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ZPRÁVY Z AKCÍ
První pátek 3. října se sešli naši občané v důchodovém věku, senioři a ti dříve
narození k již tradičnímu posezení ke dni, který je věnován seniorům. Bylo pro ně
připraveno posezení při živé hudbě a občerstvení. Také letos si příjemně popovídali,
zatančili a zasmáli nad vtipy, které si dokázali vyprávět a již dopředu připravit.
Z rukou paní místostarostky a paní MUDr. Hornátové obdrželi kytičky. Popřát pevné
zdravíčko přišel také pan starosta. Poděkování za pomoc při přípravě náleží paní
Nataše Ulischové za výborné minizákusky a Standovi Kubínovi za výborné chlebíčky,
které vyrábí v „Bagetárně“ Ostrov a také panu Beznoskovi za příjemnou hudbu.

Za velice příjemného počasí v sobotu 18. 10. 2014 se od 15.00 hodin uskutečnila
Drakiáda. Je to již tradiční akce, kdy rodiče, babičky a dědečkové se svými ratolestmi
vyrazí na Klobouk pouštět doma vyrobené či koupené draky. Také letos při opravdu
teplém a slunečném dni nad Kloboukem létalo dvacet sedm draků. Akce se zúčastnilo
skoro sto návštěvníků, a i když v údolí bylo bezvětří, přeci jenom o pár metrů výše
draci létali a to hodně vysoko. Rozhodování o nejlepším a nejdéle létajícím draku
bylo opravdu velice těžké. Prvních deset draků bylo ve vzduchu skoro pořád, ale
přeci úplně nejvýše a nejdéle létali draci Kryštofa Jakaba, Elišky Hanischové
a Venduly Čebišové. Všichni dětští účastníci obdrželi malou sladkost, dáreček
a pamětní list. Někdy se ale zdálo, že odměny by měli dostat rodiče a prarodiče .
Myslím, že si všichni odpoledne užili a určitě se těšíme na další ročník.

za Kulturní komisi Anna Plačková

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
22. zasedání rady města ze dne 9. října 2014:
 schválila vystavení objednávky firmě KSI, s r.o. Dalovice na zpracování
projektové dokumentace na Opravu opěrné zdi, ulice Boženy Němcové, p. p. č.
5039/2, v Jáchymově, včetně schodiště“
 schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace
Regenerace panelového sídliště uzavřené 26. 8. 2014 mezi Městem Jáchymov
a firmou AZ Consult, Chomutov
 schválila finanční příspěvek pro firmu Autobusy Karlovy Vary, a.s. se sídlem
Sportovní 4, 360 09 Karlovy Vary, IČ 25332473: ve výši 10.000,-Kč
 schválila podání žádosti na ČEZ Distribuce o přeložení kabelu VN na
tř. Dukelských hrdinů
23. zasedání rady města ze dne 21. října 2014:
 schválila zápis do kroniky města za r. 2011 – 2013
 neschválila příspěvek ve výši 6.490,- Kč na podporu projektu „Péťa potřebuje
pomoc“, a to na základě žádosti IV – Nakladatelství s r.o. se sídlem Praha 3,
Koněvova 2660/141
 vzala na vědomí nákup mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, zásobníky na
sáčky, stojan na kola) a jeho instalaci před panelovými domy na tř. Dukelských
hrdinů a radnicí
 doporučila ZM schválit přijetí peněžitého daru ve výši 1 mil. Kč na
Rekonstrukci školní tělocvičny ZŠ Marie Curie - Sklodowské v Jáchymově od
společnosti ČEPS, a.s., se sídlem: Praha 10, Elektrárenská 774/2, PSČ 101 52
a pověřuje starostu města podpisem smlouvy
Zpracovala: Hynková

VÝZVA PRO MÍSTNÍ PODNIKATELE
ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
V pátek 28. 11. 2014 od 15.00 hodin se uskuteční na parkovišti pod Svorností, naproti
kostelu, rozsvěcení vánočního stromu. Máte-li co nabídnout s vánoční tématikou,
nebo chcete nabídnout služby návštěvníkům v podobě pohostinství, přihlaste se
nejpozději k 20. 11. 2014 na Informační centrum v Jáchymově osobně, telefonicky či
e-mailem. Tel.: 353 811 379, e-mail: ic-jachymov@volny.cz
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VÝSLEDKY VOLEB
převzato z volebního serveru www.volby.cz
Volby do zastupitelstev obcí 10.10. - 11. 10. 2014
Zastupitelstvo města
Kraj: Karlovarský kraj
Okres: Karlovy Vary
Obec: Jáchymov

I. ustavující veřejné zasedání Zastupitelstva města
se uskuteční
10. listopadu 2014 od 17.00 hod.
v kinosále Kulturního domu v Jáchymově

KONTAKTNÍ CENTRUM V JÁCHYMOVĚ ZAČÍNÁ POMÁHAT
LIDEM OHROŽENÝM DOMÁCÍM NÁSILÍM
Kancelář kontaktního místa v Jáchymově sídlí v objektu Farního sboru
Českobratrské církve evangelické v Mincovní ulici č. p. 681, kde má svoji pobočku
také organizace Člověk v tísni, o.p.s. Kancelář je otevřená v pondělí od 15 do 17
hodin a ve čtvrtek od 8 do 10 hodin.
Kancelář v Jáchymově: Jiří Král, DiS. a Mgr. Eva Chalupníková – Doležalová.
Telefon: 733 717 919, email: domacinasili@pomocvnouziops.cz

VÝZVA
Vážení občané, čtenáři Zpravodaje, místní podnikatelé a všichni, kteří máte rádi
Jáchymov.
V roce 2016 oslaví naše město 500. výročí od svého založení. Přípravy na tuto slávu
začaly již v minulém roce a nyní budou probíhat intenzivněji, aby se Jáchymovu
dostalo té pravé slávy, kterou si zaslouží. Dovoluji si Vás touto cestou oslovit, pokud
máte chuť se na této slávě přímo podílet a pomoci, nebo máte staré fotografie
k naskenování, či jiné nápady, prosím, přihlaste se na Informačním centru a to buď
osobně, emailem či telefonicky.
Email: ic-jachymovolny.cz

tel.: 353 808 128; 353 811 379
za IKC Jáchymov Anna Plačková

PODĚKOVÁNÍ
SETKÁNÍ U PŘÍLEŽITOSTI DNE SENIORŮ
Děkujeme z celého srdce všem, kteří se podíleli na uskutečnění Dne seniorů. Moc nás
to potěšilo.
Obyvatelé DPS

ŽIVOTNÍ JUBILEUM
Dne 10. 11. oslaví své krásné 90. narozeniny naše
maminka, babička, prababička

90.

paní Gertruda Lenhartová
a my ji tímto přejeme hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti do dalších let
synové Helmut, Franta, Honza s manželkou
a vnučka Monika, pravnučka Dáda
a všichni příbuzní.

