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VÍTE ŽE?
Mezinárodní den seniorů je věnován
našim rodičům, prarodičům, maminkám,
tatínkům, babičkám a dědečkům. Je to den,
který ukazuje na to, že bychom si měli
uvědomit, s čím vším se musí potýkat
senioři. Zastavme se na chvilku,
vzpomeňme na svoje blízké a tento den
oslavme spolu s nimi.
Setkání seniorů v Jáchymově se stalo
velice oblíbenou akcí, při níž se potkávají
naši dříve narození občané. Velice milé
a příjemné posezení v bývalé radniční
restauraci zahájila v podvečer 12. 10.
paní doktorka Hornátová a paní
místostarostka Štiková. Představena byla
také kapela „Fšehochuť“, která potěšila
přítomné krásnými písničkami a přispěla k pohodové atmosféře. Pozadu nezůstala
ani paní Plačková, která přednesla lechtivý vtip. Ten všechny rozesmál, uvolnil
a sklidil veliký potlesk. Dorazila i naše oblíbená „babi Kortánková“, kterou jsme
opravdu moc rádi viděli. Nutno říci, že se všichni opravdu dobře bavili. Povídalo se,
tančilo i zpívalo a celkově nám všem společně bylo dobře. Je moc fajn, když se
potkávají generace a my se již dneska těšíme na další společná setkání. Kdo ví, třeba
v listopadu na zájezdu do Kynšperského pivovaru.
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SLOVO MÍSTOSTAROSTKY
Vážení spoluobčané,
touto cestou bych chtěla popřát všem mnoho úspěchů, pohody a zdraví. Věřím,
že i nadále se s vámi budu setkávat na akcích, které se budou pořádat pod záštitou
města.
Novým zastupitelům přeji do dalšího období při jednáních dohodu na konstruktivních
řešení ve prospěch všech občanů.
Uvědomme si, že Jáchymov je „naše“ město a jsme to my všichni, kdo můžeme
přiložit ruku k dílu a podílet se na jeho zvelebování.
Všechno nejlepší všem přeje
Štiková Ingeborg

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
22. zasedání rady města ze dne 2. října 2018:
 schválila finanční příspěvek formou daru na pořádání závodu na horských
kolech v rámci Poháru Peruna 2018 a to ve výši 5.000,- Kč pro společnost
Pohár Peruna, z.s. se sídlem v Klášterci nad Ohří
 souhlasí s výsadbou „Stromu republiky“
 schválila firmu HAREX INVEST s.r.o., k provedení kompletní změny
dopravního značení a vytvoření nových kolmých parkovacích míst v ul.
K Lanovce dle projektové dokumentace
 ukládá OHS zajistit mobilní toalety na rok 2019 a to na těchto místech:
Špitální kostelík, ZŠ Jáchymov, cyklostezka a hřiště Slovany
23. zasedání rady města ze dne 5. října 2018:
 zrušila veřejnou zakázku Montánní kulturní dědictví č. projektu 100265914 –
Vybavení expozice knihovny latinské školy, část 2 – nábytek a to z důvodu, že
zadavatel použil při zveřejnění formuláře ve věstníku VZ formulář F02
(namísto Vyhláškou stanoveného formuláře CZ 02)., rozhodl zadavatel ve
smyslu § 127 odst. 2, písm. d) zákona 134/2016 Sb., o zrušení zadávacího
řízení v předmětné části veřejné zakázky
24. zasedání rady města ze dne 16. října 2018:
 schválila v předloženém znění Smlouvu o nájmu světelné vánoční výzdoby pro
rok 2018, uzavřenou mezi Městem Jáchymov a MK – mont illuminations s r.o.
se sídlem Průmyslová 6, Klášterec nad Ohří (týká se nazdobení ul. K Lanovce,
kruhového objezdu a prostoru u radnice)
 ukládá OHS zajistit řádné připojení vánočního stromu

 schválila nabídku firmy - Miloš Kratochvíl – lesnické, zahradnické, zemědělské
úklidové práce a služby, Nové Stanovice 1, 360 01 Karlovy Vary za cenu
432 869,- Kč
 ukládá OHS doplnit nabídku Parkové úpravy za kostelem sv. Jáchyma
osazením mobiliáře a dětskými prolézačky
Zpracovala: Hynková

OZNÁMENÍ
TERMÍNY AKCÍ DO KONCE ROKU 2018
Akce jsou připraveny ve spolupráci IKC Jáchymov, Město Jáchymov a Kulturní
komise města a schvalovány jsou vždy v říjnu roku předchozího. Věříme,
že si z programu vyberete. Budeme se na Vás těšit. Pokud máte chuť spolupracovat,
tak jste vítáni (stánek, strašidlo, dobré nápady a další). Zrušení akce, změna termínu
i času možná.

