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 rada města
 vítání občánků
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o Co se u nás událo?
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o Hledá se Yetti
 ostatní články
o Junák
o Hasiči

VÍTE, ŽE?

A toto je náš, jáchymovský Yetti!
Společný lov letos proběhne
v sobotu 30. ledna od 14.00 hodin

YETTI je označení neznámého druhu
dvounohého hominida, který se údajně
vyskytuje v pohoří Himalájí. Jeho
existence
nikdy
nebyla
spolehlivě
prokázána nebo zdokumentována. Yetti je
údajně až 2,5 metru vysoký chlupatý tvor
podobný lidoopovi nebo pravěkému
člověku.
Většina odborníků existenci tohoto tvora
zpochybňuje, protože dosud nebyl podán
vědecký důkaz. Pokud existenci yettiho
připustíme, mohlo by se jednat například o
Gigantopitheca. Jde o velkého lidoopa,
jehož kosterní pozůstatky byly nalezeny v
Číně a který vyhynul asi před 100.000 lety.
Jinou možností je, že je to zástupce druhu
Homo erectus neboli Pithecantropus
erectus, který se v evolučním postupu
oddělil od linie následného Homo sapiens. Konečně je také možné, že jde o dosud
zcela neznámý druh živočicha.
Za RR Petra Javůrková
převzato z https://cs.wikipedia.org/wiki/Yetti
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
27. zasedání rady města ze dne 1. prosince 2015:
 schválila přidělení obecního bytu čp. 1031/301 v ulici Třída Dukelských hrdinů
v Jáchymově - v režimu sociálního bydlení – a to na dobu neurčitou s výší
měsíčního nájemného 35,- Kč/m2 s tím, že budou dodržena pravidla pro
přidělování bytů
 schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby OPĚRNÁ STĚNA
MINCOVNÍ UL. II. ETAPA a pověřuje starostu podpisem Dodatku č. 1
 schválila Smlouvu č. 131/15 mezi Městem Jáchymov a Janem Volhejnem – FO3
production se sídlem Boleboř 88, na ozvučení akce „Slavnostní galavečer 2016“
vč. kapely Flash dance, která se koná dne 19.8.2016 a pověřuje starostu města
podpisem smlouvy
 schválila Smlouvu č. 132/15 mezi Městem Jáchymov a Janem Volhejnem – FO3
production se sídlem Boleboř 88, na akci „Jáchymovská pouť 2016“, která se
koná dne 20.8.2016. Jedná se o zastřešené pódium, ozvučení akce, scénické
nasvícení pódia vč . kapely Michala Šindeláře a pověřuje starostu města podpisem
smlouvy
 schválila Smlouvu č. 133/15 mezi Městem Jáchymov a Janem Volhejnem – FO3
production se sídlem Boleboř 88, na akci „Jáchymovská pouť 2016“, která se
koná dne 21. 8. 2016. Jedná se o zastřešené pódium, ozvučení akce, scénické
nasvícení pódia vč . kapely Jelen a pověřuje starostu města podpisem smlouvy
 schválila užívání městského znaku na materiálech, souvisejících s oslavou 500.
výročí založení města, na základě žádosti z.s. Junák Jáchymov
28. zasedání rady města ze dne 15. prosince 2015:
 schválila poplatek za parkovací místo v ulicích K Lanovce, Lidická a Dukelských
hrdinů (před LD Praha) na částku 1.000,- Kč/rok/1 park. místo od 01. 01. 2016
 schválila na svém jednání přidělení a užívání bytu v DPS Jáchymov, Na
Slovanech 1053, byt č. 38, pouze paní ….., bytem Jáchymov, Na Slovanech 1003
 schválila na svém jednání přidělení a užívání bytu v DPS Jáchymov, Na
Slovanech 1053, byt č. 37, pouze paní …., doručovací adresa Jáchymov, nám.
Republiky 1
 souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na hmotný a nehmotný majetek ve
vlastnictví Města Jáchymov, který bude pronajat na dobu od 1. 1. 2016 do 30. 6.
2016 společnosti s ručením omezeným Lesy Jáchymov, s. r. o., IČO 042 51 521,
se sídlem Jáchymov, Mathesiova 209, za celkové nájemné Kč 5000,- podle
nájemní smlouvy v předloženém znění
 souhlasí s převodem všech činností a úkolů příspěvkové organizace Lesy
Jáchymov, IČO 008 72 008, se sídlem Jáchymov, Mathesiova 209, na společnost
s ručením omezeným Lesy Jáchymov, s. r. o., IČO 042 51 521, se sídlem
Jáchymov, Mathesiova 209, dnem 1. 1. 2016 podle dohody v předloženém znění
a souhlasí s pronájmem hmotného a nehmotného majetku podle nájemní smlouvy
v předloženém znění na dobu od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016 za nájemné Kč 5000,-