VZPOMÍNÁME
6. 11. 2014 by oslavila naše drahá maminka
paní Julie Matvijová
81 let
S láskou vzpomínají děti s rodinami.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

ZIMNÍ ÚDRŽBA 2014 – 2015 - ruční úklid
Schodiště, pěšiny a stanoviště separovaného
odpadu
Duk. hrdinů - B. Němcové
(býv. hračkárna)
Bělohorská - Havlíčkova
(u kotelny)
Prokopova - B. Němcové
(u vodárny)
Palackého - Husova
( k Nové škole)
Bělohorská - Havlíčkova
(vedle kolumbária)
Duk. hrdinů - Lidická
(Šlikův park)
Lidická - Bělohorská
(vedle hřbitova)
Hřbitov + kolumbárium
Duk. hrdinů -5. května
(bývalá obuv)
Duk. hrdinů - (panelové domy 1006-1013)
Obě zastávky Střed
Zdravotní středisko, schody, pěšina, školka
Husova - Žižkova
(u p. Jahody)
nám. Republiky - Šafaříkova
(u Fary)
nám. Republiky - Šafaříkova (pod starou lékárnou)
nám. Republiky - Šafaříkova
( p. Hellmich)
nám. Republiky - Mincovní
(vedle Laguny)
Obě zastávky u Radnice
Chodník před LD Curie
LD Curie - Palackého
Duk. hrdinů - LD Praha
K Lanovce - Palackého
(naproti Beskydu)
Karlovarská - Dvořákova
(u zastávky)
Obě zastávky - Lázně
Stanoviště separovaného odpadu – K Lanovce 3x
Stan. separ. odpadu – Fibichova + Dvořákova
Stanoviště separ. odpadu – Husova 2x
Stanoviště separ. odpadu - Palackého
Stan. separ. odpadu – Duk. hrdinů panel domy 2x
Stanoviště separ. odpadu - Slovany
Stanoviště separ. odpadu – Šafaříkova + Mathesiova
u kostela
Okolí Radnice ( nové parkoviště, schody knihovna,
severní strana Radnice )

CELKEM

Jméno
uklízejícího

Umístění nádoby
na posyp

Rozsah
údržby m2

J. Frai
J. Frai
J. Frai
J. Frai
M. Kubík
M. Kubík
M. Kubík
M. Kubík
M. Kubík
E. Tollok
E. Tollok
E. Tollok
E. Tollok
J. Dufka
J. Dufka
J. Dufka
J. Dufka
J. Dufka
I. Kubín
I. Kubín
I. Kubín
I. Kubín
I. Kubín
I. Kubín
G. Gazsi
G. Gazsi
G. Gazsi
G. Gazsi
G. Gazsi
G. Gazsi
G. Gazsi

velká nádoba
bez nádoby
bez nádoby
2x velká nádoba
velká nádoba (fréza)
bez nádoby
malá nádoba
bez nádoby
velká nádoba
bez nádoby
bez nádoby
bez nádoby
malá nádoba
bez nádoby
velká nádoba
bez nádoby
bez nádoby
bez nádoby
bez nádoby
bez nádoby
bez nádoby
malá nádoba
bez nádoby
velká nádoba

159
73
85
354
170
48
25
560
67
110
11
234
52
45
46
40
126
24
90
88
10
25
34
28
15
10
10
5
10
5
10

M. Albrechtová

bez nádoby

124

1.779

U chodníků i schodišť je pořadí úklidu vždy první. Pro zmírňování následků
povětrnostních vlivů do 4 hodin po zjištění závady ve schůdnosti. Stanoviště
separovaného odpadu se uklízí až po úklidu schodišť a pěšin.
Upozorňujeme čtenáře, že neručíme za chyby, které se objeví v inzerátech nebo příspěvcích, které
nepřipravuje IKC spolu s RR. Za obsah článku odpovídá autor. Děkujeme za pochopení. RR

OZNÁMENÍ
Základní škola Marie Curie - Sklodowské a mateřská škola Jáchymov si
připomněla 60 let své existence
V rámci dne otevřených dveří v úterý 30. září měli všichni návštěvníci možnost
seznámit se jak s nejstarší historií
školy, tak se změnami, kterými
škola
prošla
v uplynulých
dvanácti letech. K nahlédnutí
byly kroniky školy od poloviny
padesátých let, dobová alba,
společné fotografie tříd, učitelek
a učitelů, kteří na škole působili
a duplikáty části výstavy, která
byla otevřena v prostorách školní
Galerie návratů pod názvem
Škola v proměnách času.
Bývalí učitelé a další návštěvníci
měli možnost navštívit všechny učebny školy a setkat se stávajícími členy
pedagogického sboru. Vzpomínky pamětníků se vracely až k srpnu roku 1954, kdy
byla škola (dokončovaná v tzv. akci
Z) slavnostně otevřena. Mezi
vzácné hosty patřili vedle zástupců
vedení města a Lázní také p. Ježek
a pí. Bradová, kteří školu
v minulosti řídili. Já sám jsem se
z důvodu nemoci oslav nemohl
zúčastnit. Všichni bývalí i současní
pracovníci školy – přítomní i Ti,
kteří se nemohli z různých důvodů
akce zúčastnit, zanechali na škole
svou stopu. Škola se v průběhu
uplynulých desetiletí postupně
měnila, až dosáhla dnešní podoby.
Můžeme s klidem v srdci říci, že dnešní jáchymovská škola si v ničem nezadá se
školami v sousedních větších městech. Je téměř kompletně zrekonstruována –
z vnějšího pohledu má nový plášť s kvalitním zateplením, plastová okna a plastové
vstupy do budovy, dokončována je kompletní rekonstrukce střech. Úplné revitalizace
se dočkala školní zahrada s nově vybudovanou učebnou - pergolou, naučnou stezkou
a jezírkem a s novým oplocením, nevyhovující antukové hřiště bylo nahrazeno novým
multifunkčním hřištěm s umělým povrchem, opravy se dočkaly také opěrné zdi proti
severní části budovy školy. Dá se říci, že se škola rozsvítila.
Výraznější změny jsou však uvnitř. Všechny učebny se dočkaly kompletní
rekonstrukce – před novým vymalováním byly postupně vyměněny všechny vestavné
skříně, zastaralé dřevěné tabule byly nahrazeny novými keramickými, veškerý starý
žákovský a učitelský nábytek ve třídách byl nahrazen moderním výškově stavitelným

