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V TOMTO ČÍSLE SI PŘEČTETE:
 rada města
 informace z města
o Školní noviny
o Ceník svozu odpadu
o Hovory s občany
 kulturní program
o Turnaj ve stolním tenise
o Vánoční výstava
o Vánoční galakoncert
 ostatní články
o Čtenáři píší
o Michalka

VÍTE, ŽE?
Netopýři jsou podřád savců z řádu letouni.
Nejvýznamnějším
znakem
netopýrů
jsou křídla vyvinuvší se z předních
končetin. Díky nim jsou netopýři (a druhý
podřád letounů, kaloni) jedinými savci,
kteří dokážou létat – létající veverky,
vakoveverky a plachtící kuskusovití mohou
pouze klouzat na omezenou vzdálenost.
Vynikají akrobatickým letem o rychlosti
20–50 km/h. Netopýři se vyvinuli zhruba
před 60 milióny let z primitivních
hmyzožravců, předchůdců dnešních ježků
a rejsků. Netopýři vidí černobíle a živí se
hmyzem, krví, malými savci, žábami
a rybami.
Většina netopýrů je aktivní v noci nebo za
soumraku. Oči většiny druhů jsou sice
malé a špatně vyvinuté, ale netopýři s nimi vidí. Netopýři mají radar neboli
echolokaci, což je způsob orientace. Tento radar (sonar) pracuje na principu
ultrazvukových vln, umožňuje navigovat se vlastním sluchem podle odrazů zvuku.
Za RR Petra Javůrková
převzato z https://cs.wikipedia.org
Fotografie z titulní strany a netopýři: Jarka Kubínová
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
23. zasedání rady města ze dne 31. října 2017:
 schválila nabídku firmy Hlaváček-architekti, s.r.o. na vypracování změny
projektové dokumentace elektro pro Knihovnu latinské školy za cenu
62 500,- Kč bez DPH
 schválila Smlouvu na provádění autorského dozoru stavby Rekonstrukce
historických prostor radnice na knihovnu latinské školy uzavřenou mezi
projektantem stavby firmou Hlaváček – architekti, s.r.o. a Městem
Jáchymov za cenu 120 tis. Kč bez DPH
 schválila aktualizované znění smlouvy mezi Městem Jáchymov a spol.
Služby Jáchymov, s r.o. vč. příloh a navýšení rozpočtu na 6 mil. Kč. + DPH
s účinností od 1. 1. 2018
 ukládá OHS prověřit instalované reklamní poutače v k.ú. Jáchymov
 doporučila ZM schválit Smlouvu o spolupráci mezi městem Jáchymov
a ŘSD Karlovy Vary při realizaci díla STAVBY „SILNICE I/25 – PRŮTAH
JÁCHYMOV, II. ETAPA“
24. zasedání rady města ze dne 14. listopadu 2017:
 schválila ceník za svoz TKO na rok 2018, který je totožný s r. 2017
 doporučuje ZM schválit finanční příspěvek ve výši 80.000,- Kč pro TJ
Jáchymov, z.s. na zřízení topného systému tělocvičny
 schválila Smlouvu o nájmu nemovité věci č. 210/2017, týkající se pronájmu
budovy bez čp./če – garáže v k.ú. Popov u Jáchymova mezi ČR – Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových a Městem Jáchymov
 doporučuje ZM schválit bezúplatný převod - pořízení majetku v celkové
pořizovací hodnotě 200 914,47 Kč pro ZŠ Jáchymov. Jedná se o dar z MěÚ
Ostrov

SLOVO MÍSTOSTAROSTKY
Vážení spoluobčané,
začíná čas předvánoční, který se nese bohužel ve znamení uspěchanosti a hektické
přípravy na vánoční svátky. Pokusme se ale zastavit a zamyslet se, proč se tolik
pachtíme, abychom ke štědrovečernímu stolu usedli uhonění a vyčerpaní. Vyjděte
s dětmi anebo i sami nasát adventní atmosféru k rozsvícenému vánočnímu stromu
u kostela v Jáchymově i na náměstích měst v okolí. Při procházce se nezapomeňte
zastavit na vánoční výstavě v prostorách naší radnice.
Přeji vám, abyste si tento čas prožili v pohodě a u vánočního stromečku se jen těšili
z dárků a přítomnosti svých nejbližších, a šťastné vykročení do roku 2018.
Ingeborg Štiková

OZNÁMENÍ
CENÍK ZA ODVOZ ODPADU NA ROK 2018
Velikost
nádoby
80 l
120 l
240 l
660 l
1100 l

