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VÍTE, ŽE?
Betlém - Svatá rodina s jesličkami
připomene pravý význam Vánoc.
Žádný křesťanský kostel, trhy nebo
domácnost se v dnešní době neobejde bez
významného symbolu Vánoc – betlému.
Ovšem ne vždy tomu tak bylo, betlémy se
zpočátku objevovaly jen v kostelích či
šlechtických sídlech a až v 18. století přišly
do českých domácností. Znázorňují Svatou
rodinu, kde hlavní postavou je Josef,
Marie a Ježíšek ležící v jesličkách. Někdy
bývá doplněn zvířaty či dalšími osobami
vítajícími čerstvě narozené děťátko.
Vánoční betlémy jsou staré již téměř tisíc
let. Tradice výroby betlémů vznikla
v italském středověkém městečku Greccio.
Tehdy měly vánoční betlémy pouze náboženský charakter, dnes si jej pořizují
i nevěřící jako vánoční dekoraci.
Za RR Petra Javůrková
převzato z http://www.bydlenijehracka.cz/betlemy/
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku a to vždy bývá obdobím, kdy každý pro sebe rekapitulujeme, co se
nám povedlo či naopak v uplynulém roce moc nepovedlo. A i já chci trochu
rekapitulovat.
V letošním roce oslavilo naše město a my s ním, 500 let od svého založení. Určitě
mi dáte za pravdu, že program, který připravila parta nadšených lidí, byl vskutku
parádní. Samotné vyvrcholení oslav koncem srpna spojené s průvodem, poutí
a závěrečným videomappingem bylo naprosto grandiózní a sklidilo obdiv nejenom
místních občanů, ale i návštěvníků města. O velkorysém řešení oslav jubilea města
svědčí i krásná vánoční výzdoba, kterou máme možnost v těchto adventních dnech
obdivovat. Všem, kteří se na přípravě celé škály akcí podíleli, bych chtěl i touto
formou poděkovat a za všechny chci alespoň některé jmenovat. Mgr. Petra Fialu jako
předsedu přípravného výboru a děvčata z Infocentra v čele s Aničkou Plačkovou.
Slibně se rozvíjí naše spolupráce se saským Schneebergem. Začátkem příštího
roku bychom měli podepsat partnerskou smlouvu, která nejenom že prohloubí
možnosti konání společných akcí, ale otevře nám i cestu k dalším dotačním titulům
příhraniční spolupráce. Určitě ti z Vás, kteří jste využili, ať aktivně či pasivně,
možnosti zúčastnit se závodu dračích lodí poblíž Schneebergu, tyto a podobné aktivity
jenom vítají.
Samostatnou kapitolou jsou získané dotační prostředky. Rok 2015 byl, co se týká
objemu získaných dotací, naprosto výjimečný a těžko opakovatelný. Předchozí
dotační období končilo a stát byl nadmíru štědrý ve snaze, co nejvíce ze zbylých
evropských peněz, utratit. V letošním roce se v rámci nového dotačního období tituly
teprve vyhlašovaly, přesto jsme získali nemalé prostředky. Ministerstvo pro místní
rozvoj nám poskytlo 4 mil. Kč na stavbu realizovanou Na Slovanech, Ministerstvo
kultury 1,3 mil. Kč z Programu regenerace městských památkových zón, vyjmenování
dalších dotací v řádech desítek či stovek tisíc by zabralo půl stránky. To u národních
či krajských titulů. Obrovskou radost nám pak udělala přiznaná dotace z projektů
příhraniční spolupráce, kdy jsme na realizaci Latinské knihovny obdrželi téměř 20
mil. Kč na projekt, který v těchto dnech připravujeme k realizování v letech 2017-18.
Je potřeba si uvědomit, že získat dotaci není až tak jednoduché a samozřejmé. Je
za tím obrovský kus práce a samozřejmě i potřebná znalost pravidel. Získaná dotace
je tak 1/3 celkového objemu práce, pak přijde samotná realizace, poté monitorovací
zprávy a závěrečné vyhodnocení. Do toho Vám chodí kontroly různých typů, opravdu
žádná sranda. A proto jsem opravdu rád, že na MěÚ máme pár lidí, kteří v tom
„umějí chodit.“ A tady musím opět alespoň jednoho jmenovat, a to vedoucího OHS
p. Hadravu, bez jehož práce bychom tak úspěšní určitě nebyli.
Pro letošní rok jsme neměli z hlediska investičních stavebních prací takové ambice
jako v roce předchozím. Tak trochu jsme se domnívali, že plánované akce budou 
„procházkou růžovým sadem.“ Bohužel opak je pravdou, hlavně z hlediska
termínového plnění. Nedokonalost projektové dokumentace, problémy vyplývající
z průběhu realizace, nálezy z historie města – to všechno jsou činitelé, které nás

hlavně na stavbě Revitalizace náměstí Na Slovanech, uvrhly do velkých problémů. Ve
chvíli, kdy píšu tyto řádky, v zásadě nevím, zda stavbu před zimou dokončíme v tom
rozsahu, aby byla umožněna bezproblémová zimní údržba a zajištěna určitá pohoda
obyvatel žijících v této části. Přesto zůstávám optimistou a věřím, že vše dobře
dopadne. Jsem si vědom všech těžkostí, které občané nejenom v okolí této stavby
prožívají a proto Vás prosím o trpělivost a pochopení. Konečný výsledek za to bude
určitě stát.
Pár vět o tom, jaké hlavní investiční akce připravujeme na příští rok:
- jak už jsem se zmínil, rozjede se rekonstrukce suterénních prostor radnice pro
umístění expozice Latinské knihovny
- společně s Ředitelstvím silnic a dálnic budeme pokračovat 2. etapou
Revitalizace náměstí Republiky, od vjezdu do Hornické ulice po samotnou
radnici. V roce 2018 bude pak stavba dotažena až k točce nad městem
- byl dokončen projekt a v případě dořešení stanoviska Policie ČR bychom rádi
opravili můstek pod Radium Palace
- snad už se dočkáme vyjádření Ministerstva kultury (po více než půl roce)
a budeme moci „něco“ udělat s Medikou, obdobná situace je se stále
neřešeným havarijním stavem opěrné stěny za Mincovnou
- podali jsme žádost o dotaci ze dvou zdrojů (MŠMT a ČEZ) a rádi bychom
postavili hřiště na Mariánské
- budeme žádat o dotaci z Programu obnovy venkova, ze které bychom rádi
opravili komunikaci v Hornické ulici a v následujících letech ulice další
(Palackého, Husova,..)
- rádi bychom využili dotace při obnově Městského rybníka či odbahnění rybníka
na Mariánské
- v příštím roce bude mít Šlikovka 500 let a určitě uvažujeme o revitalizaci věže,
ale i prostoru kolem, kde by mělo vzniknout krásné místo se zázemím pro
pořádání hudebních či kulturních pořadů
- rádi bychom zrekonstruovali bývalou školku Na Slovanech, záměrem je zde
vytvořit zázemí pro děti a mládež
- novou hasičárnu by si zcela určitě zasloužili naši hasiči, dosavadní prostory
jsou naprosto nevyhovující a tak věřím, že zpracovatel nového Územního plánu
najde vhodné místo pro vybudování nové
Jak vidíte, plánů je hodně a to jsem určitě na mnoho dalších zapomněl 
A všechny vyžadují finanční prostředky. Kde je vzít? Podmínkou je samozřejmě dobré
hospodaření města. V prosinci bude schvalován rozpočet na rok 2017. Je koncipován
jako vyrovnaný, což nám stanovuje zákon. Je však předpoklad, že do něj bude
v průběhu 1. Q zařazen konečný výsledek hospodaření města za rok 2016 ve výši cca.
20 mil. Kč. A jedna perla na závěr této kapitoly o hospodaření. V létě letošního roku
byla Vládou ČR schválena novelizace Atomového zákona. V jednom z paragrafů se
píše, že obcím, na jejichž katastru bylo stanoveno chráněné území pro ukládání
radioaktivního odpadu náleží jednorázový příspěvek ve výši 50 mil. Kč. Tyto prostory
jsou dva, bývalý důl Richard na Litoměřicku a Bratrství u nás v Jáchymově
a Jáchymov si je, vzhledem ke své smutné uranové minulosti, zcela určitě zaslouží.