nábytkem, všechny třídy a kabinety byly osazeny vertikálními žaluziemi, které
pomáhají vytvářet příjemnější teplotní prostředí.
Ve většině tříd se objevila nejmodernější technika – od interaktivních tabulí přes
systémy dataprojekce, kvalitního ozvučení, učeben se stolními počítači a netbooky až
po nejmodernější učebnu digitálních dotykových technologií. Vedle již citovaných
digitalizovaných učeben byl vybudován základ učebny přírodních věd, který bude
postupně rozšiřován o laboratorní a specializovaná pracoviště, bylo vytvořeno první
DTP pracoviště určené pro zpracovávání vlastních publikací a výstupů za pomoci
počítačových technologií. Byl vybudován netradiční a nadstandardně vybavený
cvičný byt a učebna pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Postupně jsou
rekonstruovány jednotlivé kabinety a do provozu byly uvedeny nové prostory pro
práci logopedů, speciálních pedagogů a psychologů, vybudována a vybavena byla
keramická dílna, rekonstruována byla první část podzemí školní jídelny a zázemí
školní varny. Škola má k dispozici vlastní školní klub.
Před zahájením je rekonstrukce tělocvičny školy a v plánu jsou rekonstrukce
šaten a rekonstrukce nevyužívaných podzemních prostor školy do podoby
multifunkčních dílen.
Zásadní změny se dočkala školka – z nevyhovujících prostor se přesunula do
prostor nových, získala i své hřiště a moderní kvalitní vybavení. Výrazně se
zkvalitnily poskytované služby. Plně kvalifikovaný sbor učitelek vytváří optimální
podmínky pro předškolní přípravu dětí.
Co se ale změnilo nejvýrazněji, to je duch a klima školy. Dá se říci, že vztahy
uvnitř jsou férové – jak mezi žáky a učiteli, tak mezi učiteli a rodiči. Naučili jsme se
vzájemně respektovat a směřujeme ke stejnému cíli – k vytváření co nejlepších
podmínek pro práci všech dětí bez rozdílu v jediném hlavním vzdělávacím proudu.
Nikoho nevylučujeme, snažíme se naučit děti žít a pracovat vedle sebe a spolu bez
jakýchkoli předsudků. Proto také škola letos obdržela od Ligy lidských práv ocenění,
kterého si nesmírně vážíme – certifikát Férová škola. Paralelně získala také certifikát
společnosti Člověk v tísni „Světová škola“ za to, že nás nenechávají lhostejnými
globální problémy – problémy celého lidstva. Postupně si s dětmi prošlapáváme cestu
od empatie (vcítění se do problémů druhých) až k prosociálnímu chování, kdy je
jedinec schopen nadřadit potřeby jiných nad své potřeby.
Jakým způsobem došlo k uvedeným změnám? Jednoduše řečeno – velmi úzkou
vzájemnou spoluprací města jako zřizovatele a školy jako vzdělávacího subjektu
v oblasti získávání finančních zdrojů, velmi úzkou spoluprací učitelů a rodičů.
Jsme přesvědčeni, že každou školu tvoří lidé, kteří se v ní pohybují a do ní
vstupují – žáci, učitelé, doprovodný personál a pochopitelně rodiče a v neposlední
řadě i všichni občané tohoto města. Nám všem jde o to, aby se škola stala jedním
z přirozených center této městské komunity.
Přejme tedy naší škole do dalších let mnoho vědychtivých žáků, empatických
učitelů – profesionálů, spokojených rodičů a veřejnosti města, která bude moci být
pyšná na své vzdělávací zařízení.
Jan Musil, ředitel školy
Zuzana Kokyová, statutární zástupkyně ředitele

KVÍZ NA LISTOPAD
Přemýšleli jste někdy nad názvy ulic v našem městě? Proč se tak jmenují? Možná
vám napoví listopadový kvíz. Tajenku i s obrázkem můžete přinést nebo poslat na IC
do 20.11.
1/ nám. Republiky
Československo vzniklo:

2/ Svojsíkova
A. B. Svojsík byl:

3/ Dukelských hrdinů
Bitva na Dukle proběhla v roce:

4/ Šafaříkova
P. J. Šafařík byl:

5/ Fibichova
Zdeněk Fibich byl:

6/ Palackého
František Palacký byl:

7/ Havlíčkova
Karel Havlíček Borovský byl:

8/ Žižkova
Jan Žižka založil město:

S/ 28. 10. 1918
R/ 6. 11. 1920
D/ 1. 1. 1925
T/ vědec
D/ náčelník horské služby
V/ zakladatel českého skautingu
N/ 1942
O/ 1944
Z/ 1940
M/ lékař
R/ spisovatel
F/ cestovatel
N/ hudební skladatel
H/ básník
J/ sportovec
A/ geolog
I/ astrolog
O/ historik
K/ herec
S/ básník
B/ fyzik
T/ Tábor
P/ Prachatice
CH/ Cheb

Pokud jste vše věděli bez hledání na internetu nebo v knihách, zasloužíte pochvalu.
Kvíz pro vás připravila Ladislava Kulhavá
Vítězem kvízu za měsíc říjen se stala: Patricie Luxová - tajenka RADNICE