Svoz
1 x týdně
2.176,2.704,4.830,14.553,29.950,-

Svoz
1 x za 14 dní
1.573,2.023,3.465,10.902,17.093,-

Svoz
38 x ročně
1.875,2.364,4.158,12.629,22.360,-

Svoz
2 x týdně
47.824,-

Vysvětlivky:
1 x za 14 dní:
svoz v sudé týdny
38 x ročně: zahrnuje svoz od 01. 04. do 30. 09. = 1 x za 14 dní v liché týdny
od 01. 10. do 31. 03. = 1 x týdně
SPLATNOST OD 1. 1. 2018 DO 15. 2. 2018 nebo ve dvou splátkách, kdy druhá
splátka je splatná do 15. 7. 2018 s tím, že si občan tuto platbu pohlídá sám.
O požadované změny, v počtu sběrných nádob, velikosti sběrných nádob nebo
frekvence svozu, lze požádat pouze 2 x ročně písemně s řádným odůvodněním, a to
k 30. 6. a 31. 12. běžného kalendářního roku. Toto neplatí v případě, jedná-li se
o změnu v souvislosti s navýšením počtu sběrných nádob, zvýšením jejich objemu
nebo zvýšením frekvence svozu.

POSLEDNÍ HOTOVOSTNÍ PLATBY DO POKLADNY MěÚ
Městský úřad oznamuje, že dne 27. prosince 2017 (středa), budou přijímány poslední
hotovostní platby. Dne 28. 12. 2017 a 29. 12. 2017 budou pokladny MěÚ Jáchymov
uzavřeny.

AQUACENTRUM MIMO PROVOZ
Ve dnech 20. listopadu – 10. prosince 2017 je aquacentrum z důvodu výstavby nové
vířivky uzavřeno. Za dočasné omezení se omlouváme.

HOVORY S OBČANY
Hovory s občany se konají dne 6. 12. 2017 od 16 hodin v zasedací místnosti na MěÚ
Jáchymov – přízemí.

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
XXVIII. veřejné zasedání Zastupitelstva města se koná dne 13. 12. 2017 od 17 hodin
na MěÚ Jáchymov – přízemí.

PŘEDPLATNÉ ZPRAVODAJE
Upozorňujeme předplatitele Jáchymovského zpravodaje, že některým z Vás již končí
předplatné. Pokud máte zájem o jeho obnovení, jsme pro Vás v IKC každý den (po-pá
8.00 – 12.00 a 12.30 – 17.00 hodin, so-ne 9.00 – 12.00 a 12.30 – 17.00hodin).
Pokud si chcete nechat Zpravodaj doručovat přímo do schránky i Vy, neváhejte
a kontaktujte nás.

PŘÍSPĚVKY DO LEDNOVÉHO ZPRAVODAJE
Z důvodu vánočních svátků přijímáme ČLÁNKY A PŘÍSPĚVKY DO LEDNOVÉHO
ZPRAVODAJE nejpozději do 20. 12. 2017. Příspěvky došlé po tomto datu
uveřejníme až v únorovém vydání Zpravodaje. Děkujeme za pochopení.
IKC Jáchymov.

CO SE U NÁS UDÁLO?
STEZKA DUCHŮ NA ŠLIKOVKU
V sobotu 4. listopadu jsme připravili pro malé i velké „Stezku duchů ke Šlikovce“.
Jako předešlé roky, start byl na Informačním centru, kde si účastníci mohli nechat
namalovat strašidelný obličej a před startem vyrobit malý dárek. Poté se vydali po
stopách strašidel až na Šlikovku, kde po vyluštění indicie obdrželi malý sladký dárek
a buřta na opečení. Letos se na cestu vydal rekordní počet strachuchtivých
a dobrodružství vyhledávajících návštěvníků. Cesta byla plná krásných strašidel,
pavouků a duchů. Na závěr vystoupila Eliška Failová se svou ohnivou show. Pozdní
odpoledne se opravdu vydařilo. Dovolte, abych poděkovala děvčatům na „Íčku“ za
přípravu a dekoraci na Informačním centru a všem strašidlům, strašidýlkům,
duchům, hasičům a dobrovolníkům, kteří se na akci podíleli. Těšíme se na další
ročník.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V neděli 5. listopadu se konalo v obřadní síni jáchymovské radnice další vítání
občánků. V tento sváteční den jsme přivítali pouze jednoho nového občánka
Jáchymova. Krátké, ale krásné vystoupení zde předvedly děti z mateřské školky
a z rukou paní místostarostky, předsedkyně kulturní komise a hraběte Šlika obdržel
nový občánek malý dárek. Velké poděkování patří také paní Pincové za vyrobení
keramické kolébky na památku.
Příští vítání se koná v červnu příštího roku. Pokud budete mít zájem své dítko
přivítat, nezapomeňte se přihlásit na Informačním centru nebo si vyzvednout
přihlášku na matrice při přihlášení Vašeho dítka.
Za IKC Jáchymov
Anna Plačková

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
10.00 – 12.00
ČTVRTEK
Čtení v DPS
14. 12.
DPS návštěva 21. 12.

