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VÍTE, ŽE?
Císařská alej
Asi 900 m dlouhou Císařskou alej tvoří
kouzelná cesta lemovaná lipovými
velikány, kteří byli vysázeni v letech 1898 1903 u příležitosti 50. výročí panování
císaře Františka Josefa I. Jejich věk je
proto odhadován na 100 let. Obvody
kmenů u nejmohutnějších stromů činí více
než 200 cm. Alej tvoří působivou krajinnou
dominantu a zároveň vyhlídkovou trasu s
krásnými pohledy na celé město Jáchymov.
Horní fotografie Jaroslava Kubínová, dole
Tomáš Barth.
Za RR Petra Javůrková
převzato z archivu IKC Jáchymov
Slíbená odpověď na otázku z minulého čísla je: Drátěná košile normální velikosti se
skládá z osmi až deseti tisíc kroužků. Samotné kroužky se provlékly a následně
snýtovaly. A odkud že to víme? Od rytíře! Tak co? Uhádli jste?
Přejeme vám všem příjemný den.
Fotografie z titulní strany: Jaroslava Kubínová
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
15. zasedání rady města ze dne 11. července 2017:
 souhlasila s plánovanou stavbou „Parkoviště pro zaměstnance LD Radium
Palace“
 souhlasila se vstupem na pozemky p.č. 1026/1 a 751 k.ú. Jáchymov za
účelem výstavby „Parkoviště pro zaměstnance LD Radium Palace“, za
podmínek stanovených odborem hospodářsko správním
 schválila prodloužení termínu dokončení stavby „Rekonstrukce komunikace
v ul. Hornické“ do 31. 10. 2017
 schválila uspořádání 2. ročníku závodu Prenniga dne 12. 8. 2017 včetně
povolení Country koncertu na prostranství bývalého Hornického domu
 schválila uspořádání dalšího ročníku Jáchymovské pouti dne 19. 8. 2017
16. zasedání rady města ze dne 25. července 2017:
 schválila výpůjčku části pozemkové parcely č. 4356/1 v k.ú. Jáchymov
o výměře cca 19 m2 Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, p.o.
Pozemek bude vypůjčen za účelem přípravy, umístění a provedení stavební
akce: „Sil. III/22137 Lípa – Mariánská statické zajištění vozovky opěrnou zdí.“
Výpůjčka končí nejpozději dne 31.12.2021
 schválila Dodatek č.1 ke „Smlouvě o dílo na tvorbu webového portálu
Montánní kulturní dědictví“, uzavřený mezi Městem Jáchymov a p. Radkem
Wolfem se sídlem Lidická 451/31, Karlovy Vary
 souhlasila s uzavírkou silnice III. třídy č. 22137 s tím, že bude zachován
průjezd pro dopravní obslužnost. Žádost podala firma ROBSTAV stavby k.s.,
Na Stínadlech 495, 39701 Písek
 schválila Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu KK na věcné
vybavení JSDH ve výši 17.280,- Kč
 schválila instalaci sochy Krista do kaple Božského srdce na Suché
Zpracovala: Hynková

OZNÁMENÍ
ORDINACE MUDr. ERIKA HANDRYCHOVÁ
Upozorňujeme své pacienty, že ve dnech 28. 8. - 15. 9. 2017 bude naše ordinace
z důvodu čerpání řádné dovolené zavřena. Děkujeme za pochopení.