„Podpora vzdělávání ve školách oblasti ORP Ostrov“
Projekt podaný v rámci žádosti o finanční podporu z OPVK - IPo - Oblast podpory
1.1 - Výzva č. 46
ZŠ Marie Curie-Sklodowské a MŠ Jáchymov se v červnu 2014 zapojila do projektu
„Podpora vzdělávání ve školách oblasti ORP Ostrov“ spolufinancovaného
z prostředků ESF. Příjemcem dotace z Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost (OP VK) je město Ostrov. Do projektu je zapojeno všech deset
základních škol z oblasti obce s rozšířenou působností (OPR) Ostrov. Dále jsou
zapojeny dvě neziskové organizace, a to sokolovská pobočka společnosti Člověk
v tísni a PECKA - Centrum celoživotního vzdělávání Karlovy Vary, o. p. s.
Projekt směřuje k zlepšení vzdělávání se zaměřením na žáky ohrožené školním
neúspěchem a žáky ohrožené předčasným odchodem ze vzdělávacího systému v rámci
obce s rozšířenou působností Ostrov. V projektu jsou realizovány čtyři provázané
klíčové aktivity, které mají jeden základní cíl - vytvoření plně funkčního systému
vzdělávání v této lokalitě na bázi úzké spolupráce mezi všemi školami hlavního
vzdělávacího proudu.
V průběhu projektu vznikne návrh lokální strategie v oblasti základního vzdělávání,
budou vytvořeny lokální plány jednotlivých měst a obcí a paralelně s tím i strategie
rozvoje škol oblasti. Zavedením systému podpůrných proinkluzivních opatření,
jmenovitě služeb psychologa, logopeda, speciálního pedagoga, zavedením reedukací
a doučovacích aktivit dojde k poklesu procenta neúspěšných žáků. Pro realizaci
uvedených cílů budou zajištěny vzdělávací akce, společná setkávání učitelů a bude
vytvořen základ sítě partnerů, kteří se budou podílet na naplňování základních cílů
strategie.
V příštím čísle přineseme bližší informace o naplňování jednotlivých klíčových
aktivit.
Bc. Aneta Kůsová,
za realizační tým projektu

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
10,00 –12,00
ČTVRTEK

13,00 – 18,00 hod.
13,00 – 16,00 hod.
13,00 – 18,00 hod.

Kontakt: tel. 353 808 122
E-mail: knihovna.jachymov@tiscali.cz
Naše webové stránky:
www.jachymov.knihovna.info

Knihovna bude otevřena v NEDĚLI 30. 11. 2014 od 13:00 do 17:00. Setkání se
seniory v DPS se uskuteční 27. 11. 2014 od 10:00 do 11:00 hod.

KRÁLOVSKÁ MINCOVNA INFORMUJE
nám. Republiky 37, 362 51 Jáchymov
tel.: 736 754 831, e-mail: mincovna@kvmuz.cz, www.kvmuz.cz
Otevřeno: listopad: st – ne 9 – 12, 13 – 17 hodin
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: 60,- Kč, děti 30,-Kč.
začátek je v 17 hodin

15. 11. 2014

PŘEDNÁŠKA
Důl Mauritius na Hřebečné v zrcadle času
Přednášející Marek Nesrsta, člen Spolku přátel dolu Svatý Mauritius, přiblíží
v přednášce založení dolu Mauritius na Hřebečné, které spadá do poloviny
16. století, a jeho další historii. Tomuto dolu se na rozdíl od drtivé většiny ostatních
podařilo přežít všechny bouře dějinného vývoje a díky příznivým geologickým
a společenským okolnostem dokázal přežít téměř 500 let až do dnešních dnů.
Přednáška doplněná množstvím fotografií je pokračováním cyklu „Krušné hory malé pohoří světového významu“.

PŘEHLED KULTURNÍCH PROGRAMŮ LISTOPAD 2014
LÉČEBNÉ LÁZNĚ JÁCHYMOV
RADIUM PALACE
6. 11. čtvrtek 20:00 hod.

sál
vstupné 130 Kč
ADAMUSOVO TRIO
Velice populární komorní soubor založil vedoucí souboru Jan Adamus v roce 1985.
Jedním z cílů tohoto tria je hledání nových zvukových možností a nových kombinací
nástrojů. V tomto malém obsazení jsou vlastně zastoupeny nejdůležitější skupiny
hudebních nástrojů. Jan Adamus - hoboj, anglický roh, Marie Fuxová - housle, Květa
Novotná - klavír. Na programu skladby slavných mistrů, například F. Schubert,
A. Dvořák, W. A. Mozart, J. Suk a další.

8. 11. sobota 19:30 hod.

hala

vstup zdarma

OLDIES DISKO S PROGRAMEM
Oblíbené Oldies disko Davida Keilhauera s tanečním vystoupením taneční skupiny
Mirákl ze Sokolova.
13. 11. čtvrtek 20:00 hod.

sál

vstupné 140 Kč

CELÝ SVĚT SI ZPÍVÁ
Slavnostní operetní koncert pod mottem: ,,Ten, kdo si zpívá rád, zůstane dlouho,
dlouho mlád..." Účinkují: Alena Žáková – mezzosoprán, Miloš Ježil – tenor - sólisté
českých i zahraničních operních scén a Věra Müllerová - klavír, profesorka
Konzervatoře v Plzni.
14. 11. pátek 20:00 hod.

vstupné 100 Kč

MÓDNÍ PŘEHLÍDKA
V rámci společenského večera se představí originální salon Ivany Syptákové. Ukázka
modelů na podzim 2014, kostýmky, doplňky a další. K poslechu a tanci hraje Duo
Záliba.
20. 11. čtvrtek 20:00 hod.

sál

vstupné 120 Kč

TANEČNÍ EXHIBICE TANEČNÍ SKUPINY MIRÁKL
Představí se vám disciplíny jazz dance, modern dance ve věkových kategoriích děti,
junior a dospělí. Taneční skupina Mirákl ze Sokolova je desetinásobným mistrem
České republiky a v prosinci 2014 bude reprezentovat ČR na mistrovství světa.
24. 11. pondělí od 12:00 – 18:00 hod.

