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ZPRAVODAJ SLAVÍ 50 LET

________
________
________

Vážení čtenáři, dostalo se Vám do ruky číslo Zpravodaje, které je zcela výjimečné
a ojedinělé. Je věnované 50. výročí vydání prvního čísla městského zpravodaje, které
poprvé spatřilo světlo světa v dubnu roku 1965 a je tu s námi až do dnešní doby.
Dovolte mi tedy pár zajímavých údajů z historie našeho plátku.
Již od začátku se objevují ve Zpravodaji rubriky, které se dochovaly do dnešní
doby: „Divadlo“, „Koncerty“, „Přednášky“, „Estrády“, „Knihovna“, „Společenský
život“, „Sport“, „Kino“, „Zájezdy“, „Víte že?“, „Reklama“, „Významná data“,
Prvním redaktorem byl PhDr. Jan Urban a členy tzv. Redakčního kroužku: Jiří
Donda, Jaroslav Dytrych, Zbyněk Kreisinger, Marie Modráková, Božena Splitková,
Pavel Vespalec, Vlasta Zemanová. Zpravodaj byl poměrně obsáhlý a velice poučný.
V červnu 1965 dochází k distribuci Zpravodaje mezi občany města prostřednictvím
poslanců MNV a občanských výborů. Toto bylo z důvodu, aby se poslanci a lidé lépe
sblížili. V září se dočteme, že se „poprvé připojuje k oslavám Dne tisku, Zpravodaj
města Jáchymova, nejmenšího města v ČSSR, které má vlastní měsíčník.“
Od roku 1966 je stanovena cena zpravodaje na 50 haléřů a v listopadu je pak možné
si Zpravodaj předplatit. Cena za rok je 6,- Kč. Objevují se i jízdní řády autobusů,
včetně jízdního řádu sedačkové lanovky na Klínovec. Opravdu zajímavým a
úsměvným je pak inzerát v rubrice „Seznamka“ – velice vtipně zde hledá muž
s autem ženu, pokud ji do konce jara nenajde, tak hledá kohokoliv k výletům autem
s podmínkou uhrazení pohonných hmot. V srpnu 1968 se na straně 19 dočteme, že
redakce ZPR dosud marně hledá dopisovatele z Mariánské. Že by se tam nic nedělo?
V prosinci téhož roku se objevuje „Slovo na rozloučenou“ – KONEC
ZPRAVODAJE údajně z důvodu nerentability a velkých finančních nákladů. Naštěstí
však bylo rozhodnuto, že Zpravodaj bude vycházet znovu a nadále. Cena výtisku
byla zvýšena na 1,- Kč. Leden a únor 1969 vychází jako dvojčíslo a je zde uveřejněn
článek roztrpčeného čtenáře k ukončení tisku a vyjádření redakce k této blamáži.
Zpravodaj se postupem času stále proměňoval co se do ceny i grafiky týkalo.
Změnil samozřejmě i šéfredaktora. Jednou z redaktorek byla paní Hana Kopecká Schönfelderová. Šokující změna nastala v roce 1994! V červnu se ze Zpravodaje
stává canc v rozsahu 1 listu o dvou stránkách, složený natřikrát. Informace zde
prakticky nenajdeme. Pouze kino, program lázní, jízdní řád a hojně zastoupena je
reklama. Cena tohoto plátku je 2,- Kč! Takto Zpravodaj vychází až do září 1995, kdy
se vrací k formátu A5 a je zpoplatněn 5,- Kč. V různých obměnách se tento formát
dochoval až do roku 2015. Dříve byl skládán list po listu ručně doslova na koleni.
Díky moderní technice se dnes již tiskne na kopírovacím stroji, který Zpravodaj
vytiskne, zkompletuje, složí a sešije - na výstupu je již hotový časopis.
Doufáme, že se vám krátké ohlédnutí do historie našeho plátku líbilo a pokud se
chcete dozvědět víc, přijďte se podívat na výstavu, která začíná 14. 4. 2015.
Petra Javůrková

..............................................................................
Vydává Informační centrum Jáchymov dle povolení č. MKČRE 12304 Tel.: 353
811 379. Počet výtisků 400 ks. Tisk a grafika: Turistické informační centrum
Jáchymov. Redakční rada: L. Kulhavá, M. Fučíková, T. Barth, P. Javůrková,
A. Plačková. Cena výtisku 5,- Kč.