Pokud s těmito prostředky využijeme i dotačních titulů, může Jáchymov doznat
v nejbližších letech významných změn k lepšímu.
Něco málo k běžnému životu, blíží se zima. Jsem přesvědčen, že ve Službách jsme
udělali vše potřebné pro to, abychom zimní údržbu komunikací zvládli. Samozřejmě
nejde vše hned a okamžitě. Za zaměstnance Služeb Vás prosím o určitou ohleduplnost
nejenom k nim, ale i ke svým sousedům. Nestavte auta tak, aby bránila průjezdu
techniky. Pokud přesto budou nějaké problémy, s důvěrou a v klidu se obracejte na
pana Petra Taraczkoziho, tel. 606037756. Pokusíme se je co nejdříve vyřešit.
Přeji Vám pevné nervy a klid v tomto pro mnoho z nás hektickém adventním čase,
krásné vánoční svátky v kruhu blízkých, veselý silvestr a pevné zdraví a mnoho štěstí
v celém novém roce 2017.
Ing. Bronislav Grulich

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
25. zasedání rady města ze dne 1. listopadu 2016:
 schválila Ceník odpadu pro rok 2017
 schválila výstavbu protihlukového plotu na střelnici v Jáchymově, na
pozemku p.č. 3203/12 k.ú. Jáchymov, dle předložené dokumentace, a to za
podmínky dodržení podmínek stanovených stavebního úřadu a dodržení
schválené provozní doby
 schválila Veřejnoprávní smlouvu na nákup materiálu pro vybudování
protihlukového plotu na střelnici Jáchymov pro SSK AVZO Jáchymov
 schválila poskytnutí slevy z nájemného za lyžařskou sezónu 2015 -2016 ve
výši 30%, a to na základě písemné žádosti nájemce městského pozemku, na
němž je provozována lyžařská trať, lyžařská lanovka anebo lyžařský vlek
 doporučila ZM schválit podání žádosti o dotaci na výstavbu Víceúčelového
sportoviště Mariánská z programu MŠ ČR „Podpora materiálně technické
základny sportu“2017
 souhlasila s používáním znaku v rámci výchovně vzdělávací akce –
Dějepisná soutěž gymnázií ČR a SR
26. zasedání rady města ze dne 15. listopadu 2016:
 schválila Dodatek č. 2 ke smlouvě „RS - Jáchymov, Slovany - Dukelských
hrdinů, II. a III. etapa“
 schválila podání žádosti o dotaci na odvlhčení domu čp. 496 a rekonstrukci
fasády domu č.p. 4 a pověřuje OHS vypracováním žádosti
 schválila pronájem kostela na Suché dne 30. 12. 2016 za účelem uspořádání
mše a koncertu Orbis Pictus Ostrov, a to za podmínky úhrady 1 tis. Kč
 schválila plán zimní údržby pro rok 2016/2017
Zpracovala: Hynková

OZNÁMENÍ
HOVORY S OBČANY
Hovory s občany se konají dne 14. 12. 2016 od 16 hodin v zasedací místnosti MěÚ
Jáchymov

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
XIX. veřejné zasedání Zastupitelstva města se koná dne 21. 12. 2016 od 17 hodin
v zasedací místnosti MěÚ Jáchymov

SBĚRNÝ DVŮR JÁCHYMOV

DOVOLENÁ MUDr. Cikhardtová
Ve dnech od 19. 12. 2016 do 31. 12. 2016 bude v naší ordinaci čerpána řádná
dovolená. Zajistěte si, prosím, včas dostatek svých léků.

PŘEDPLATNÉ ZPRAVODAJE
Upozorňujeme předplatitele Jáchymovského zpravodaje, že některým z Vás již končí
předplatné. Pokud máte zájem o jeho obnovení, jsme tu pro Vás každý den. Po-Pá
8.00 – 12.00 a 12.30 – 17.00 hodin.
Pokud si chcete nechat Zpravodaj doručovat přímo do schránky i Vy, neváhejte
a kontaktujte nás.
IKC Jáchymov

ROZPIS ZIMNÍ ÚDRŽBY – ruční úklid

U chodníků a schodišť je pořadí úklidu vždy I. Pro zmírňování následků
povětrnostních vlivů do 4 hodin po zjištění závady ve schůdnosti.
Stanoviště separovaného odpadu se uklízí až po úklidu schodišť a pěšin.

ROZPIS ZIMNÍ ÚDRŽBY – strojní úklid
Čas výjezdu jednotlivých mechanizmů je interně stanoven ve všední dny na 4:00, v So
a Ne pak na 5:00 s možností dílčích posunů dle pokynů vedoucího střediska. Jako
posypového materiálu bude v U 900 používána sůl, v U 1400 pak kamenivo. O jejich
použití bude vždy rozhodováno dle momentálního stavu komunikace.
Sjízdnost místních komunikací I. až III. třídy se zajišťuje v níže uvedených lhůtách,
kdy pokyn k zahájení příslušného zásahu je dán neprodleně po zjištění jeho potřeby:
a) I. pořadí do 4 hodin,
b) II. pořadí do 12 hodin,
c) III. pořadí po ošetření komunikací I. a II. pořadí, nejpozději však do 48
hodin
I. MB Unimog U 900 – řidič Josef Kouřil
Ulice
Fibichova – nájezd zastávka MHD
Dvořákova
Palackého – nájezd z ulice K Lanovce (Beskyd)
LD Praha, Astorie, Radium palác, T.G.Masaryka
Lidická
Husova
Žižkova
Komenského
nájezd do B. Němcové
Slovany, DPS, pan. domy
náměstí Republiky
Mathesiova – spodní
Na Valech, Šafaříkova - nájezd
Šafaříkova
Jiráskova - nájezd
Prokopova
Svojsíkova, Bezručův vrch
Duk. hrdinů – panelové domy
ČSA - tělocvična
Parkoviště (Žižkova, Husova, Duk. hrd.- stará škola, Na Valech)

Pořadí úklidu
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
III.