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

CO SE U NÁS UDÁLO?
POUŤ NA MARIÁNSKOU
V soboru 1. července se uskutečnil již třetí ročník Pouti na Mariánskou. Po mši
v kostele svatého Jáchyma a svaté Anny jsme se vydali na procházku na Mariánskou
do míst, kde stával kapucínský klášter. Po cestě nás čekalo několik zastavení. Nad
dolem Josef nám pan Jaroslav Ochec vyprávěl o místní vlečce, která vyvážela hlušinu
z dolu Svornost po zastřešené trati. U kapličky na Novém Městě a u kříže nad
Mariánskou nám pan farář Marek Bonaventura Hric vyprávěl o důležitosti poutí
v minulosti a o spojení člověka, duchovna a přírody. U kapličky na Mariánské byl
připomenut poustevník Johannes Niavis, který zde měl svou poustevnu a v 15. století
předpověděl slávu a úpadek nově vzniklého města v blízkém okolí. Po celou vycházku
nás na zastaveních na housle doprovázel pan Petr Brodec.
V zahradě, kde dříve stával klášter, byl slavnostně požehnán základní kámen nové
kaple na Mariánské paní Ing. arch. Marcely Plaché. Paní místostarostka Ingeborg
Štiková poklepala na základní kámen této nové stavby, která zde snad v nejbližší době
vznikne.
Celé vydařené odpoledne bylo zakončeno před chatou Lesanka, kde si místní pro
poutníky připravili vynikající domácí chléb, koláče a jiné dobroty. Touto cestou bych
jim rád poděkoval za vynikající pohoštění. Za doprovodu skupiny Fernetic
a divadelního vystoupení skřítků si mohli návštěvníci vychutnat lahodné pivo,
grilované maso či klobásu. Byla také možnost si prohlédnout výstavu historických
pohlednic a fotografií Jáchymova a okolí. Těšíme se na další ročník, který proběhne
v sobotu 7. července 2018.
Petr Fiala

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
V průběhu letních prázdnin, v červenci a srpnu, bude otevřeno pouze:
PONDĚLÍ
ČTVRTEK

13,00 – 18,00 hod.
13,00 – 18,00 hod.

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

ZAVŘENO
Od 27. 7. 2017 do 20. 8. 2017 je Městská knihovna Jáchymov z technických důvodů
uzavřena. Výpůjčky za dané období budou automaticky prodlouženy.
Děkujeme za pochopení, Vaše knihovnice

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: 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.

VÝSTAVA: Jak se dělá muzeum
Od 5. 7. do 31. 8. 2017
Výstava dokumentuje na panelech po jednotlivých krocích vznik nové stálé expozice
v Muzeu Karlovy Vary od počáteční deinstalace staré expozice po konečnou podobu
expozice nové.

DĚTI V MUZEU
Červen již tradičně patří školním výletům a návštěvám různých památek. Do
jáchymovského muzea v tomto měsíci zavítá každoročně několik tříd z okolních škol.
Žáci ze ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary byli něčím výjimeční. Po komentované prohlídce měli
volnou hodinu a mohli si v muzeu vybrat cokoliv k nakreslení. Výtvarné práce nás
zaujaly, dáváme k nahlédnutí i vám. Šikovné děti, že?
Ladislava Kulhavá

MATRIKA

KULTURNÍ PROGRAM SRPEN 2017
RADIUM PALACE
5. 8. sobota 19:30 – 22:30 hod.
terasa
vstupné volné
OBLÍBENÝ DISCO VEČER NA VENKOVNÍ TERASE
s varietním vystoupením kouzelníka a iluzionisty Jana Vaidiše s partnerkou.
K poslechu a tanci hraje DJ David Keilhauer. V případě nepřízně počasí se program
přesouvá dovnitř hotelu, do haly.
koncertní sál
MISTROVSKÉ PĚVECKÉ KURZY
Klavírní recitál – Jiří Hrubý.
10. 8. 20:00 hod.

vstupné 110 Kč

17. 8. 20:00 hod.
koncertní sál
vstupné 150 Kč
MISTROVSKÉ PĚVECKÉ KURZY – GALAVEČER
19. 8. sobota 19:30 – 22:30 hod.
terasa
vstupné volné
OBLÍBENÝ HUDEBNÍ TANEČNÍ A POSLECHOVÝ VEČER
s varietním vystoupením vynikající taneční skupiny MIRÁKL. K poslechu a tanci
hraje Duo MS. V případě nepřízně počasí se program přesouvá dovnitř hotelu, do
haly.
26. 8. sobota 19:30 – 22:30 hod.
terasa
vstupné volné
OBLÍBENÝ HUDEBNÍ TANEČNÍ A POSLECHOVÝ VEČER
s varietním vystoupením taneční skupiny ARVENA. K poslechu a tanci zpívá
Kateřina Bodláková + Henry Volf Band. V případě nepřízně počasí se program
přesouvá dovnitř hotelu, do haly.
31. 8. čtvrtek 20 hod.
sál
vstupné 190 Kč
JAN SMIGMATOR & SWINGING TRIO
THE GREAT AMERICAN SONGBOOK
Špičkový koncert laděný do rytmu jazzu a swingu v podání vynikajícího českého
swingového zpěváka, absolventa Pražské konzervatoře, moderátora a dramaturga
pořadu Klub Evergeen Jana Smigmatora- zpěv, dále se představí Vladimír Strnad –
klavír, Jan Greifoner – kontrabas a Markéta Smejkalová - saxofony, flétna.
Repertoár: George & Ira Gershwin, Cole Porter, Jerome Kern, Jule Styne, Duke
Ellington, Oscar Hammerstein II., Michel Legrand, Irving Berlin, Bergman atd.