sál

PŘEDVÁNOČNÍ JARMARK
Přijďte se adventně naladit, nebo se jen tak pobavit, nebo nakoupit nějaké dárečky.
Pro zpestření na klavír zahraje David Beznoska, od 15:30 – 17:00 hod.
24. 11. pondělí 19:30 hod.

taneční bar

vstupné zdarma

BLUE ROMANTIC CIMBAL
Světové balady a lidové písně zahraje na cimbál Roman Veverka.
27. 11. čtvrtek 20:00 hod.

sál

vstupné 250 Kč

SLAVNOSTNÍ OPERNÍ KONCERT s malým nádechem operet
Představí se vynikající česká sopranistka Noema Erba, vystudovala v zahraničí na
Hochschule für Musik " Carl Maria von Weber " v Drážďanech, nyní působí v Itálii
v Teatro Cantero Chiavari. Významným HOSTEM bude ITALSKÝ BARYTON
IVAN MARINO – italská hvězda dnešní operní scény. Hostuje po celém světě
a spolupracoval s vynikajícími režiséry a dirigenty. Na klavír je doprovodí skvělý
klavírista, sólista, komorní hráč a korepetitor Vratislav Jambor. Na programu zazní
nejkrásnější operní árie jako např. Měsíčku na nebi hlubokém, Pari siamo, Core
´ngrato nebo duety La ci darem la mano a mnoho dalších hudebních lahůdek.

POSLECHOVÁ ODPOLEDNE
15:30 – 17:00 hod., lobby, zdarma
Pondělí 3., 10., 17. a 24. 11.
David Beznoska – klavír, náladové melodie
Středa 5., 12., 19. a 26. 11.
Bohumila Trachtová – klávesy, zpěv

TANEČNÍ VEČERY
19:30 – 23:00 hod., bar
Pátek 14. 11. a 28. 11. Duo Záliba
Pátek 7. 11. a 21. 11. Duo MS

BĚHOUNEK
4. 11. úterý ve 20.00hod.

sál

vstupné 100 Kč

FILMOVÉ MELODIE, MUZIKÁLY A HITY POP-MUSIC
V originálním podání plzeňské dívčí vokální skupiny „TUTTI VOCI aneb VŠECHNY
HLASY“. Soubor vznikl v září 2008 pod vedením Lucie Hofmanové. Klavírní
doprovod Hana Medunová, kontrabas Štěpán Váňa
10. 11. pondělí, 19:30 hod.

sál

vstupné 50 Kč

PROCHÁZKA JÁCHYMOVEM S DOTEKEM MINULOSTI
Cestopisná přednáška Jaroslava Ochece, která představí nejslavnější minulost
i současnost Jáchymovska v souvislosti s připravovaným zápisem regionu Erzgebirge
na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.
18. 11. úterý 19.30 hod.

sál

vstupné 120 Kč

CLARINET SOCIETY HRAJE SWING
Clarinet society neboli klarinetová společnost je teplické hudební seskupení hrající
převážně swingovou hudbu ve vlastním zpracování. V příjemném akustickém
provedení interpretuje skladby swingových velikánů jako Glenna Millera, Duke
Ellingtona nebo George Gershwina, ale i českých autorů Jaroslava Ježka, Alfonse
Jindry a mnoha dalších.
24. 11. pondělí 19:30. hod.

sál

vstupné zdarma

STÁRNEME BEZ BOLESTI
Odborná přednáška fyzioterapeutky Zdeny Fiedlerové v českém jazyce.
TANEČNÍ VEČERY
19:00 – 22:30, zimní zahrada, zdarma
Středa 5., 12., 19., 26. 11. – Jan Zumr
Pátek 14. a 28. 11. – Gipsy Hery band
Pátek 7., a 21. 11. – Duo Záliba

TANEČNÍ ODPOLEDNE
14:00 – 17:00, zimní zahrada, zdarma
Neděle 2., 9., 16., 23. a 30. 11.
Sunny a Tony

CURIE
11. 11. úterý 20:00 hod.

kavárna

zdarma

SVATOMARTINSKÉ TANEČKY
S nabídkou Svatomartinského vína. K tanci a poslechu hrají Miroslav Zábranský
a Rudolf Přibil.

25. 11. úterý 19:30 hod.

kavárna

vstupné 90 Kč

SOPRAN KONCERT, OPERA, OPERETA, MUZIKÁL
To nejlepší ze světa opery, operety a muzikálu v koncertním provedení. Za klavírního
doprovodu uslyšíte slavné melodie v podání přední české sopranistky Jany Štěrbové.
Prostřednictvím průvodního slova je posluchačům přiblížena podstata každého
hudebního žánru a blíže pak objasněno dílo, ze kterého zazní ukázka, spolu se
základními informacemi o autorovi. Pro každý žánr je volen odpovídající kostým
sólistky, prostor pro změnu hudebního žánru vyplní klavírní sólo. Široký záběr
pořadu jdoucí od klasicismu po současnost slibuje, že si každý posluchač najde
melodii blízkou svému srdci. Wolfgang Amadeus Mozart, Figarova svatba,
Cherubino, "Voi, che sapete Georges Bizet, Carmen, Habanera Jacques Offenbach,
Hoffmannovy povídky, Barkarola Johannes Strauss ml., Netopýr, kuplet Adély Franz
Lehár, Veselá vdova, Hana, píseň o Vilje
28. 11. pátek 19:30 hod.

kavárna

vstupné zdarma

OLDIES DISKO
Známé oblíbené nejen oldies skladby v podání Romana Ulíka.
TANEČNÍ VEČERY
19:30 až 23:00 hod., kavárna, zdarma
Sobota 1. 11. – Miroslav Bauka
Sobota 8., 15., 22., 29. 11. – Vladislav Prokop
Neděle 2., 9., 16., 23., 30. 11. – Jan Zumr

AGRICOLA
11. 11. úterý 18:45 hod.

sraz u Kulturního domu Jáchymov

SVATOMARTINSKÝ PRŮVOD
Lampionový průvod pro všechny od Kulturního domu Jáchymov v 19:00 hod., směr
lázeňské centrum Agricola, za doprovodu bubeníků ze ZUŠ Ostrov.
Následuje svatomartinská scénka v podání dětí ze ZUŠ Ostrov, žehnání vína a další
doprovodný program v podání harmonikářů Bohouše a Bohouška (14 let) Ježků ze
Slaného. Možnost zakoupení lampionu v předprodeji za 30 Kč, svařeného vína
a malého občerstvení za příznivé ceny.