II. MB Unimog U 1400 – 1. řidič Petr Taraczkozi
Ulice
Suchá
Havlíčkova
Mincovní
Mariánská
Horní a Spodní Nové Město
Rovnost – Hotel Berghof
Parkoviště pod Hornickým domem

Pořadí úklidu
I.
I.
I.
I.
I.
I.
III.

III. Traktor Z 7245 – řidič Stanislav Novotný
Ulice
Fibichova
Husova
Boženy Němcové – krátká
Boženy Němcové – dlouhá
náměstí Republiky
Na Valech
Mathesiova – horní
Hornická
Havlíčkova – Lipnická
Podhradí
Šafaříkova
Jiráskova
Parkoviště ČSA pod pizzerií U Hada

Pořadí úklidu
I.
I.
I.
I.
I.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.

IV. Bobcat – řidič Miroslav Věchet + AVANT – řidič František Fedorčák
Ulice
Chodník ulice K lanovce vč. parkoviště
Chodník mezi Dvořákovou a Karlovarskou ul.
6x autobusové zastávky
Chodník od kruh. objezdu k LL
Chodník od kruh. objezdu ke kostelu
Chodník Husova
„P“ u výjezdu Husova ul.
„P“ MěÚ
Chodník na nám. Republiky od čp. 10 k odbočce ul. Havlíčkova
Jánský vrch, od parkoviště Na Valech – Jánský vrch + komunikace p.
Stroher
Bezručův vrch
Frankovič
„P“ Na Valech
Propojovačka u bývalé ČS + propojovačka u bývalých oděvů
Školka Slovany
„P“ u zdravotního střediska
„P“ před Jednotou
chodník u Bodamu - Duk. Hrdinů (od penzionu pí Štikové směr ke
kruhovému objezdu v lázních)
„P“ Suchá + rozšířená místa (vyhýbání vozidel)
Suchá – komunikace k p. Rezákovi a Věchetovi a pí Vikové
Stanoviště separovaného odpadu ve městě i místních částech dle
potřeby

Pořadí úklidu
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
III.

VI. Traktor BCS – řidič Václav Novák
Ulice
Smetanova
Mánesova
Štěpova
Palackého

Pořadí úklidu
I.
I.
I.
I.

5. května
Bělohorská
Bývalá školka Slovany

I.
II.
III.

VII. Reform – řidič Pavel Peteřík
Pořadí úklidu
I.
I.
I.

Ulice
Ulice K Lanovce
Sport Hotel Můstek
Bratrství + komunikace a parkoviště sedačková lanovka
Ve městě dle času a potřeby

CENÍK ZA ODVOZ ODPADU NA ROK 2017
Velikost

Svoz

Svoz

Svoz

Svoz

nádoby
80 l
120 l
240 l
660 l
1100 l

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

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

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

2 x týdně
47.824,-

Vysvětlivky:
1 x za 14 dní:
38 x ročně:

svoz v sudé týdny
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. 2017 DO 15. 2. 2017 nebo ve dvou splátkách, kdy druhá
splátka je splatná do 15. 7. 2017 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 PLATBY DO POKLADNY MěÚ
Městský úřad oznamuje, že dne 28. prosince 2016 (středa), budou přijímány poslední
hotovostní platby. Dne 29. 12. 2016 a 30. 12. 2016 budou pokladny MěÚ Jáchymov
uzavřeny.

DARUJ KREV, DARUJEŠ ŽIVOT
Tímto heslem se nejspíše řídí i paní Alexandra Kubešová z Jáchymova, která má za
sebou již 40 bezpříspěvkových odběrů krve a obdržela zlatou medaili prof. MUDr.
Jana Janského.

PŘÍSPĚVKY DO LEDNOVÉHO ZPRAVODAJE
Z důvodu vánočních svátků přijímáme ČLÁNKY A PŘÍSPĚVKY DO LEDNOVÉHO
ZPRAVODAJE 2017 nejpozději do 18. 12. 2016 Příspěvky došlé po tomto datu
uveřejníme až v únorovém vydání Zpravodaje. Děkujeme za pochopení.
IKC Jáchymov.

MATRIKA – VZPOMÍNKA

VZPOMÍNÁME
Dne 27. 12. 2016 tomu bude již 9 let, co nás bez
slůvka rozloučení, náhle opustil můj milovaný
manžel, vzorný otec a super kamarád

pan Miloš Šikýř
Za tichou vzpomínku děkujeme
za celou rodinu manželka Marcela

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 středu
28. 12. 2016 od 14.00 a 15.00 hodin.
Vstupné: dospělí 50,- Kč, děti a studenti 30,-Kč
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.

CO SE U NÁS UDÁLO?
MŠE ZA VŠECHNY ZEMŘELÉ JÁCHYMOVSKÉ OBČANY
V neděli 30. října se ve Špitálním kostele uskutečnila mše za všechny zemřelé
jáchymovské občany, kteří zde v průběhu pětisetleté existence našeho města žili.
Letošní rok se nesl v duchu 500. výročí založení našeho města. Oslavy začaly 1. ledna
zvoněním na zvon Špitálního kostela v 15:16, dušičková pobožnost celý jáchymovský
jubilejní rok zakončila. Pan farář Marek Hric vzpomněl na všechny zemřelé, kteří zde
v průběhu staletí žili a působili. My, kteří zde v Jáchymově žijeme dnes, bychom nikdy
neměli zapomínat na to, co vykonali naši předci, co nám po sobě zanechali.
V zaplněném kostele si každý zavzpomínal na své blízké, kteří již nejsou mezi námi.
Po skončení mše se přítomní přemístili na hřbitov, kde byla celá pietní akce důstojně
zakončena modlitbou za všechny ty, kteří zde odpočívají na věky.
Petr Fiala, předseda komise pro přípravu oslav 500 výročí

