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o Z města

kultura

CO BYLO, ANEB Z TITULNÍ STRANY
Hledá se YETTI
V neděli 13. 1. 2019 se uskutečnila
výprava kolem dolu Svornost a Štoly č. 1.
Jako již několik let zpět zde byl spatřen
YETTI. Jedná se o sněžného muže,
v posledních letech zde přebývá se svou
rodinkou. Výprava začala v 14.00 hodin
na Informačním centru v Jáchymově.
Účastníci se vydali po stopách Yettiho
a po cestě plnili různé úkoly. V letošním
roce kvůli přívalu sněhu a padání stromů
pod jeho tíhou byla trasa malinko
zkrácena, ale účastníkům to vůbec
nevadilo. Úkoly po cestě plnili velcí
i malí. Když rodinka Yettiho našla,
obdržela dítka medaili, vitamínový
balíček, buřtíka na opečení a pamětní list.

Děkuji touto cestou všem, kteří pomáhali
na stanovištích, připravili pro děti
zajímavé soutěže. Hasičům za vytvoření
zázemí a ohnišť pro opékání buřtů. Veliké
poděkování patří také vedení Štoly č. 1 za
zapůjčení prostoru.

Za IKC Anna Plačková

MěÚ

Z města o

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
5. zasedání rady města ze dne 27. prosince 2018:
 doporučila ZM schválit v příloze OZV č. 3/2016 hudební festival „Šlikovka 2019“,
pořádanou dne 6. 7. 2019, v době od 18.00 hodin do 24.00 hodin
 souhlasila s rozšířením lesních cest na pozemcích p.č. 1526/17, 1853/29, 1526/18,
1526/19,1853/2, 1526/2, vše k.ú. Jáchymov za následujících podmínek obsažených
ve vyjádření Lesů Jáchymov, s r.o.
 schválila Smlouvu o dílo č. 555/1218/I uzavřenou mezi Městem Jáchymov a spol.
Resur s r.o. se sídlem Mostecká 187, Otovice, a to na 2 roky
1. zasedání rady města ze dne 10. ledna 2019:
 schválila nabídku firmy SaM na zajištění dopravně inženýrských opatření na nám.
Republiky v Jáchymově za cenu 51 454,- Kč bez DPH a pověřuje OHS vystavením
objednávky
 schválila finanční příspěvek pro společnost Drosera, z.s., se sídlem Bublava 686,
Kraslice, IČ: 26547368 ve výši 1000,- Kč
 schválila jako vítěze výběrového řízení na dodavatele nábytku v rámci projektu
Montánní kulturní dědictví č. projektu 100265914 – Vybavení expozice knihovny
latinské školy – část 1, firmu REVYKO s r.o. se sídlem Vídeňská 405, Praha 4,
IČO: 49245651 za cenu 2.880.337,90 Kč bez DPH
 odložila do příštího jednání RM schválení Smlouvy o spolupráci při tvorbě,
aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy
Karlovarského kraje po roce 2018
 schválila jako vítěze výběrového řízení na dodavatele stavby Rekonstrukce
komunikace ulice Husova, firmu Street line s.r.o., Chodovská 395/8, Dvory, 360 06
Karlovy Vary IČ: 291 04 823 s nabídnutou cenou 6 847 987,31 Kč bez DPH
 schválila nabídku firmy AC Consult na projekční práce související s rozdělením
stavby Rekonstrukce komunikace v ul. Palackého na 4 části za cenu 82 250,- Kč bez
DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Navržené řešení bude předloženo radě
města ke schválení
2. zasedání rady města ze dne 14. ledna 2019:
 schválila Smlouvy o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční

soustavě v domě čp. 545 v ul. Na Slovanech v Jáchymově, a to mezi Městem
Jáchymov a a.s. ČEZ Distribuce se sídlem Děčín – Podmokly, Teplická 874/8
a pověřuje starostu města podpisem smluv
Zpracovala: Hynková

o Z města

osobnost regionu

KRAJ OCENIL VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI REGIONU
u příležitosti 100. výročí vzniku Československa