HOVOŘÍ STAROSTA
MĚSTSKÉHO ÚŘADU JÁCHYMOV
Vážení spoluobčané,
zima je už, alespoň podle kalendáře, za námi a s nástupem jara se na řadě míst
Jáchymova rozeběhnou stavební práce, jejichž realizaci jsme plánovali na letošní rok.
Firma Eurovia po zimní odmlce a vyřešení všech sporných bodů s ŘSD K.Vary
rozjede stavbu „Revitalizace náměstí Republiky.“ V rámci této stavby bude
provedena přeložka komunikace I/25 cca. 2 m do středu parku. Toto opatření umožní
po kolaudaci stavby z obousměrnit tuto silnici. Práce, na které budeme čerpat dotaci
z ROPu, budou ukončeny do října letošního roku.
Další významnou stavbou bude nově zahájená oprava chodníku od vjezdu do
Husovy ulice po začátek náměstí Republiky. Práce bude provádět firma Algon
a během realizace budou po celé trase provedeny nové elektropřípojky všech objektů
a vybudována zpevněná plocha pro osazení kontejnerů na separovaný odpad v místě
současné autobusové zastávky. Také na tyto práce budeme čerpat finanční prostředky
z ROPu.
A konečně poslední akcí, kterou bychom v letošním roce chtěli zrealizovat a která
se dotýká prostoru náměstí Republiky, je revitalizace parku před a za kostelem sv.
Jáchyma. Projekt je hotov, žádost o dotaci na ROP je také podána. Rozhodnutí, zda
i na tuto stavbu dostaneme dotaci, padne někdy koncem května. V případě kladného
výsledku pak přistoupíme i k její realizaci s tím, že i tato akce bude do konce října
hotova.
V dubnu budou zahájeny i rekonstrukce opěrných zdí v Mincovní, Svojsíkově
a Lidické ulici (dodavatel firma AZ Sanace) a také v Žižkově ulici (fi Swietelsky).
Realizací všech těchto staveb dojde k významnému posunu ve vzhledu města,
hlavně v jeho historické části náměstí Republiky. Celková výše dotací zrealizovaných
v letošním roce se blíží 50 milionům Kč. Tato částka se vzhledem k velikosti našeho
města zdá téměř neuvěřitelnou a svědčí o dobré práci všech zúčastněných. Město ve
své historii ještě nikdy na takovéto prostředky nedosáhlo. Teď zbývá jediné, stavby
s pokud možno co nejmenšími problémy uvést v život. Dopravní omezení, zvýšená
prašnost, hluk a další důsledky těchto činností se dotknout života mnohých z Vás.
Chci Vás požádat o určitou míru pochopení a tolerance. Jak je to v přísloví: „Když se
kácí les, padají třísky.“ Věřte mi, že jsme připraveni na Vaše podněty reagovat
a v součinnosti s TDI staveb minimalizovat negativní dopady na co možná nejnižší
míru. Výsledek bude určitě stát za to.
V plánu máme i další stavby – rekonstrukce fasády včetně výměny oken a dveří
v č.p. 270, dále demolice bývalé Mediky či objektu na konci Mincovní ulice, opravy
komunikací a schodišť, jsou podány žádosti o další dotace. Uvidíme, k čemu ještě
v letošním roce přistoupíme. Velkou neznámou jsou totiž daňové příjmy města
v rámci Rozpočtového určení daní. Přes avizované sliby ministra financí p. Andreje
Babiše nedochází k jejich naplňování a propad Jáchymova činí za 1.Q 2015 cca.
1 mil. Kč. Věřme, že dojde k nápravě.
Co závěrem, blíží se velikonoce a já Vám přeji pohodové prožití těchto jarních
svátků a mnoho slunečních dní v tomto krásném ročním období.
Ing. Bronislav Grulich