BĚHOUNEK
1. 8. úterý 15:30 hod.
zimní zahrada
vstup volný
CHOPINOVY A STRAUSSOVY VALČÍKY
v podání klavíristy Igora Kotova, absolventa petrohradské konzervatoře.

8. 8. úterý 19:30 hod.

sál
vstupné 150 Kč
SLYŠTE, JAK TEN VALČÍK ZNÍ……
Melodie ze slavných operet a muzikálů zpívají Libuše Moravcová – Myřátská
(soprán), Jozef Brindzák - Slovensko (tenor). Klavírní doprovod: Dr. Katarina
Bachmanová. Na programu : J.Strauss, F.Lehár, E.Kálmán, O.Nedbal, A.L.Weber.
15. 8. úterý 15:30 hod.

zimní zahrada
KONCERT SVĚTOVÝCH MELODIÍ
Na klavír hraje Jan Spira.

vstup volný

15. 8. 19:30 hod.
taneční sál
vstupné 130 Kč
MISTROVSKÉ PĚVECKÉ KURZY - PÍSNĚ A ÁRIE
Představení účastníků kurzů.
16. 8. středa 19:00 hod.
sál
vstupné 100 Kč
SPOLEČENSKÝ VEČER S TANCEM a módní přehlídkou ve stylu „retro“
Taneční retro - program s dobovou módní přehlídkou z přelomu století a 1. republiky
v podání Centra tance Harmonie z Karlových Varů. Těšit se můžete na charleston
nebo kabaretní tanec „Anči sviť“ dobové kostýmy, líčení, účesy a rekvizity. K tanci
a poslechu hraje Jan Zumr.
22. 8. úterý 19:30 hod.
sál
vstupné 120 Kč
CLARINET SOCIETY HRAJE SWING
Teplické hudební seskupení hraje převážně swingovou hudbu ve vlastních aranžích.
V příjemném akustickém provedení uslyšíte skladby swingových velikánů jako
G. Millera, D. Ellingtona nebo G. Gershwina, ale i českých autorů Jaroslava Ježka,
Alfonse Jindry a mnoha dalších.
24. 8. čtvrtek 19:30 hod.
sál
vstupné 140 Kč
SLAVNÉ MOZARTOVY ÁRIE A DUETY V KOSTÝMECH
28. 8. pondělí 19:30hod.
sál
vstupné 30 Kč
ANDALUSIE - cestopisná přednáška s promítáním
Andalusie - velký okruh okolo Sierry Nevady. Na nejvyšší horu kontinentálního
Španělska Mulhacén, do míst, kde se natáčely slavné spaghetti westerny, jeskynních
obydlí u Guadixu, měst Granada, Málaga a dalších zajímavostí zavede cestovatel
Jaromír Novák.

CURIE - kavárna
1. 8. úterý 19:30 hod.

vstupné 100 Kč

HANA ROBINSON
Zpěvačka, pianistka a skladatelka Hana Robinson představí oblíbené jazzové skladby
a autorské písně na pomezí jazzu a šansonu.

vstupné zdarma

12. 8. sobota 19:30 hod.

