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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
určitě jste v mediích zaznamenali rozsáhlou diskuzi o novelizaci zákona o
Rozpočtovém určení daní, zkráceně RUD. Co je smyslem této novelizace, která
vyšla z dílny ministra financí p. Kalouska? Jejím cílem je do budoucna odstranění
určité nerovnosti v přerozdělování daní. Současný stav je takový, že velká města
dostávají na jednoho obyvatele na zajištění svého chodu 4,5 násobek toho, co
dostávají obce nejmenší. Cílem navržené novelizace je snížení tohoto rozdílu na 3
násobek. Tento požadavek menších měst a obcí je naprosto legitimní a oprávněný,
neboť například v sousedním Rakousku či Slovensku činí 2,5 násobek.
V případě Jáchymova by přijetí novelizace RUD přineslo do rozpočtu města
více než 6 mil. Kč a to už jsou významné finance, které by při vhodném využití ve
městě byly „vidět“.
V nejbližších dnech by mělo dojít k projednání této novelizace ve Vládě ČR,
premiér Nečas toto přislíbil před asi tisícovkou starostů, kteří, včetně mně, dorazili
21.9.2011 do Prahy před Úřad vlády demonstrovat na podporu tohoto požadavku.
Zúčastnil jsem se i dalších akcí na podporu této novelizace. Koneckonců jsem měl i
minulý pátek 28. října, kdy jsme se s pí. Štikovou na pozvání prezidenta ČR pana
Klause zúčastnili slavnostního shromáždění na Pražském hradě, možnost mj. hovořit
s p. Kalouskem či Gazdíkem (předseda Hnutí Starostů) a poděkovat jim za tento
záměr a zároveň vyjádřit svoji podporu. Pokud vše dobře dopadne, nový zákon o
Rozpočtovém určení daní by začal platit od 1.1.2013
Blíží se zima a tak pár slov o Službách a přípravě na zimní údržbu komunikací.
Po zkušenostech z loňské zimy, která nás hlavně ze svého počátku řádně potrápila,
jsme, a já v to pevně věřím, lépe připraveni. Velký Unimog 1400, jehož časté
poruchy nás loni nejvíce potrápily, prošel rozsáhlou opravou v dílnách v sousedním
Annabergu a já věřím, že se jeho technický stav výrazně zlepšil. Byla provedena i
oprava U 900 spojená s výměnou celé řady dílů, na Zetor byla pořízena nová už
polohovatelná masivní radlice, upravujeme i některé komponenty na traktoru
Pasqual. Věřím, že tyto provedené práce se promítnou v menší poruchovosti strojů
a tím pádem ve zvýšení kvality zimní údržby.
S určitou obměnou přicházíme i co se týká ručního úklidu chodníků a
schodišť. Pro tyto práce chci ve větší míře využívat osob pracujících v rámci veřejně
prospěšných prací, kdy část mzdy těchto osob je refundována z dotačních titulů
Úřadu práce, čímž dochází k úsporám mzdových prostředků Služeb, potažmo pak
prostředků města. Touto formou jsem zaměstnal 3 občany Jáchymova a doufám, že
budeme společně s jejich prací spokojeni.
Právě v souvislosti s možností zaměstnání těchto osob i využíváním práce lidí
v rámci veřejné služby (v poslanecké sněmovně je projednáván návrh na zvýšení
pracovní doby těchto lidí, dlouhodobě pobírajících sociální dávky, z 20 na 80 hodin
měsíčně) i avizovaným snížením spotřební daně na naftu, jsem přehodnotil svůj
požadavek o navýšení příspěvku Službám, o který jsem chtěl požádat Zastupitelstvo
města v souvislosti s přijetím rozpočtu na rok 2012. Požadovaný příspěvek tak

zůstane nezměněn, od roku 2007 tak činí stále 4,35 mil. Kč, což si myslím svědčí o
dobrém hospodaření této organizace.
Objem prací prováděných Službami by se mohl zvýšit uvažovaným převzetím
některých činností od Léčebných lázní, tak jak jsem o tom v uplynulých dnech
hovořil s gen. ředitelem MUDr. Bláhou. Tím by se ve Službách vytvořil další prostor
pro zaměstnání občanů Jáchymova.
V souvislosti se začínající zimou Vám přeji co nejméně problémů a naopak
mnoho slunečných dnů.
Ing. Bronislav Grulich

VÍTÁNÍ OBČANKŮ
Město Jáchymov spolu s Kulturní komisí LCR a IKC Jáchymov obnovuje po častých
dotazech a na přání obyvatel města „Vítání občánků“.

Slavnostní přivítání pro tento rok
proběhne 19.11.2011 od 10:00 hodin
v obřadní síni radnice města.

Všichni novorození občánci města narození
od 1.1.2011 do 30.9.2011
již obdrželi své pozvánky.
Těšíme se na Vaši účast.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
24. zasedání rady města ze dne 27. září 2011:
• schválila jako technický dozor stavby „Multifunkční sportoviště a dětské
hřiště Slovany“ pana ing. Romana Havlana za cenu 75. 600,-Kč (včetně
DPH) a pověřuje starostu podpisem smlouvy
• schválila navýšení ceny obědů žáků MŠ z 25,- Kč na 27,- Kč (o 2,- Kč)
• Smlouvu č. 260000005 o převzetí a odvozu složek z odděleného sběru
komunálního odpadu, mezi a.s. Marius Pedersen se sídlem Průběžná 1940/3,