________
________
________

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

___________________________________________________________________________________________________________

O čem jednala Rada města na svých zasedáních
6. zasedání rady města ze dne 10. března 2015:
 schválila vyhlášení výběrového řízení na dodavatele projektové dokumentace
na akci Víceúčelové sportoviště Mariánská
 vzala na vědomí informace ve věci prověření svozu odpadů pro objekty
č. p. 1048, č. p. 1049 ul. K Lanovce v Jáchymově
 vyslovila souhlas s vystoupením o.p.s. Pomoc v nouzi na zasedání ZM za
účelem poskytnutí informací o bezplatné odborné pomoci v oblasti domácího
násilí a stalkingu
7. zasedání rady města ze dne 24. března 2015:
 schválila zařazení nádoby 80 l do ceníku za odvoz TKO od 1. 1. 2016
 schválila Dodatek č. 1 k NS ze dne 23. 4. 2014 o navýšení počtu kontejnerů na
textil, a to se spol. DIMATEX CS s r.o. se sídlem Stará 24, 463 03 Stráž nad
Nisou
 schválila jako vítěze výběrového řízení na zpracovatele projektové
dokumentace „Dopravně inženýrská studie ulice Palackého v Jáchymově“
firmu AZ CONSULT spol. s r.o., Klíšská 1334/12, Ústí nad Labem
s nabídkovou cenou 154.444,40 Kč a pověřuje starostu města podpisem
smlouvy. Jako druhá v pořadí se umístila nabídka uchazeče Hlaváček –
architekti, s r.o., Praha s nabídkovou cenou 157.300,- Kč
 schválila Smlouvu o nájmu části nemovitosti za účelem umístění kamerového
systému mezi Společenstvím Jáchymov, na Slovanech 1005 a Městem
Jáchymov
 schválila Smlouvu o nájmu části nemovitosti za účelem umístění kamerového
systému mezi Společenstvím pro dům č.p. 1006, 1007 v Jáchymově a Městem
Jáchymov
 schválila vyvěšení záměru na pronájem nebytového prostoru č. 3 v čp. 270 na
nám. Republiky v Jáchymově
 jmenovala do školské rady tyto členy: p. Michal Baláž, pí. Hana Fedorčáková,
pí. Ingeborg Štiková
 uložila OHS vypsat výběrové řízení na pronájem bytu č. 4 v čp. 4, ul. nám.
Republiky v Jáchymově
 odložila do příštího jednání RM žádost spol. AZS 98 na úpravu finančního
plnění za produkci kameniva na odvalu Barbora
Zpracovala: Soňa Hynková

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

OZNAMUJEME
Městský úřad Jáchymov oznamuje, že v měsíci dubnu v určených sobotách proběhne
od 800 do 1700 hodin ve městě svoz vyřazené a nepoužívané elektroniky (ledničky –
včetně kompresorů, televize, mrazničky, počítače, monitory a jiné drobné
elektrospotřebiče), dále bude svezen velkoobjemový odpad (starý nábytek, koberce),
staré pneumatiky, barvy, oleje a ředidla. Upozorňujeme, že nebude odvezen
komunální odpad!
Svoz proběhne způsobem, že občan výše uvedené nepotřebné věci předá osobně
zaměstnancům Služby Jáchymov s.r.o. před domem v určený den a hodinu
svozu pro jednotlivé ulice a zaměstnanci jej odvezou. (určené hodiny jsou
orientační)
Plán svozu - název ulice

Den

Hodina

11.4.2015

800 - 1000

tř. Čs. armády, Mathesiova, Na Svornosti, nám. Republiky

11.4.2015

1000 - 1200

Podhradí, Mincovní, Svojsíkova, Hornická, Bezručův Vrch

11.4.2015

1230 - 1400

Na Valech, Šafaříkova, Jiráskova, Prokopova, malá Boženy
Němcové (za bývalou spořitelnou), Boženy Němcové (za
Besedou)