OZNÁMENÍ
CENÍK ZA ODVOZ ODPADU NA ROK 2016
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. = 1x za 14 dní v liché týdny
- od 01. 10. do 31. 03. = 1x týdně

SPLATNOST od 1. 1. 2016 do 15. 2. 2016 nebo ve dvou splátkách, kdy druhá splátka
je splatná do 15. 7. 2016 s tím, že si občan tuto platbu pohlídá sám.

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

VELKÁ GRATULACE
Jáchymovské děti se ve světě neztratí! Lukáš Mayer a Pavel Hrubý jako duo
reportérů TV Jáchymov naše město reprezentovali ve finále soutěže Zlatý oříšek
v Brně, kde se sešly nejšikovnější děti z celé republiky. Na příčku nejvyšší sice
nedosáhli, ale i tak jim patří veliká gratulace.
Terezka Kunstová je další šikovná dívka z Jáchymova. Je členkou taneční skupiny
Mirákl působící při ZUŠ Ostrov, která v letošním roce získala titul mistr světa na
Mistrovství světa v modern a jazz dance v Polsku.

CO SE U NÁS UDÁLO?
ADVENTNÍ ČAS V JÁCHYMOVĚ
Adventní čas jsme v Jáchymově přivítali předčasně již v pátek 27. 11. 2015. U vůně
svařáčku, klobás a teplého čaje jsme v hojném počtu spolu s dětmi ze ZŠ a MŠ
rozsvítili vánoční stromeček u kostela sv. Jáchyma. Druhou adventní neděli dorazil za
jáchymovskými dětmi do Kulturního domu Mikuláš s čertem. Mikulášské odpoledne

bylo plné her a zábavy a za krátkou básničku dostaly děti za odměnu od čerta
s Mikulášem malý balíček. Velké poděkování patří také panu Prokopovi,
provozovateli kavárny, Kristýně a Lukášovi za čerta a Mikuláše.
V neděli 13. 12. jsme si poslechli nejen Staročeské vánoční koledy, ale i vánoční
písně ze světa, v krásné akustice Špitálního kostela. Lidiček nebylo mnoho, ale o to
více byla atmosféra tohoto koncertu příjemnější. Hudebníci Švejk bandu zapojili
i publikum, a tak jsme se seznámili i se sv. Lucií a hudebním nástrojem fanfrnochem.
Poslední, zlatou, adventní neděli jsme se sešli u vánočního stromečku u kostela sv.
Jáchyma a v doprovodu školního pěveckého sboru Ma.Cu.S Chorus jsme si zazpívali
vánoční písně a koledy. U výborného svařáčku jsme si popřáli krásné Vánoce
a rozešli se do svých domovů užívat si klidné vánoční svátky s těmi nejbližšími.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci těchto akcí a všem, kteří si je přišli
užít s námi.
Za IKC Jáchymov
Markéta Kutějová

CHINATOWN – ZÁJEZD PRO MALÉ I VELKÉ
Patnáctého prosince se vydal vypravený autobus do KV Arény v Karlových Varech
na cirkus v hale. Byl to čínský cirkus CHINATOWN. Všechny čekal neuvěřitelný
zážitek spojený s čínskými akrobaty a artistkami, doplněný zajímavým
„žonglováním“. Určitě byli všichni spokojeni a odpočinuli si v předvánočním shonu.
Těšíme se na další zájezdy pro Vás připravené.
Za IKC Jáchymov
Anna Plačková