HALLOWEEN
V sobotu 5. listopadu byl Jáchymov v zajetí duchů, strašidel a různých bubáků. Konal
se druhý ročník Halloweenu na Šlikovce. V 18:00 hodin se od jáchymovské radnice
vydali první odvážlivci na stezku odvahy, která vedla okolo dolu Svornost ke Šlikově
věži. Po cestě je čekalo plno nástrah. Museli projít pavoučím královstvím, okolo kata
a skupinky duchů, potkali smrťáka s kosou. Cestou je sledovaly velké oči a několik
menších ducháčků. Ve Šlikově věži si u vědmy tahali karty s budoucností, zazpívali si
s mrtvou nevěstou, navštívili sluj lesního strážce a u stromu duchů nechali
u Poletuchy odpočívat ducháčka, kterého si vyrobili na začátku cesty. Na konec od
hodné čarodějky dostali odměnu za to, že s odvahou prošli celou strašidelnou stezku.
Dobrovolní hasiči Jáchymov připravili pro účastníky občerstvení a oheň pro opečení
buřtů udržoval pekelný čert. Lehce poprchávalo a byla mlha a i přesto přišlo hodně
dětí, bubáků a strašidel a všichni si večer užili.
Ještě jednou děkujeme všem bubákům, duchům a strašidlům, kteří se na přípravě
a realizaci podíleli, Hasičům Jáchymov za občerstvení a všem, kteří si Halloween na
Šlikovce přišli užít i přes nepřízeň počasí.
Za Informační a kulturní centrum Jáchymov, Markéta Šikýřová

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 12. listopadu v dopoledních hodinách jsme již podruhé v tomto roce vítali
nové jáchymovské občánky. Příchozí rodiče s dětmi přivítaly děti z Mateřské školky
krátkým a moc hezkým vystoupením. Po milém projevu paní místostarostky Ingeborg
Štikové se rodiče nových občánků podepsali do pamětní knihy a pan hrabě Štěpán
Šlik pasoval miminka na Jáchymováky a rodičům předal malý dárek pro děti
a pamětní list. Poté proběhlo již tradiční focení v krásné vyřezávané kolíbce. Malým
občánkům přejeme jen to nejlepší do života a rodičům spoustu šťastných chvil se
svými ratolestmi.
Za Informační a kulturní centrum Jáchymov, Markéta Šikýřová

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Adventní čas se přiblížil a v Jáchymově jsme ho přivítali již v pátek 25. 11. 2016
rozsvícením vánočního stromu. Před kostelem sv. Jáchyma byl pro návštěvníky
připraven malý vánoční jarmark plný krásných, ručně dělaných výrobků, vánočních
dekorací či perníčků. Náměstím voněl svařáček a z jáchymovské Bylinkárny zavoněl
i čaj. V prostoru radnice byla pro děti připravena tvořivá dílna či zdobení perníčků
a přístupná byla výstava papírových betlémů. I přes některé technické problémy nám
děti ze Základní školy zazpívaly vánoční koledy a přednesly několik básniček. Děti
z Mateřské školy zvoněním na zvonečky přilákaly anděla, který se k nám snesl z nebes
a rozsvítil jáchymovský vánoční stromeček. Anděl s námi i chvilku zůstal, aby se
vyfotil se spoustou návštěvníků. Nakonec nám ještě několik vánočních
i nevánočních melodií zahrála skupina Pardálové.
Všem zúčastněným bychom rádi poděkovali za vytvoření pohodové atmosféry
a přejeme všem krásný a hlavně klidný Advent.
Po celý adventní čas bude v prostorách městské radnice k vidění výstava tradičních
i netradičních papírových betlémů, která bude přístupná až do 6. ledna 2017, a na
kterou Vás tímto srdečně zveme.
Za Informační a kulturní centrum Jáchymov, Markéta Šikýřová

MATRIKA – JUBILEA

BLAHOPŘÁNÍ
1. 12. 2016 se dožívá významného
životního jubilea paní

VĚRA SOUKUPOVÁ
Spoluobyvatelky z DPS Jáchymov přejí
mnoho
zdraví, štěstí a spokojenosti.
Věrko, děkujeme za Vaši obětavost
a pomoc ostatním.

INVENTURA V INFORMAČNÍM CENTRU
Upozorňujme své návštěvníky, že ve dnech 3. a 4. ledna 2017 bude naše Informační
centrum z důvodu inventury zavřené. 3. ledna bude zavřeno celý den a 4. ledna do
13.00 hodin. Upozorňujeme, že v průběhu inventury nebude prodáváno žádné zboží
ani pronájem parkoviště, vstupenky a místenky. Děkujeme za pochopení.
IKC Jáchymov

FOTOHÁDANKA
Přesně rok jste mohli poznávat zajímavosti našeho města. Dnes tedy poslední
fotohádanka. Kde se nachází dům, kde kdysi bydlel Mathesius?
A) u kostela sv. Jáchyma
B) vedle nové Bylinkárny

C) u knihovny
Odpověď z listopadového
čísla: B/ na bývalé škole
Odpověď očekáváme na
infocentru nejpozději do
18. 12. 2016
Fotohádanky pro vás připravovala Ladislava Kulhavá

TVOŘTE ZPRAVODAJ S NÁMI
Máte dobré nápady? Chcete se s námi o ně podělit? Pak Vás zveme od ledna ke
spolupráci s naší redakcí. A témata? Na rok 2017 jsme vymysleli tato:
1) Hospodyňka - přivítáme Vaše oblíbené, regionální či rodinné recepty, rady,
vychytávky do domácnosti… uvítáme i fotografie pro názornou představu.
2) Můj mazlíček - rádi otiskneme fotografii se základními údaji (věk, rasa, jméno…),
případně veselý příběh s Vaším zvířecím miláčkem (na ty se moc těšíme).
3) Bydlím v Jáchymově - napište nám, jaký máte vztah ke svému městu, případně, jak
jste zde zapustili kořeny.
Budeme se těšit na Vaše příběhy, které bychom chtěli vydávat od ledna 2017.
Uzávěrka bude pro leden 2017 18. prosince, dále pak vždy k 25. dni v měsíci na
adrese: ic-jachymov@volny.cz.
Za RR Ladislava Kulhavá

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
PONDĚLÍ
ČTVRTEK
DPS
22. 12.

13,00 – 18,00 hod.
13,00 – 18,00 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

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme naše čtenáře, že ve dnech od 27. 12. do 30. 12. bude knihovna
uzavřena.

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE
Dne 16. listopadu proběhlo v čítárně Městské knihovny slavnostní pasování
čtenářů. Děti s paní učitelkou Hronovou přivítala Miloslava Veselá převlečená za
královnu z pohádek.
Než byly děti pasovány na Rytíře řádu čtenářského, zahrály si krátkou hru
s písmenky a pak musely dokázat, že umí číst. Přichystána byla knížka plná krátkých
básniček. Všechny děti zvládly básničky přečíst na výbornou.
Poté je pohádková královna pasovala na Rytíře řádu čtenářského a děti svým
podpisem ztvrdily čtenářský slib. V upomínku na tento slavnostní ceremoniál si malí
čtenáři odnesli pamětní list, jedinečnou knížku Knihožrouti a malou šerpu.
Pasování se vydařilo, a tak zbývá jen popřát malým čtenářům, aby na vysvědčení
v pololetí měli všichni samé jedničky, a aby přečetli hodně krásných a zajímavých
knížek.