Hradec Králové a Městem Jáchymov s výpovědní lhůtou 3 měsíce a pověřuje
starostu města podpisem smlouvy
• neschválila paní Vlastě Horváthové odklad splátek za byt 926/11
• žádá finanční výbor o projednání odpisu nevymahatelných pohledávek za
nájmy a služby spojené s užíváním bytů ve výši 1.607.120,70 Kč
• souhlasila s vyhlášením výběrového řízení na pronájem bytů dle Pravidel
Města Jáchymov pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům, na
uzavření nájemní smlouvy na dobu jednoho roku s možností prodloužení,
s tím, že nejnižší nabídková cena je 45,- Kč/m2. Výběrové řízení bude
realizováno podle těchto pravidel. Byty určené do výběrového řízení: byt čp.
1049/305 o velikosti 2+1 v ulici K Lanovce v Jáchymově; byt čp. 1049/501 o
velikosti 2+KK v ulici K Lanovce v Jáchymově; byt čp. 1049/502 o velikosti
2+1 v ulici K Lanovce v Jáchymově; byt čp. 1049/503 o velikosti 2+1 v ulici
K Lanovce v Jáchymově; byt čp. 1049/504 o velikosti 3+KK v ulici
K Lanovce v Jáchymově; byt čp. 858/1 o velikosti 3+1 v ulici Dukelských
hrdinů v Jáchymově
25. zasedání rady města ze dne 11. října 2011:
• schválila proplacení částky ve výši 18.803,- Kč p.o. CZT Jáchymov za provoz
kotelny v čp. 1049 v ul. K Lanovce v Jáchymově
• schválila doplacení částky ve výši 11.250,- Kč spol. TOVOZ JV Ostrov
(vybudování plynové kotelny pro DPS) v souvislosti s chybným vystavením
faktury
• neschválila poskytnutí příspěvku na uspořádání koncertu, který je věnován
170. výročí narození Antonína Dvořáka a který se uskuteční v kostele sv.
Jáchyma
• souhlasila s vyhlášením výběrového řízení na pronájem bytu dle nově
přijatých Pravidel Města Jáchymov pro přidělování obecních bytů do nájmu
sociálně potřebným občanům, na uzavření nájemní smlouvy na dobu tří
měsíců s možností obnovení, kdy cena sociálního nájemného činí 30,- Kč/m2.
Jedná se o byt čp. 926/3 o velikosti 1+1 v ulici K Lanovce v Jáchymově
• určila jako vítěze výběrového řízení na akci Organizace výběrového řízení na
dodavatele stavby – Úprava ploch Hornického náměstí, jako východiska
Stříbrné stezky firmu Mgr. Tomáš Správka, s r.o. se sídlem Atletická 2221,
Sokolov za cenu 39 tis. Kč a pověřuje starostu města podpisem smlouvy
• uložila OHS osadit na začátek cyklistické stezky na p.p.č. 1854/19 betonovou
zábranu za účelem znemožnění průjezdu motorových vozidel
• uložila OHS zjistit stav všech pohledávek včetně předložení seznamu
podaných žalob od JUDr. Říhové, JUDr. Vondráčkové a JUDr. Wenigové.
Termín: do příštího jednání RM
• uložila OHS předložit seznam bytových a nebytových prostor spravovaných
RK Ikon
Zpracovala: Hynková

OZNÁMENÍ
Městský úřad oznamuje, že od ledna 2012 si mohou poplatníci, kteří mají
přihlášeného psa, vyzvednout v informačním kulturním centru zdarma 300 ks/rok
igelitových sáčků na psí exkrementy. Pro vyzvednutí igelitových sáčků se prokáží
dokladem o zaplacení poplatku za psa.
Úsek poplatků městského úřadu

PŘEDNÁŠKA
Muzeum Karlovy Vary Vás zve na přednášku s besedou
Prof. PhDr. Tomáše Halíka Th.D.
Lidské stránky božských ctností
Přednáška se bude konat. 5. listopadu
v Královské mincovně v Jáchymově
od 19:00 hodin

INZERCE
Hledáme pronájem nejraději rodinného domku, nebo bytu v Jáchymově. Nebráníme
se ani drobné výpomoci majiteli. Dva pracující s dítětem 10 let.
Kontakt na tel.: 776 848 546, renesance22@seznam.cz
Děkuji za nabídku.

VÝZVA
Vážení občané, obchodníci a všichni, kteří máte rádi Vánoce a jejich výzdobu:
Město Jáchymov spolu s kulturní komisí
připravilo další ročník
„Rozsvěcení vánočního stromu spolu s Vánočním jarmarkem.“
Vyzýváme Vás, kdo máte co nabídnout nebo ukázat jak si vyzdobit byt tou správnou
vánoční atmosférou a chtěli byste se zúčastnit vánočního jarmarku, přihlaste se,
prosím, na Informačním centru v Jáchymově nebo telefonicky na čísle 353 811 379.
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

ŽIVOTNÍ JUBILEA
V listopadu se dožívají významných výročí
naši spoluobčané:
Anežka Bílová
Alžběta Ertlová
Eva Hrušková
Vlasta Harantová
Gertruda Lenhartová
Marie Řezníčková
Danuše Lichtenbergová
Jarmila Kučerová
Zdeňka Pačarizová
Alžběta Šubová
Katarína Pobehová
Uršula Kratochvílová
Hannelore Boršiová

Všem jubilantům blahopřejeme a připojujeme
přání dobrého zdraví a pohody.

NAROZENÉ DĚTI:
Vítáme mezi nás nové občánky
Kateřina Hellmichová
Samuel Romaňák
Blahopřejeme rodičům a přejeme
Vám život plný radosti.

PROHLÍDKA KOSTELA SV. JÁCHYMA
Přijďte si prohlédnout nádherný novogotický interiér a
několik renesančních pamětihodností, které se dochovaly
po požáru v r. 1873.
Po požáru v roce 1876 vysvětil kostel arcibiskup pražský
kardinál Schwarzenberg.
Novogotickou stavbu navrhl architekt Josef Mocker.
Roku 1992 byly instalovány nové zvony a vysvěceny
světícím biskupem pražským F. V. Lobkoviczem.
Prohlídky se uskuteční: 10.11. a 24.11.2011
český výklad v 16.00 hodin
Mše se konají vždy ve středu od 16.00 hodin a
v neděli od 10.00 hodin.
Pro prohlídku kostela sv. Jáchyma během dne je otevřen
zadní (severní) portál.

POZVÁNKA NA PROSINCOVÉ AKCE 2011
Čtvrtek 1.12.2011

Informační centrum Jáchymov

od 17.30 hodin

ASTROLOGIE III. na téma
„ASTROLOGIE VERSUS NAŠE DĚTI A NAŠI NEJBLIŽŠÍ“
Aneb jak může astrologie pomoci lépe pochopit chování našich blízkých…
Každý z nás je originál a každému z nás vesmírná tělesa vdechla jiné kvality. Lektor
Leona Hrnková www.leonahrnkova.cz
Vstupné: 50,-Kč

Neděle 4.12.2011

Špitální kostelík Jáchymov

od 15.00 hodin

PUTOVÁNÍ ZA VÁNOČNÍ HVĚZDOU
…nechte se přenést do dob dávných a dejte se vést nejkrásnějším pohádkovým
příběhem. Naše povídání začíná v městě Nazaretě, kde Anděl Gabriel prosté dívce
Marii zvěstuje radost velikou, že z ní bude maminka. Má se jí narodit synáček
Ježíšek …a tak dále a tak dál.
Hraje tolik oblíbené Divadlo KAPSA Andělská Hora. Opusťte předvánoční shon a
přijďte si užít pohádku plnou humoru a veselých taškařic.
Vstupné: 50,-Kč

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MARIE CURIE SKLODOWSKÉ
A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Zprávičky ze školy
V říjnu se žáci naší školy zúčastnili Filmového festivalu a zhlédli muzikál V peřině.
4., 5. a Speciální třída se vydala do Karlových Varů na hvězdárnu, kde měly děti
připravený velice zajímavý program o planetách. V rámci protidrogové prevence se
pro žáky 2. stupně uskutečnila beseda o nebezpečnosti drog. Rovněž žáci celé školy
prošli školením 1. pomoci a vyzkoušeli si evakuaci v případě požáru budovy. Svoji
činnost zahájil i hudebně dramatický sbor. První vystoupení chystáme v prosinci.
V závěru měsíce 3., Speciální a 5. třída navštívila skládku a třídírnu odpadů v
Černošíně. Dále jsme se přihlásili do několika projektů - Čtení pomáhá a Soutěž o
nejlepší školu. Poslední říjnový den u nás natáčela Česká televize.
Za ZŠ L. Kulhavá