DOVOLENÁ MUDr. HANDRYCHOVÉ
Plánovaná dovolená v naší ordinaci je 6. 11. a 8. 11. 2018. Dále upozorňujeme, že
v úterý 9. 11. 2018 budeme ordinovat jen od 7.30 do 9.30 hod.
Děkujeme za pochopení.
MUDr. Erika Handrychová

POPLATEK – HROBOVÉ MÍSTO
Oznamujeme všem poplatníkům, kteří dosud neuhradili poplatek za pronájem
hrobového místa – nebo pronájem kolumbária, aby tak učinili do 30. 11. 2018,
v úřední dny (pondělí, středa) na zdejším městském úřadě, I. patro, č. dv. 4.

VÝZVA PRO MÍSTNÍ PODNIKATELE
V pátek 30. 11. 2018 od 17.00 hodin se uskuteční u kostela sv. Jáchyma rozsvěcení
vánočního stromu. Chcete-li prezentovat cokoli s vánoční tématikou nebo můžete

nabídnout návštěvníkům služby v oblasti pohostinství, přihlaste se nejpozději
k 20. 11. 2018 na Informační centrum v Jáchymově osobně, telefonicky či e-mailem.
Tel.: 353 811 379, e-mail: ic-jachymov@volny.cz.

UPOZORNĚNÍ – ČÍSLA POPISNÁ
Městský
úřad
Jáchymov
upozorňuje vlastníky všech nemovitostí
v katastru Jáchymova na dodržování
Zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 32,
odst. 1, v platné znění, kde se uvádí:
,,Vlastník nemovitosti je povinen na
svůj náklad označit budovu čísly
určenými obecním úřadem a udržovat
je v řádném stavu. Barvu a provedení
čísel určuje obecní úřad.“
Vlastníci nemovitostí, kteří nemají své
nemovitosti označeny přiděleným
popisným či evidenčním číslem, jsou
povinni tak učinit nejpozději do
31. 01. 2019. Jakékoliv dotazy
a připomínky můžete konzultovat
s Lubošem Kožušníkem, tel. 353 808
118, nebo osobně na Městském úřadě
v Jáchymově, I. patro, č. dv. 11,
v úřední dny pondělí a středa.
Luboš Kožušník
kontrolní pracovník MěÚ Jáchymov

KOMPOSTÉRY - INFORMACE
Město Jáchymov v řádném termínu podalo žádost „Podpora domácího
kompostování-Město Jáchymov“ v rámci dotace OPŽP, prioritní osa 3, specifický cíl
3.1 Prevence vzniku odpadů. Žádost byla přijata a v současné době probíhá kontrola.
Výsledky budou známy až kolem 20. 2. 2019 dle rozpisu fondu. O rozhodnutí fondu
budete informováni v Jáchymovském zpravodaji, kde dostanete zároveň informace,
jak se bude postupovat při předávání kompostérů jednotlivým žadatelům, kteří si včas
podali žádost o kompostér.
Luboš Kožušník
.........................................................................................................................................
Upozorňujeme pravidelné pisatele článků do našeho Zpravodaje, že příjem
příspěvků pro lednový Zpravodaj 2019 je nejpozději 15. 12. 2018. Děkujeme za
pochopení a přejeme všem krásný zbytek podzimu.