Mezi 22 významnými osobnostmi našeho regionu, které ocenil Karlovarský kraj v rámci
oslav 100. výročí vzniku samostatné Československé republiky, byla i MUDr. Hana
Hornátová a RNDr. Jan Hloušek – in memoriam. Jména oceněných vzešla z ankety pro
veřejnost, kterou kraj vyhlásil během listopadu 2018.
Pamětní medaile, květiny a další dárky převzaly v karlovarské Galerii umění osobnosti
regionu či jejich blízcí z rukou hejtmanky Karlovarského kraje Jany Mračkové
Vildumetzové a krajského radního Josefa Janů: „Chtěli jsme vyzdvihnout výjimečné
osobnosti, které jsou spjaty s historií a s životem našeho kraje, zasloužily se o jeho rozvoj
a svými aktivitami vytvářely podobu kraje. Dnes máme možnost jim poděkovat a vyjádřit
úctu jejich konání,“ uvedla hejtmanka během slavnostního odpoledne.
MUDr. Hana Hornátová
řadu let působila jako ředitelka
jáchymovských lázní (v roce 2016
oslavila 50 let od příchodu do Lázní
Jáchymov) a lékařka, je dlouhodobě
aktivní v propagaci lázeňské léčby
a lázeňství našeho kraje, zakládající
členka a první prezidentka Lions klubu
Diana Karlovy Vary.

VELKÁ GRATULACE

RNDr. Jan Hloušek – in memoriam
geolog, mineralog a historik v
Jáchymově. V letech 1976 až 1993
pracoval v Ústavu pro výzkum rud v
Mníšku pod Brdy. V roce 1993 přesídlil
do Jáchymova, kde provozoval obchod
s minerály a věnoval se badatelské
činnosti. Se svou odbornou prací se
zapsal mezi světové kapacity v oboru.
Převzato z www.kr-karlovarsky.cz

bezpečnost a prevence

Policie KK o

Policisté Karlovarského kraje radí:
ZABEZPEČTE SVŮJ MAJETEK!
Vzhledem k tomu, že velmi často
opouštíme své domovy odjezdem do
zaměstnání či jen odchodem na běžný
nákup, musíme si uvědomit, že řádné
zabezpečení majetku je důležité k tomu,
abychom se nestali obětí zlodějů, pro
které je vloupání do objektu v mnohých
případech denní chléb.
Možností zabezpečení majetku je mnoho,
a to od výměny staré zámkové vložky,
přes bezpečnostní dveře až po různé
elektronické alarmy či kamerové systémy.
V případě, že se rozhodnete pro změnu
zabezpečení Vašeho majetku, používejte
především certifikovaných mechanických
zábranných a zámkových systémů, které
pořiďte raději v kamenných prodejnách.
Pro zabezpečení majetku dodržujte těchto
pár preventivních rad. Když si je osvojíte
a budete je dodržovat, riziko vloupání do
Vaší nemovitosti se výrazně sníží.
Uzavření objektu – vždy, když odcházíte
z bytu nebo domu, řádně uzavřete
všechna okna a pečlivě uzamkněte dveře,
a to i v případě, že máte v plánu se brzy
vrátit.
Neupozorňujte na svou nepřítomnost –
pokud odjíždíte na delší dobu, řekněte to
pouze blízkým, případně osobám, kterým
věříte. Na svou nepřítomnost neupozor ňujte na sociálních sítích.
Neupozorňujte na své majetkové
poměry – nenechávejte doma velké
množství cenností a vyšší finanční
hotovost, raději vše uschovejte do banky,
případně cenné předměty a peníze řádně
uzamkněte v trezoru doma.