Miloslava Veselá

ŠKOLNÍ NOVINY
ATLETICKÝ TROJBOJ
Mateřská škola v Centru zdraví a bezpečí
Dva čtvrtky 3. a 10. listopadu se jely děti ze školky podívat a poučit do Karlových
Varů do světa záchranářů. Výletu se zúčastnily nejen děti, které docházejí do školky
nějaký ten pátek, ale i ty, které tam jsou teprve od září letošního roku.
Jak se chovat v rizikových situacích (požár, zranění, dopravní nehoda, krádež apod.)
se děti dozvídaly od záchranářů, policistů a hasičů. Oči navrch hlavy měli nejen ti
dvou až tříletí. Zdařile vyvedená jeskyně jim přinesla poučení o tom, jak s ohněm
manipulovali naši předci a co je důležité vědět o nebezpečí požáru. Dále si také
prohlédly hašičskou výstroj, sanitku a co mají k dispozici službu konající policisté.
Prohlédly si také pěkné dopravní hřiště a zkusily si, jak se bezpečně chovat
v silničním provozu.
Děkujeme profesionálům za přizpůsobení školení dětem tohoto věku.
Kolektiv učitelek MŠ

ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT
V letošním školním roce na naší základní škole zavedeme Žákovský parlament.
V každé třídě, od 3. do 9., si žáci zvolí do Žákovského parlamentu své dva zástupce
a to prostřednictvím voleb, které proběhnou od 31. 10. 2016 do 4. 11. 2016.
Co je to Žákovský parlament?
Žákovský parlament (ŽP) je hlasem všech žáků školy, přestože jeho členy jsou jen
zvolení zástupci. ŽP je prostředek, pomocí něhož se žáci učí odpovědnosti, spolupráci
a vztahu ke svému okolí. Díky svým činnostem pomáhá zlepšovat klima školy,
propojuje žáky, vedení školy, učitele i rodiče. Skrze parlament propůjčujeme žákům
díl odpovědnosti za rozhodování třídy a školy. ŽP představuje pro žáky příležitost
k pravidelnému setkávání a společnému řešení otázek.

Žákovský parlament vede koordinátor.
Koordinátor je dospělý člověk, který vede ŽP. Umí dětem naslouchat. Pomáhá
členům ŽP naučit se nové dovednosti. Témata ŽP probírá s učitelským sborem.
Informuje o aktivitách ŽP ostatní nejen ve škole, ale i rodiče a zástupce města.
Stanovuje cíle Žákovského parlamentu na školní rok. Je připraven věnovat ŽP čas
pro podporu zájmu školy a především žáků. Postupně žáky učí parlamentním
dovednostem. Nedělá práci za žáky, ale partnersky je vede. Motivuje žáky k aktivní
činnosti. Účastní se všech schůzek ŽP a nabízí rady a informace svým
parlamenťákům.
Parlamenťák (člen žákovského parlamentu) je zástupce své třídy v ŽP. Chce, aby se
ve škole lidé cítili dobře a není líný pro to něco udělat. Chodí na zasedání. Zjišťuje
názory spolužáků. Informuje o tom, co se ve škole děje. Nebojí se říct svůj názor.
Snaží se s lidmi dohodnout. Realizuje projekty. Nosí a zařizuje pomůcky na
parlament. Parlamenťáci se navzájem mají rádi a vždy se těší na společná setkání
i akce. Jsou připraveni, komunikují, navrhují, instalují, propagují a tvoří.
Kamila Žilčáková,
koordinátorka ŽP
LYŽAŘSKÝ VÝCVIK PRO ŽÁKY 2. STUPNĚ
V letošním školním roce bude naše škola pořádat lyžařský výcvik pro žáky 2. stupně.
Výcvik bude probíhat na Božím Daru od pondělí do pátku. Abychom snížili náklady,
budeme každý den dojíždět autobusem. Podmínkou je vlastní nebo půjčené lyžařské
vybavení (odborně seřízené lyže, lyžařské boty, hůlky a lyžařská helma).
Plánovaný termín: 20. 2. - 24. 2. 2017 (v případě nepříznivých sněhových podmínek
se termín posune). Cena: cca 1200,- Kč.
Tyto informace byly předány rodičům na třídních schůzkách.
TURNAJE VE FUTSALU
V úterý 22. listopadu 2016
reprezentovali chlapci druhého
stupně naši ZŠ ve futsalu.
Odhodlání a bojovnost nás
doprovázelo
celým turnajem
a chlapci se zasloužili o třetí
místo. Ve velké konkurenci a
vyrovnaném turnaji postupovalo
pouze první družstvo.
Ve čtvrtek 24. listopadu 2016
reprezentovali chlapci 6. a 7. třídy
naši základní školu. Turnaj pro
nás dopadl, jak nejhůře dopadnout mohl, a to posledním místem. Bohužel pro
tentokrát nemohu říci, že jsme bojovali, působili jsme velmi odevzdaně.
Roman Kysilka

Výsledky fotografické soutěže „PODZIM NÁS BAVÍ“
Ve dnech 7. až 21. listopadu 2016
probíhala na škole M. C. - Sklodowské
Jáchymov fotografická soutěž pro žáky
2. stupně. Úkolem bylo vyfotografovat
podzimní přírodu.
Do soutěže se přihlásilo deset účastníků.
Jakým ale bylo velikým překvapením, když
na konci soutěže došla jen jediná soutěžní
fotografie.
Jejím autorem je Erik Janeczek z 9. třídy.
Jeho fotografie je opravdu povedená.
Eriku gratulujeme ti a děkujeme za účast.
Kéž by bylo více takových snaživých žáků.
Petra Prokůpková
8. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ LITERÁRNÍ A VÝTVARNÉ SOUTĚŽE
„ O cenu Jiřího Šedého - Nejsem na světě sám“ kterou vyhlašuje Pedagogicko –
psychologická poradna Ústeckého kraje v Teplicích. Téma: I zvířata mají srdce.
Do této soutěže přispěly svými obrázky i děti ZŠ M. C. - Sklodowské. Výsledky byly
ohromující. Ze 793 soutěžících se na 19. místě umístila Kateřina Albrechtová, na 35.
místě Sabina Pultarová, na 46. místě Barbora Boudná a na 61. místě Václav Hejný.
Blahopřejeme, je to opravdu velký úspěch.
Petra Prokůpková