13,00 – 18,00 hod.
13.00 – 16.00 hod.
13,00 – 18,00 hod.
14.00 – 15.00 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

OMEZENÍ OTEVÍRACÍ DOBY V PROSINCI
Milí čtenáři upozorňujeme, že ve dnech 22. 12. 2017 – 1. 1. 2018 bude knihovna
UZAVŘENA. Děkujeme za pochopení a přejeme všem klidné a pohodové svátky.

LISTOPADOVÉ OHLÉDNUTÍ
V listopadu nás navštívila 2. třída s třídní učitelkou Bochenkovou. Pro děti byla
připravena knihovnická lekce s medvídkem Pú. Děti si vybraly knihu, která je nejvíce
oslovila ilustrací, obsahem nebo jen oblíbeným hrdinou a musely ji ostatním
představit.
Jako každý měsíc nás navštívily také děti z MŠ, pro které byla připravena zábavná
lekce plná dovádění, skládaček a hádanek. S oblíbenými včelími brášky Brumdou
a Čmeldou si děti prošly celý rok podle ročních období a zjistily, že se už všichni těší
na Vánoce.

LOVCI PEREL
V pondělí 11. 12. 2017 končí celoroční dětská soutěž Lovci perel.

+

ŠKOLNÍ NOVINY
PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ „DEN S MADAM CURIE“

V rámci připomenutí výročí narození M. C. Sklodowské se na 1. i 2. stupni naší školy
uskutečnilo projektové vyučování zaměřené právě na tuto významnou vědkyni.
Děti z 1. stupně byly rozděleny do čtyř skupin a každou hodinu trávily v jiné učebně,
nebo tělocvičně. Například společná výtvarná koláž s názvem „Horské město
Jáchymov“ byla velice pěkná a do stavění města Jáchymova z krabiček od čaje se
děti zapojily s nadšením. V tělocvičně se děti odreagovaly drobnými soutěžemi.
Celá práce dětí byla zakončena sladkou odměnou.
Žáci 2. stupně byli také rozděleni do čtyř věkově smíšených skupin, které se v průběhu
výuky zabývaly různými činnostmi. Jednou z nich byla tzv. projektová dílnička, kde

děti ve dvojicích nebo malých skupinkách sumarizovaly informace o M. C.
Sklodowské, z nichž utvořily A3 projekt obsahující informace ze života této významné,
původem polské, nositelky Nobelovy ceny. Žáci pojali zmíněnou část velmi
zodpovědně a svědomitě a vzniklo tak značné množství velmi vydařených prací.
Zdrojem, z něhož mohli čerpat informace, byl kromě PC a tabletů též dokumentární
film o životě a objevech této významné ženy. Pro krátký oddech a rozptýlení byl
v tělocvičně uspořádán turnaj O Pohár M. C. Sklodowské v přehazované, kde se mezi
sebou utkali žáci jednotlivých skupin, přičemž odměnou jim byla drobná sladkost.
V. Danyová, Bc. K. Kalvasová

PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI
Žáci devátého ročníku dne 19. 10. absolvovali seminář prezentačních
dovedností pod vedením pana Zdeňka Pospíšila. Vyzkoušeli si své verbální
dovednosti v různých situacích. Jejich přednes byl natáčen na kameru a své projevy
si postupně pouštěli a hodnotili. Ze semináře odcházeli spokojeni nejen žáci, ale i pan
lektor.
Mgr. Drahuše Nováková

JAK JSME SLAVILI HALLOWEEN
I letos jsme si Halloween užili ve školce báječně. Začátkem týdne jsme si vyzdobili
třídu, společně vyřezali ohromnou dýni, kterou jsme i ochutnali a děti vyslechly
pohádku o „Jacku Lampičkovi“. Konečně je tu středa, kdy se to ve třídě Kytiček jen
hemžilo kostlivci, čarodějnicemi, pekelnou kočkou a další strašidelnou havětí, která
soutěžila a vlnila se v rytmu diskotékové hudby. Když už nám z toho strašení pořádně
vyhládlo, zasedli jsme k naší bohaté strašidelné hostině. Sníst jsme ji však celou ve
středu nezvládli, a tak nám dobroty zbyly ještě na další dny.
Petra Fiedlerová

TURNAJ VE FLORBALU
Dne 20. 11. 2017 se zúčastnila ZŠ.
Jáchymov turnaje 6. a 7. tříd ve
florbalu v rámci okrskového kola.
Žáci naší školy velmi srdnatě
bojovali s velmi silnými týmy
ostatních škol a vybojovali krásné
4. místo (1. ZŠ Masarykova Ostrov,
2. Gymnázium Ostrov, 3. ZŠ Ostrov,
Májová).
Žáky musím především pochválit za
naslouchání taktickým pokynům
a disciplínu, která umožnila hrát
vyrovnané zápasy s týmy ze škol,
kde se danému sportu speciálně
věnují.
Nejlepším hráčem našeho týmu byl
Martin Fouček ze 6. třídy.
Ing. Michal Havlíček

PANDÍ DEN
Ve spolupráci se Školním parlamentem si Klubík připravil pro žáky Pandí den. Celý
program si žáci připravili samostatně a samostatně si ho i organizovali.