TANEČNÍ VEČER
K tanci a poslechu zpívat bude Kateřina Bodláková a doprovodí jí kapela složená
z pianisty Josefa Traksla, baskytaristy Míry Dlouhého st. a na bicí soupravu bude
hrát Míra Dlouhý ml. Těšíme se na Vás!
14. 8. pondělí 19:30 hod.

salónek – 3. patro
vstupné zdarma
PRVNÍ POMOC snadno a rychle
Česká přednáška o akutních stavech při nehodách atd. Přednášející: Jiří Borek –
záchranář.
15. 8. úterý 19:30 hod.

vstupné 100 Kč

STANA ZPÍVÁ EDITH PIAF
Francouzské písně, filmové melodie a další slavné skladby v podání Stanislavy
Knejflové. Hudební doprovod Josef Škulavík.
29. 8. úterý 19:30 hod.
vstupné 100 Kč
KYTAROVÝ RECITÁL - Od baroka po současnost
Libor Janeček je absolventem brněnské konzervatoře. Pro Český rozhlas pořídil řadu
nahrávek. Repertoár Libora Janečka zahrnuje skladby různých období (baroko,
klasicizmus, soudobá hudba), hudbu španělskou a jihoamerickou i díla českých
skladatelů.

KULTURNÍ DŮM
14. 8. pondělí 15:00 hod.

1. patro – salonek
vstupné 150 Kč
TISK NA TEXTIL
Přijďte se seznámit s technikou ručního tisku na textil. Přihlášky nutné do
11. 8. 2017 u programových specialistek.
18. 8. pátek 19:30 hod.

vstupné 60 Kč

HAŠLER!
Cucáte hašlerky? Ale kde se vzal jejich název? Zpíváte Hašlerky? U mnohých možná
nevíte, že jejich autorem je právě Karel Hašler. Jak žil Karel Hašler? Koho miloval?
Co všechno uměl? A jak skončil? Hudební monodrama Vám odpoví! Nahlédneme do
doby První republiky i nacistického protektorátu.

ALTÁNEK V LÁZEŇSKÉM PARKU
4. 8. pátek v 15:00 hod.
zdarma
HONZA JAREŠ – VEĎ MĚ DÁL, CESTO MÁ
Ojedinělý hudební zážitek. Koncert, který dokazuje, že i s hůře rozdanými kartami se
dá skvěle hrát, přinášet radost a zábavu a možná i zamyšlení. Uvede talentovaný
zpěvák a klavírista - nevidomý absolvent Pražské konzervatoře Honza Jareš.

11. 8. pátek v 15:00 hod.

zdarma

KATEŘINA A JEJÍ RECITÁL
Koncert zpěvačky Kateřiny Bodlákové s doprovodem Henry Bandu je poskládaný ze
známých světových skladeb. Stylově vychází z blues a akustického popu s přídechem
jazzu.
18. 8. pátek v 15:00 hod.
zdarma
LUKÁŠ ZDENĚK S AKUSTICKOU KYTAROU
Ostrovský písničkář zahraje nejen svoje, ale také známé písně od Tomáše Kluse,
skupin Chinaski, Lucie a dalších.
25. 8. pátek v 15:00 hod.

zdarma

PROMENÁDNÍ MELODIE
Zastaveníčko při promenádě parkem Vám zpříjemní melodie z operet, kabaretů
a filmů z 30. let. Soprán Jana Štěrbová. Klavírní doprovod Táňa Vaněčková.

KINO RADIUM JÁCHYMOV
2. 8. středa 19:30

vstupné 90 Kč

LOGAN: WOLVERINE
Akční / Drama / Sci-Fi / USA / 2017 / 137 min / od 15 let
Wolverine (Hugh Jackman) se vrací. Jenže je na tom nyní trochu hůř. Jeho schopnost
uzdravování pomalu vyprchává a elánem také zrovna nehýří. Navíc je na vše skoro
sám. Z X-Menů přežívá ještě Charles Xavier známý také jako Profesor X (Patrick
Stewart).
5. 8. sobota 17:00

vstupné 50 Kč

KRÁSKA A ZVÍŘE
Rodinný / Fantasy / Muzikál / Romantický / USA / 2017 / 130 min
V hrané adaptaci animované klasiky Kráska a zvíře společnosti Disney, jež je
ohromující filmovou oslavou jednoho z nejpopulárnějších příběhů vůbec, velkolepým
způsobem ožívají příběh a postavy, které diváci znají a zbožňují. Kráska a zvíře
popisuje pozoruhodný příběh Krásky, bystré, krásné a nezávislé mladé dívky, kterou
ve svém zámku uvězní děsivé zvíře…
5. 8. sobota 19:30