ŠKOLNÍ NOVINY
OTEVŘENÍ ŠKOLNÍCH DÍLEN
Ve školním roce 2015/2016 se škola zapojila do OP VK Výzva č. 57 pro vytvoření
školních dílen, rozvoj technických dovedností žáků na 2. stupni a rozvoj dovedností
žáků a učitelů v anglickém jazyce formou blended-learningu. V prosinci 2015 byla
ukončena 1. část tohoto dotačního programu. Na škole jsme otevřeli novou učebnu
školních dílen. Veškeré vybavení – ponky, nářadí byly pořizovány z tohoto dotačního
programu. Slavnostní otevření dílen se uskutečnilo dne 16. 12. 2015, kdy žáci
9. ročníku formou projektového vyučování předvedli ostatním spolužákům praktické
využití těchto prostor. Slavnostního otevření se zúčastnila také paní místostarostka
Ingeborg Štiková.
Výuka jazyků formou blended-learningu ještě pokračuje do konce kalendářního roku.
Žáci i učitelé plní průběžně úkoly a disciplíny v anglickém jazyce, které jsou jim
předávány formou internetových lekcí. Vyhodnocení úspěšností proběhne v lednu
2016.
Mgr. Drahuše Nováková – ředitelka školy

„MIKULÁŠ A ČERT – SLZY, SMÍCH A ŽERT“
V pátek 4. prosince nás v mateřské škole navštívili Mikuláš s čertem. Pro děti to byl
velký zážitek, zprvu se některé děti bály a ukápla i slzička. Během návštěvy si však na
čerta zvykly a Mikulášovi s čertem zazpívaly. Odměnou jim byl balíček sladkostí.
Tímto bych chtěla poděkovat paní Plačkové a paní Javůrkové za to, že dětem
každoročně připravují překvapení v podobě Mikuláše a čerta.
Petra Fiedlerová, DiS.
Zástupce ředitelky ZŠ za MŠ

DĚTI Z MATEŘSKÉ ŠKOLY VE SVĚTĚ ZÁCHRANÁŘŮ
Ve čtvrtek 3. prosince se nejstarší děti z naší mateřské školy zúčastnily školení
o možnostech rizik v Centru zdraví a bezpečí v Karlových Varech.
Děti se v areálu učily, jak se chovat v krizových okamžicích, jak si přivolat pomoc
a jaká nebezpečí mohou hrozit. Pod vedením policistů, hasičů a záchranářů děti
viděly simulace rizikových situací v improvizované nemocnici, policejní služebně,
hasičské stanici a v domácnosti. Prohlédly si nové, moderně vybudované dopravní
hřiště i s realistickým železničním přejezdem. Odpovídaly na otázky týkající se
různých mimořádných událostí.
Děti byly nadšené a odnesly si spoustu zážitků a ponaučení, které se jim mohou
v životě velmi hodit. Všem se výlet moc líbil.
Tímto děkujeme za chvíle strávené s opravdovými profesionály.
Petra Fiedlerová a Michaela Moravcová

PODĚKOVÁNÍ SPOLEČNOSTI LESY JÁCHYMOV
Touto cestou bych velice ráda poděkovala vedení a pracovníkům společnosti Lesy
Jáchymov, příspěvková organizace za překrásný vánoční stromeček, který darovaly
dětem do mateřské školy.
Petra Fiedlerová

FOTOHÁDANKA
Víte, kde stával dříve tento kříž? Malá nápověda: kdysi zde bylo popraviště. Dnes kříž
můžete vidět před muzeem.
A/ na Popově
B /na Panorámě
C/ na Slovanech

Odpověď z minulého čísla: A/ na Jánském vrchu
Na vaše odpovědi se těšíme v Infocentru do 20. 1. 2016

MATRIKA – BLAHOPŘÁNÍ

Milovaný taťko a milovaná mamko Kusovských !
Před 45 lety (19. 12. 1970) jste si řekli své ano,
v dobrém i zlém, ze srdce Vám přejeme
hodně zdraví, pohody a humoru, který v naší
rodině je díky Vám!
Máme Vás rádi a vážíme si Vás!
Vaše děti Jiřina a Josef, David a Heda, Roman
Babička Marie Grohmannová
a vnoučata Sára, Ema, Ondřej

KRÁLOVSKÁ MINCOVNA INFORMUJE
nám. Republiky 37, 362 51 Jáchymov
tel.: 736 754 831, e-mail: mincovna@kvmuz.cz, www.kvmuz.cz
Otvírací doba v měsíci lednu:
1. 1. – zavřeno, 2. – 3. 1. – otevřeno, 4. - 5. 1. – zavřeno, 6. - 10. 1. - otevřeno
11. 1. - 31. 1. - zavřeno
Stálá expozice: Jáchymov v zrcadle času - dějiny města, geologie a mineralogie
Krušných hor, archeologické nálezy z Královské mincovny, rudné hornictví
16. století, 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. Vstupné: 80,- Kč, děti a senioři 50,- Kč, pro školy 30,- Kč.