Na jmenovkách uvádějte množná čísla
– na domovní zvonky či poštovní
schránky uvádějte svá příjmení vždy
v množných číslech bez křestních jmen
a dosažených titulů.
Pokud se i přes naše preventivní rady
stanete obětí vloupání, ihned volejte na
linku 158. Do domu či bytu nevstupujte,
může se stát, že pachatel je ještě uvnitř a
může být ozbrojen. Pokud přece jen do
domu či bytu vstoupíte, nemanipulujte
s předměty a byt neuklízejte, mohli byste
uklidit i stopy, které tam pachatel
zanechal.
To a mnohem více se dozvíte na zajímavé
besedě,
kterou
pořádají
policisté
Karlovarského Kraje v návaznosti na
celorepublikový
preventivní
projekt
„Zabezpečte se! - Chraňte majetek
sobě i svým sousedům“, která se bude
konat dne 13. 2. 2019 v 15:00 hodin
v prostorách zasedací místnosti Krajského
ředitelství Policie České republiky
Karlovarského kraje na adrese Závodní
386/100 v Karlových Varech. Cílem
projektu je Vás informovat o všech
možnostech a způsobech zabezpečení
nemovitostí prostřednictvím mechanic kých zábranných a zámkových systémů
v kombinaci i s elektronickou ochranou.
Dozvíte se také, jaké jsou nové trendy
vloupání do obydlí u nás a v okolních
státech.
V případě Vašeho zájmu o besedu nás
prosím kontaktujte na emailové adrese:
krpk.tisk@pcr.cz z důvodu omezené
kapacity zasedací místnosti.
Oddělení tisku a prevence Krajského
ředitelství policie Karlovarského kraje

o Z města

školní noviny

Projekt „OVOCE DO ŠKOL“
Naše škola je zapojena do celostátních projektů Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol.
Doprovodná opatření mají přispět ke zvýšení účinnosti projektu a musí být přímo spojena
s cíli projektu, kterými jsou především zvyšování krátkodobé a dlouhodobé konzumace
ovoce a zeleniny a formování zdravých stravovacích návyků.

16. a 17. ledna jsme do výuky ve všech ročnících zařadili projekt ve spolupráci s firmou
Bovys, s.r.o, která nám pravidelně dodává zeleninu, ovoce a mléčné výrobky. Náplní
projektu byla dodávka vybraných produktů pro organizaci ochutnávky exotického
a prémiového ovoce a zeleniny. Ovoce a zelenina byla připravena v bedýnkách
a rozpočítána po třídách. K dodávce byl přiložen informační materiál o jednotlivých
druzích a také průvodní dopis s jednoduchými instrukcemi pro naše učitele. Žáci si
ochutnávku společně nakrájeli, ochutnali a přečetli si zajímavé informace z letáčků.

muzeum

Kultura o

MUZEUM KRÁLOVSKÁ MINCOVNA JÁCHYMOV
Stálá expozice: Jáchymov v zrcadle
času - dějiny města, geologie a mine ralogie 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 radono vého lázeňství a dobová lékařská
ordinace, jáchymovské demolice.
Součástí je výstava přibližující hudební
minulost života v krušnohorské oblasti.
Výstava rozdělená do několika téma tických sekcí prezentuje kolem stovky
zajímavých exponátů od hudebních
nástrojů přes tištěné záznamy po různá
umělecká a lidová ztvárnění hudebního
života.