vstupné 90 Kč

xXx: NÁVRAT XANDERA CAGE
Akční / Dobrodružný / Thriller / USA / 2017 /105 min /od 12 let
Xander Cage (Vin Diesel), zvaný též xXx, je naživu. To ale není ta nejdůležitější
zpráva. Hlavní je to, že je zase v dokonale vyladěné formě a připravený s pomocí
svých vymazlených ale hlavně dokonalých adrenalinových kousků a triků nabančit
všem největším hnusákům na světě. Hrají: Vin Diesel, Samuel L. Jackson, Deepika
Padukone, Tony Jaa, Donnie Yen…

9. 8. středa 19:30

vstupné 90 Kč

LA LA LAND
Drama / Muzikál / Romantický / Komedie / USA / 2016 / 128 min / od 12 let
Moderní pojetí klasického hollywoodského milostného románu umocněné skvělými
písničkami doprovázenými velkolepými tanečními čísly líčí vášnivý milostný vztah od
něžného vzrušení rozvíjející se lásky až po trpké zklamání z velkých ambicí. Hrají:
Ryan Gosling, Emma Stone, J.K. Simmons, Finn Wittrock, John Legend...
12. 8. sobota 19:30

vstupné 90 Kč

BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU
Komedie / Romantický / Česko / 2016 / 97 min
Sympatická Eliška (Petra Hřebíčková) je na plný úvazek milující manželkou
charismatického a bohatého Pavla (Jiří Langmajer). Ovšem jen do té doby, než ji na
prahu čtyřicítky milým a korektním způsobem požádá o rozvod. ...
16. 8. středa 19:30

vstupné 90 Kč

ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL
Drama / Česko / Slovensko / Polsko / 2017 / 130 min
Filmová trilogie ZAHRADNICTVÍ se skládá ze tří samostatných filmů odehrávajících
se na pozadí nejdramatičtějších období minulého století. Vypráví o třech rodinách:
rodině leteckého radiotelegrafisty, rodině majitele kadeřnického salonu a rodině
majitele zahradnictví. Hrají: Ondřej Sokol, Aňa Geislerová, Martin Finger, Jiří
Macháček…
19. 8. sobota 19:30

vstupné 90 Kč

DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ
Komedie / Romantický / Velká Británie / Francie / USA / 2016 / 123 min / od 15 let
Utrpení největší smolařky v dějinách dosud neskončilo. Bridget Jonesová je stále bez
chlapa. Hlavním malérem bude tentokrát neplánované těhotenství. zvlášť když
naprosto netuší, s kým počala... Hrají: Renée Zellweger, Colin Firth, Patrick
Dempsey, Emma Thompson, Shirley Henderson, Sarah Solemani ...
23. 8. středa 19:30

vstupné 90 Kč

MASARYK
Životopisný / Drama / Historický / Česko / Slovensko / 2016 / 113 min / od 12 let
Prožil život bohéma, miloval ženy, hudbu, velká gesta. V jeho srdci bojovala
nespoutanost extravagantního umělce s povinností a morálkou úředníka, diplomata.
Velkou část života procestoval, ale nikdy nezapomněl na zemi, z níž pocházel, na
republiku, kterou založil jeho otec Tomáš Garrigue. Hrají: Karel Roden, Hanns
Zischler, Oldřich Kaiser, Arly Jover…
26. 8. sobota 17:00

vstupné 50 Kč

OBR DOBR
Rodinný / Fantasy / Velká Británie / USA / Kanada / 2016 / 117 min
Příběh mladé dívky a laskavého obra známého jako Obr Dobr, kteří se vydávají na
dobrodružnou cestu s cílem zajmout zlé lidožroutské obry, kteří pronikají do světa
lidí.