SLOVO KRONIKÁŘE
VELKÝ PITAVAL Z MALÉHO MĚSTA
Dnešní povídání bude poslední morové a bude vcelku a seriózní, neboť legraci
ze všeho si dnes umí dělat každý. Dnešní historické ohlédnutí věnujeme tomu, co
morové rány zanechaly naší současnosti a čím se může naše město beze studu
pochlubit.
Lidé vylekaní morovou nákazou a neustále vystaveni pohledu na mrtvé a
umírající si vždy hledali racionální, ale i iracionální způsoby ochrany. V době, o níž
píšeme, v době 16. až 18. století, tedy v období baroka, převažovaly spíše ty druhé, a
tak se Jáchymov může dnes chlubit morovými tolary, morovými medailemi a
špitálními feniky. Nutno si všimnout, že sbírání a hromadění peněz je záliba, která
frčí v každé době a za všech okolností.
Pamětní mince sloužily jako amulety vyjadřující naději, že utrpení bude brzy
ukončeno či poděkování za jeho skončení. Nejednalo se o oběživo, nýbrž o
prostředek s tajemnou protimorovou silou. (Tuhle funkci mincí dobře známe, jen to
tajemno se poněkud vytrácí…)
Nejstarší morové tolary pocházejí z roku 1525, jednalo se o dvě tzv. razítkové
varianty, silné mince vážící čtyřikrát více než běžný tolar. Na těchto mincích se
nejčastěji objevovaly výjevy ze IV. knihy Mojžíšovy, kde jsou morové rány popsány
jako ohniví hadi a Mojžíš před nimi ochrání dle pokynů Boha svůj lid vytvořením
měděného hada. Tento had pak je označován v Novém zákoně jako předzvěst
Kristova ukřižování a v podobě zvířete obtáčejícího kříž je znázorňován i na
pamětních mincích s citací z Bible „Kdo pohlédne na hada, nezemře.“
Na medailích se naproti tomu objevovalo připomenutí mocné lidské
ochranitelky Panny Marie – Zvěstování Panny Marie a na druhé straně pak příběh
Adama a Evy jako připomínka dědičného hříchu.
Špitální feniky se potom objevily v roce 1534 po obnově špitálu zničeného
požárem v roce 1528. Výjevy na těchto mincích zobrazují opět Adama a Evu či
představují výzvy k dobročinnosti. Nejvíce mě k zamyšlení inspiroval nápis „Měj
soucit s chudými!“ To by se mělo na bankovky dávat i dnes. Snad by se nás pak
všude nesnažili okrást, možná i ty výplaty by se zlepšily… No, pojďme raději dále.
Doba byla zlá a žádala si i silné autority, a tak se lidé obraceli k morovým
patronům. Kromě univerzálních českých svatých – sv. Václav, sv. Ludmila a sv. Jan
Nepomucký (který hlídá i současný Jáchymov) - se objevují již ve středověku
specializovaní moroví patroni. Určitě si všichni vybavíte sv. Šebestiána, který se
objevil v jednom z dílů Slunce, seno….umírající na kříži zasypáván šípy. Šebestián
ranám nepodlehl a stal se díky této epizodě ochráncem proti nakažlivým nemocem –
šípům, potažmo i moru. Ale nestačil. A tak byl objeven jiný svatý – sv. Roch,
uctívaný od 14. století. Tento světec pečoval v Římě o nakažené morem, sám se pak
nakazil, ale byl ošetřován svým psem a uzdraven andělským balzámem. (Což zase
není tak zázračné, vezmeme-li v úvahu metody, které se používaly – viz předminule takový pes byl asi lepší než dryák a pouštění žilou.)

V Jáchymově se rovněž sloužily protimorové mše, a to často u Trojičného
sloupu u kostela sv. Jáchyma. Tato památka také patří k tomu nejcennějšímu, co
nám z doby morových epidemií ve městě zůstalo.
Pochází z roku 1703 a podle nedochovaného nápisu na sloupu jej dalo postavit
hornické bratrstvo. Trojiční sloupy jsou obecně zasvěceny Nejsvětější Trojici – Otci,
Synu a Duchu svatému. Přilehlé sochy představují patrona města - sv. Jáchyma, sv.
Annu, ochránkyni horníků a patronku Annabergu, Pannu Marii, patronku
Marienbergu, a sv. Josefa, patrona posledního ze čtveřice zdejších hornických měst
Josephthalu.
Celé sousoší je vlastně vyobrazením biblické rodiny,
neboť sv. Jáchym byl zároveň manželem sv. Anny a
otcem Panny Marie.
A tak se tehdy zoufalí Jáchymovští obyvatelé
posichrovali ze všech stran a nám už žádnou možnost
neponechali….Nebo ano?

sv. Roch, ochránce před morem, se svým psem

kronikářka

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Městská knihovna v Jáchymově je otevřena takto:
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

KRÁLOVSKÁ MINCOVNA INFORMUJE
nám. Republiky 37, 362 51 Jáchymov
tel.: 736 754 831,
e-mail: mincovna@kvmuz.cz
www.kvmuz.cz
Otevřeno: květen – září út – ne 9 – 12, 13 – 17 hodin
říjen – duben 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.
Vstup 60 Kč, děti 30 Kč.
Sobota 19. 11.
Přednáška: Boj o Kyselku
Přednáší Pavel P. Ries - Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního
dědictví České republiky.
Začátek v 17 hodin.

HUDBA A TANEC

TANEČNÍ VEČERY

19.00 – 22.30

AK. BĚHOUNEK
CURIE
RADIUM PALACE

STŘEDA, PÁTEK
PÁTEK, SOBOTA, NEDĚLE
PÁTEK, SOBOTA 19.30 – 23.00

TANEČNÍ ODPOLEDNE
AK. BĚHOUNEK

NEDĚLE

14.00 – 17.00

POSLECHOVÉ ODPOLEDNE
RADIUM PALACE
Náladové melodie na klavír hraje David Beznoska
Duo Miniband hraje světové melodie

PONDĚLÍ
STŘEDA

15.30 – 17.00
15.30 – 17.30

PŘEHLED KULTURNÍCH PROGRAMŮ LISTOPAD 2011

1.11. úterý v 19.30 hod.

Ak. Běhounek – sál

vstup Kč 90,-

Německý pěvecký smíšený sbor MIRIQUIDY z lázní Bad Schlema
pod vedením Karla-Heinze Philippa
předvede jedinečné vystoupení. Na programu lidové písně, spirituály, gospely, aj.

2.11. středa v 19.30 hod.

Curie - předsálí kavárny

vstup volný

PŘEDNÁŠKA Dr. Gerzanicové – Hons
„JAK MOHLI AUSTRALŠTÍ DOMORODCI ABORIGINALS PŘEŽÍT
40 000 LET V POUŠTI“

4.11. pátek v 19.30 hod.