11.4.2015

1400 – 1530

Na Slovanech, Havlíčkova, Lipnická

11.4.2015

1530 - 1700

Husova, 5. května, Komenského, Žižkova, Boženy Němcové

18.4.2015

800 - 1000

tř. Dukelských hrdinů, Lidická

18.4.2015

1000 - 1200

K Lanovce, Palackého

18.4.2015

1230 - 1600

Fibichova, Dvořákova, Smetanova, Mánesova, Štěpova

25.4.2015

800 - 1000

Mariánská

25.4.2015

1000 – 1200

Nové Město

25.4.2015

1230 - 1600

Suchá

Žádáme občany o dodržování data svozu pro jednotlivé ulice a neukládali
nepotřebné věci před datem svozů na ulice!

OZNAMUJEME
držitelům psů, že jsou povinni dle obecně závazné vyhlášky č. 1/2011, nejpozději
do 31. 3. 2015, uhradit poplatek ze psa. Ti, kteří poplatek ze psa dosud
neuhradili, žádáme, aby tak neprodleně učinili.
Těm, kteří nemají dosud přihlášen poplatek ze psa, sdělujeme, že držitel psa je
POVINEN ohlásit na zdejší městský úřad vznik své poplatkové povinnosti ode
dne, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.
Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.

INFORMUJEME
občany Jáchymova, že od 1. 1. 2016 budou k dispozici 80-ti l nádoby na komunální
odpad. Své případné žádosti na změnu velikosti nádoby zasílejte písemně na Městský
úřad, nám. Republiky 1, Jáchymov, a to

nejpozději do 31. 10. 2015.
HOVORY S OBČANY
Hovory s občany se konají dne 1. 4. 2015 od 16.00 hod. na MěÚ Jáchymov

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELŮ
IV. veřejné zasedání Zastupitelstva města se koná dne 8. 4. 2015 od 17.00 hod. na
MěÚ Jáchymov

Upozorňujeme
na zákaz vylepovat plakáty na domovní dveře, okna a zdi městských budov. Plakáty
smí být vyvěšeny jen na reklamní tabule umístěné ve městě. Pořadatele různých akcí
důrazně varujeme před přestupky proti tomuto zákazu. Plakáty svévolně vylepené
budou odstraněny na náklady jejich vyvěšovatelů. Informace o výlepu podává INFO,
tel.: 353 811 379.

A ještě několik zpráv z posledních dnů
Zpráva z veletrhu - Informační a kulturní centrum se ve dnech 19. – 21.
března 2015 zúčastnilo Veletrhu cestovního ruchu EUROREGION TOUR 2015
v Jablonci nad Nisou. Naším sousedem a společníkem byl kolega z nedalekých
Abertam. Návštěvnost tohoto nevelkého veletrhu nás mile překvapila a rádi jsme

odpovídali na zvídavé otázky návštěvníků na severu Čech. Potěšil nás zájem
,,Jablonečáků“ o naše město a region. Věříme, že jsme zaujali zájemce a těšíme se na
návštěvníky i z tohoto koutu naší republiky.
Maškarní odpoledne - V neděli patnáctého března odpoledne se v kulturním
domě v Jáchymově sešlo přes padesát princezen, klaunů, pirátů, vodníků a jiných
různých pohádkových postaviček. Konal se zde již tradiční Maškarní bál pro děti. Při
tanci a různých soutěžích, které jsme ani nestačili dohrát, si děti zaskotačily, zatančily
a zasoutěžily, vždy obdržely sladkou odměnu. Soutěžilo se také o nejhezčí masku.
Vyhrál Tobias Frydrýn (čmeláček), druhé místo obsadila zdravotní sestřička Simonka
Veselá a třetí místo Magdalenka Peteříková (klaun). Určitě bylo velice těžké vybrat
nejhezčí masku, jelikož v letošním ročníku byly masky opravdu krásné. Všechny
děti, které přišly v maskách, dostaly malou odměnu. První tři ceny nám věnovala
Cukrárna U Cukrářů, za což velice děkujeme.
Dovolte přidat malou omluvu a zpětně poděkovat pivnici a řeznictví U Hiršů
za dary, které nám daly do tomboly na městský ples. Moc děkujeme a ještě jednou se
omlouváme.
Za IKC Anna Plačková a Markéta Kutějová