Vstupné:
100 Kč, snížené 60 Kč, pro školy 40 Kč.
Adresa: Náměstí Republiky 37, 362 51
Jáchymov, tel. 736 754 831, email:
mincovna@kvmuz.cz
Otevřeno st-ne 10-17 hodin
www.kvmuz.cz

PŘEDNÁŠKA: Co mají společného kostel sv. Anny a Seidlův rybník?
sobota 16. 2. 2019, začátek v 17.00 hodin
Archeolog Jan Tajer promluví o výzkumu dvou významných památek hornické minulosti
Krušných hor – kostela sv. Anny na Božím Daru a Seidlova rybníka nad Jáchymovem,
ukončeném v roce 2018. Obě lokality přinesly zajímavé poznatky o vývoji a změnách
hornické krajiny raného novověku.

o Z města

knihovna

MĚSTSKÁ KNIHOVNA JÁCHYMOV
PONDĚLÍ
13,00 – 18,00 hod.
ÚTERÝ
10,00 – 12, 00
13,00 – 16,00 hod.
ČTVRTEK
13,00 – 18,00 hod.
DPS návštěva 28. 2. 2019
10,00 – 11,00 hod.
Neděle v únoru nebude nedělní
půjčování

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

UZAVŘENÍ KNIHOVNY
Upozorňujeme naše čtenáře, že Městská knihovna Jáchymov bude po celý měsíc únor
UZAVŘENA z důvodu pravidelné REVIZE. Všechny výpůjčky končící v průběhu února
budou automaticky prodlouženy.
VU3V: Pěstování a využití jedlých a léčivých hub
První přednáška letního semestru Univerzity třetího věku proběhne 5. února v zasedací
místnosti. Hlasováním si studenti zvolili téma: Pěstování a využití jedlých a léčivých hub.
Účelem kurzu je seznámit posluchače s jejich pěstováním. Bude též poukázáno na rozdíly
v pěstebních postupech různých skupin pěstovaných léčebných hub a jejich účinných
látek.
Kurz je určen pro stávající studenty i nové posluchače.
Přijďte si k nám doplnit své vzdělání a rozšířit své znalosti, těšíme se na Vás.
Vaše knihovnice
o Z města

kultura

GALERIE NÁVRATŮ
V Galerii můžete navštívit novou výstavu výtvarných prací žáků ZŠ, tentokrát je nazvaná
Zimní radovánky. Výstavu doplňují i starší vánoční pohlednice. V době otevření si mohou
přijít děti zahrát deskové hry.
Jsme tu pro Vás v pondělí 9 - 11, 13 – 16 a ve čtvrtek 13 -17 hod.

léčebné lázně

Společenský život o

KONCERTY
RADIUM PALACE

OPERETNÍ GALAVEČER

sál
7. 2. čtvrtek
v 20.00 hod.

V podání vynikajících umělců: Jozef Brindzák - tenor,
Libuše Moravcová Myřátská – soprán, - Katarína
Bachmannová – klavíristka.
Vstupné 180,-Kč

CURIE

SWING MELODY SEXTET

kavárna
8. 2. pátek
v 19.30 hod.

je profesionální orchestr zabývající se originální interpretací
jazzové a swingové hudby 30. a 40. let minulého století.
Vstupné 140,- Kč

CURIE

VE VÍRU FLAMENCA ANEB ŠPANĚLSKÉ
POBLOUZNĚNÍ - láska, vášeň, temperament v latinských

kavárna
12. 2. úterý
v 19.30 hod.
RADIUM PALACE

sál
14. 2. čtvrtek
20.00 – 21.30 hod.

rytmech Karolína Žmolíková – soprán, Ludmila Juránková –
klavír.
Vstupné 140,- Kč
VALENTÝNSKÁ KARLOVARSKÁ DECHOVÁ PĚTKA

Koncert oblíbených melodií, šlágrů a hitů z české a německé
dechovky pod vedením kapelníka Miroslava Bauky. Přijďte
si zanotovat známé lidové písně.
Vstupné 140,-

CURIE

„OD BACHA PO VLACHA‘‘

kavárna
19. 2. úterý
v 19.30 hod.

Koncert populárních melodií. Od „Bacha po Vlacha‘‘.
V podání složení Vladislav Liněckij - housle, Iveta
Madarasová - klavír.
Vstupné 140,- Kč

BĚHOUNEK

KLAVÍRNÍ JAZZOVÉ ODPOLEDNE

zimní zahrada
21. 2. čtvrtek
v 15.30 hod.