Výstava: Betlémy
28. 11. 2015 - 10. 1. 2016
Výstava figurkových vyřezávaných betlémů z rozsáhlé sbírky řezbáře Václava Nekoly
z Ostrova nad Ohří, člena Českého svazu betlemářů. Václav Nekola rovněž
představuje ze svých sbírek louskáčky, kouřící panáčky a krušnohorskou pyramidu tradiční vánoční výrobky lidového umění Krušnohoří. Výstavu doplní archy
papírových betlémů.
Výstava je instalovaná v prostoru bývalého obchodu s minerály.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
10,00 – 12.00
ČTVRTEK
Setkání v DPS
28. ledna
Neděle v knihovně 31. ledna

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.

Vernisáž u příležitosti 70. výročí založení MěK Jáchymov
Pátek 29. ledna 2016 od 14,00 hodin
Kontakt: tel. 353 808 122
E-mail: knihovna.jachymov@tiscali.cz
Naše webové stránky: www.jachymov.knihovna.info
Facebook: Městská knihovna Jáchymov
Na Vaši návštěvu se těší knihovnice: Karin Pašková, Eva Kochová a Miloslava
Veselá.

KULTURNÍ PROGRAM LEDEN 2016
RADIUM PALACE
7. 1. čtvrtek 20:00 hod.

sál
vstupné 150 Kč
RUSKÉ VÁNOCE
Zazní nejkrásnější ruské písně, ruské, italské, německé i české operní árie. Perly
německé operety a neapolské písně. Účinkující: Noema Erba (CZ) - soprán,
významný host Marcello Lippi (Itálie) - baryton, Martin Peschík – klavír
a Alexander Komarnický – moderace česky, německy a rusky.
14. 1. čtvrtek 20:00 hod.

sál
vstupné 120 Kč
NA KŘÍDLECH ZPĚVU
koncert populárních melodií v podání vynikajících umělců z Prahy, Christina Kluge
(SRN) – soprán, Jaroslav Mrázek (CZ) – tenor a Vladimír Strnad (CZ) – klavír.
21. 1. čtvrtek 20:00 hod.
sál
vstupné 140 Kč
OD OPERY K OPERETĚ A MUZIKÁLU
Slavné melodie a skladby známých mistrů v podání sólistů Plzeňské operní a operetní
scény. Účinkující: Liana Sass – soprán, Milan Vlček – tenor, Jiří Rajniš – baryton
a Karel Friesl – klavír.
28. 1. čtvrtek 20:00 hod.

sál
vstupné 130 Kč
JAZZ REVUE TRIO
Uslyšíte světové známé melodie a evergreeny, populární jazz, jako písně
L. Armstronga, F. Sinatry nebo starší český swing či Semaforské písničky v podání
vynikajících pražských umělců – Tomeš Smetana – kontrabas, František Havlíček –
saxofon, klarinet, zpěv a Miroslav Klimeš – banjo.

BĚHOUNEK
6. 1. středa 19.30 hod.

sál
vstupné 120 Kč
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
Zpívá: Ženský komorní sbor z Karlových Varů COLLEGIUM VOCALE JIŘÍHO
ŠTRUNCE pod vedením Jarmily Štruncové. Program: W. A. Mozart, J. Mysliveček,
A. Dvořák, E. Suchoň, L. Bernstein aj.
19. 1. úterý 19:30 hod.

sál
vstupné 100 Kč
SWINGOVÝ KONCERT
Hraje trio JFK - Jednotka Františka Kůse. Zcela náhodně zapadají počáteční
písmena jmen členů tria do názvu. Jaromír Hrubý – kontrabas, František Kůs –
kytara, zpěv Květa Teturová – saxofon, klarinet, zpěv. Repertoár kapely je rozmanitý.
Přestože základem jsou swingové skladby a písně, rádi sáhnou pro silnou melodii do
jiných žánrů i k vlastní tvorbě.