CO SE U NÁS UDÁLO?
Co se událo v říjnu?
Mimo voleb jsme se mohli zúčastnit již tradičního pochodu O jáchymovský tolar.
V letošním roce se jej zúčastnilo cca 300 osob. Startovalo se z Informačního centra
a po registraci si každý vybral svou trasu. Celou akci zaštítil Klub českých turistů.
V neděli 7. října jsme se vydali na „Klobouk“, kde se pořádal další ročník Drakiády.
Po patnácté hodině se nad „Kloboukem“ vznášelo a létalo přes 50 draků. Vyhráli
všichni, kdo dorazili a včas se zaregistrovali. Dokonce jsme ohodnotili i dva doma
vyrobené draky 😊
V pátek 12. října jsme přivítali na radnici naše seniory, kterým k příjemnému
večeru zahrála skupina Fšehochuť a děvčata z Krajského úřadu v Karlových Varech
seznámila všechny přítomné se senior pasy. Více jste se již dočetli u fotky z titulní
strany. V sobotu 21. října jsme se sešli v tělocvičně TJ Jáchymov, kde se uskutečnil
další ročník Nohejbalového turnaje O pohár starosty města. V letošním ročníku se
zapojilo sedm týmů a předvedly velice dobré a vyrovnané zápasy.
Město se zapojilo také do celorepublikové akce ke stému výročí založení
Československa a 25.10. v 15.00 hodin byl zasazen strom svobody. Celý den měly děti
ze ZŠ projektový den, připravily vše pro zasazení lípy, připravily krátké recitační
a hudební pásmo. Spolu s paní místostarostkou a paní ředitelkou poté strom spolu
s návštěvníky zasypaly. Paní místostarostka přednesla slavností projev a všem
popřála mnoho hrdosti na to, že jsme Češi. Všichni, co se zúčastnili, obdrželi butony
s T. G. Masarykem, a s logem sázení stromů spolu s českou vlaječkou. Věříme, že se
symbolu naší státnosti v Jáchymově bude dařit a děti budou pyšné, že se podílely na
jeho sázení.
Na konci měsíce nás čekala ještě Stezka duchů ke Šlikovce, ale o tom až příště, ....
Za IKC Anna Plačková

Foto by Marta Husáková

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

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: 100,- Kč, snížené 60,- Kč, pro školy 40,- Kč.
Stálá expozice: Jáchymov v zrcadle času - dějiny města, geologie a mineralogie
Krušných hor, archeologické nálezy z Královské mincovny, rudné hornictví 16. století
rozšířené o novou expozici hornictví ve sklepení, velkoplošný pohyblivý model dolu,
numismatika a mincovnictví. Unikátní knihovna jáchymovské latinské školy
z 16. století (knihy o hornictví a hutnictví přírodovědce Georgia Agricoly, ukázky
z děl pastora Johanna Mathesia a hudebního skladatele Nickla Hermanna), epitafní
obrazy. Krušnohorský národopis - zemědělské stroje, nářadí a historické fotografie,
krušnohorská jizba, lidové kroje. Tábory politických vězňů při jáchymovských
uranových dolech po roce 1950. Historie jáchymovského radonového lázeňství
a dobová lékařská ordinace, jáchymovské demolice.
Součástí je výstava přibližující hudební minulost života v krušnohorské oblasti.
Výstava rozdělená do několika tematických sekcí prezentuje kolem stovky zajímavých
exponátů od hudebních nástrojů přes tištěné záznamy po různá umělecká a lidová
ztvárnění hudebního života.

PŘEDNÁŠKA: Terénní průzkum v projektu ArchaeoMontan 2018.
Archeologické nálezy a jejich svědectví
Sobota 3. 11. 2018, začátek v 17.00 hodin
Přednášející Ondřej Malina z Národního památkového ústavu v Lokti se zaměří na
nejvýznamnější nálezy z letos ukončeného projektu ArchaeoMontan 2018. Želízko
a mlátek, symbolické a zároveň nejpoužívanější hornické nástroje, ale i řadu dalších
a méně známých součástí vybavení drobných i velkých důlních provozů budou
představeny na řadě příkladů z krušnohorských lokalit a dobových vyobrazení.

PŘEDNÁŠKA: Národní kulturní památka Rudá věž smrti
Sobota 24. 11. 2018, začátek v 17.00 hodin
Ľubomír Modrovič z Národního památkového ústavu v Praze seznámí s historií tzv.
Oddělení technické kontroly, blízkého tábora „L“ a jeho obyvatel a také se
současností a možnou budoucností Národní kulturní památky Rudá věž smrti ve
Vykmanově u Ostrova.
V 50. letech minulého století pracovalo v Jáchymovských dolech na 74 000 vězňů
a řada civilistů, kteří vykonali neuvěřitelné množství práce, které je dodnes vidět
v okolí Jáchymova v podobě zarostlých rozsáhlých hald. Bylo vytěženo ohromné
množství materiálu, který bylo nutno zpracovat, roztřídit a na konec získanou
uranovou rudu připravit k transportu do Sovětského svazu. Toto konečné zpracování
uranové rudy se řadu let dělo v tzv. Oddělení technické kontroly.