N V MĚSÍCI KVĚTNU SE USKUTEČNÍ:
E 3. května v 10.00 hod.
OBČÁNKŮ
P VÍTÁNÍ
Obřadní síň MěÚ Jáchymov
Ř 10. května v 15:00 hod
E OTEVÍRÁNÍ MLÝNKŮ
o nejhezčí mlýnek, divadelní představení
H Soutěž
V „Údolí mlýnků“ za hotelem Radium Palace
L 29. května
É NOČNÍ PROHLÍDKA ŠPITÁLNÍHO KOSTELA
zažít zvláštní atmosféru tohoto krásného kostela v noci.
D Přijďte
Komentovaná prohlídka s překvapením
N 31. května
Ě POHÁDKOVÝ LES
výprava pohádkovým lesem, kde se schovává vodník, čarodějnice
T Zábavná
a spousta dalších pohádkových bytostí
E Za hotelem Panorama
ZÁJEZD PRO DŘÍVE NAROZENÉ
20. května 2015 pořádá Informační a kulturní centrum spolu s kulturní komisí města
zájezd pro dříve narozené na hrad Bečov. Prosíme zájemce, aby se přihlásili na
Informačním centru do 30. dubna 2015. Cena zájezdu 150,- Kč, v ceně prohlídka
hradu, oběd, autobus.

TVOŘTE S NÁMI HISTORII JÁCHYMOVA!
Vážení přátelé Jáchymova,
v roce 2016 si bude město Jáchymov připomínat pětisté výročí svého založení a vedle
mnoha připravovaných akcí souvisejících s oslavami jubilea vzniká pod záštitou
Městského úřadu Jáchymov projekt KOLO PŘÍBĚHŮ.
Ten si klade za cíl shromáždit v písemné podobě příběhy osobností, jež trvale
„otiskly svoji stopu" do jáchymovské historie. Soubor medailonů umístěný v modelu
důlního kola (viz obrázek) bude veřejnosti zpřístupněn na radnici a v muzeu.
Cílem však není zaznamenat pouze osudy významných historických postav. Může to
být také příběh (ne)obyčejných lidí, kteří svými činy ovlivnili běh jáchymovského
času nebo životy jáchymovských obyvatel.
Víte o někom, jehož "stopa" by měla zůstat prostřednictvím Kola příběhů uchována
v jáchymovské paměti i příštím generacím?
Posílejte nám své náměty e-mailem na adresu kolo500@post.cz nebo poštou na
adresu Muzeum Jáchymov, náměstí Republiky č. 37, Jáchymov, 362 51. Do muzea je
možné příspěvky zanést také osobně.
Můžete-li, pomozte nám Kolo příběhů roztočit.
Za redakční radu Vít Laitl

KOLO PŘÍBĚHŮ

MUZEUM KRÁLOVSKÁ MI NCOVNA
nám. Republiky 37, 362 51 Jáchymov
tel.: 736 754 831, e-mail: mincovna@kvmuz.cz, www.kvmuz.cz
Otevírací doba út-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.

Přednáška
25. 4. 2015 od 17.00 hodin
Štola Johannes na Zlatém Kopci u Božího Daru
Geolog Ing. Petr Bohdálek z České geologické služby představí historii těžby
skarnového revíru Zlatý Kopec (Kaff) u Božího Daru, kde byly od 16. století těženy
tzv. skarnové rudy, bohaté na cín, železo, zinek a měď. Seznámí nejen s historií dolu,
ale i s průběhem prací na zpřístupnění těchto unikátních důlních prostor
a s geologickým kontextem této lokality.
Přednáška se uskuteční u příležitosti slavnostního otevření štoly Johannes na Zlatém
Kopci, které proběhne 8. května 2015. Přednáška je pokračováním cyklu „Krušné
hory – malé pohoří světového významu“.