KULTURNÍ DŮM JÁCHYMOV
3. 11. pondělí 15:00 hod.

1. patro – salonek

vstupné 150 Kč

KERAMICKÝ KURZ
Kurz je určen všem, kteří by si rádi vyzkoušeli práci s hlínou. Pod Vašima rukama se
změní Nic v Něco, co Vám přinese potěšení a někdy i zaslouženou pýchu nad vším tím

úspěchem. V ceně je odborné vedení keramického mistra Michala Špory z Karlových
Varů, materiál, zapůjčení pracovních pomůcek, destiček a výpal hotových výrobků.
(první den – tvoření, dalších 6 dní schnutí výrobků, 7 den vypalování v peci, za další
2 dny budou hotové výrobky přivezeny k vyzvednutí). Přihlášky u programových
specialistek nutné do pátku 31. 10! Minimální počet účastníků 7.
24. 11. pondělí 15:00 hod.

1. patro – salonek

vstupné 150 Kč

KURZ MALOVÁNÍ KRASLIC
Říkáte, že Velikonoce jsou daleko?...ano, ale příprava se určitě vyplatí a motivy
nemusí být jenom velikonoční. Naučíte se malovat kraslice jednoduchou technikou
rozehřátými voskovkami. Pracovní pomůcky i materiál jsou zahrnuty v ceně. Odborné
vedení Marie Kordaničová. Přihlášky nutné u programových specialistek do pátku
21. 11. Minimální počet účastníků 3.
KOSTEL SV. JÁCHYMA
6. 11. a 20. 11. čtvrtek, německý výklad v 15.00 hod., český výklad v 16.00 hod.
PROHLÍDKA KOSTELA S VÝKLADEM
Přijďte si prohlédnout nádherný novogotický interiér a několik renesančních
pamětihodností, které se dochovaly po požáru v roce 1873. Novogotickou stavbu
navrhl architekt Josef Mocker.
7. 11. pátek 19:30 hod.

vstupné 190 Kč

VARHANNÍ KONCERT SE ZPĚVEM
v podání – Aleš Nosek (Rakovník, Regensburg) – varhany, Blanka Nosková
(Rakovník, České Budějovice) – zpěv.
21. 11. pátek 19:30 hod.

vstupné 190 Kč

VARHANNÍ KONCERT – koncert duchovní hudby
V nádherné akustice kostela sv. Jáchyma zazní slavné varhanní skladby. Varhany –
Michaela Káčerková.

PROGRAM KINA „RADIUM“ JÁCHYMOV LISTOPAD 2014
1. 11. sobota 19:30

vstupné 70 Kč

RANHOJIČ
Dobrodružný / Drama / Historický / Německo / 2013 / 150 min /od 12 let
Ranhojič se odehrává v 11. století, veškeré antické poznatky ohledně medicíny jsou
v Evropě zapomenuté, vládne zde temný středověk. Jedinou péči zajišťují potulní
ranhojiči. Mladý Rob Cole má velmi zvláštní schopnost: je schopen vycítit, když má
někdo zemřít. Hrají: Tom Payne, Ben Kingsley, Stellan Skarsgård, Olivier Martinez,
Emma Rigby, Elyas M'Barek …

5. 11. středa 17:00, 19:30

vstupné 70 Kč

PŘÍBĚH KMOTRA
Drama / Krimi / Životopisný / Česko / 2013 / 99 min / od 12 let
Pokud Vám reformy za posledních dvacet let připadaly pomalé, pak vězte, že tu byla
skupina lidí, která považovala tempo těchto let za překotné. Jediné, čeho tito lidé
v začátku opravdu litovali, bylo, že nejvyšší nominální hodnota bankovek byla 500
korun a že tedy balíky, se kterými zacházeli, byly velmi neskladné. Peníze byly
zkrátka úplně všude. Příběh Kmotra je inspirován bestsellerem Jaroslava Kmenty
„Kmotr Mrázek". Hrají: Ondřej Vetchý, Lukáš Vaculík, Jan Vondráček, Jiří Dvořák,
Vica Kerekes, Pavel Nečas…

8. 11. sobota 17:00

vstupné 30 Kč

ZVONILKA A PIRÁTI
Animovaný / Fantasy / USA / 2014 / 78 min
Ze světa Petra Pana přichází do našich kin snímek Zvonilka a piráti, velkolepé
dobrodružství o Zarině, chytré a ambiciozní víle, která je ohromena neuvěřitelnými
možnostmi modrého kouzelného prášku. Když se kvůli svým odvážným nápadům
dostane do potíží, uteče ze země víl a spojí své síly s piráty, kteří z ní udělají
kapitánku své lodi.

8. 11. sobota 19:30

vstupné 70 Kč

DEAD SNOW: RUDÝ vs. MRTVÝ
Komedie / Horor / Akční / Norsko / Island / 2014 / 101 min / od 15 let
V roce 2009 přinesl Wirkola na stříbrná plátna kin hororovou komedii Mrtvý sníh, ve
které nechal ožít nacistické zombie na zamrzlých pláních severního Norska. Jejich
mise však neskončila a ve snímku Dead Snow: Rudý vs. Mrtvý se chystají na totální
genocidu, aby tak dostáli svému poslání – nastolit vládu jednoho vůdce. Hrají:
Martin Starr, Derek Mears, Amrita Acharia, Ingrid Haas, Kristoffer Joner, Stig
Frode Henriksen …

12. 11. středa 19:30

vstupné 70 Kč

ČESKÁ PIVNÍ VÁLKA
Dokumentární / Česko / 2013 / 70 min
Svět kolem nás se stále mění. A s ním se mění i naše pivo. Co se skrývá za tradičními
pivními značkami v éře globalizace? Co se stane, pokud se tekuté národní dědictví
promění v „Eurobier"? Mnozí lidé věří, že pivo a jeho charakter ovlivňuje život
národa více, než si myslíme. A stále více jich věří, že český pivní průmysl už není
český. Nejen kvůli tomu, kdo ho z velké části vlastní, ale i kvůli tomu, co vlastně
vyrábí. Je to opravdu tak? A pokud ano, co můžeme dělat? Hrají: Martin Janoušek.