Na klavír hraje Igor Kotov známé skladby Billa Evanse.
Vstupné zdarma

BĚHOUNEK

KLAVÍRNÍ RECITÁL RENATY POSPÍŠILOVÉ mladší

sál
21. 2. čtvrtek
v 19.30 hod.

Zcela výjimečný klavírní recitál talentované patnáctileté
klavíristky Renaty Pospíšilové. Srdečně Vás zveme!
Vstupné 100,- Kč

o Společenský život
BĚHOUNEK

sál
26. 2. úterý
v 19.30 hod.

léčebné lázně
KONCERT NEJSLAVNĚJŠÍCH OPERETNÍCH A
MUZIKÁLOVÝCH SKLADEB

Věra Likérová – soprán, klavírní doprovod - Vítězslav
Podrazil.
Vstupné 180,- Kč

BĚHOUNEK

KONCERT - HARFA

zimní zahrada
28. 2. čtvrtek
v 15.30 hod.

Odpoledne Vám zpříjemní harfistka Katarína Ševčíková.
Vstupné zdarma

RADIUM PALACE

BLUE ROMANTIC CIMBÁL

sál
28. 2. čtvrtek
v 20.00 hod

Světové balady a lidové písně zahraje na cimbál zpěvák a
cimbalista Roman Veverka. Lidové zní moderně a moderní
lidově.
Vstupné 140,- Kč

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PŘEDNÁŠKY
RADIUM PALACE

bar
11. 2. pondělí a
25. 2. pondělí
v 19.30 hod

VEČER S BYLINKÁŘKOU – PŘEDNÁŠKA FORMOU
BESEDY...

Vášeň a zájem o přírodní zdraví si předávají z generace na
generaci. Už její babička sbírala a sušila bylinky, aby jimi
pomáhala lidem i zvířatům. A o kom je řeč?... přece o paní
Kateřině Bílkové, majitelce vyhlášené krušnohorské
Bylinkárny zde v Jáchymově.
Vstupné zdarma

CURIE

ZAKARPATSKÁ UKRAJINA

kavárna
5. 2. úterý
v 19.30 hod

Poeticky veselé i smutné vyprávění z putování po horách
Zakarpatské Ukrajiny. Poslechněte si příběh party kamarádů,
podbarvený ukrajinskou lidovou hudbou. Promítáním Vás
provede Zdeněk Joska, recepční z hotelu Curie..
Vstupné 60,- Kč

CURIE

PRVNÍ POMOC snadno a rychle

salónek
27. 2. středa
v 19.30 hod

Česká přednáška o akutních stavech při nehodách atd.
Přednášející: Jiří Borek – záchranář.
Vstupné zdarma

léčebné lázně

Společenský život o

TANEC
BĚHOUNEK

HUDBA PRO PÁTEČNÍ VEČER

zimní zahrada
22. 2. pátek
v 19.00 hod.

Taneční melodie Vám zahrají k poslechu i k tanci skupina
Sunny and Tony.
Vstupné zdarma

BĚHOUNEK

TANEČNÍ ODPOLEDNE

zimní zahrada
24. 2. neděle
v 14.00 hod.

Nejen k tanci, ale i k poslechu zahraje DUO ROMA.
Vstupné zdarma

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KURZY
KULTURNÍ DŮM

KERAMICKÝ KURZ

1. patro, salonek
4. 2. pondělí
v 15.00 hod

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 ...
Vstupné 200,- Kč

KULTURNÍ DŮM

KURZ MALOVÁNÍ KRASLIC

1. patro, salonek
11. 2. pondělí
v 15.00 hod

Naučíte se malovat kraslice jednoduchou technikou
rozehřátými voskovkami. Pracovní pomůcky i materiál jsou
zahrnuty v ceně. Odborné vedení Marie Kordaničová.
Vstupné 200,- Kč