Přednáška u příležitosti 450. výročí úmrtí Johanna
Mathesia
25. 4. 2015 od 10.30 hodin
Johannes Mathesius Gesellschaft ve spolupráci s Muzeem Karlovy
Vary pořádají při příležitosti 450. výročí úmrtí Johanna Mathesia
přednášku profesora Karla Schwarze z Vídně, která bude
věnována této významné osobnosti.

Johannes Mathesius
Srdečně všechny zveme.

(1504 – 1565)

MĚSTSKÁ KNIHOVNA JÁCHYMOV
Knihovna bude v měsíci dubnu otevřena takto:
PONDĚLÍ
13,00 – 18,00 hod.
ÚTERÝ
10,00 –12,00
13,00 – 16,00 hod.
ČTVRTEK
13,00 – 18,00 hod.
NEDĚLE 26. 4. 2015
13,00 – 17,00 hod.
Kontakt: tel. 353 808 122
E-mail: knihovna.jachymov@tiscali.cz
Naše webové stránky: www.jachymov.knihovna.info
Facebook: Městská knihovna Jáchymov

Noc s Andersenem v městské knihovně
Tak jako v mnoha knihovnách po celém světě, i v Jáchymově proběhla 27. března
Noc s Andersenem. Malí nocležníci se sešli již v 18 hodin, aby prožili noc plnou
soutěží, dobrodružství a hlavně zábavy.
První návštěvníci se pro jistotu začali scházet již dlouho před začátkem, aby si zabrali
nejlepší místa na spaní. Mnozí se dožadovali her, které si zapamatovali z loňského
roku. Kromě nich si však nocležníci vyzkoušeli i několik her nových, ale díky
nadšenému zápalu se na mnoho nových her a soutěží nedostalo a my je už
připravujeme na příští rok.
Děti pro zpestření programu čekala prohlídka kostela sv. Jáchyma. Ve večerních
hodinách si také vyzkoušely stezku odvahy a za odměnu mohly pozorovat oblohu
dalekohledem. Po návratu jsme se zavrtali do spacáků a přečetli několik stránek na
dobrou noc.
Děkujeme za spolupráci učitelkám ze ZŠ Marie Curie-Sklodowské a panu
Eisensteinovi za prohlídku kostela. Věříme, že společně jsme dětem připravili
nezapomenutelný zážitek, zábavu i poučení.

Čtenářem roku 2014 se stala žena
V březnu jsme také vyhlásili Čtenáře roku 2014. S počtem 280 přečtených titulů za
rok 2014 zvítězila paní Taťána Lehmová. Gratulujeme a přidáváme knižní odměnu.

Na Vaši návštěvu se těší knihovnice Karin Pašková, Eva Kochová a Miluška Veselá.

ŠPITÁLNÍ KOSTEL VŠECH SVATÝCH
otevírá své brány každé úterý a čtvrtek v 14.00 a 15.00 hod.
Nejstarší dochovaná raně renesanční stavba našeho
města. Špitální kostel postavený v letech 1516 - 1520
nebyl jako jediná budova zničen rozsáhlým požárem
na konci 19. století. Zaujme vysokou sedlovou
střechou krytou šindelem ze 16. století a vzácným
oltářem z dílny Lucase Cranacha. V prostorách
kostela se nachází výstava „Jáchymov kdysi a dnes“,
která zachycuje Jáchymov na historických a současných fotografiích.
Provázet Vás budou pracovnice IKC Jáchymov. Texty v anglickém, německém
a ruském jazyce k dispozici.
Vstupné: dospělí 50,- Kč, děti a studenti 30,-Kč
Pro skupiny nad 10 osob je možné domluvit prohlídku i v jiném, než běžném,
termínu. Domluva je nutná min. 14 dní předem. Tel: 353 811 379 IKC.