MATRIKA – placená inzerce
VZPOMÍNKA
6. listopadu by oslavila naše drahá
maminka

paní Julie Matvijová
85 let

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
10,00 – 12, 00
ČTVRTEK
DPS návštěva 29. 11.
NEDĚLE
25.11.

13,00 – 18,00 hod.
13,00 – 16,00 hod.
13,00 – 18,00 hod.
10,00 – 11,00 hod.
13,00 – 17,00 hod.

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

KNIHOVNA V LISTOPADU
Hned 1. listopadu se opět sejdeme s maminkami a miminky v rámci akce Bookstart.
Další týden navštívíme 1. třídu v ZŠ s besedou Hravouka a 7. a 14. listopadu
zamíříme do MŠ s kouzelnou knížkou. Dále úspěšně pokračuje Virtuální univerzita
třetího věku a Lovci perel si mohou přijít pro odměnu. Přijďte do knihovny a nudit se
nebudete .
Vaše knihovnice

KULTURNÍ PROGRAM LISTOPAD 2018
RADIUM PALACE
1. 11. čtvrtek 20:00 hod.
sál
vstupné 160 Kč
OPERETNÍ A OPERNÍ VEČER S NOEMOU
Představí se vynikající česká sopranistka Noema Erba a Artemy Nagy – mladý ruský
tenor a v neposlední řadě Stefano Scalise – výjimečný talent klavírního světa.
Nenechte si ujít koncert, na kterém zazní opera, opereta, ale i skladby pro klavír
slavných skladatelů A.Dvořák, G. Puccini, G. Bizet, G. Verdi, F. Lehár, F. Chopin
a dalších).
8. 11. čtvrtek, 20:00 hod.
sál
vstupné 160 Kč
VEČER ŠANSONŮ VE FRANCOUZSKÉM ORIGINÁLE
s klavírní improvizací v podání Svatavy Luhanové Jirouškové – zpěv, Martiny
Mudrové Reichové – klavír. Umělkyně spolupracuje s významnými interprety
a hudebními komorními tělesy (L. Brabec, P. Eben, Panochovo kvarteto, Kvarteto
B. Martinů, M. Sobaz, ad.).
12. 11. pondělí 19:30 hod.
bar
vstupné zdarma
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?... přeci
o paní Kateřině Bílkové, majitelce vyhlášené krušnohorské Bylinkárny zde
v Jáchymově.
22. 11. čtvrtek 20:00 hod.

sál
vstupné 140 Kč
PO-PO TRIO
Dámské vokální trio z Karlových Varů Vám zpříjemní večer swingovými písničkami
z Čech i celého světa. Zpívá Karolína Kučerová, Klára Svobodová a Mirka
Lendělová. Klavírní doprovod Karel Šimandl.
26. 11. pondělí 19:30 hod.
bar
vstupné zdarma
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?... přeci
o paní Kateřině Bílkové, majitelce vyhlášené krušnohorské Bylinkárny zde
v Jáchymově.

BĚHOUNEK
5. 11. pondělí 19:30 hod.
sál
vstupné 50 Kč
PROCHÁZKA JÁCHYMOVEM S DOTYKEM MINULOSTI
Přednáška s promítáním. Historie Jáchymova. Přednáší Ing. Jaroslav Ochec.