vstupné 90 Kč

26. 8. sobota 19:30

DÍVKA VE VLAKU
Drama / Mysteriózní / Thriller / USA / 2016 / 112 min /od 15 let
Každý den na cestě do práce jezdí Rachel Watson vlakem kolem města Witney. Vlak
projíždí kolem starého domu, kde bydlí její exmanžel se svou novou manželkou
Annou. O pár domů dál každý den vidí jiný manželský pár. Zdá se, že mají dokonalý
život. Hrají: Emily Blunt, Rebecca Ferguson, Haley Bennett, Justin Theroux ...
30. 8. středa 19:30

vstupné 90 Kč

PŘES KOSTI MRTVÝCH
Krimi / Drama / Mysteriózní / Polsko / Česko / Švédsko / 2017 / 128 min / od 12 let
Skrze energickou a značně excentrickou postavu Janiny Dušejkové, učitelky
angličtiny v důchodovém věku, sledujeme vzrůstající hrůzu malé osady na polskočeském pohraničí, ve kterém se v rychlém sledu stane několik záhadných vražd bez
jasně vysvětlitelné logiky nebo motivu. Hrají: Agnieszka Mandat, Wiktor Zborowski,
Miroslav Krobot, Jakub Gierszał…

PROHLÍDKA ŠPITÁLNÍHO KOSTELÍKA
Navštivte nejstarší dochovanou raně renesanční stavbu
našeho města. Špitální kostel postavený v letech 1516 1520 nebyl jako jedna z mála budov zničen rozsáhlým
požárem na konci 19. století. Jedná se o unikátní kostel
venkovského typu, který nemá na české a saské straně
obdoby. Stavba je celohrázděná, zaujme vysokou
sedlovou střechou krytou šindelem a vzácným oltářem
z dílny Lucase Cranacha.
V srpnu se konají prohlídky ve dnech: 14.8., 16.8., 18.8., 21.8., 25.8., 28.8., 30.8.
Začátky jednotlivých prohlídek jsou v 14.00 a 15.00 hodin. Texty v anglickém,
německém a ruském jazyce k dispozici. Provázet Vás budou pracovnice IKC
Jáchymov. Vstupné: dospělí 50,- Kč, děti a studenti 30,-Kč.

MATRIKA
VZPOMÍNKA
Dne 7. 8. 2017 uplynou dva roky co nás navždy a
nečekaně opustil náš milovaný tatínek, dědeček a manžel

pan Čestmír Uhlík
S láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami.
Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

TJ JÁCHYMOV
TJ JÁCHYMOV- ROZLOSOVÁNÍ: 1. B TŘÍDA, PODZIM 2017
KOLO
12.
13.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

DATUM
13.8.
20.8.
27.8.
03.9.
10.9.
17.9.
24.9.
01.10.
07.10.
15.10.
22.10.
29.10.
05.11.

DEN
NEDĚLE
NEDĚLE
NEDĚLE
NEDĚLE
NEDĚLE
NEDĚLE
NEDĚLE
NEDĚLE
SOBOTA
NEDĚLE
NEDĚLE
NEDĚLE
NEDĚLE

ČAS
15.00
14.00
15.00
15.00
10.30
15.00
10.30
15.00
10.30
15.00
15.00
14.30
14.00

ZÁPAS
ODJEZD KM
TJ JÁCHYMOV - DYNAMO KRAJKOVÁ
FK SMB BOCHOV - TJ JÁCHYMOV
12.30
70
TJ JÁCHYMOV - SOKOL L KYNŽVART
TJ JÁCHYMOV - SOKOL D ŽANDOV
FK SKALNÁ - TJ JÁCHYMOV
8.40 144
TJ JÁCHYMOV - TJ HRANICE
JISKRA HAZLOV - TJ JÁCHYMOV
8.40 144
TJ JÁCHYMOV - SK DOLNÍ RYCHNOV
SOKOL CHYŠE - TJ JÁCHYMOV
8.50 104
TJ JÁCHYMOV - SOKOL DRMOUL
BANÍK KR POŘÍČÍ „B“ - TJ JÁCHYMOV
13.30 68
TJ JÁCHYMOV - TJ LOMNICE „B“
SK KRASLICE - TJ JÁCHYMOV
12.00 108

TJ JÁCHYMOV- ROZLOSOVÁNÍ: ŽÁCI OKR. PŘ, PODZIM 2017
KOLO
1.
12.
2.
3.
4.
5.
13.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