Radium Palace - bar

vstup Kč 30,-

TANEČNÍ VEČER s ochutnávkou moravských vín
K tanci hraje duo Záliba. Rezervace míst u obsluhy kavárny RP, prodej na místě.

7.11. pondělí v 19.30 hod.

Kulturní dům

vstup Kč 80,-

Skupina „DRC“
z Ostrova vám představí zajímavou směs folku a country hudby

11.11. pátek v 19.00 hod.

Ak. Běhounek, Curie, Radium Palace

vstup Kč 120,-

SVATOMARTINSKÝ LAMPIONOVÝ PRŮVOD
Průvody vyjdou za doprovodu bubeníků od hotelů směrem k LC Agricola, kam
přijede Sv. Martin a kde oslavíme 100. výročí Agricoly. Program bude venku i uvnitř
LC Agricola: občerstvení, cimbálovka, soutěž, losování o ceny, křtění
Svatomartinského vína, nové mini-publikace Mgr. Oldřicha Ježka.
Přesné informace najdete na hotelových vývěskách, u programových specialistek
nebo ve SPA INFO Praha.

13.11. neděle od 13.00 do 18.00 hod.

Curie – salonek

VÝKLAD TAROTOVÝCH KARET
rezervace termínů a bližší informace ve SPA INFU PRAHA

15.11. úterý v 19.00 hod.

Curie – kavárna

vstup Kč 50,-

TANEČNÍ VEČER S UKÁZKOU MÍCHANÝCH NÁPOJŮ
k tanci a poslechu hraje harmonikářské duo Homolkovi, ukázkové nápoje budou
slosovány

16.11. středa od 10.00 do 17.00 hod.

Radium Palace – sál

vstup volný

PODZIMNÍ JARMARK
chcete nakoupit dárky na Vánoce či si udělat radost a přitom ochutnat svařák, víno
a koláčky? Přijďte do Radium Palace.
17.11. čtvrtek v 19.30 hod.

Radium Palace - sál

vstup Kč 120,-

KONCERT ITALSKÝCH A ŠPANĚLSKÝCH PÍSNÍ,
OPERETNÍCH MELODIÍ A OPERNÍCH ÁRIÍ
zpívá mladý, talentovaný barytonista JAKUB PUSTINA, který v současné době
koncertuje se slovenskou operní hvězdou Peterem Dvorským.

18.11. pátek v 19.30 hod.

Kostel Sv. Jáchyma

vstup Kč 190,-

AVE MARIA - varhanní koncert duchovní hudby se sopránem a trubkou.
Účinkují přední čeští umělci mladé generace. Michaela Káčerková – varhany,
Libuše Myřátská – zpěv, Adam Richter, sólista Státní opery Praha – trubka.

19.11. sobota v 19.30 hod.

Radium Palace – bar

vstup volný

TANEČNÍ VEČER S BEAUJOLAIS
za příznivé ceny. K tanci hraje duo Záliba.
21.11. pondělí v 19.30 hod.

Ak. Běhounek

vstup Kč 130,-

SLAVNÉ OPERETNÍ A MUZIKÁLOVÉ MELODIE
v podání emeritních sólistů plzeňské opery a operety, Hana Spinethová – soprán,
Erik Bezdíček – tenor a Táňa Vaněčková – klavír.

PROGRAM KINA ,,RADIUM“ JÁCHYMOV LISTOPAD 2011
2.11. STŘEDA

17.00 a 19.30 hod.
MUŽI V NADĚJI

česká komedie z r. 2011, přístupné od 12 let, délka 115 min.
Může být nevěra základem šťastného manželství? Šarmantní bonviván Rudolf je o
tom přesvědčen: „Ženská má mít pocit, že o chlapa musí bojovat, musí se snažit, aby
si ho udržela. A hlavně, ženská se nesmí nudit!” Rudolf s úspěchem uplatňuje svou
divokou teorii v každodenní praxi a to s neutuchajícím elánem, který je u čerstvého
šedesátníka záviděníhodný. O to víc pak nechápe naivitu svého nesnesitelně
korektního zetě Ondřeje, který pro samé svědomité plnění povinností nevnímá, jak
nebezpečně se jeho žena Alice začíná nudit.
hrají: Jiří Macháček, Bolek Polívka, Éva Vica Kerekes, Petra Hřebíčková, Simona
Stašová, aj.
vstupné: 70,- Kč
5.11. SOBOTA

19.30 hod.
VÉVODKYNĚ

romantické historické drama USA z r. 2008, titulky, přístupné, délka 110 min.
Podle velmi úspěšné biografické knihy historičky Amandy Foreman natočil režisér
Saul Dibb film o jedné z nejkontroverznějších postav Anglie v 18. století, vévodkyni
Georgianě z Devonshiru (Keira Knightley). Georgiana Cavendish z rodu Spencerů
(příbuzná princezny Diany) byla na svou dobu velmi pokrokovou ženou, která se
angažovala v politice, byla jednou z nejvlivnějších hostitelek své doby a často
podléhala hazardu a milostným aférám. Vedla velmi extravagantní, rozmarný a
promiskuitní život plný intrik.
hrají: Keira Knightley, Ralph Fiennes, Charlotte Rampling, Hayley Atwell, aj.
vstupné: 70,- Kč
9.11. STŘEDA

19.30 hod.
LIDICE

české válečné drama od Petra Nikolaeva z r. 2011, přístupné od 15 let,
délka 126 min.
Příběh Lidic je příběhem obyčejných lidí, kteří se absurdní shodou náhod připletli
do cesty dějinám. Podle scénáře Zdeňka Mahlera, oceněného cenou Sazky v r. 2007,
nabízí pohled na tragický osud Lidic za 2. světové války z neobvyklé perspektivy.
Přibližuje osudy obyvatel Lidic skrz mezilidské vztahy, a to zejména lásku, která stojí
na začátku celého příběhu. Jde o velkofilm plný emocí, který poukazuje na to, jak
zdánlivé maličkosti mohou změnit chod dějin a způsobit tragédii.
hrají: Karel Roden, Zuzana Fialová, Roman Luknár, Zuzana Bydžovská, aj.
vstupné: 70,- Kč

12.11. SOBOTA

19.30 hod.
ŽENY V POKUŠENÍ

česká komedie z r. 2010, přístupné od 12 let, délka 112 min.
Čtyřicátnice Helena, uznávaná odbornice na manželské problémy, zjišťuje, že se
dostala do situace, jaké řeší se svými pacienty. Její doposud milující manžel je
přistižen in flagranti s mladší ženou. Dvacetiletá dcera Laura chce být matce
oporou, zároveň se však potýká s nástrahami vlastní první opravdové lásky.
Pomocnou ruku nabízí k Helenině zděšení i matka Vilma, bývalá herečka.
hrají: Eliška Balzerová, Lenka Vlasáková, Veronika Kubařová, Jiří Macháček, aj.
vstupné: 70,- Kč