13. 11. úterý 19:30 hod.
sál
vstupné 160 Kč
KONCERT NEJSLAVNĚJŠÍCH OPERETNÍCH A MUZIKÁLOVÝCH SKLADEB
Věra Likérová – soprán, houslový doprovod Jitka Jiříčková, klavírní doprovod Vítězslav Podrazil.
12. 11. pondělí 19:30 hod.
sál
vstupné 150 Kč
TRÉNINK PAMĚTI A PREVENCE ALZHEIMERA
Začínáte zapomínat? Přijďte na přednášku. Ing. Aleš Procházka, akreditovaný trenér
paměti II. st. Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging.
15. 11. čtvrtek 15:30 hod.
zimní zahrada
vstup volný
KONCERT CHOPINA & STRAUSSE
Na klavír hraje Igor Kotov, známé skladby v podání absolventa petrohradské
konzervatoře.
19. 11. pondělí 19:30 hod.
sál
vstup volný
PŘEDNÁŠKA JAK NA PREVENCI CIVILIZAČNÍCH CHOROB
Jak omezit dopad chemických léků na lidský organismus. Na programu jsou
i ochutnávky a zajímavý chemický pokus. Přednáší Ing. Klára Fialová.
26. 11. pondělí 19:30 hod.
sál
vstupné 150 Kč
TRÉNINK PAMĚTI A PREVENCE ALZHEIMERA
Začínáte zapomínat? Přijďte na přednášku. Ing. Aleš Procházka, akreditovaný trenér
paměti II. st. Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging.
27. 11. úterý 19:30 hod.

sál
vstupné 140 Kč
DUO RONDO
Renata Pitrová - cembalo, klavír Petr Pitra – violoncello. Náplň koncertů je
různorodá od staré hudby přes klasické sonáty až ke skladbám vrcholných romantiků
a autorů 20. století. Pro lázeňské publikum si tentokrát připravili "Pop Classics"
29. 11. čtvrtek 15:30 hod.
zimní zahrada
KONCERT JAZZOVÝCH MELODIÍ
Na klavír hraje Igor Kotov známe skladby Billa Evanse.

vstup volný

CURIE - kavárna
6. 11. úterý, 19:30 hod.

vstupné 140 Kč

KATEŘINA A JEJÍ RECITÁL
Koncert zpěvačky Kateřiny Bodlákové s doprovodem pianisty J. Henry Volfa je
poskládaný ze známých světových skladeb. Stylově vychází z blues a akustického
popu s přídechem jazzu.

11. 11. neděle, 19:30 hod.
PATRIK A HYNEK HRADECKÝCH
K tanci a poslechu.

vstupné zdarma

17. 11. sobota, 19:30 hod.
„PÍSNĚ SAMETOVÉHO LISTOPADU“
V podání Zuzany Stirské.

vstupné 190 Kč

21. 11. středa, 19:30 hod.
vstupné 140 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.
28. 11. středa, 19:30 hod.

vstupné 140 Kč

EDITH PIAF ŠANSONY
v podání Stanislavy Knejflové. Hudební doprovod Josef Škulavík.
TANEČNÍ VEČERY
19:30 až 22:30 hod., kavárna, zdarma
Sobota 3., 10., 24. 11. – Vladislav Prokop
Neděle 4., 18., 25. 11. – Jan Zumr

KULTURNÍ DŮM
5. 11. pondělí 15:00 hod.

vstupné 200 Kč

KERAMICKÝ KURZ
Kurz je určen všem, kteří by si rádi vyzkoušeli práci s hliněnou hmotou. Pod Vašima
rukama se změní Nic v Něco, co Vám přinese potěšení a někdy i zaslouženou pýchu
nad vším tím úspěchem ... Přihlášky u programových specialistek nutné do pátku 2.
11. Minimální počet účastníků 3.
12. 11. pondělí 15:00 hod.
vstupné 200 Kč
KURZ – PEDIGOVÝ ZVONEČEK
Kurz je určen všem, kteří by si rádi vyzkoušeli a vyrobili zvoneček z pedigu.
Zapůjčení pracovních pomůcek a materiál v ceně. Odborné vedení Marie
Kordaničová. Přihlášky u programových specialistek nutné do pátku 9. 11.
Minimální počet účastníků 3.
19. 11. pondělí 15:00 hod.
vstupné 200 Kč
VÝTVARNÝ KURZ MALOVÁNÍ „OHNĚM“ NA DŘEVO
Seznámíme vás s technikou pyrografie - vypálené kresby do dřeva, vytvoříte si
zajímavý doplněk do domácnosti, který bude zároveň jedinečným uměleckým
kouskem. Přihlášky nutné u programových specialistek do pátku 16. 11. Minimální
počet účastníků 3.

20. 11. úterý 19:30 hod.