DATUM DEN
27.8.
NEDĚLE
29.8.
ÚTERÝ
03.9.
NEDĚLE
10.9.
17.9.
NEDĚLE
23.9.
SOBOTA
28.9.
ČTVRTEK
01.10.
NEDĚLE
07.10.
SOBOTA
15.10.
NEDĚLE
21.10.
SOBOTA
29.10.
NEDĚLE
05.11.
NEDĚLE

ČAS
10.00
17.00
10.00
10.00
14.00
14.00
10.00
14.00
10.00
12.30
10.00
10.00

ZÁPAS
TJ JÁCHYMOV - SOKOL ŽLUTICE
TJ JÁCHYMOV - ČECHIE DALOVICE
TJ JÁCHYMOV - VOJKOVICE/KYSELKA
VOLNO
TJ JÁCHYMOV - DDM STARÁ ROLE
BEČOV/ÚTVINA - TJ JÁCHYMOV
HAVRAN KRYRY - TJ JÁCHYMOV
TJ JÁCHYMOV - SK TOUŽIM
SOKOL CHYŠE - TJ JÁCHYMOV
TJ JÁCHYMOV - FK NEJDEK
EP MERKLÍN - TJ JÁCHYMOV
TJ JÁCHYMOV - KSNP SEDLEC „B“
FK VROUTEK - TJ JÁCHYMOV

ODJEZD KM

12.15
12.00

90
136

12.15

104

11.10

30

8.10

124

facebook: jáchymovský fotbal, vypracoval: Rudolf Hellmich

PŘEDPLATNÉ ZPRAVODAJE
Milí čtenáři, chtěli byste mít svůj Zpravodaj vždy včas a bez shánění? Potom
můžete využít předplatného a my vám budeme Zpravodaj každý měsíc nosit do
schránky. Cena předplatného na rok je 60,- Kč za 12 ks, to znamená, že cena za kus
je 5,- Kč. Předplatné lze zajistit i na kratší či delší dobu v Informačním centru. Jsme
tu pro vás každý den do 17.00 hodin.

TÝDENNÍ STACIONÁŘ PRO OSOBY S ALZHEIMEROVOU
CHOROBOU

ČTENÁŘI PÍŠÍ
III. KARLOVARSKÁ WPC &SHP & MINIHORSE SHOW 2017
O víkendu 22. – 23. 7. jsem byla součástí realizačního týmu III. KARLOVARSKÁ
WPC &SHP & MINIHORSE SHOW 2017 a musím říci, že byla naprosto pohodová
s velice přátelskou atmosférou a každý, malý anebo velký, si našel to své. V sobotu
bylo k vidění mnoho speciálních výstavních tříd jako například Mladý vystavovatel,
Lead Rein – soutěž pro nejmenší děti od 4 let vedené vodičem na vodítku, jezdecké
disciplíny pro nejmladší účastníky: First reiden, Junior reiden a Open reiden.
Nemohly chybět ani parkury. Většina dětí miluje skákání a tak se utkaly na
překážkách ve výškovém rozmezí 40, 60 a 80 cm. Soutěžilo se také ve westernových
disciplínách slalomu a jízdě kolem barelů. Nechyběla ani Jízda zručnosti a pro
nejmenší byla tato jízda připravena jako karnevalová. Bylo fajn vidět, jak hravé děti
jsou. Soutěžilo se v rodinných týmech, kde masku měl nejen jezdec, ale i vodič a ve
většině případů i koník. Na závěr ještě čekala malá taneční taškařice, při které koníci
ukázali, jak jsou skvělými parťáky těm nejmenším.
V neděli se uskutečnila historicky první soutěž WHP (pracovní kůň) v České
republice, na což jsme patřičně hrdí. Poté následovala již klasická výstava všech

velšských plemen všech sekcí a Shetlandských poníků. Vidět jsme mohli také Jízdu
zručnosti na oprati, Driving, Trail – velice zajímavá práce s koněm na ruce, Jumping
a Caprilliho test – drezurní soutěž.
Tato akce by se nemohla uskutečnit bez sponzorů. V letošním roce podpořilo tuto
akci i Město Jáchymov a Nadace St. Joachim. Moc ráda bych touto cestou, za celý
realizační tým soutěže, poděkovala. Bez Vás by to opravdu nešlo. Děkujeme.
Petra Javůrková
Stáj Prima horseland z.s.