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb,
oznamuje svým zákazníkům, že opět
prodává slepičky snáškových plemen
Tetra hnědá a Dominant – černý,
modrý, žlutý, kropenatý a bílý. Stáří 14
– 19 týdnů. Cena 149 -180,- Kč/ ks dle
stáří. Prodáváme slepičky pouze
našeho chovu! Prodej se uskuteční:

Ve středu 22. dubna 2015
Jáchymov – autobusová zastávka
Radnice - 14.35 hod.

…………………………………………...................

Při prodeji slepiček-výkup králičích
kožek-cena dle poptávky. Případné
bližší informace: Po-Pá 9.00-16.00hod,
tel. 601576270, 606550204, 728605840

JSME TU S VÁMI
MONITORUJEME DĚNÍ VE MĚSTĚ

tvjachymov@gmail.com

S

polečenský život

Tanec
CURIE
kavárna
1. 4. středa
v 19:30 hod.

APRÍLOVÁ DISKOTÉKA S KARAOKE
Aprílová Oldies diskotéka Davida Keilhauera spojená
s KARAOKE. Přijďte si s námi zatancovat a zazpívat.
Vstupné zdarma.

KULTURNÍ DŮM
JÁCHYMOV - kavárna
10. 4. pátek
20:00 - 03:00 hod.

OLDIES HITY 70., 80., 90. LÉTA
K tanci a poslechu hraje DJ VENDL. Přijďte si
poslechnout největší hity Vašeho mládí.
Vstupné: 30,- Kč.

KULTURNÍ DŮM
JÁCHYMOV - kavárna
24. 4. pátek
20:00 - 03:00 hod.

ROMSKÁ ZÁBAVA
Zveme Vás všechny na romskou zábavu. K tanci
a poslechu hraje Gipsy.
Vstupné 50,- Kč.

BĚHOUNEK
sál
29. 4. středa
v 19:30 hod.

TANEČNÍ VEČER S MÓDNÍ PŘEHLÍDKOU
AGENTURY MEMORY
Boutique New York z Ostrova prezentuje vycházkové
a společenské oblečení s módními doplňky. Prodej oděvů
a doplňků v předsálí. K tanci a poslechu hraje Jan Zumr
Vstupné 100,- Kč.

RADIUM PALACE
hala – terasa
30. 4. čtvrtek
v 19:30 hod.

ČARODĚJNICKÉ OLDIES DISCO
Oblíbený taneční večer s DJ Davidem Keilhauerem
a tanečním vystoupením orientálních tanečnic - Malika
Leila Tribe. Na závěr večera malý ohňostroj.
Vstupné zdarma.

Divadlo
KULTURNÍ DŮM
JÁCHYMOV

17. 4. pátek
v 19:30 hod.

POSTEL PRO ANDĚLA
Divadelní scéna při DK Ostrov představuje divadelní
komedii v režii Jana Mareše. Nestřílejte Pánu Bohu do
oken, nebo dopadnete jako Ludvík Mysliveček. Ten se
v pozdních hodinách vrací v bujaré náladě domů z honu
a najde za kuchyňským stolem podivného návštěvníka...
Vstupné 60,- Kč.

Velikonoční ladění
CURIE
hala před kavárnou
5. 4. neděle
14:00 – 16:00 hod.

VELIKONOČNÍ UKÁZKA LIDOVÝCH ŘEMESEL
Zdobení kraslic štětcem, originální technika zdobení
barevnými drátky, perníčky.

BĚHOUNEK
zimní zahrada
6. 4. pondělí
10:00 – 13:00 hod

UKÁZKY ZDOBENÍ VELIKONOČNÍCH KRASLIC
Květa Belanová – zdobení štětcem, Karel Klingora originální způsob zdobení barevnými drátky. Je autorem
této metody a před několika lety s ní zvítězil v soutěži
časopisu Zahrádkář.

RADIUM PALACE
sál
2. 4. čtvrtek
v 20:00 hod.

PAŘÍŽ PLNÁ SVĚTOVÝCH ŠANSONŮ
Večer šansonů ve francouzském originále s klavírní
improvizací v podání Svatavy Luhanové Jirouškové –
zpěv, Martiny Mudrové Reichové – klavír.
Vstupné 130,- Kč.