KRÁLOVSKÁ MINCOVNA INFORMUJE
nám. Republiky 37, 362 51 Jáchymov
tel.: 736 754 831, e-mail: mincovna@kvmuz.cz, www.kvmuz.cz
otevřeno st - ne 9.00 - 17.00 hodin
Vstupné: 80,- Kč, děti a senioři 50,- Kč, pro školy 30,- Kč.

SVÁTEČNÍ OTEVÍRACÍ DOBA
do 10. 12. 9 - 17 hodin
27. - 30. 12. 9 -17 hodin

11. - 26. 12. zavřeno
31. 12. 9 - 15 hodin

1. 1. -16. 1. 2018 zavřeno

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.

SOUTĚŽ: O Pohár Královské mincovny
4. – 5. 12. 2017
Již ve čtrnáctém ročníku budou žáci ZŠ a SŠ soutěžit ve znalostech dějin regionu
a také v otázkách a úkolech souvisejících s historií Zemí koruny české. Protože letos
uplynulo 500 let od počátku luterské reformace, objeví se v soutěži i toto téma. Soutěž
si získala za dobu svého trvání mezi školami velkou oblibu.

ADVENTNÍ KONCERT: Štědrej večer nastal
10. 12. 2017 začátek v 17 hodin
Na tradičním adventním koncertě DaD
kvintetu zazní české a moravské lidové
koledy v úpravách pro pěvecký kvintet
a sbor doprovázený harfou, flétnou,
houslemi, violoncellem, kontrabasem,
hobojem a kytarou. Vánoční pohádka
Zbyňka Malínského zazní tradičně
v podání Lucie Domesové. Vedle DaD
kvintetu spoluúčinkuje Velmi malý
komorní orchestr Varvary Divišové
a Příležitostný smíšený pěvecký sbor.

VÁNOČNÍ PROHLÍDKA ŠPITÁLNÍHO KOSTELÍKA
Navštivte nejstarší dochovanou raně renesanční
stavbu našeho města. Špitální kostel postavený v letech
1516 - 1520 nebyl jako jediná budova zničen
rozsáhlým požárem na konci 19. století. Zaujme
vysokou sedlovou střechou krytou šindelem ze
16. století a vzácným oltářem z dílny Lucase
Cranacha. V prostorách kostela se nachází výstava
„Jáchymov kdysi a dnes“, která zachycuje Jáchymov
na historických a současných fotografiích.
VÁNOČNÍ PROHLÍDKA PROBĚHNE ve čtvrtek
28. 12. 2017 od 15.00 hodin.
Vstupné: dospělí 50,- Kč, děti a studenti 30,-Kč

OTEVÍRACÍ DOBA INFOCENTRA

KULTURNÍ PROGRAM PROSINEC 2017
RADIUM PALACE
27. 12. středa ve 20 hod.
sál
vstupné 150 Kč
SLAVNOSTNÍ OPERETNÍ KONCERT
Představí se vynikající a úspěšný italský tenorista Valter Borin. Doprovodí ho mladá
a talentovaná česká sopranistka Noema Erba. Klavírní doprovod Daniel Štulpa.
28. 12. čtvrtek v 15:30 – 17:00 hod.
sál
vstupné zdarma
ČESKÁ PŘEDNÁŠKA O HISTORII JÁCHYMOVA
Téma: 16. století – století těžby stříbra a tolaru, 17. století - století utrpení a úpadku,
18. století – století pomalého rozkvětu, 19. století – století uranových barev,
20. století – století mnoha tváří, radonové lázně, objev radia, válka a totalita,
cestovní ruch a lázeňství. Přednášející: Mgr. Petr Fiala.
28. 12. čtvrtek ve 20 hod.
sál
vstupné 130 Kč
DÍVČÍ SAXOFONOVÉ KVARTETO KvarKet
Dívčí saxofonové kvarteto KvarKet – čtyři hudebnice, které spojuje zájem
o swingovou hudbu a hraní při každé příležitosti. Repertoir 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 další populární melodie. Účinkující: soprán saxofon - Tereze Tomášová,
alt saxofon - Hana Babková, tenor saxofon - Dominika Kuchařová, baryton saxofon Anna Čechová hudební podpora - Miroslav Bárta.
29. 12. pátek ve 20 hod.
sál
vstupné 130 Kč
SPOLEČENSKÝ VEČER S TANCEM A MÓDNÍ PŘEHLÍDKOU
Taneční a stepařský retro program s dobovou módní přehlídkou 20. až 40. let min.
století v rytmu electroswingu a stepařského vystoupení v podání Taneční školy
Harmonie Karlovy Vary. Těšit se můžete na dobové kostýmy, líčení, účesy a rekvizity.
K poslechu a tanci hraje DUO SYMPATICA.