CURIE - kavárna
6. 1. středa 19:30 hod.

vstupné 100 Kč

TŘÍKRÁLOVÝ VEČERNÍ KONCERT
Vystoupí Anna Jiřina Daňhelová. Mladá začínající herečka a muzikálová zpěvačka.
V současnosti působí v Národním divadle, kde ji můžete vidět ve hře „Ze života
hmyzu“, dále v divadle Na Rejdišti ve hře „Lišák Pseudolus“.
12. 1. úterý 19:30 hod

vstupné 100 Kč

DUO LYRA
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 aj.
26. 1. úterý 19:30 hod.

vstupné 100 Kč

VÁCLAV FUKSA - POCTA KYTAŘE
Karlovarský kytarista, působící ve Vídni, provede publikum fascinující částí
kytarového repertoáru - od hudby sfér starých Mistrů, přes hudbu vídeňských salónů
18. a 19. století, až po moderní tvář nástroje 20. století, která mísí prvky jazzové,
folklórní i klasické. Zaznějí díla skladatelů: Johanna Sebastiana Bacha, Nicola
Paganiho, Heitora Villa-Lobose a dalších.

KOSTEL SV. JÁCHYMA
8. 1. pátek 18:50 hod.

vstupné 230 Kč

AVE MARIA – koncert duchovní hudby
V nádherné akustice kostela sv. Jáchyma zazní slavné varhanní skladby, virtuozní
árie a sonáty v podání předních českých umělců. Varhany – Michaela Káčerková,
Soprán – Terezie Švarcová, Trubka – Adam Richter – Státní opera Praha.
22. 1. pátek 18:50 hod.
vstupné 190 Kč
VARHANY V PROMĚNÁCH STALETÍ
Program koncertu představí bohatství varhanní tvorby z různých koutů Evropy od
baroka přes romantismus až k 20. století. Program: J. S. Bach, F. X. Brixi,
J. Brahms, A. Dvořák, M. Reger, C. Franck.

...............................................................................
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.

KINO RADIUM JÁCHYMOV
2. 1. sobota 17:00

vstupné 30 Kč

POPELKA
Dobrodružný / Rodinný / Romantický / USA / Velká Británie / 2015 / 114 min
Děj snímku Popelka sleduje osudy mladé Elky (Lily James), jejíž otec, kupec, se po
smrti její matky znovu ožení. Elka má svého tatínka velice ráda, a tak se snaží ke své
nové maceše (Cate Blanchett) a jejím dvěma dcerám Anastázii (Holliday Grainger)
a Drizele (Sophie McShera) chovat vstřícně. Když ale Elčin otec nečekaně zemře,
Elka zjistí, že je vydána na milost své nové žárlivé a kruté rodiny...
3. 1. neděle 19:30

vstupné 30 Kč

LEGO: BATMAN
Animovaný / Dobrodružný / USA / 2013 / 71 min
Oslava na počest gothamského Muže roku Bruce Waynea se v mžiku změní v chaos,
když na scénu vtrhne Joker bok po boku s partou ničemů, jako jsou Riddler,
Catwoman či Two-Face. Temný rytíř se dává do díla, aby se vypořádal s nezvanými
hosty, jenže jeden z přítomných zločinců mu uniká – Lex Luthor....
6. 1. středa 19:30

vstupné 70 Kč

VYKOLEJENÁ
Komedie / USA / 2015 / 125 min / od 15 let
Život se s Amy (Amy Schumer) docela mazlí. Má skvělou práci ve společenském
časopise, báječné kamarádky, útulný byt a pěknou sestavu přítulných partnerů, kteří
od ní kromě příležitostného sexu nic nechtějí. Když tu a tam uslyší tikat biologické
hodiny, navštíví vdanou sestru nebo brutálně cynického otce a tikání hned ustane.
Amy by takhle spokojeně žila asi až do přechodu, kdyby se nerozhodla napsat
rozhovor s velmi úspěšným sportovním doktorem Aaronem (Bill Hader).
9. 1. sobota 17:00