KULTURNÍ DŮM

VÝTVARNÝ KURZ MALOVÁNÍ „OHNĚM“ NA DŘEVO

1. patro, salonek
25. 2. pondělí
v 15.00 hod

Seznámíme vás s technikou pyrografie - vypálené kresby do
dřeva, vytvoříte si zajímavý doplněk do domácnosti, který
bude zároveň jedinečným uměleckým kouskem.
Vstupné 200,- Kč

Přihlášky u programových specialistek nutné.
Minimální počet účastníků na kurzu jsou 3 osoby.

o Z města

hasiči

JÁCHYMOVŠTÍ HASIČI BILANCOVALI
Dne 19. 1. 2019 se v 18.00 hodin sešli
jáchymovští hasiči na své již tradiční
Výroční valné hromadě. Zhodnotili
uplynulý rok a schválili plán práce a akcí
na rok 2019. Členové byli za svou práci
oceněni řády, stužkami za věrnost a
medailemi z rukou starosty okresního
sdružení
Karlovy
Vary
panem
Stanislavem Hubáčkem a velitelem
jednotky panem Plačkem. V roce 2018
měla členská základna celkem 89 členů.
Z toho je 25 dívek, 16 žen, 19 chlapců a
29 mužů. Ze členské základny se vytváří
jednotka SDH, která má 14 členů.
Členové v průběhu roku pomáhali městu
na akcích pro naše občany a zájemce,
jako jsou Pohádkový les, Otevírání
mlýnků, maraton na cyklostezce,
sportovní turnaje, Strašidelná stezka na
Šlikovku. Prováděli asistenci Léčebným
lázním Jáchymov a.s.. Pomáhali na
zajištění Krajského kola hry Plamen.
Uspořádali soutěž pro mladé hasiče. Na
těchto akcích odpracovali členové sboru
3 750 hodin.
V roce 2018 oslavil sbor 145. výročí od
svého založení. Oslava se konala 11. 8.
2018 spanilou jízdou požárních vozidel,
ukázkou práce mladých hasičů a
technikou HZS Karlovy Vary. Poté
následovalo malé posezení v hasičárně
s promítáním dnes již historických videí.
V jednotce pracovalo během roku 14
členů, tři ženy a jedenáct mužů. Členové
se snažili celý rok udržovat jednotku
v akceschopnosti, což se dařilo celkem
dobře. Opravovali požární zbrojnici a
techniku dle možností. Byla podána
žádost na MV na nový dopravní

automobil, který nahradí Ford Tranzit,
zde jsme byli úspěšní. Dále byla podána
žádost o dotaci na Karlovarský kraj na tři
kusy nové dýchací techniky. Zde jsme
také obdrželi dotaci. Staré Saturny již
dosloužily. Členové jednotky odpracovali
1860 hodin. Zasahovali u celkem 55
výjezdů a to zejména na 17 požárech,
pomoci při dopravních nehodách, úniku
ropných látek, popadaných stromech,
pomáhala také při snesení pacientů,
přistávání vrtulníku a odklizení vosích
hnízd. Čtyřikrát jednotka vyjížděla na
planý poplach.
Kolektiv mladých hasičů pracoval v roce
2018 se 44 členy. Zapojil se již tradičně
do celostátní hry Plamen, Krajské ligy
požárního sportu, Českého halového
poháru a TFA mladého hasiče. Připravil
vystoupení na Výroční valnou hromadu,
Školní akademii, Požární ochranu očima
dětí – což je výtvarná soutěž. Vedoucí
pro děti uspořádali zimní a letní tábor,
několik sportovních soustředění a kolek tiv také pomáhal čistit řeku Střelu.
O výsledcích z jednotlivých akcí jsme
Vás průběžně informovali, stejně jako
o sportovních výsledcích družstva žen.
V novém roce pokračují děti přípravou na
jarní sezonu, učí se odborky, malují
obrázky do soutěže PO – očima dětí.
Chodí trénovat do tělocvičny.
Jednotka také od nového roku nezahálí.
V lednu měla 42 výjezdů na spadlé
stromy a jeden výjezd na vyhledávání
ztracené osoby.
Za SDH Jáchymov Anna Plačková