BĚHOUNEK
26. 12. úterý 19:30 hod.

sál
vstupné 100 Kč
VESELÉ VÁNOCE!
Přijďte se pobavit a zazpívat si s krojovanou dudáckou kapelou z Ledecka. Na
programu lidové písničky z Chodska, Plzeňska a jižních Čech.
28. 12. čtvrtek 19:00 hod.
vstupné 100 Kč
SPOLEČENSKÝ VEČER S TANCEM A MÓDNÍ PŘEHLÍDKOU
BUTIKU „VERSAY“ z Karlových Varů. K tanci a poslechu hraje Live Duo Libuše
Smetanové. Tančí se od 19 hod., módní přehlídka začíná ve 20:00 hod.

29. 12. pátek 19:30 hod.

sál
vstupné 190 Kč
TŘI TENOŘI
Slavné operní árie, operetní melodie, muzikály, slavné italské a španělské písně
zpívají tři tenoristé, sólisté předních českých a slovenských operních scén. Miloslav
Pelikán /Česká republika/, Jozef Brindzák /Slovensko/, Jakub Turek /Česká
republika/. Klavírní doprovod: Lenka Navrátilová. Program: F. Lehár, J. Strauss,
G. Verdi, L. Bernstein, F. Loewe aj.

CURIE - kavárna
10. 12. neděle 19:30 hod.
vstupné 100 Kč
2. ADVENTNÍ KONCERT - JAROSLAV BENEŠ
Přijďte se nadechnout vánoční atmosféry. Srdečně Vás zveme.
12. 12. úterý 19:30 hod.

vstupné 100 Kč

STANA ZPÍVÁ EDITH PIAF
Francouzské písně, filmové melodie a další slavné skladby v podání Stanislavy
Knejflové. Hudební doprovod Josef Škulavík.
17. 12. neděle 19:30 hod.
vstupné 100 Kč
3. ADVENTNÍ KONCERT - KATEŘINA BODLÁKOVÁ
Přijďte se nadechnout vánoční atmosféry. Srdečně Vás zveme.
26. 12. úterý 19:30 hod.
vstupné 100 Kč
S HARMONIKOU KOLEM SVĚTA
Světové melodie a hity české dechovky hraje DUO HARMONIKA - Josef a Renáta
Pospíšilovi z Plzně, známí mj. z TV Šlágr.

LCA - AGRICOLA
3. 12. neděle 16:00 hod.
SV. MIKULÁŠ A SV. BARBORA V LÁZNÍCH JÁCHYMOV
Příjezd sv. Mikuláše v doprovodu sv. Barbory. V hudebním programu se můžete těšit
na vystoupení trubačů a vánoční písně z celého světa v podání Lucie Zemanové. Na
závěr programu bude rozsvícen vánoční strom a v lázeňském parku odpálen
ohňostroj.

KULTURNÍ DŮM
30. 12. sobota 20:00 hod.
vstupné 190 Kč v předprodeji 150,- Kč
ZUZANA STIRSKÁ A SBOR FINE GOSPEL TIME
předsilvestrovský koncert "S Happy Day přichází Gospel Time"
Pestrou hudební nadílku nejznámějších vánočních evergreenů a koled včetně
gospelů a spirituálů a také nezbytnou Tichou noc hned v pěti jazycích Vám v čase

vánočním nabídne Zuzana Stirská a formace sboru Fine Gospel Time, která u nás
nemá obdoby. Elektrizující vokály a vskutku mimořádný hlas sólistky a zakladatelky
souboru, v Německu nazývané „Die kleine Dame mit der grossen Stimme”, podpoří
i Vaši vánoční náladu a nabijí Vás energií pro vstup do nového roku.

KINO RADIUM JÁCHYMOV
2. 12. sobota 19:30

vstupné 90 Kč

MUMIE
Akční / Dobrodružný / Fantasy / Horor / USA 7/ 2017/ 110 min /od 12 let
Začněme v Egyptě před dvěma tisíci lety, kde se velmi ambiciózní princezna Ahmanet
(Sofia Boutella) chystala na převzetí vlády v zemi po svém otci a pro naplnění svého
cíle se neváhala spojit s temnými silami a provádět věci, z nichž tuhla krev v žilách.
Potrestali ji mumifikací zaživa a pohřbili tak, aby ji nikdo nenašel. Jenže našel…
Hrají: Tom Cruise, Sofia Boutella, Russell Crowe, Annabelle Wallis, Jake Johnson ...
6. 12. středa 19:30