16.11. STŘEDA

19.30 hod.
BÍLÁ MASAJKA

německé romantické drama z r. 2005, přístupné od 12 let, titulky, délka 131 min.
Na konci dovolené v Keni se Carola setká s Lemalianem, válečníkem z kmene
Samburu a bláznivě se do něj zamiluje. Zruší zpáteční let a svého přítele pošle domů
samotného. Po zničující cestě africkou divočinou nalézá Lemaliana a následuje jej
do jeho vesnice. Chce začít v Africe nový život se svou láskou. Ovšem to, co
považovala za největší lásku ve svém životě, se změní v utrpení.
hrají: Nina Hoss, Jacky Ido, Katja Flint, aj.
vstupné: 70,- Kč

19.11. SOBOTA

19.30 hod
KAJÍNEK

české drama z roku 2010, přístupné od 15-ti let, délka 107 min.
Kriminální thriller inspirovaný příběhem Jiřího Kajínka, který je považován za
prvního nájemného vraha v České republice. Díky svému útěku z vězeňské pevnosti
Mírov se z něj stala legenda a také nejhledanější člověk v Evropě. Pět týdnů, kdy
unikal policii, je dodnes zahaleno tajemstvím. Filmový Kajínek je silným příběhem
nejznámějšího vězně u nás, příběhem dvojnásobné vraždy, příběhem obhájkyně
hledající nové důkazy, příběhem podsvětí a jeho prorůstání do státní správy i
příběhem manipulace. Je Jiří Kajínek obětí konspirace nebo chladnokrevný zabiják?
Snaží se dokázat svou nevinu nebo zastrašit a ovlivnit svědky?
hrají: K.Lavroněnko, Taťána Vilhelmová, Vladimír Dlouhý
vstupné: 70,- Kč

23.11. STŘEDA

17.00 a 19.30 hod.
SAXANA A LEXIKON KOUZEL

česká pohádka z r. 2011, přístupné, délka 90 min.
Tři sta let po škole! Tak zněl ortel vynesený před mnoha a mnoha lety nad Saxánou,
studentkou čarodějnické školy v Říši pohádek, která utekla do světa lidí za svou
první láskou Honzou Bláhou. Saxána nyní žije normálním životem v krásné rodinné
vile se svým manželem Janem, dcerkou Saxánkou, bláznivou tetou Irmou a strýcem
Evženem. Na co ale úplně zapomněla, je půda skrývající tajemství o jejím předešlém
čarodějnickém životě.
hrají: Petra Černocká, Helena Nováčková, Jan Hrušínský, Jiřina Bohdalová, Petr
Nárožný, aj.
vstupné: 60,- Kč

26.11. SOBOTA

19.30 hod.
HABERMANŮV MLÝN

české válečné drama z r. 2010, přístupné od 12 let, délka 104 min.
Film režiséra Juraje Herze o poválečném odsunu Němců z Čech a Moravy při němž
se spravedlivý hněv často mísil s těmi nejnižšími pudy a zanechával za sebou
krvavou stopu. Jednou z obětí dějin měl být i německý průmyslník Habermann.
Okolnosti jeho konce zůstávají dodnes nejasné. Filmový příběh se jeho osudem jen
volně inspiroval, ale hrůzy války a poválečné doby prezentuje J. Herz dokonale.
hrají: Karel Roden, Radek Holub, Zuzana Krónerová, aj.
vstupné: 70,- Kč
30.11. STŘEDA

19.30 hod.
LÍBÁŠ JAKO BŮH

český romantický film z r. 2008, přístupné od 12-ti let, délka 116 min.
Hlavní hrdinkou je středoškolská profesorka, která řeší prekérní situace v práci i
doma, kde žije se svým bývalým manželem, úspěšným spisovatelem. Její život
ovlivňují také ovdovělá sestra, syn i zamilovaná babička, ale zejména vztah
s lékařem záchranné služby.
hrají: Kamila Magálová, Jiří Bartoška, Eva Holubová
vstupné: 70,- Kč

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK VE SPA INFU PRAHA TEL:353831618
NEBO V POKLADNĚ KINA, KTERÁ JE OTEVŘENA VŽDY HODINU PŘED
ZAČÁTKEM PŘEDSTAVENÍ TEL.: 353 831 696

SPORTOVNÍ PROGRAM
LÁZEŇSKÉ CENTRUM AGRICOLA
PILATES
každé pondělí a středa v 16.30 h v tělocvičně LCA
cena lekce 60,- Kč
Velmi intenzivní cvičení, které je vhodné pro mladé i starší, fyzicky aktivní či fyzicky
neaktivní osoby, doporučuje se také jako pokračování rehabilitační léčby.

AQUAFITNESS – v aquacentru
každé úterý a čtvrtek v 16.00, 17.00 a 18.00 h
cena lekce 100,- Kč
Kombinace cviků a techniky nadlehčení, s vodním náčiním jako jsou pásy, desky,
činky, válce, rukavice zvládne pod dohledem instruktora opravdu každý.

ZUMBA
každé pondělí a středa v 17.30 h v tělocvičně LCA
cena lekce 60,- Kč
Nechte se unést Zumbou. Zumba je pohybové cvičení podobné aerobiku s prvky
latinskoamerických tanců. Zatančíte si, pobavíte se a zhubnete.

CVIČENÍ NA POSÍLENÍ PÁNEVNÍHO DNA
každou středu v 15.00 h v tělocvičně LCA
cena lekce 100,- Kč
Cvičení pod vedením zkušeného fyzioterapeuta. Lekce trvá 2x 45 min

NORDIC WALKING
každé pondělí a pátek v 15.00 h
cena lekce 50,- Kč
Nordic Walking je sportovní chůze se speciálně navrženými holemi a přináší velice
efektivní pohyb a snadnou cestu ke zvýšení fyzické kondice bez ohledu na věk,
pohlaví či aktuální fyzický stav.

Cvičení jsou přizpůsobena zdravotnímu stavu účastníků. Rezervace předem, na
recepci Agricola na tel.: 353 836 000, nebo v recepcích LH. Změna programu
vyhrazena.