vstupné 30 Kč

LEGO HERO FACTORY DIVOKÁ PLANETA
Animovaný / Akční / Sci-Fi / USA / 2011 / 44 min
Cíl mise Hero Factory: postavit nejstatečnější a nejdokonalejší hrdiny galaxie! Když
nováček Rocka dorazí na vzdálenou planetu Quatros poté, co obdržel volání o pomoc
od jejího obyvatelstva, zjistí, že je celá planeta potřebuje zachránit. Rocka je uvězněn
jako rukojmí Aldouse Witche, bývalého profesora Hero Factory, ze kterého se stal
Šaman prahnoucí po moci.
9. 1. sobota 19:30

vstupné 70 Kč

MISSION IMPOSSIBLE – NÁROD GRÁZLŮ
Akční / Dobrodružný / Thriller / USA / 2015 /132 min / od 12 let
Státním úředníkům se poněkud zajídají neortodoxní pracovní metody tajné vládní
služby IMF (Impossible Mission Force), proto ji rozpustí a jejího šéfa Ethana Hunta
chtějí hnát k zodpovědnosti. Mezitím se začíná o slovo hlásit mýtická organizace

Syndikát, jejímiž členy jsou zběhlí tajní agenti. Jejím cílem je prostřednictvím
řízených teroristických útoků zavést trochu jiný světový pořádek.... Hrají: Tom
Cruise, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Jeremy Renner, Ving Rhames ...
20. 1. středa 19:30

vstupné 70 Kč

ÚŽASNÝ BOCCACCIO
Historický / Drama / Itálie / Francie / 2015 / 120 min / od 15 let
Florencie, Itálie, rok 1348. Zatímco v toskánském městě řádí nelítostná černá smrt,
skupina mladých lidí šlechtického původu se uchyluje do vily v nedalekých horách.
Aby jim neradostný čas lépe utíkal, rozhodnou se, že si ho ukrátí vyprávěním. Jeden
den, jeden zvolený král, či královna, jeden příběh na vybrané téma. Z původní stovky
povídek Boccacciova renesančního klenotu Dekameron si Paolo a Vittorio
Tavianiové zvolili pět plných fantazie, lásky, touhy a groteskních úkladů. Hrají: Lello
Arena, Paola Cortellesi, Carolina Crescentini, Flavio Parenti, Vittoria Puccini...
23. 1. sobota 17:00

vstupné 30 Kč

HAPPY FEET
Animovaný / Dobrodružný / Rodinný / Hudební / Austrálie / USA / 2006 /108 min
Pokud nedovedete zpívat, jste mezi tučňáky z arktických plání nikým. Tučňák Brumla
je bohužel tím nejhorším zpěvákem na celém širém světě. Co mu však chybí tuhle,
nechybí mu tamhle. Je totiž skvělý tanečník, ba co víc, je blázen do stepu...
23. 1. sobota 19:30

vstupné 70 Kč

GODZILLA
Akční / Dobrodružný / Sci-Fi / USA / Japonsko / 2014 / 123 min / od 12 let
Nejznámější impozantní monstrum na světě se ve filmu postaví proti zlým nestvůrám
ohrožujícím samou existenci lidstva, kterým vdechla život vědecká arogance lidí.
Hrají: Aaron Taylor-Johnson, Bryan Cranston, Elizabeth Olsen, Juliette Binoche ...
27. 1. středa 17:00, 19:30

vstupné 70 Kč

KURÝR: RESTART
Akční / Krimi / Thriller / Francie / Čína / 2015 / 96 min / od 12 let
Profesionální kurýr Frank Martin se musí proti své vůli spojit s nájemnou vražedkyní
Annou, aby dostali skupinu bezcitných ruských překupníků s lidmi. Našlapaný mix
akce s úžasnou kung-fu řežbou, vizuálně excelentními automobilovými honičkami,
zabijácky krásnou „roštěnkou" a pořádnou porcí nadhledu! Hrají: Ed Skrein, Ray
Stevenson, Loan Chabanol, Radivoje Bukvic, Anatole Taubman, Gabriella Wright ...
30. 1. sobota 17:00

vstupné 30 Kč

HAPPY FEET 2
Animovaný / Komedie / Rodinný / Hudební / Austrálie / 2011 /95 min
Mumble, mistr stepu, má problém, protože jeho drobounký syn Erik je choreo-fobní.
Tanec ho nebaví a Erik uteče pryč a potká Mocného Svena/Mighty Sven—tučňák,
který umí lítat!