KLUBÍK
Školní klub je součástí Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy
Jáchymov, příspěvková organizace, ve zřizovací listině je veden v hlavní činnosti
školy od roku 2013.
Kapacita školního klubu dle vyjádření KÚ KVK ze dne 18. 7. 2016 odpovídá 120
žákům.
Pravidelná činnost - je dána týdenní skladbou řízených činností a představuje
zejména organizované, řízené a vzdělávací činnosti a aktivity zájmového vzdělávání:
 výtvarná a pracovní činnost
 dramatická a hudební aktivita
 sportovní aktivity
 vaření a příprava studené kuchyně
 odpočinková činnost
 rekreační činnost
 práce s PC, samostatné vyhledávání nových informací







příprava na vyučování
mravní příprava do života a slušné chování
hudební činnosti
keramika, pracovní činnosti a ruční práce
různé výtvarné techniky

Školní klub využívá všechny učebny školy včetně tělocvičny, školního hřiště a školní
zahrady. Přístupný je denně řádně přihlášeným žákům, kteří nenavštěvují školní
družinu.
Provozní doba školního klubu je:
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od 11:40 hod.
od 11:40 hod.
od 11:40 hod.
od 11:40 hod.
od 11:40 hod.

do 16:00 hod.
do 16:00 hod.
do 16:00 hod.
do 16:00 hod.
do 15:00 hod.

Činnost školního klubu spočívá také v činnosti zájmových kroužků, které svou činnost
realizují v odpoledních hodinách ve volných třídách.
Kroužky jsou nabízeny v době od 13,00 – 16,00. Kroužek má zpravidla délku 60
minut.
Ve školním roce 2016/2017 probíhají na základní škole tyto kroužky:
Název kroužku

Den

Hodina

Kapacita

Třída

Vedoucí kroužku
p. Petra Prokůpková

TVOŘÍLEK

čtvrtek

14.00 – 16:00

12

3. – 9.

Atletický kroužek

úterý

14:30 – 15:30

15

5. – 6.

Rytmická cvičení

pondělí

14:00 – 15:00

15

1. – 4.

Sborový zpěv

středa

14:00 – 15:00

neomezeno

2. – 9.

CURIE-MOVIE
FOTOGRAFIE

pondělí

14:00 – 15:00

15

5. – 9.

Bc. Aneta Kůsová
p. Roman Kysilka

Keramický
kroužek

pondělí

14:00 – 16:00

6

1. – 5.

p. Miroslav Dvořák

Školní klub se snaží prohlubovat
a upevňovat spolupráci s rodiči
a zlepšovat vztahy mezi školou
a rodinou.

Ing. Michal Havlíček
Mgr. Marcela Málková
Bc. Kateřina Kalvasová

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: uzavřena
Z důvodu zásadní přestavby stálé expozice a částečně i prostor celého muzea bude
muzeum do jara 2017 zavřené.

Výstava: Obraz Jáchymova v literatuře
1. 11. - 31. 12. 2016
Za pět set let své existence se Jáchymov významně zapsal nejen do českých dějin, ale
i do české slovesnosti. Výstava rekapituluje napříč historií i žánry písemné zprávy
o slavných i méně slavných dobách města, o krajině, z níž vyrostlo, o lidech, kteří zde
žili a umírali.
Expozice je rozdělena do čtyř tematických oddílů - Jáchymov ve vzpomínkách
/ dokumentech, Jáchymov v poezii a próze, Jáchymov v pověstech a pohádkách
a Jáchymov v kázáních a předpisech. Samostatnou částí je expozice připomínající
život a dílo spisovatele Karla Pecky, který strávil v pracovních táborech na
Jáchymovsku téměř deset let života.
Literární expozice k 500. výročí založení města vznikla ve spolupráci Spolku Dobrá
čeština a Vysoké školy kreativní komunikace.

Adventní koncert: Poslouchejte křesťané
Neděle 4. 12. 2016 od 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 a také Irská suita sestavená
z tradičních irských a anglických vánočních písní. O vánoční pohádku se tradičně
postará Lucie Domesová Vedle DaD kvintetu spoluúčinkuje Velmi malý komorní
orchestr Varvary Divišové a Příležitostný komorní pěvecký sbor Varvary Divišové.

Soutěž: O Pohár Královské mincovny
5. - 6. 12. 2016
Již třináctý ročník soutěže žáků ZŠ a SŠ ve znalostech českých dějin ve
středoevropském kontextu, dějin kraje a orientaci v regionu nabídne nejen soutěžní
klání o hodnotné knihy a ceny, ale též pobaví. Soutěž si získala za dobu svého trvání
mezi školami velkou oblibu.

ŽÁCI 1. STUPNĚ V MUZEU
V listopadu se v muzeu vystřídali žáci jáchymovské školy. Seznamovali se s historií
a současností našeho města a různými osobnostmi. Velice poutavě třídy provázela
vedoucí muzea paní M. Palánová. Doufejme, že si toho děti zapamatují co nejvíce.
Za jáchymovské muzeum Ladislava Kulhavá

KULTURNÍ PROGRAM PROSINEC 2016
BĚHOUNEK
1. 12. čtvrtek 15:00hod.
zimní zahrada
KONCERT SVĚTOVÝCH MELODIÍ
Na klavír hraje Jan Spira.

vstup volný

2. 12. pátek 19:00 hod.

zimní zahrada
vstup volný
TANEČNÍ VEČER S PROGRAMEM
Během večera dvě stepařská vystoupení ve vánočním duchu. K tanci a poslechu
hraje Duo Sunny and Tony.
6. 12. úterý 19:30.

sál
vstupné 100 Kč
PO-PO TRIO zpívá SWING
Dámské vokální trio z Karlových Varů v obsazení Karolína Kučerová, Klára
Svobodová, Miroslava Lendělová, doprovodí brilantní klavírista Karel Šimandl.
Z programu: Hallo Dolly, Beatles, Hallelujah, Jaroslav Ježek – Bugatti step, Svítá,
písničky ze starých českých filmů - Jen pro ten dnešní den Hm hm… aj.
15. 12. čtvrtek 15:00 hod.
zimní zahrada
CHOPINOVY A STRAUSSOVY VALČÍKY
v podání klavíristy Igora Kotova, absolventa moskevské konzervatoře.

vstup volný

23. 12. pátek 19:00 hod.
zimní zahrada
vstup volný
HUDBA PRO VÁNOČNÍ NÁLADU
Vánoční písně a náladové melodie v podání Live Dua Libuše Smetanové.
sál
vstup volný
ŠTĚDROVEČERNÍ KONCERT
Účinkuje: soubor FAMILY z Karlových Varů. Představí se muzikální rodina
Pitrova, rodiče profesionální hudebníci a jejich nadané děti. Program:
G. F. Händel, G. P. Telemann, A. Dvořák aj.
24. 12. sobota 20:00 hod.