ČTENÁŘI PÍŠÍ

HORNICKÉ A HISTORICKÉ JÁCHYMOVSKO
11/2011

A) Jáchymovské poznámky:
Radium a 28. říjen 1918 v Jáchymově
Nedávno jsme oslavili vznik Československa. Z dokumentárních záběrů známe
nadšené strhávání rakouských znaků, jásání davů. Jak to však vypadalo u nás
v Jáchymově? To si již nemůže pamatovat, aktéři i pamětníci nás již opustili. A tak
se musíme spolehnout na písemné materiály. Něco zajímavého jsem objevil a chci se
o to s vámi podělit.
Krátce před rozpadem monarchie R-U poslal fyzik Stefan Mayer ministerstvu
veřejných prací „Memorandum o racionálním využití radioaktivních materiálů“,
kde vyjádřil pozoruhodné myšlenky a navrhnul kompromis mezi využitím radia pro
vědu a výzkum a obchodními zájmy. Mayer ovšem předpokládal trvající rakouský
monopol na výrobu a prodej radia, i když se zmiňuje i o nové konkurenci v severní
Americe. Jáchymov však leží na území nového státu ČSR a proto je na memorandu
rukou připsaná poznámka „V důsledku nastalých politických událostí bezpředmětné.
Případ uložit ad acta“. Ale vědomost o důležitosti a hodnotě radia z Jáchymova
zůstala a proto se nemůžeme divit snahám o začlenění území Jáchymova do nového
státu Německé Rakousko nebo alespoň získat stávající zásoby. Je známo, že v říjnu
1918 jely z Čech do Rakouska vlaky plné obilí (předčasný převrat v Písku), méně je
známo o odvozu radia z Jáchymova.
Rakouské úřady se k Jáchymovu stále chovaly jako kdyby Jáchymov měl zůstat
na rakouském teritoriu. A vymyslely rafinovaný způsob jak „zachránit“ zásoby a
polotovary radia z Jáchymova. Nejdříve přišel 8. listopadu pokyn od německorakouského státního sekretáře pro veřejné práce, aby se úředníci nezříkali přísahy
věrnosti a pokud by k tomu byli donuceni, měli vznést ostrý protest. Následně 22.
listopadu byli propuštěni všichni úředníci jiné než rakouské (německé) národnosti.
Tak byl propuštěn i horní vrchní rada, vedoucí horní a hutní správy v Jáchymově,
Čech Ing. Josef Štěp. Jeho post dočasně převzal dr. Karl Ulrich, vedoucí radiové
laboratoře. A již příští den byl z Vídně odeslán příkaz o odvozu výrobků a
polotovarů z výroby radia, „aby tyto cenné substance nepřišly do rukou
československé vlády“. Z Vídně byl poslán kurýr pro transport z Jáchymova až na
místo určení, které bylo Vídeň, ministerstvo války, první patro dveře č. 88.
Z hlediska bezpečného transportu měl kurýr nařízenou trasu přes německé území.
Instrukce byly poslány dr. Ulrichovi, vedoucímu radiové laboratoře a dr. Fritzovi
Dautwitzovi, vedoucímu státního lázeňského ústavu.

Po pravdě 23. listopadu 1918 nebyly ještě hranice Československa
jednoznačně stanoveny a bylo ve hře mnoho zájmů. Teprve na Pařížské mírové
konferenci v lednu 1919 bylo rozhodnuto zachovat nový stát v historických hranicích
tzv. zemí Svatováclavské koruny Čech, Moravy a Slezka s připojením Slovenska a
Podkarpadské Rusi. A i když rakouské úřady jednaly velice vychytrale, musely
nakonec vše vrátit. Vrátily ale opravdu vše, když jeden jediný gram radia v přepočtu
na kupní sílu měny 1990 stál 49 000 000,- Kč? Kdo to dnes ví.
Lit.: J. Braunbeck: Der strahlende Doppeladler: Nukleares aus OesterreichUngarn.
Jaroslav Ochec

Setkání po 60 letech
10. září 2011, letos je to již 60 let, kdy jsme ukončili tehdejší měšťanskou
školu u kostela sv. Jáchyma v Jáchymově. Sešli jsme se v penzionu Svornost za
přítomnosti našeho třídního učitele, profesora Rudolfa Kutílka, který je v dobré
kondici, i když je mu už hodně přes 80 let. Sešlo se nás poměrně dost, i když už nás
hodně ubylo.
Také děkujeme paní vedoucí Ivance Pobehové za přípravu vynikajícího
oběda a vzornou obsluhu. Bylo to vše na jedničku. Spolužákům se sraz moc líbil,
všichni byli velice spokojeni a vyslovili přání se příští rok opět setkat.

Organizátorka
Broni Dvořáková

Den seniorů v Jáchymově již potřetí
Město Jáchymov spolu s kulturní komisí a Informačním centrem připravilo
v reprezentačních prostorách starobylé radnice již třetí oslavu Dne seniorů. Senioři
dostali drobné pohoštění, milé slovo a kytička od paní místostarostky také potěšila.
K tanci, poslechu, ale také na přání zahrál pan Beznoska. Z očí seniorů zářila radost
a spokojenost, v sále panovala výborná nálada. Kdo mohl tak si také zatančil,
všichni si zazpívali. Je jen škoda, že nepřišlo více seniorů. Možná je odradil déšť.
Nevadí, tak se sejdeme zase za rok. Byla to vydařená a veselá akce.
Poděkování místnímu uzenářství Brejcha za sponzorský dar.
Anna Plačková

SKAUTSKÉ STŘEDISKO ARNIKA
V měsíci říjnu se kromě každotýdenních schůzek konaly dvě akce. Na počátku měsíce
jsme vyrazili na chalupu u Českých Hamrů a strávili zde společně hezký víkend.
V sobotu 15. října se konalo JOTA-JOTI, tedy celosvětové setkání skautů na
radiových vlnách a po internetu.
Celovíkendovou akcí uspořádanou počátkem řijna jsme se chtěli rozloučit s pěkným
počasím. Avšak s přibližujícím se víkendem bylo víc a víc jasné, že pěkné a hlavně
teplé počasí je definitivně pryč. Do baťohů jsme tak přibalili čepice a rukavice a
vyrazili na sraz na zastávku k radnici. Autobusem jsme se přesunuli na Boží Dar.
Dál už bylo třeba zapojit vlastní pohon. Po osmikilometrovém pochodu jsme byli na
místě - v osadě Výsada nedaleko Českých Hamrů. Večer jsme hráli několik her.
V sobotu jsme se probudili do zataženého a velmi chladného rána. Dopoledne jsme
všichni strávili kolem oválného stolu při skládání origamů. Podle návodů jsme
zvládli složit parník a různá zvířátka, jako např. jeřába, žábu a ti zručnější i psa a
motýla. Oběd se měl původně vařit venku na ohni, počasí však bylo proti. I přesto
jsme vaření oběda přenechali dětem. Nejprve si však museli najít recept, který byl
pečlivě ukryt někde po chalupě. Zanedlouho se v hrnci vařila bramboračka.