250 Kč, na místě 280 Kč

NA PLNÝ COOLE
Nový celovečerní zábavný program Zdeňka Izera. Pořad, ve kterém se diváci budou
moci setkat s jedinečným a nezaměnitelným humorem Z. Izera. Jako vždy přijdou na
řadu oblíbené zábavné scénky, parodie, mnoho skvělých vtipů a imitování celé řady
populárních českých i zahraničních zpěváků a zpěvaček. Vystoupení je opět
obohacené videoprojekcemi, nejrůznějšími zábavnými kostýmy a převleky
a světelnými efekty.

KOSTEL SV. JÁCHYMA
9. 11. pátek, v 19:30 hod.
vstupné 230 Kč
PERLY BAROKA (VARHANNÍ KONCERT S TRUBKOU)
Slavné skladby mistrů baroka zazní v podání předních českých umělců. Michaela
Káčerková - varhany, Karel Vencour - trubka, Státní opera Praha.
Program: J. S. Bach, G. F. Händel, A. Vivaldi, G. Ph. Telemann...
16. 11. pátek, v 19:30 hod.
vstupné 190 Kč
ORGAN GALA - POCTA J. S. BACHOVI
V nádherné akustice kostela sv. Jáchyma se rozezní královský nástroj s díly
nejslavnějšího skladatele pro varhany J. S. Bacha a jeho následovníků.
Program: J. S. Bach, F. Mendelssohn - Bartholdy, R. Schumann.
Odjezd na koncert do kostela od láz. hotelů zdarma, již v ceně vstupenky, v 18:50 hod.
od Radium Palace, v 19:00 hod. od Běhounku a v 19:10 hod. od Curie.

KINO RADIUM JÁCHYMOV
3. 11. sobota 17:00

vstupné 60 Kč

MALÁ ČARODĚJNICE
Pohádka / Rodinný / Fantasy / Komedie / Německo / Švýcarsko / 2018 / 103 min
Jen několik set let „mladá“ čarodějnice se chce podívat na slavný sabat, který se
každoročně koná na vzdálené hoře. Její společník, starý moudrý havran Abraxas, jí to
sice vymlouvá, ale malá čarodějnice ho neposlouchá.
3. 11. sobota 19:30

vstupné 100 Kč

ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI
Komedie / Česko / 2018 / 83 min / od 12 let
"To tedy byl porod!" vzdychnete si, když se vám něco nepodaří lehce, ale stojí vás to
hodně úsilí. "To tedy byl porod!" je přesná definice nejen vstupu naší hrdinky Olgy
na svět (vzácnou polohou čelní), ale tato věta vystihuje výstižně i její touhu najít
pravou lásku. Hrají: Klára Issová, Matouš Ruml, Aneta Krejčíková, Jindřich Žampa,
Marie Kružíková, Pavel Kříž, Jiří Dvořák, Zdenka Procházková…

7. 11. středa 19:30

vstupné 100 Kč

THE PERFECT KISS
Komedie / Kanada / 2018 / 83 min
Každý člověk hledá štěstí, ale když už vám táhne na třicet a pořád žijete u rodičů,
kteří s vámi jednají jako s dítětem, ztratili jste práci a láska je v nedohlednu, pak
hledáte ještě intenzivněji. A který polibek je opravdu pravý?
10. 11. sobota 19:30

vstupné 100 Kč

VŠE O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ
Dokumentární | Česko / Slovensko / USA / Rusko / 2017 / 73 min
Film spojený s přednáškou režiséra!
Dokument je vyprávěním deseti lidí, kteří hranici smrti překročili, a bylo jim
umožněno vrátit se zpět. Obsahuje nejen průběh prožitku, ale celkovou změnu, která
těmto lidem klinická smrt do života přinesla. Změnu vnímání svého okolí a světa.
Pochopení, že nic se neděje náhodou. Že člověk je neustále v možnosti a jediné, co
nás brzdí, jsme my sami.
14. 11. středa 19:30

vstupné 100 Kč

AKUMULÁTOR 1
Komedie / Sci-Fi / Fantasy / Česko / 1994 / 102 min
Jan Svěrák vás ve fantastické, žánrově těžko definovatelné podívané zve do světa za
televizní obrazovkou, kde se to hemží lidskými obrazy žijícími z naší energie. Nesmělý
outsider Olda je jednou z obětí. Hrají: Petr Forman, Edita Brychtová, Zdeněk
Svěrák, Bolek Polívka, Věra Křesadlová, Daniela Kolářová, Ivan Vyskočil…
17. 11. sobota 19:30