25. 12. neděle 19.30 hod.
sál
vstup volný
VÁNOČNÍ KONCERT VOKÁLNÍHO KVARTETA BOHEMIA VOICE – Praha
soprán Zuzana Seibertová, mezzosoprán Elin Špidlová, tenor Bronislav Palowski,
basbaryton Lukáš Sládek.
26. 12. pondělí 19:30 hod.
sál
vstupné 120 Kč
SPOLEČENSKÝ VEČER S TANCEM a módní přehlídkou ve stylu „ retro“
Taneční a stepařský retro-program s dobovou módní přehlídkou z přelomu století
a 1. republiky v podání Centra tance Harmonie z Karlových Varů. Těšit se můžete na
francouzský kankán, charleston, kabaretní tance – Mack the Knife, swing, step dobové kostýmy, líčení, účesy a rekvizity. Zahraje Duo Live Libuše Smetanové.

29. 12. čtvrtek 19:30 hod.
sál
vstupné 150 Kč
OPERA, OPERETA, MUZIKÁL (v kostýmech)
Přední česká sopranistka Jana Štěrbová zpívá slavné operní árie, operetní
a muzikálové melodie. Zazní např. árie z Mozartovy Figarovy svatby - Cherubino,
"Voi, che sapete“, z Bizetovy Carmen – Habanera a další. Klavírní doprovod – Táňa
Vaněčková.
1. 1. 2017 neděle 19:30 hod.
sál
vstup volný
NOVOROČNÍ KONCERT SLAVNÝCH MELODIÍ
Účinkují: Christina Kluge /BRD/ a Jaroslav Mrázek - zpěv Jiří Hošek – violoncello,
Daniel Wiesner – klavír Christina Kluge – soprán. Jaroslav Mrázek – tenor. Jiří
Hošek – violoncello. Daniel Wiesner – klavír.

CURIE - kavárna
5. 12. pondělí 19:30 hod.

vstup zdarma

MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA
K tanci a poslechu hraje Jan Zumr.
7. 12. středa 19:30 hod.

vstupné 100 Kč

VÁNOČNÍ KONCERT NEVIDOMÉHO ZPĚVÁKA A KLAVÍRISTY HONZY JAREŠE

Program plný energie a pozitivních emocí, ve kterém zazní nejenom české i světové
koledy a vánoční písně, ale také legendy populární hudby. V podání Honzy Jareše.
13. 12. úterý 19:30 hod.

vstupné 100 Kč

OD BACHA PO OFFENBACHA
Koncert karlovarského souboru DUO LYRA ve složení Vladislav Liněckij - housle,
Jan Spira - klavír. V první polovině programu uslyšíte slavné maličkosti klasiků, dále
melodie z muzikálů Kabaret, Dracula, Evita, Cats, Jesus Christ Super Star, směs
skladeb Glenna Millera, Monti – Czardas

24. 12. sobota 20:00 hod.

vstup zdarma

ŠTĚDROVEČERNÍ KONCERT
Monika Cimprich (Švýcarsko) - housle, Jarmila Štruncová (Česká republika) klavír. Z programu: J. S. Bach: Cantabile, G. Tartini: Sonáta g moll, A. Corelli: La
Folia, Fritz Kreisler: Preludium a Allegro aj.
27. 12. úterý 19:30 hod.

vstupné 100,- Kč

VÁNOCE LETEM SVĚTEM
Lidé po celém světě slaví vánoční čas hudbou, která je odrazem jejich kultury
a historické tradice. Koncert Vánoce letem světem vám přiblíží toto rozdílné kulturní
vnímání projevené skrze hudbu. Na programu koledy a tematické skladby z celého
světa. Vystoupí sopranistka Jana Štěrbová za klavírního doprovodu paní Táni
Vaněčkové.

1. 1. 2017 neděle 19:30 hod.
vstupné zdarma
NOVOROČNÍ KONCERT DIXIELAND MESSENGERS PRAHA
Původní improvizovaný americký dixieland. Tato hudba byla hraná v New Orleans,
New Yorku a Chicagu, hlavně Luisem Armstrongem a dalšími orchestry.

KULTURNÍ DŮM
30. 12. pátek 20:00 hod.
vstupné 150 Kč
FELIX SLOVÁČEK & ČERVENÍ PANTEŘI – předsilvestrovský koncert
Bigband Červení Panteři z Nové Role u Karlových Varů si za deset let své existence
získal uznání a je pravidelně zván na významné kulturní akce na obou stranách
krušnohorského pohraničí. Soubor má bohatý repertoár, více než sto skladeb, v rytmu
swingu, latiny, rokenrolu a jiných tanečních skladeb. V rámci předsilvestrovského
koncertu v Jáchymově mimo jiné představí lidové a vánoční písně ve swingové
úpravě. Jako vzácný host vystoupí slavný český saxofonista Felix Slováček, který je
nejvíce znám z účinkování v orchestru Ladislava Štaidla, který doprovázel Karla
Gotta.

KOSTEL SVATÉHO JÁCHYMA
9. 12. pátek 19:30 hod.
vstupné 190 Kč
ADVENTNÍ VARHANNÍ KONCERT
rozezní zvuk královského nástroje nádherný prostor kostela sv. Jáchyma.
V programu koncertu zazní slavná varhanní díla J. S. Bacha, A. Vivaldiho,
F. Mendelssohna - Bartholdyho a C. Francka. Varhany - Michaela Káčerková
(Praha / Leipzig)
22. 12. čtvrtek 19:30 hod.
vstupné 50 Kč
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ J. J. RYBY
Karlovarský pěvecký sbor (KPS) ročně připraví na tři desítky koncertů, včetně
nejžádanější České mše vánoční Jakuba Jana Ryby. Sbor mnohokrát úspěšně
reprezentoval českou hudbu a sborový zpěv také v zahraničí (Německo, Francie,
Rakousko, Dánsko, Lotyšsko aj.)

KINO RADIUM JÁCHYMOV
3. 12. sobota 17:00, 19:30
vstupné 70 Kč
ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ: ZA ZRCADLEM
Dobrodružný / Rodinný / Fantasy / USA / 2016 / 113 min
Alenka Kingsleighová se ujala řemesla po svém otci a strávila několik posledních let
na divokých vlnách světových oceánů jako mořeplavkyně. Po svém návratu do
Londýna objeví kouzelné zrcadlo, skrz které se dostane zpět do fantastické Říše divů,
kde se znovu shledá se svými starými známými... Hrají: Johnny Depp, Mia
Wasikowska, Helena Bonham Carter...

7. 12. středa 19:30

vstupné 70 Kč

NORMÁLNÍ AUTISTICKÝ FILM
Dokumentární / Česko / 2016 / 90 min
Pět obdivuhodných dětí, jež společnost shodně opatřila nelichotivou nálepkou
„autista". Upřímný, přemýšlivý Lukáš má osobitý smysl pro humor, miluje film a píše
vlastní scénáře. Klavírní virtuos Denis dokáže zahrát náročné skladby vážné hudby,
je nesmírně inteligentní a sečtělý. Malého prince zbožňuje natolik, že se k němu
neustále vrací. Majda zase ráda rapuje, a jelikož se ničeho neostýchá, okolní svět ve
svých textech obnažuje s odzbrojující přesností. Přední český dokumentarista
s unikátním autorským viděním nás však nabádá...