vstupné 70 Kč

30. 1. sobota 19:30

IRACIONÁLNÍ MUŽ
Drama / Mysteriózní / USA / 2015 / 96 min
Uznávaný profesor filozofie Abe Lucas (Joaquin Phoenix) je už víc než rok
emocionálně na dně. Nemůže psát, nemůže dýchat, nemůže si vzpomenout na smysl
života, z ničeho se nedokáže radovat. Cokoliv kdy zkusil, mu nepřináší uspokojení.
Jeho jediným spolehlivým přítelem je alkohol. Hrají: Emma Stone, Joaquin Phoenix,
Parker Posey, Jamie Blackley, Ben Rosenfield, Ethan Phillips, Meredith Hagner ...

SKAUTSKÉ STŘEDISKO ARNIKA
V neděli 20. prosince jsme se vydali na poslední akci roku 2015. Pro vánoční výpravu
jsme vybrali Severinovu lázeňskou stezku z Jáchymova do Horního Žďáru. Cesta
lesem je moc pěkně upravená. Bohužel za restaurací "U Vlčků" proběhla intenzivní
těžba dřeva, důsledkem je zničená lesní cesta s vyjetými kolejemi a hlubokým
bahnem. Úsek mezi restaurací a MUTem je tedy jen velmi obtížně průjezdný
kočárkem, což jsme zjistili na vlastní kolečka :) Dvounozí účastníci však neměli
s cestou větší problémy... Nad Horním Žďárem jsme zvířátkům ozdobili smrček
jablíčky, zazpívali si koledy, rozdali si dárečky a po svačině pokračovali v cestě.
V Horním Žďáru jsme se napojili na cyklostezku a za hodinku jsme byli zpět
v Jáchymově. Bylo pěkné se takto sejít v předvánočním čase!
Na Štědrý den jsme se tradičně setkali k roznášení Betlémského světla. Tentokrát
jsme k obvyklým místům u zdravotního střediska, Mincovny a kulturního domu přidali
i dům s pečovatelskou službou v ulici Na Slovanech a místo před základní školou.
Roznosu se účastnili 4 dospělí, 3 skauti, 1 vlče a 1 kojenec. V roce 2015 jsme
zaznamenali rekordní zájem! Na místa setkání si světýlko přišlo připálit 20 lidí,
navštívili jsme 40 domácností, svíčky jsme zapálili také na hřbitově. Věříme, že jsme
s plamínkem Betlémského světla přinesli do Vašich domácností i trochu té vánoční
pohody. Těšíme se na setkání opět za rok!

S přáním všeho
nejlepšího do
roku 2016
Tomáš Barth,
vedoucí
střediska

HASIČI JÁCHYMOV
Z činnosti mládeže
V prosinci si děti užívaly halové závody v Sokolově. Zde se na start postavily všechny
kategorie. V kategorii přípravka dívky zvítězila Magdalenka Peteříková, David
Boudný za přípravku kluci obsadil třetí místo. Mladší dívky se umístily následovně:
třetí místo patřilo Pavle Peteříkové, čtvrté Martině Kostkové, páté Monice Galové
a šesté Jitce Kneiflové. V kategorii starších žáků se na třetím místě umístil Kamil
Plaček, v kategorii dorostu na třetím místě Lukáš Vaněček a první místo získala Jana
Kneiflová. Celkem na hale v každé kategorii závodilo 20 závodníků a závodnic.
Poslední schůzku roku 2015 věnovaly děti vánoční besídce. Baštily cukroví, vyprávěly
si, zahrály si různé hry. Pod stromečkem našli spoustu dárečků. Popřály si krásné
Vánoce a šťastný nový rok, na vše si připily a spokojeně se rozešly domů.

Z činnosti JSDH
Jednotka zasahovala k 28. 12. 2015 při požáru seníku ve Vojkovicích a ve Fibichově
ulici na rozlité naftě.
Přejeme všem krásný vstup do nového roku. Spoustu splněných přání a celý rok
pohodový a spokojený.
Za SDH Jáchymov
Anna Plačková
jednatel SDH

PODĚKOVÁNÍ

