylu kámen. Přijďte i Vy uctít
památku politických vězňů…
Krátký pietní akt bude zahájen v 11:00 hod.
Všichni jste srdečně zváni!
Tomáš Barth - vedoucí střediska

HASIČI JÁCHYMOV
Měsíc červenec a srpen patří dovoleným a prázdninám. Také jsme je užívali.
Začátek prázdnin jsme strávili v Plzni na Mistrovství České republiky ve hře Plamen
a dorostu. Měli jsme zde tři zástupce, za tým Karlovarského kraje SDH Žlutice
reprezentoval Kamil Plaček a vedl si velice dobře, celkově se umístili na místě
čtvrtém a ve štafetě CTIF se postavili také na „bednu“, získali zde třetí místo.
V kategorii jednotlivců se Kamil umístil ze sedmdesáti závodníků ve zlatém středu
a obsadil 32. místo. Zastoupení jsme měli také v kategorii dorostenců, kde Fanda
Trefný obsadil v celkovém pořadí 13. místo. Za dorostenky naše SDH reprezentovala
v Karlovarském výběru Tereza Dyedeková a celkově se dorostenky probojovaly na
osmou příčku. Je to zatím druhý nejlepší tým v kraji, který se dostal pod desáté místo.
Šesté místo obsadily naše dorostenky na MČR v Ostravě.
Posledních 14 dní v červenci jsme
strávili v Čichořicích na letním táboře.
Počasí nám přálo, zažili jsme spoustu
krásných akcí a adrenalinových zážitků.
Téma bylo „Hvězdná brána“. Každý den
jsme se nacházeli na jiné planetě a
museli jsme splnit spoustu úkolů,
abychom se mohli vrátit zpět na Zem.
Byli jsme super parta vedoucích, ale i
dětí. Kuchaři nám skvěle vařili, takže
nám nic nechybělo, jenom vše rychle
uteklo. Už nyní se těšíme na „Putování
v čase“ příští rok.
Srpen patřil oslavám 145. výročí
založení našeho SDH. Slavili jsme se
svými kamarády, kteří spolu s námi
vytvořili spanilou jízdu městem. Položili
jsme věnec k pomníku a před
nastoupenými jednotkami promluvil
k přítomným hasičům a návštěvníkům
starosta města pan Ing. Grulich.
Předvedli jsme ukázku aktivit našich
nejmenších a všichni kdo nás přišli pozdravit, mohli vidět nejmodernější hasičskou
techniku. Někteří odvážlivci se nechali vysunout na žebříku 40 metrů nad Jáchymov,
byl to úžasný pohled. Pro veřejnost jsme připravili výstavu na IKC, která potrvá do
konce srpna. Večer jsme poseděli v hasičárně, připravili jsme si něco dobrého
a zhlédli spoustu filmů z historie. Občas jsme se velice pobavili. Jenom je škoda, že
těch zakládajících a starších členů je již hodně málo. V Jáchymově máme pana Jana
Bláhu, ale ten byl v té době bohužel v nemocnici, přesto jsme měli vzácnou návštěvu.
Na oslavu se dostavil pan Miroslav Drobný, jejich rodina tvořila velikou hasičskou
základnu tady v Jáchymově. Byl to super den a celý večer.

ČTENÁŘI PÍŠÍ
POKRAČOVÁNÍ KNIHY „STÍNY NAD KRUŠNÝMI HORAMI
II.“ DIVÁKY NADCHLO
Zakoupit pokračování úspěšné knihy „Stíny nad Krušnými horami II“ měli možnost
čtenáři v Kraslicích, kde se uskutečnilo naše 6. detektivní hudební zastavení.
Kriminalizovalo se v prostorách muzea Nenucený výsek (bývalá městská jatka), kde
nás přivítal majitel, pan Tučák, a spisovatel Milan Hloušek. Poslechnout jsme si
mohli povídky „Zloděj, který procházel zdí“ a „Záhada zmizelého trabantu“.
V němčině opět exceloval oblíbený Gerd Schlott a velkým překvapením byla naše
Barbora Dvořáková, která se s noblesou zhostila čtení povídky o zmizelém trabantu.
Hudebně nás doprovodila skupina Bád Boys.
V závěru pak měli krasličtí možnost zakoupit nové vydání Stínů nad Krušnými
horami II a nechat si knihu rovnou i podepsat.
Knihu je možné zatím zakoupit pouze na místech čtení anebo v nadaci St. Joachim.
Lada Baranek Lapinova a Constanze Ulbricht
Nadace St. Joachim, Villa Baldauf

ZAČÍNÁ NOVÝ ŠKOLNÍ ROK, TAK SI PŘEČTĚTE NĚKOLIK
ŠKOLNÍCH PERLIČEK...
Hnědouhelná pánev je místo, kde se válí černé uhlí.
Matematické funkce jsou na rozdíl od funkcí úplně neživé.
Karel Jaromír Erben ve své básni Svatební košile píše o mrtvém, který přišel večer
domů.
Staří Slované pohřbívali své mrtvé ve skrčené poloze, aby jim nebyla zima.
Římské číslice jsou nepraktické čárečky.
Doba kamenná se jmenuje podle toho, že si tehdy lidé vyráběli všechno z kamene,
třeba zbraně, nádobí a šaty.
Molekuly nevidíme, ale víme o nich.
Když autobus prudce zastaví, cestující se předkloní dozadu.
Nejslavnější obraz Leonarda da Vinci se jmenuje Madonna Líza.
Obyvatelky kláštera se jmenují mniši.
Historické prameny jsou mrtvé a živé. Mrtvé prameny jsou knihy z dřívějška a živé
učitelé dějepisu.
A ještě několik zápisů ze žákovských knížek ...
Bez dovolení padá ze židle.
Pravidelně chodí do školy nepravidelně.
Lže a schválně uvádí jiné letopočty.
Dívá se na mě skrz zelené průsvitné pravítko a směje se mi, že jsem zelený.
O přestávce hrubě kopal do dveří a když byl napomenut, kopnul si drze ještě jednou.
Svým zpěvem úmyslně ruší zpěv.
Snědla pomůcky na výtvarnou výchovu.
Neustále se baví a odmítá mi říci o čem.
Perličky ze školních lavic jsou od Lumíra Polanského. Žákům i učitelům přejeme
klidný školní rok 2018/2019
Ladislava Kulhavá