10. 12. sobota 17:00

vstupné 30 Kč

TŘI OŘÍŠKY PRO POPELKU
Pohádka / Československo / Východní Německo / 1973 / 75 min
Popelka – klasika, ke které není potřeba žádných komentářů a slov. Hrají: Libuše
Šafránková, Pavel Trávníček...

10. 12. sobota 19:30

vstupné 70 Kč

REVENANT ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
Dobrodružný / Drama / Thriller / Western / USA / 2015 / 156 min /od 15 let
Snímek je založen na stejnojmenné knize z roku 2002 od Michaela Punke a je
inspirován životem hraničáře Hugha Glasse, žijícího v letech 1780 až 1833, kterého
v hlavní roli ztvárnil Leonardo DiCaprio. Revenant Zmrtvýchvstání aneb Jak si
Leonardo DiCaprio pro Oscara přes mrtvoly šel.
14. 12. středa 19:30

vstupné 70 Kč

ČTVERY VÁNOCE
Komedie / Drama / Romantický / USA / Německo / 2008 /85 min
Jeden šťastný pár, čtveřice rozvedených rodičů a Vánoce rozdělené na čtyři díly.
Sváteční den se rychle vymkne kontrole a nastává opravdický vánoční blázinec.
Hrají: Vince Vaughn, Reese Witherspoon...

17. 12. sobota 17:00

vstupné 30 Kč

DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ
Animovaný / Komedie / USA / 2016 / 95 min
Přichází ledová událost roku a s ní mamuti Manny, Ellie a Broskvička, něco jako
lenochod jménem Sid, tygr Diego nebo vačičáci Crash a Eddie. Nezapomněli jsme na
někoho? Samozřejmě – na toho nejdůležitějšího, veverčáka Scrata. Ten, jak je jeho
nedobrým zvykem, ve snaze ulovit konečně věčně prchající žalud způsobí nehodu,
z níž se vyklube katastrofa...

vstupné 70 Kč

17. 12. sobota 19:30

TEORIE TYGRA
Road movie / Komedie / Drama / Česko / 2016 / 101 min
Veterinář Jan už toho má dost. Poslední kapkou je smrt tchána, kterému taky došly
síly a trpělivost. Babička totiž vždy rozhodovala o jeho životě, stáří, a nakonec
i o tom, jak a kde bude pohřbený. Nerespektovala žádné jeho přání a touhu, v dobré
víře, že ona sama vždy a lépe než on ví, co je pro něj dobré a správné. Hrají: Jiří
Bartoška, Eliška Balzerová, Tatiana Vilhelmová, Jiří Havelka, Pavla Beretová, Jakub
Kohák...
21. 12. středa 19:30

vstupné 70 Kč

TRABLE O VÁNOCÍCH
Komedie / Drama / USA / 2015 / 107 min / od 12 let
Ve skvěle obsazené komedii o vánočních svátcích sledujeme členy širší rodiny, kteří
se snaží tradičně sejít, aby společně oslavili svátky. Hrají: Diane Keaton, John
Goodman, Olivia Wilde, Amanda Seyfried, Marisa Tomei, Ed Helms ...
28. 12. středa 17:00

vstupné 30 Kč

KUNG FU PANDA 3
Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný / USA / Čína / 2016 / 94 min
Jedna z nejúspěšnějších animovaných sérií na světě se vrací a v jejím čele nestojí
nikdo jiný než slavný kung-fu bojovník, tak trochu i do šířky urostlý panda Po. A vše
začne tím, že se znenadání objeví Poův ztracený biologický otec...
28. 12. středa 19:30

vstupné 70 Kč

WARCRAFT: PRVNÍ STŘET
Fantasy / Dobrodružný / Akční / USA /2016 /123 min / od 12 let
Království Azeroth a říše Draneor se od sebe nemohou lišit víc. Azeroth je vzkvétající
říše lidí, v níž moudře panuje král Llane (Dominic Cooper). Jeho vojsko vedené
rytířem Lotharem (Travis Fimmel) a společenství mocných kouzelníků v čele s mágem
Medivhem (Ben Foster) důsledně chrání mírumilovnou civilizaci. V Draenoru
představuje život permanentní boj mezi znepřátelenými rasami Orků, jež spojí až
neporazitelný nepřítel, nákaza, která v jejich zemi postupně ničí vše živé. Hrají:
Travis Fimmel, Paula Patton, Ben Foster, Dominic Cooper...

CO CHYSTÁME NA LEDEN?
14. 1. 2017 od 15.00 hodin
HLEDÁ SE YETTY – dobrodružná výprava po stopách sněžného muže pro malé
i velké lovce. Přijďte se pobavit a prožít bezva zimní den se svými dětmi.
Těší se na Vás YETTY TEAM.

KOLO PŘÍBĚHŮ
Čtení z Kola příběhů
V sobotu 19. listopadu se v Penzionu a restauraci U Šlika konalo již třetí čtení
z Kola příběhů. Model důlního kola, v kterém jsou příběhy umístěny, byl slavnostně
odhalen letos 1. července v rámci oslav 500. výročí založení našeho města.
Návštěvníci si poslechli příběh zakladatele města Štěpána Šlika. Tentokrát zazněly
příběhy tři. Příběh významného jáchymovského architekta Franze Rehna rozpoutal
dlouhou diskuzi k jeho stavbám, které dodnes zdobí Jáchymov. Příběh důlního
inženýra Josefa Štěpa přečetla paní Lucie Holá, příbuzná tohoto významného muže,
bez nějž by jen těžko existovaly v Jáchymově lázně. Jako poslední přečetl pan Vít
Laitl příběh pana Adolfa Patery, který stál u zrodu továrny na uranové barvy.
Zaplněná restaurace byla na závěr ohromena názornou ukázkou pana Jaroslava
Ochece, v jehož rukou se pod UV lampou rozzářilo uranové sklo.
Pokud se i Vy zajímáte o osudy lidí spojené s Jáchymovem, zavítejte přímo ke kolu na
jáchymovskou radnici, nebo přijďte na další čtení, které proběhne v příštím roce.
Můžete nám přinést další příběh do jáchymovské mozaiky osudů zdejších lidí, nebo
jen přijít strávit příjemný večer povídáním o zajímavých lidech našeho města.
Za redakční radu Kola příběhů
Petr Fiala

SKAUTSKÉ STŘEDISKO ARNIKA
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 sobotu 24. prosince v 9:00 - 9:15 před zdravotní středisko, v 9:30 - 9:45 před
Mincovnu, 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 2017
všem lidem dobré vůle
za skautské středisko Arnika Jáchymov
přeje
Tomáš Barth, vedoucí střediska