Odpoledne jsme se odhodlali jít ven na procházku k nedalekému pomníku a
hřbitovu. Cestu jsme si zpříjemňovali různými otázkami. Za správnou odpověď
čekala sladká odměna - bonbon. Po návratu zpět do tepla byla svačina. Oplatky
ležely uprostřed stolu, sníst ji však mohl jen ten, kdo hodil šestku a stihl si nasadit
rukavice – ovšem jen do té doby, než padla šestka někomu dalšímu. Odpoledne a
večer jsme hráli různé hry, večer pak obdobu kdysi velmi populární hry Kufr. Před
spánkem jsme ještě trošku provětrali mozkové závity. Standa Mech, velmi zkušený
zálesák, nám kladl otázky ohledně přírody, tábornictví a zdravovědy. Podle počtu
správných odpovědí jsme byli následně odměněni. Po náročném dni jsme byli
unavení, a tak jsme brzy zalehli. Ráno jsme se probudili do bezoblačného, avšak
mrazivého dne. Po snídani jsme uklidili celou chalupu a vyrazili zpět na Boží Dar.
Cestou se nám naskytl pohled na zasněžený Fichtelberg. Na zastávce jsme naštěstí
ani dlouho nečekali, byla tam pěkná zima.
V půli měsíce října jsme vyrazili na Blatenský vrch, abychom se zde mohli zúčastnit
akce s názvem JOTA-JOTI 2011. Vyrazili jsme asi v 9 hodin a na vrcholu jsme se
setkali se skauty z Nejdku a radioamatéry z karlovarského radioklubu. Dnes nám
vyšlo i počasí, bylo krásně nejen v ČR, ale i ve většině zemí, kam jsme se pomocí
radiových vln „dovolali“. Čekal nás zajímavý program. Hráli jsme Hon na lišku.
Někde v lese je umístěn vysílač – liška a hledači jej mají pomocí přijímače se
sluchátky, jež vydává zvuky o různé intenzitě, najít. Také jsme si mohli složit z
elektrotechnických součástek různé obvody. Prostřednictvím radiových vln jsme
hovořili např. se skauty z Malty či Anglie. Vyměňovali jsme si informace o počasí, o
zálibách, obvyklá otázka byla na dobu, po kterou skautujeme. Často se také ze
stanice ozývaly mladé hlasy skautů a skautek, kteří chtěli světu sdělit své jméno a své
záliby. Setkání po internetu probíhalo formou chatu. Já jsem si například dopisovala
se skauty z Nizozemí a Vietnamu. S tímto skautem jsme si vzájemně poslali odkazy
na naše oddílové fotogalerie. Potěšilo mne, že díky našim v zahraničí úspěšným
sportovcům, např. Petru Čechovi, má alespoň matnou představu o poloze ČR.
Z Blatenského vrchu jsme odjížděli kolem páté odpoledne.
Kontaktní informace, fotografie z akcí a nekrácené verze článků najdete na našich
pravidelně aktualizovaných WEBových stránkách http://arnikajachymov.unas.cz

Ivana Janušková, vedoucí oddílu

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ JÁCHYMOV
Topidla a komíny
Opět začíná topná sezóna. Požáry způsobené topidly a komíny léta drží standardní
umístění v hasičské statistice. Přitom právě tyto příčiny požárů patří do kategorie
zbytečných.
Nejnáchylnější k samovznícení jsou brikety a méně kvalitní uhlí s vyšším
obsahem prachu. Samovznícení podporuje především vlhkost, nestejnoměrná
zrnitost, velikost hromad a přítomnost zbytků snadněji hořlavých materiálů,
například úlomků dřeva
Typicky zimními příčinami vzniku požárů je však vznícení sazí a požáry
způsobené jiskrami uniklými z komínů. Tyto příčiny jsou jednoznačně na vrub
zanedbání čištění komínu a kontrol jeho stavu. Zanesený komín přitom nepřináší
jenom riziko vznícení sazí a popraskání komínu, ale i špatné hoření. Je proto dobré
mu věnovat dostatečnou pozornost.

Od 1. ledna 2011 dochází ke snížení předepsané četnosti čištění komínů. Současně
došlo k legalizaci čištění komínů svépomocí. Novelizovaný předpis vlády však
striktně stanovuje povinnost zajistit minimálně jednou ročně kontrolu stavu komínu
odbornou firmou, která je schopna odhalit stále přetrvávající závady. Pravidelnou
kontrolou se zjistí také trhliny v komínu, kterými mohou unikat jiskry, proto se
komíny omítají světlou barvou.
Kamna na tuhá paliva se nesmí nikdy zapalovat pomocí vysoce hořlavých kapalin,
např. benzínu, vždy hrozí vznícení par. Pro topení se nesmí používat nic, co do

kamen nepatří, například biologický či jiný odpad (sláma, umělohmotné láhve,
apod.) To má nezanedbatelné ekologické důsledky, ale zvyšuje také riziko poškození
kotle, kamen, kouřovodu nebo komína, čímž vzrůstá riziko vzniku požáru. Také
topení vlhkým dřevem není vhodné. Při spalování vlhkého palivového dřeva klesá
jeho výhřevnost a odpařená voda s kouřem nadměrně zanáší topidlo a kouřovod.
Samozřejmostí musí být opatrné zacházení se žhavým popelem. Může být ukládán
jen zcela vychladlý v nehořlavých nepoškozených uzavíratelných nádobách,
umístěných v bezpečné vzdálenosti od hořlavých látek a stavebních konstrukcí
z hořlavých hmot. Rozhodně je nutné vyvarovat se ukládání žhavého popela do
plastových popelnic. Kvůli špatnému uložení popela každoročně dochází k požárům
nejen popelnic a kontejnerů, ale i obytných a hospodářských budov.

V měsíci říjnu se se svou soutěžní sezónou rozloučila všechna družstva. Děti
zakončily Karlovarskou ligu, kde se starší družstvo umístilo na čtvrtém místě
v celkovém hodnocení. V nejmladší kategorii se naše přípravka umístila na prvním
místě v Karlovarském kraji. Ženy a muži zakončili svou sezónu v Hroznětíně, kde
nastoupila dvě družstva, soutěžilo se v jedné kategorii a ženy obsadily třetí a muži
šesté místo. Kolektiv mladých hasičů zahájil nový ročník celostátní hry Plamen a
mají za sebou první kolo. Starší družstvo je po podzimním kole na druhém místě,
mladší na osmém a přípravka na místě třetím.
Chtěla bych touto cestou poděkovat rodičům a panu Jiřímu Tůmovi za pomoc při
odvozu dětí na závody. Avie je nepojízdná, musí se provést oprava motoru a bez této
pomoci dospělých by děti své podzimní kolo nedokončily.
Členové výjezdové jednotky vyjížděli v měsíci říjnu pouze jednou a to k požáru
dřevěného přístřešku bývalé „Mediky“.
Anna Plačková