hasiči

FOTOSTŘÍPKY

Z města o

o Z města

skauti

PRVNÍ AKCE LETOŠNÍHO ROKU JE ZA NÁMI
První letošní akci jsme uspořádali
v klubovně. Skauti začali již v pátek
večer, po rychlém úklidu a večeři jsme si
zahráli 2 kola nové stolní hry a před
spaním se podívali na zajímavý film
o možných úskalích umělé inteligence.
Sobotní ráno nijak nevybočovalo z počasí
uplynulého týdne – sníh, sníh a zase sníh.
Po snídani dorazila vlčata, sbalili jsme si
vše potřebné a vypravili se ven, užít si
pravé krušnohorské zimy. Naše cesta
vedla kolem Štoly č. 1, po Mauthausen ských schodech, přes lágr Svornost až
k bývalému městskému rybníku. Sněhu
bylo po kolena, při dostatečném zatížení
(s dítětem v nosítku na zádech) se vybraní
jedinci místy propadali až do půlky stehen
– pravé bílé peklo! Ještě pod městským
rybníkem jsme se nakonec rozdělili – na
ty, kteří měli mokré věci (vydali se zpět
do klubovny) a na ty, kteří měli lepší

oblečení (dokončili trasu a vrátili se zpět
přes Nové Město). V klubovně jsme si
usušili věci a naobědvali se, druhá
skupina dorazila asi za hodinku.
Odpoledne jsme věnovali deskovým
hrám, povídání a později pak přípravě
večeře. Před spaním jsme si pustili další
zajímavý film. Unaveni po náročném dni
jsme šli spát o dost dříve, než v pátek.
V neděli jsme se hned po snídani dali do
úklidu a ještě před obědem se rozešli do
svých domovů.
Informace o naší činnosti naleznetete na
facebooku: arnikajachymov.
Fotografie pak ve střediskové fotogalerii:
http://arnikajachymov.rajce.idnes.cz.
Tomáš Barth
vedoucí střediska

knihovna

Z města o

o Placená inzerce

BEAUTY CENTRUM

BEAUTY CENTRUM
RADIUM PALACE
1. PATRO VLEVO
KADEŘNICTVÍ - DÁMSKÉ, PÁNSKÉ, DĚTSKÉ
PEDIKÚRA - MOKRÁ A SUCHÁ
- přijatelné ceny
- rychlé objednávky
- příjemná atmosféra
Na Vaší návštěvu se těší

Pavla Dvořáková - kadeřnice
Eva Dvořáková - pedikérka, manikérka
Tel. 353831780
www.kadernictvijachymov.cz

-----------------------------------------------------

Kupón na slevu 20%
na kadeřnické a pedikérké služby
v měsíci únoru

léčebné lázně

Placená inzerce o

o Kultura

kino

pro děti

Kultura o

připravujeme

Kultura o

RADNICE MĚSTA

KOLO PŘÍBĚHŮ – sedmé čtení

přízemí
9. 2. sobota
v 17.00 hod

Hlavním tématem čtení bude jáchymovské výročí 1919.
Budou promítány obrázky dřívějšího Jáchymova. Pokud by
někdo měl zájem přidat nějaké informace na dané téma, je
vítán. Bližší informace: ochec@centrum.cz.
Vstupné zdarma

RADNICE MĚSTA

BESEDA s Petrem Mikšíčkem

přízemí
6. 3. středa
v 17.00 hod

Putování po Krušných horách. Bližší informace v příštím
čísle Zpravodaje.
Vstupné 30,- Kč
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