vstupné 100 Kč

TÁTOVA VOLHA
Komedie / Drama / Česko / 2018 / 90 min / od 12 let
Kostýmní výtvarnice Eva (Eliška Balzerová) nečekaně ovdověla. Ludvík se jí ani
nestačil svěřit s tím, že kromě jejich dcery Terezy (Tatiana Vilhelmová), má ještě
stejně starého nemanželského syna. To alespoň naznačuje pečlivě ukrytá a náhodně
objevená dětská kresba.
21. 11. středa 19:30

vstupné 100 Kč

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

24. 11. sobota 17:00., 19:30
vstupné 100 Kč
KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA
Pohádka / Česko / Slovensko / 2018 / 99 min
Barborka s Tomíkem tráví prázdniny u babičky a dědy v kovárně pod Dračí skálou,
kde ze všech sil pracuje i netradiční pomocník dvouhlavý dráček Čmoudík. Jednou,
když se děti chystají přespat v jeskyni společně s dráčkem, objeví na zdi jeskyně
starou mapu... Hrají: Charlotta Gottová, Karel Gott, Miroslav Šimůnek, Ján
Koleník, Kamila Magálová, Zuzana Mauréry, Kateřina Brožová, Miroslav Noga...
28. 11. středa 19:30

vstupné 100 Kč

THE PERFECT KISS
Komedie / Kanada / 2018 / 83 min
Každý člověk hledá štěstí, ale když už vám táhne na třicet a pořád žijete u rodičů,
kteří s vámi jednají jako s dítětem, ztratili jste práci a láska je v nedohlednu, pak
hledáte ještě intenzivněji. A který polibek je opravdu pravý ?

HASIČI JÁCHYMOV
Měsíc říjen byl pro všechny hasiče provozující požární sport závěrem letošní
sezóny. V rámci Krajské ligy se konala 6. října soutěž v Požárním útoku O pohár
hejtmanky Karlovarského kraje. My jsme měli v ohni čtyři dětské kolektivy a jedno
družstvo žen. Z dětí se nejlépe umístila přípravka, která se umístila na prvním místě.
Mladší se umístili na místě sedmém a třetím. Starší družstvo se umístilo na čtvrtém
místě. Vůbec se zde ani jednomu týmu nedařilo. Ženy obsadily také čtvrté místo.
Třináctého října se děti zúčastnily prvního závodu celostátní hry Plamen a to Závodu
požární všestrannosti a štafety požárních dvojic. Do celostátní hry máme zapojeny tři
družstva, dvě mladší a jedno starších žáků. Mladší družstvo, které přestoupilo
z přípravky, si vybralo nováčkovskou daň a obsadilo jedenácté místo. Druhé starší
družstvo zaváhalo v branném závodě a celkově obsadilo místo třetí. Starší družstvo
po hloupé chybě skončilo na pátém místě a ve štafetě na místě čtvrtém. Po obou
disciplínách si stojí do jarního kola na čtvrtém až pátém místě spolu s Dalovicemi se
ztrátou jednoho bodu na třetí místo. No, jaro ukáže. V neděli se konal závěr dětské
Krajské ligy na Březové u Sokolova, kde jsme se také zúčastnili a opět postavili čtyři
družstva. Přípravka se umístila na krásném druhém místě v soutěži O pohár starosty
města a v celé lize na krásném třetím místě, mladší kategorie se umístila na místě
třetím v poháru a celkově v lize také na třetím místě, starší družstvo obsadilo čtvrté
místo. Druhé družstvo mladších se umístilo na místě sedmém. O týden později se naše
děti zúčastnily soutěže TFA, je to soutěž o nejtvrdšího hasiče. Je to velice náročná
soutěž, a protože nejen sportem je hasič živ, vydali jsme se si tuto soutěž, která byla
pro naše mladé hasiče v kraji připravena poprvé, vyzkoušet. Na start se postavilo
z našich řad patnáct mladých hasičů. Závodníci byli rozděleni do kategorie junioři
a mladší, kde se soutěžilo bez rozdílu kategorií a kategorii starších dívek a chlapců.
No, nevedli jsme si vůbec špatně. V kategorii juniorů na nejlepším osmém místě se
umístila Magdalenka Peteříková, ve starší kategorii předběhla i všechny kluky