vstupné 90 Kč

ŽIVOT
Horor / Sci-Fi / Thriller / USA / 2017 / 104 min /od 15 let
Snímek Život vypráví příběh šestičlenné posádky Mezinárodní vesmírné stanice, která
se ocitá na samotném pokraji jednoho z nejdůležitějších objevů lidských dějin:
prvního důkazu o existenci mimozemského života na Marsu. Forma života, kterou
zkoumají, se ukazuje být mnohem inteligentnější, než kdokoliv očekával. Hrají: Jake
Gyllenhaal, Rebecca Ferguson, Ryan Reynolds, Hirojuki Sanada, Ariyon Bakare ...
9. 12. sobota 17:00
vstupné 50 Kč
SNOOPY A CHARLIE BROWN. PEANUTS VE FILMU
Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný / USA / 2015 / 88 min
Kdo z vás nezná Snoopyho, toho nejlepšího psího kamaráda na světě? A především
jediného pejska, který dokáže ze svého, tak trochu hodně mimózního páníčka,
Charlieho Browna, udělat největšího hrdinu. A že to není zrovna snadné. Charlie
Brown je totiž pro změnu nejslavnější světový outsider, který šéfuje nejhoršímu
baseballovému týmu, nedokáže promluvit na svou tajnou lásku Malou Zrzečku…
9. 12. sobota 19:30

vstupné 90 Kč

KRAMPUS: TÁHNI K ČERTU
Horor / Komedie / Fantasy / USA /2015 / 98 min / od 12 let
Kdo se nikdy nebál, že ho na Mikuláše odnese čert, ten ať hodí vánoční ozdobou. A to
jste přitom nenarazili na nejstrašlivějšího z pekelníků, na Krampuse. Temný protipól
všech vlídných symbolů údajně nejkrásnějších svátků v roce dokáže spolehlivě vyděsit
nejen děti, ale i nevěřící dospělé… Hrají: Adam Scott, Toni Collette, Allison Tolman,
David Koechner, Conchata Ferrell, Emjay Anthony, Stefania LaVie Owen, Gareth
Ruck…

13. 12. středa 19:30

vstupné 90 Kč

ANDĚL PÁNĚ 2
Pohádka / Komedie / Rodinný / Fantasy / Česko /2016 / 99 min
Anděl Petronel stále pracuje u Nebeské brány, ale je přesvědčen, že by si zasloužil
lepší službu. Jeho věčný pokušitel, čert Uriáš, začne Petronela ponoukat. Stačí
utrhnout jablíčko ze stromu Poznání a bude vědět to, co ví jen Bůh! A cesta
k zaslouženému uznání bude volná… Hrají: Ivan Trojan, Jiří Dvořák, Vica Kerekes,
Anna Čtvrtníčková, Jiří Bartoška, Bolek Polívka…
16. 12. sobota 17:00
vstupné 50 Kč
TŘI MUŠKETÝŘI ZACHRAŇUJÍ VÁNOCE
Rodinný / USA / 2014 / 84 min
Když se párek zlodějů vloupe do domu a ukradnou vánoční dárky a všechnu výzdobu,
musí se tři stateční psí přátelé Hafos, Aportos a Azoramis vydat na cestu a vyčenichat
způsob, jak zachránit klidné a šťastné Vánoce. Hrají: Dean Cain, Richard Riehle, Bill
Oberst Jr., Andrea Monier, Jesse Baget, Stephen Cedars, Benji Kleiman. ...
16. 12. sobota 19:30

vstupné 90 Kč

PAŘBA O VÁNOCÍCH
Komedie / USA / 2016 / 105 min / od 12 let
Když vedoucímu pobočky jeho upjatá sestra ve funkci generální ředitelky společnosti
pohrozí, že jeho pobočku zavře, rozhodne se zachránit situaci velkolepým vánočním
večírkem, na kterém by ulovil významného klienta, ale večírek se mu poněkud vymkne
z rukou... Hrají: Jason Bateman, T.J. Miller, Olivia Munn, Kate McKinnon ...
20. 12. středa 19:30

vstupné 90 Kč

POHÁDKY PRO EMU
Romantický / Komedie / Česko / 2016 / 112 min
Petr Miller pracuje již řadu let pro imigrační úřad v Londýně. Zaběhaný rytmus jeho
života jednoho dne přeruší podivný telefonát z Prahy. V nemocnici leží po
autonehodě svobodná matka, která ho v případě nouze uvedla jako opatrovníka svého
dítěte. Ema je totiž jeho dcera... Hrají: Aňa Geislerová, Ondřej Vetchý, Ema
Švábenská, Vilma Cibulková...
27. 12. středa 19:30

vstupné 90 Kč

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
Romantický / Komedie / USA /2011/ 113 min
New Year’s Eve oslavuje lásku, naději, odpuštění, druhé šance a nové začátky
v příbězích párů i singlů, jež se vzájemně proplétají a odehrávají se uprostřed
pulzujícího New Yorku plného nadějí během nejkouzelnějšího večera roku. Hrají: Zac
Efron, Lea Michele, Abigail Breslin, Katherine Heigl, Robert De Niro…

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

MATRIKA

VZPOMÍNKA
na rodiče Julii a Štefana Matvijovi
"Až se stromeček rozsvítí,
zvoneček zazvoní,
celý byt zavoní,
a všechno se rozzáří,
a my usedneme k večeři
budete, maminko a tatínku s námi."
Krásné vzpomínky zůstávají
s láskou vzpomínají
děti s rodinami
Kdo jste je znal, vzpomeňte s námi. Děkujeme.