TJ JÁCHYMOV – FOTBAL
Dosavadní výsledky: 1.B třída mužů
24.9.11
Ol.Hroznětín - TJ Jáchymov
3:1
(0:0)
Do 60. minuty se hrálo bez branek. Po hrubých chybách obrany dostali hosté během
pěti minut dva góly a jáchymovští už se z toho nevzpamatovali. Jedinou branku hostů
vstřelil Klečka.
02.10.11
TJ Jáchymov - FK Ostrov "B"
1:3
(1:1)
První půle patřila domácím, i když prohrávali od druhé minuty 1:0. Ve 23. minutě
srovnával jáchymovský Hekel a další slibné šance domácí nevyužili. Po změně stran
vstřelili ostrovští dvě branky po chybách obrany a zaslouženě si odvezli tři body.
Duel sledovalo 130 diváků.
09.10.11
B. Kr. Poříčí "B" - TJ Jáchymov
11:2
(4:2)
Nejhorší druhý poločas jáchymovských v soutěži, kdy jim domácí nasázeli sedm
gólů. O branky hostů se zasloužili Baláž a Tichý.
15.10.11
TJ Jáchymov - Sl. Bečov
3:2
(0:1)
Domácí museli rychle zapomenout na předchozí nevydařený zápas. Po celé utkání
byli lepším týmem, přesto prohrávali ve 46. minutě už 2:0. Velký den měl
jáchymovský střelec Hekel, který brankami ve 48. 70. a 76. minutě otočil stav zápasu
a domácí získali veledůležité tři body. Zajímavý zápas sledovalo 50 diváků.
22.10.11
S. Útvina - TJ Jáchymov
3:0
(2:0)
Útvinští už vedli v 8. minutě 2:0, třetí gól přidali až v samotném závěru. Škoda
neproměněných vyložených šancí jáchymovských fotbalistů, utkání mohlo skončit
úplně jiným výsledkem.
Dosavadní výsledky: okresní přebor žáků
24.9.11
FK Nejdek - TJ Jáchymov
9:1
(1:0)
Favorit tohoto duelu nezklamal a nasázel mladým horalům z Jáchymova devět
branek. Čestný úspěch hostů zaznamenal Vančura.
08.10.11
Kyselka / Vojkovice - TJ Jáchymov
3:3
(2:1)
Mladí fotbalisté prohrávali ve Vojkovicích 2:1, v dalším průběhu zápasu vedli 3:2.
Nakonec utkání skončilo remízou. Konto domácích zatížil dvěma góly Jan Červeňák,
jednou se trefil Dressler.
15.10.11
TJ Jáchymov - B. Pila
8:1
(3:0)
Domácí si otevřeli na jáchymovském stadiónu střelnici a odnesli to mladí fotbalisté z
Pily. O branky jáchymovských se podělili tři hráči, třikrát se trefil nejlepší střelec

týmu Vančura, stejný počet gólů přidal Dressler a zbytek branek obstaral Jan
Červeňák.
23.10.11
El. Merklín - TJ Jáchymov
1:6
(1:5)
Merklínští, jako nováček soutěže, předvedli svůj nejlepší výkon proti favoritovi
tohoto zápasu. Jáchymovským opět nezklamal Vančura, který si připsal na svůj
brankový účet další tři góly, po jednom přidali Vlach, Dressler a Jan Červeňák.
Dosavadní výsledky: 4+1 starší žáci, turnaje v Sedleci
02.10.11

Vojkovice – Jáchymov
Jáchymov – Sedlec
Štědrá – Jáchymov

1:1
5:1
0:3

16.10.11

Sedlec - Jáchymov
Vojkovice - Jáchymov
Jáchymov - Štědrá

8:0
2:1
6:1

za oddíl kopané Rudolf Hellmich

TJ JÁCHYMOV – KUŽELKY
15. září byly zahájeny prvními koly kuželkářské soutěže družstev ročníku 20112012. Stejně jako v uplynulém ročníku má kuželkářský oddíl TJ Jáchymov
v soutěžích 5 svých družstev: A-družstvo v Západočeské divizi, B-družstvo
v Karlovarském krajském přeboru, C-družstvo v Krajské soutěži 1. třídy a D a Edružstva v Krajské soutěži 2. třídy. V divizi a v krajském přeboru hrají družstva
šestičlenná, v obou krajských soutěžích družstva čtyřčlenná. S výjimkou Krajské
soutěže 2. třídy mají všechny soutěže po 12 účastnících, KS 2. má účastníků 11.
Proti začátku uplynulého ročníku hrají zatím všechna naše družstva v hlubokém
útlumu a to nejen tím, že v prvních pěti kolech většinu svých utkání prohrála, ale i
svými výkony (počtem poražených kuželek). Tento zatím tristní stav ukazují výsledky
prvních pěti kol: (první čísla za názvy družstev jsou počty poražených kuželek
v celém utkání, druhým číslem jsou tzv. pomocné body, které družstvo získává za
vítězství svých jednotlivých hráčů, posledním číslem je počet bodů do tabulky
získaný naším družstvem)
Zpč. divize:
1. Lokomotiva Cheb B - TJ Jáchymov A
2. TJ Jáchymov A - Baník Stříbro
3. Sokol Plzeň - TJ Jáchymov A
4. TJ Jáchymov A - KK Holýšov
5. TJ Jáchymov A - Sokol Kdyně

2576:2482
2478:2482
2603:2584
2533:2431
2450:2583

14:2
6:10
12:4
12:4
2:14

0
0
0
2
0

A-družstvo je po pěti kolech se ziskem 2 bodů na předposledním 11. místě
tabulky. Tabulku Zpč. divize překvapivě vede nováček soutěže Jiskra Hazlov C se
ziskem 8 bodů.
Krajský přebor:
1. TJ Jáchymov B - Lokomotiva Cheb C
2454:2312 12:4
2
2. Slávia K.Vary A - TJ Jáchymov B
2377:2369 12:4
0
3. TJ Jáchymov B - TJ Lomnice
A
2461:2519 4:12
0
4. Slovan K.Vary B - TJ Jáchymov B
2553:2443 12:4
0
5. TJ Jáchymov B - Jiskra Aš B
2373:2425 4:12
0
B-družstvo je po pěti kolech se ziskem 2 bodů na 10. místě tabulky. Tabulku
Krajského přeboru vede SKK K Vary B se ziskem 9 bodů.
Krajská soutěž 1. třídy:
1. Lokomotiva Cheb D - TJ Jáchymov C
1629:1606
2. TJ Jáchymov C - TJ Lomnice D
1562:1583
3. TJ Lomnice B - TJ Jáchymov C
1601:1509
4. TJ Jáchymov C - SKK K.Vary C
1679:1641
5. Jiskra Hazlov D - TJ Jáchymov C
1611:1602
C-družstvo je po pěti kolech se ziskem 2 bodů na 8. místě tabulky.
soutěže 1. tř. vede TJ Lomnice B s plným počtem 10 bodů.

10:2
0
4:8
0
10:2
0
10:2
2
8:4
0
Tabulku Krajské

Krajská soutěž 2. třídy:
1. TJ Jáchymov D - TJ Jáchymov E
2. Slovan K.Vary D - TJ Jáchymov
TJ Jáchymov E - Sokol Teplá B
3. TJ Jáchymov D - TJ Lomnice E
Jiskra Hazlov E - TJ Jáchymov E
4. Jiskra Aš E - TJ Jáchymov D
TJ Jáchymov E - v o l n o
5. TJ Jáchymov D - Jiskra Aš C
Jiskra Aš D - TJ Jáchymov E
D-družstvo je po pěti kolech se ziskem 4 bodů na 7.
ziskem 2 bodů na 8. místě. Tabulku Krajské soutěže 2.
počtem 10 bodů.

1529:1450 11:1
1582:1554 8:4
1380:1485 2:10
1515:1555 4:8
1609:1393 8:4
1551:1590 2:10

2:0
0
0
0
0
2

1578:1620 2:10
0
1545:1569 4:8
2
místě tabulky, E-družstvo se
tř. vede Jiskra Aš C s plným

Výbor oddílu
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FOTOSOUTĚŽ

Nelíbí – cestička nad Unionem

Líbí – Šafaříkova ulice

René Lehm Jáchymov
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