15. 11. sobota 19:30

vstupné 70 Kč

NEKONEČNÁ LÁSKA
Drama / Romantický / USA / 2014 / 104 min / od 12 let
První láska je nezapomenutelná. Připomíná jízdu na horské dráze, kdy člověka
ovládají síly, proti nimž je bezmocný. Davidovi a Jade se právě tohle přihodilo. Podle
slavného stejnojmenného románu Scotta Spencera vznikla plnokrevná romance, která
vám připomene nebo ukáže, jak mocné a magické je období první zamilovanosti.
Hrají: Alex Pettyfer, Gabriella Wilde, Bruce Greenwood, Joely Richardson, Robert
Patrick, Rhys Wakefield, Dayo …

19. 11. středa 17:00., 19:30

vstupné 70 Kč

INTIMITY
Romantický / Komedie / Česko / 2014 / 104 min / od 12 let
Intimity je romantickým filmem, složeným ze sedmi příběhů o lásce, které se vzájemně
prolínají. Zamilované páry nám nechávají nahlédnout do svého intimního soukromí
v okamžiku, kdy řeší určitý citový milostný problém úměrný jejich věku a povaze.
Teenageři prožívají první romantickou lásku; mladí umělci se snaží zvládnout úspěch
slávu, jež jim nabourala soukromí; sebedestrukční bohém se střetává s věřící čistou
bytostí... Hrají: Zlata Adamovská, Petr Štěpánek, Kristýna Leichtová, Tomáš Klus,
Ondřej Vetchý, Jitka Ježková, Jaroslav Plesl, Petra Hřebíčková, Martin Stránský,
Adéla Petřeková …

22. 11. sobota 17:00

vstupné 30 Kč

LEDOVÉ KRÁLOSTVÍ
Animovaný / Fantasy / Dobrodružný / Komedie / Rodinný / USA / 2013 / 102 min
Nebojácná a věčně optimistická Anna se vydává na velkolepou výpravu v doprovodu
drsného horala Kristoffa a jeho věrného soba Svena, aby nalezla svou sestru Elsu,
jejíž ledová kouzla uvěznila království Arendelle do věčné zimy. Na své pouti se Anna
a Kristoff setkávají s podmínkami, které si nezadají s nejvyššími velehorami světa,
mýtickými trolly...

22. 11. sobota 19:30

vstupné 70 Kč

AMAZING SPIDER – MAN 2
Akční / Dobrodružný / Fantasy / USA / 2014 / 142 min / od 12 let
Být Spider-Manem (Andrew Garfield) je skvělé. Peter Parker nezná úžasnější pocit
než se prohánět mezi mrakodrapy, být skutečným hrdinou a trávit čas s Gwen (Emma
Stone). Být Spider-Manem ale má také svou cenu: jedině Spider-Man je schopen
ochránit ostatní Newyorčany před pozoruhodnými padouchy, kteří město ohrožují.
Hrají: Andrew Garfield, Emma Stone, Felicity Jones, Jamie Foxx, Sarah Gadon,
Paul Giamatti, Dane DeHaan...

26. 11. středa 19:30

vstupné 70 Kč

SNOW FILM FEST
SNOW FILM FEST vás zve na filmy o absolutním extrému polárních expedic,
šokujících výkonech sportovců i o tom jak prožívají své životy, když opadne adrenalin
a je třeba se vyrovnat se situacemi na pokraji života a smrti. Na festivalu zažijete
ohlušující ticho i nedozírnost arktických pustin stejně jako nádheru zasněžených hor
a ledovců. 121 min. Filmy: Arslanbob - příběh Kyrgyzské zimy, High Tension,
Polárník, Supervention.

29. 11. sobota 17:00, 19:30

vstupné 70 Kč

VEJŠKA
Komedie / Česko / 2014 / 85 min / od 12 let
Petr Kocourek (Tomáš Vorel jr.) se hlásí na katedru grafiky na UMPRUM, kam
přijímají jen pár vyvolených. Už jednou ho nevzali a profesor Slanina (Jakub Kohák)
je nekompromisní. Na školu se hlásí i krásná Julie (Eva Josefíková), do které se
Kocourek bezhlavě zamiluje. Michal Kolman (Jiří Mádl) studuje VŠE, ale místo
přednášek a seminářů ho zajímají jen spolužačky a rychlá auta. Zkoušky a zápočty
řeší podvodem nebo úplatkem či pomocí svého vlivného otce (Jan Kraus). Hrají:
Tomáš Vorel ml., Jiří Mádl, Eva Josefíková, Marie Kružíková, Zuzana Bydžovská,
Jakub Kohák, Jan Kraus, Ivana Chýlková, Filip Vorel, David Vávra, Petr Čtvrtníček
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK VE SPA INFU PRAHA TEL: 353 831618
NEBO V POKLADNĚ KINA, KTERÁ JE OTEVŘENA VŽDY HODINU PŘED
ZAČÁTKEM PŘEDSTAVENÍ TEL.: 353 831 696