VZPOMÍNÁME
Kdo v srdci žije, neumírá.
Dne 27. 12. 2017 uplyne již 10 let, kdy nás navždy
opustil můj milovaný manžel, skvělý tatínek
a super kamarád

pan Miloš Šikýř
Kdo jste ho znal, vzpomeňte s námi.
Za celou rodinu manželka Marcela a děti

ČTENÁŘI PÍŠÍ
NADACE ST. JOACHIM PŘEVEZME PATRONÁT NAD KAPLÍ SV.
ANNY V JÁCHYMOVĚ
V prostorách římskokatolické farnosti v Ostrově se v úterý dne 7. listopadu sešli
členové správní rady Nadace St. Joachim - páter Mgr. Marek Bonaventura Hric
a Mgr. Miluše Kobesová s Mons. ThLic. Tomášem Holubem, Th.D., biskupem
plzeňským, aby projednali převzetí patronátu nad kaplí Sv. Anny v Jáchymově.
Kaple Sv. Anny byla vystavěna roku 1778 v klasicistním stylu na bývalém Chlebném
trhu. Původní dřevěná kaple z roku 1517 shořela při ničivém požáru roku 1642. Při

dalším velkém požáru města Jáchymov, dne
31. března 1873, kaple Sv. Anny opět
vyhořela a po požáru byla znovu obnovena.
Po roce 1945 přestala být využívána
a v důsledku nedostatečné údržby začala
chátrat. V roce 1958 byla zapsána na
seznam
kulturních
památek
České
republiky pod rejstříkem č. 37428/4-835.
Na počátku devadesátých let 20. století
došlo k její celkové obnově. V současné
době je kaple Sv. Anny v Jáchymově
v majetku plzeňské diecéze.
A jelikož nám nejsou naše památky
lhostejné, rozhodli jsme se nad kaplí
převzít patronát, starat se o ni a využívat ji
v rámci vhodných příležitostí, např. při
poutích Sv. Anny, Noci kostelů, Dnů
evropského dědictví, Dnů otevřených
památek nebo Mezinárodních dnů památek.
Nadace se zavázala objekt v rámci svých
možností udržovat a zpřístupňovat široké
veřejnosti. Tyto aktivity mohou v budoucnu
sloužit jako platforma ke společnému setkávání lidí dobré vůle, obnovování
křesťanských tradic a architektonických pokladů.
Lada Lapinová Baranek
Nadace St. Joachim

MICHALKA – POMÁHEJ SRDCEM
Jmenuji se Míša, maminka mi většinou říká
Michalko, je mi 13 let a bydlím v Karlových Varech.
Do konce prázdnin roku 2016 jsem byla jako většina
ostatních dětí a vůbec jsem nečekala, že by mě
mohlo potkat něco špatného. Já nic netušila, ale
rodiče poznali, že špatně vidím písmena v knížce a
pak také ve škole na tabuli. Tak jsme šli k očnímu
doktorovi, aby mi pomohl. Dal mi brýle na dálku ...
a všichni jsme si mysleli, že je problém vyřešený
a tím to skončí. Jenže v tuto chvíli všechno teprve
začínalo….. Od té doby jsem viděla pořád hůř….
Štědrý den roku 2016 byl krásný, bylo veselo,
spousta dárků, byla jsem šťastná. Druhý den ráno
jsem se však vzbudila s velkou bolestí hlavy
a vysokými horečkami. Rodiče mě odvezli hned do
nemocnice, kde si mne nechali. Napíchali mi