a umístila se na prvním místě Pavla Peteříková a bedna nám neunikla ani ve starší
kategorii dívek a na druhém místě se umístila Daniela Machačová. Radost byla
veliká, děti si sáhly určitě až na dno svých sil, ale zvládly všechny překážky a vyhrály
všichni i tím, že nikdo z našeho týmu neskončil poslední. Patří jim za to veliká
poklona.
Dospěláci pomáhali opět na akcích pořádaných městem a to hlavně na Nohejbale
a chystají se pomoci také na Stezce duchů a to jako strašidla, ale také při
organizování a ve stánku.
Členové jednotky si tento měsíc také mákli. Prováděli strojní údržbu, kondiční jízdy
a také úklid požární zbrojnice. Tento měsíc bylo také dost zásahů. Vyjíždělo se na
požár chatky do Ostrova, na požár lesa na Popov, požár rodinného domu na Suchou.
Členové asistovali při přistání vrtulníku, požáru lakovny v Horním Žďáru, dvakrát
u dopravní nehody a úniku pohonných látek a v Horním Žďáru při požáru chatky.
Za SDH Jáchymov Anna Plačková

SKAUTI JÁCHYMOV
Každoročně se vždy třetí sobotu v říjnu účastníme akce s názvem JOTA-JOTI na
Blatenském vrchu. Jedná se o celosvětové setkání skautů na rádiových vlnách
a internetu. Díky technickým nadšencům z karlovarského radioklubu a několika
neméně nadšeným kamarádům můžeme nahlédnout do tajů vysílání na krátkých
a velmi krátkých vlnách, základů programování, sestavování různých elektronických
obvodů i prakticky se seznámit s novinkami v oblasti elektroniky a IoT (internetu
věcí). Pro tyto činnosti nám, jako obvykle, poskytl potřebné zázemí – vysílací chatu,
karlovarský radioklub OK1KVK.
Provedli jsme několik radiových spojení, sestavili a následně napájeli elektronické
obvody. Venkovní slunečné počasí jsme využili pro několik her venku – zahráli jsme
si tradiční hru s vysílačkami „Na bobra“ a hledali jsme poklad pomocí detektoru
kovů. Když jsme se vrátili zpět do chaty, čekala na nás aktivita se souřadnicovým
zapisovačem a softwarem TurtleStitch, který se obvykle používá pro programování
vyšívacích strojů. Naprogramované obrazce lze ovšem vyexportovat do vektorového
souboru a z něj pak vše pomocí zapisovače vytisknout na papír. Vznikla tak řada
pěkných obrazců (více fotek ve střediskové fotogalerii). Akce je každoročně jiná a to
nás na ní baví. Těšíme se zase na příští rok!
U příležitosti 100. výročí vzniku Československa jsme postupně položili květiny
u Stromu republiky i u pamětní desky TGM v lázních a u pomníku vzniku republiky
u radnice.
Fotografie z této i dalších akcí naleznete na arnikajachymov.rajce.idnes.cz Můžete
nás také najít na Facebooku (facebook.com/arnikajachymov).
Tomáš Barth, vedoucí střediska

ČTENÁŘI PÍŠÍ
DEN STROMŮ
V roce 2000 přišel s nápadem oslavy Dne stromů bývalý ředitel Botanické zahrady
Václav Větvička. Nadace Partnerství tak uspořádala anketu a v roce 2002 získal
POPOVSKÝ JASAN prvenství počtem 444 hlasů.
Jelikož vám chceme přiblížit památné stromy v našem okolí, připravila Kulturní
komise k tomuto stromu 20. října vycházku. Cestu na Popov si zvolili zájemci buď po
silnici nebo pod bývalou skládkou. U jasanu se konalo krátké hudební vystoupení
v podání dua Fleky a Pavla Paseky. Všichni jsme si mohli zazpívat píseň Strom. Mezi
břízami návštěvníci zhlédli výtvarné práce žáků ZŠ a fotografie místních fotografů.
Na památku si každý odnesl keramický přívěsek a propagační materiály ze Životního
prostředí.
K pohodovému dni přispělo nejen zajímavé vyprávění pana Oldřicha Ježka, ale
i nádherné podzimní počasí.
A kam půjdeme příští rok? Nechte se překvapit...
Za KK Ladislava Kulhavá