ČTENÁŘI PÍŠÍ
JÁCHYMOVSKÝ "TOLAR"- MLŽNÝ A SLUNNÝ
Rok se s rokem sešel a je tu tradiční turistický jáchymovský pochod. Lidiček jak
máku a psích kamarádů také dost. Vybrali jsme si trasu 10 km z Abertam do
Jáchymova. Nahoru hurá autobusem - sotva jsme se tam všichni vešli - musíme říct,
že dobré nálady i piškůtek byla celá přehršel. Z Abertam na Plešivec jsme tak trochu
v mlze kufrovali, ale z Plešivce již po "modré" nahoru a dolů se nám šlo báječně.
A nad Jáchymovem se nám ukázalo i sluníčko a to naše jáchymovské údolí zazářilo
v celé své kráse. Těšíme se na příští ročník a děkujeme všem, kdo letošní
pochod "TOLAR" připravili.
Megi a Karel.
„VYŠLÁPNĚTE SI S NÁMI ZA ZDRAVÍM A POZNÁNÍM“
bylo heslo 14. ročníku turistického pochodu o „Jáchymovský tolar“, který pořádal
Klub českých turistů Karlovy Vary spolu s Informačním centrem Jáchymov. Na výběr
byly tři trasy, které vedly po značených turistických cestách. Cíl byl vždy v IC
Jáchymov. Ráno bylo pěkně, jen pár mráčků na obloze. Všichni účastníci, ať z blízka,
nebo z daleka, se těšili na hezký podzimní den v přírodě. Jedna z tras vedla
z Abertam, přes Plešivec a bývalý důl Eva (osada je na starých mapách pojmenovaná
„Evina jabloň“), na Nové Město. Pak k cíli buď přes důl Svornost, nebo kolem
Šlikova hradu po staré zámecké cestě. Šlikovka se vlastně česky jmenuje „Kámen
radosti“- německy Freudenstein. Hrad tak nazvali Šlikové, kteří určitě měli radost,
když byla na tom skalnatém výběžku, téměř na povrchu, mezi kořeny stromů,
nalézána stříbrná ruda. Nejdelší túra, start byl v Horní Blatné, vedla podél
„Blatenského příkopu“ až k Božímu Daru a pak teprve do Jáchymova. Ujít 20 km
trvalo okolo pěti hodin. Mnoho turistů si zvolilo jedenáctikilometrovou trať se
startem v Jáchymově. Šli po stezce, nazvané „Jáchymovské peklo“, nahoru
k běžeckému areálu Eduard, odtud podél potoka až do prostoru bývalé šachty Eliáš,
k mohyle s křížem. Do cíle potom také přes Nové Město. Nemladšímu účastníku, který
alespoň část trasy šel „po vlastních“, byly tři roky. Po poledni se počasí změnilo,
vrcholky hor se zahalily do mraků a po čtvrté odpoledne začalo pršet.
R. Jan Eisenstein.

SKAUTSKÉ STŘEDISKO ARNIKA
O víkendu 11. - 12. října jsme se vydali na tajnou výpravu s přespáním. Jediné, co
děti věděly, bylo, že budeme spát v teple a pod střechou. Vyrazili jsme v sobotu
dopoledne přes Panorámu a Plavno až do místa bývalé obce Hanušov. Zde jsme si
opekli něco dobrého k obědu a po prozkoumání okolí pokračovali po turistické
značce až do Krásného Lesa. Odtud to byl už jen kousek do cíle naší cesty - na Horní
hrad. Celou cestu nás provázelo polojasné až zatažené počasí, po našem příchodu na
hrad se však rozpršelo. Vyslechli jsme si krátké vystoupení lesních rohů, prošli si
prohlídku rekonstruovaným hradem, rozhlédli se z hradní věže a navštívili tajemné
čarosklepení. Poté jsme se dali do přípravy večeře. Očistili jsme zeleninu a připravili
si pořádně hustou polévku, která nás v chladném podzimním večeru pěkně prohřála.
To už jsme byli na hradě skoro úplně sami. Unaveni z cesty, her a náročného
programu jsme se přesunuli do hradního podkroví. Zahráli jsme si ještě několikrát
hru na upíry a pomalu usnuli při vymýšlení tajemných a ztřeštěných příběhů, které se
nikdy nestaly.
Ráno nás probudilo křičení hradních pávů. Po snídani, hygieně a balení jsme se
vydali domů. Aby nám cesta lépe utíkala, hráli jsme hry na pozornost a paměť. Prošli
jsme Krásným Lesem, Maroltovem, Květnovou a napojili se na ostrovskou
cyklostezku. Z Dolního Žďáru jsme pak dojeli autobusem domů.
Byla to pěkná akce, v příštím roce bychom si ji chtěli zopakovat. Tak kam se
vypravíme příště?
Hned další sobotu jsme se zúčastnili akce s názvem JOTA-JOTI 2014 na Blatenském
vrchu. Jedná se o mezinárodní skautské setkání prostřednictvím rádiových vln
a internetu. I když krásně svítilo sluníčko, v kilometrové výšce nad mořem pořádně
foukalo, a tak jsme vzali za vděk vytopené chatě. Stavěli jsme jednoduché elektrické
obvody, navazovali spojení s radioamatéry z různých evropských zemí, zkoušeli
základy programování s kočičkou na Raspberry Pi, podnikli krátký výlet do okolí,
zahráli si navigační hru. Za půl dne, který jsme tu strávili, jsme si vyzkoušeli mnoho
nového a těšíme se zase na další ročník!
Fotografie z těchto i dalších akcí naleznete ve střediskové fotogalerii:
http://arnikajachymov.rajce.idnes.cz.
Tomáš Barth
vedoucí střediska

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ JÁCHYMOV
Říjen byl ve znamení závěrečných kol Karlovarské ligy jak dospělých, tak dětí.
V dospělé kategorii jsme měli zapojeno družstvo žen, které obsadilo v celkovém
vyhodnocení čtvrté místo. V mládežnické krajské lize byla přihlášena družstva dvě,
přípravka a dorostenky. Dorostenky se nezúčastnily všech předepsaných závodů
a obsadily tak druhé místo, přípravka se umístila také na krásném druhém místě.
V říjnu také začal nový ročník celostátní hra Plamen, do které jsme se opět zapojili.
Po prvním kole jsou starší žáci na čtvrtém a mladší žáci na šestém místě. Jak jsem
psala v minulém čísle, tak jsme se zúčastnili 12. října celorepublikového setkání
dorostu do výběru pro mistrovství světa v roce 2015. Z karlovarského kraje nás
vyrazilo sedm. Za naše SDH jsme byli úspěšní. Postoupil nám ve veliké konkurenci
cca 300 závodníků z dvacátého místa do širšího výběru František Trefný. Máme
velkou radost a budeme zkoušet nominaci také v příštím roce. Z každé kategorie bylo
vybráno 20 závodníků. Budeme držet Fandovi palečky o postup do užšího finále, kam
postupuje sedm nejlepších z celé ČR.
Členové výjezdové jednotky tento měsíc pomáhali našim spoluobčanům od vosích
hnízd, které znepříjemňují život. Jedenkrát zasahovali u dopravní nehody při úniku
oleje.

za SDH Jáchymov
Anna Plačková