kapačky, ale další tři dny horečky nepolevovaly. Až čtvrtý den začaly klesat a já se
začala cítit lépe. A hurá, mohla jsem jít domů. Moc jsem se těšila na svého malého
brášku, na mamku, taťku, babi i dědu. Jenže doma jsme postupně zjišťovali, že
přestávám vidět. Zase jsme šli k očnímu lékaři a ten zjistil, že mám nález na sítnici
a okamžitě mě poslal na vyšetření do nemocnice. Tam mi řekli, že mám nějakou
vážnou nemoc, nerozuměla jsem tomu. Bylo to tak zvláštní slovo, že se nedalo
zapamatovat. Maminka mi to pak vysvětlovala – zjistili, že mám STARGARDTOVU
CHOROBU. Pořád jsem spoustu věcí nechápala, jen vím, že všichni doma hodně
plakali a maminka je teď často smutná. No, a od té doby jsme už prodělali hodně
dalších vyšetření, jezdíme do Prahy do Motolské nemocnice, až jsem někdy z toho
dost unavená. Nejhorší je, že se mi zrak pořád zhoršuje. Na pravé oko už nevidím
a mé levé oko je těžce slabozraké. Učím se s tím žít, ale někdy to jde těžko. Skončil
školní rok 2016/17, jsou prázdniny, a tak chodím s kamarádkami ven. Říkají mi, jak
ta louka krásně kvete….. proč já to také nemohu vidět? Proč nemůžu také běhat??
Proč nejde třeba jen házet s míčkem??? Proč si nemůžu přečíst tu krásnou knížku, co
jsem dostala k narozeninám? Nebo koukat na televizi či pracovat na počítači? Jsem
nemocná! Mám vzácné genetické onemocnění, na které prý není žádná léčba. Nyní,
kdy mi ještě zbývá trochu zraku, bych potřebovala speciální pomůcky, se kterými se
při mém onemocnění ještě nějakou dobu dá koukat na všechny barvy světa. Mám
strach, že jednou bude ta barva už jen jedna….
Děkuji mamince, protože mi tento příběh napsala na počítači – já na to již nevidím.
Děkuji předem všem, kteří se mi rozhodnou pomoci.
Pokud byste chtěli Míše pomoci, můžete jí zaslat jakoukoliv finanční částku, ze které
se zakoupí vše potřebné, co potřebuje.
Transparentní účet: 2001261754/2010, zpráva pro příjemce: Míša C., V.S.2004
Náhled na transparentní účet: http://www.fio.cz.
Veřejná sbírka je na dobu neurčitou a může se konat po celé České republice. Děkuji
všem za Míšu.

HASIČI JÁCHYMOV
Jak jsem informovala v minulém čísle, na konci října se oddíl mladých hasičů
zúčastnil zážitkového prázdninového víkendu. Bylo to super. Ubytovaní jsme byli na
Mariánské a odtud vyjížděli do okolí. Hlavní horolezecké dovednosti předvedly děti
na Strašidlech. Byl pro ně připraven parádní program na celé čtyři dny. Poslední den
nás sice omezila vichřice s orkánem, ale přesto si to děti užily a byly moc šikovné.
V současné době se připravují na jarní sezonu, mají kruhové tréninky, posilují a učí
se požární prevenci. Z dotace MŠMT byly dětem zakoupeny nové hadice na běh 60m
s překážkami a požární útok.
Členové SDH se opět podíleli na akcích pořádaných ve spolupráci s městem. Tento
měsíc na „Stezce duchů“. Pomáhali jak na stezce, tak v cíli a v cíli přichystali stánek
a oheň na opékání buřtů.

Zástupci jednotky SDH asistovali při akci Léčebných lázní „Příjezd sv. Martina“. Na
konci října zasahovali u třiceti spadlých stromů. Provádějí kondiční jízdy
a udržují techniku v akceschopnosti. V říjnu byla dvě školení jednotky. Z dotace
Karlovarského kraje byly zakoupeny pro členy jednotky 4 páry zásahových bot.
Za SDH Jáchymov Anna Plačková

SKAUTI JÁCHYMOV
První listopadový víkend jsme opět po nějaké době uspořádali akci v klubovně. Pro
skauty byl v pátek připraven filmový večer (tentokrát nám dělal společnost Forrest
Gump). Sobotní dopoledne jsme věnovali hře Tripper (www.trippercz.com), díky
které jsme se krásně prošli po Jáchymově a zase jiným způsobem nahlédli do jeho
historie. Po obědové polévce, kterou jsme společně připravili, jsme se dali do pájení
jednoduchých elektronických obvodů a stavebnic. Jak se nám to povedlo, si můžete
prohlédnout na videích na našem facebooku (facebook.com/arnikajachymov).
Také letos budou skauti ze střediska Arnika roznášet po Jáchymově Betlémské světlo.
Přijďte si připálit z plamínku lidské sounáležitosti a vánoční pohody. Ptáte se kdy
a kam?
V neděli 24. prosince v 9:00 - 9:15 před zdravotní středisko, v 9:30 - 9:45 před
Mincovnu, v 9:45 - 10:00 před základní školu nebo v 11:00 - 11:15 před kulturní
dům. Pokud nemůžete z vážných (zejména zdravotních) důvodů přijít, dejte nám vědět
a my se u Vás doma (kdekoliv v Jáchymově) s Betlémským světlem zastavíme! Stačí
napsat na e-mail arnikajachymov@centrum.cz nebo zanechat vzkaz v jáchymovském
Infocentru. Těšíme se na setkání s Vámi!

Krásné prožití Vánoc a úspěšný vstup do nového roku 2018
všem lidem dobré vůle
za skautské středisko Arnika Jáchymov
přeje
Tomáš Barth, vedoucí střediska