CURIE
kavárna
5. 4. neděle
v 19:30 hod.

LEDECKÁ DUDÁCKÁ MUZIKA z Plzně
Lidové písně převážně z Chodska, ale i jiných míst z naší
republiky pod vedením kapelníka Libora Valečky. Dudy Bohumil Vaněček, housle - Jan Rezek, kontrabas Ludmila Zacpalová, B-klarinet - Petr Valečka, Esklarinet - Libor Valečka, na vozembouch hraje a zpívá
Alena Bartošová.
Vstupné 50,- Kč.

BĚHOUNEK
sál
6. 4. pondělí
v 19:30 hod.

VELIKONOČNÍ KONCERT DUA HARMONIKA
Z PLZNĚ
Josef a Renáta Pospíšilovi zahrají světové melodie a hity
české dechovky.
Vstupné 100,- Kč.

CURIE
kavárna
7. 4. úterý
19:30 hod.

DVA NEJLEPŠÍ HLASY MINULÉHO TISÍCILETÍ
Zazní světoznámé oblíbené francouzské písně Édith Piaf
a další slavné skladby Whitney Houston - Jednalo se
o jednu z nejprodávanějších a nejúspěšnějších světových
zpěvaček. V podání Stanislavy Tothové.
Vstupné 90,- Kč.

RADIUM PALACE
sál
9. 4. čtvrtek
v 20:00 hod.

VIVAT POPULAR CLASSIC
Slavnostní koncert v podání pražských umělců - soprán
Eva Štruplová, flétna Dana Mimrová, klavír Jan Petr.
Vstupné 130,- Kč.

KOSTEL SVATÉHO
JÁCHYMA
10. 4. pátek
v 19:30 hod.

VARHANNÍ KONCERT
Aleš Nosek (Rakovník, Regensburg) zahraje skvosty
německé barokní varhanní hudby autorů J. S. Bacha,
J. Pachelbela, J. G. Walthera a dalších.
Vstupné 190,- Kč.

RADIUM PALACE
taneční bar
13. 4. pondělí
V 19:30 hod.

BLUES NIGHT - MARTY HALL (CANADA)
hudba kanadského zpěváka, kytaristy a textaře Martyho
Halla představující vrcholné umění minimalizmu upoutá
posluchače prvními několika takty.
Vstupné zdarma.

BĚHOUNEK
sál
14. 4. úterý
v 19:30 hod.

CLARINET SOCIETY HRAJE SWING
Clarinet society 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.
Vstupné 120,- Kč.

RADIUM PALACE
sál
16. 4. čtvrtek
v 20:00 hod.

LÍBÁM ŽENY VÁS TAK RÁD - OPERETNÍ
KONCERT
Představí se sólisté z Prahy a Mariánských Lázní. Julie
Meixnerová – mladá sopranistka, Roman Krebs – tenor
a klavírní doprovod – Martin Marek.
Vstupné 130,- Kč.

CURIE
kavárna
21. 4. úterý
v 19:30 hod.

SLAVNÉ PÍSNĚ A MELODIE, KTERÉ MÁTE RÁDI
V programu zazní písně předních světových interpretů
populární hudby 20. století. Honza Jareš, mimořádně
hlasově disponovaný zpěvák, který je současně výborným
klavíristou, propůjčuje známým skladbám nový osobitý
výraz a přináší posluchačům ojedinělý zážitek.
Vstupné 90,- Kč.

RADIUM PALACE
sál
23. 4. čtvrtek
20:00 hod.

VEČER NEJZNÁMĚJŠÍCH MUZIKÁLOVÝCH
MELODIÍ
v doprovodu absolventtů pražské konzervatoře Zuzany
Seibertové (zpěv) a Jakuba Šmída (zpěv) za klavírního
doprovodu Jana Kubeše.
Vstupné 130,- Kč.

KOSTEL SVATÉHO
JÁCHYMA
24. 4. pátek
v 19:30 hod.

VARHANNÍ KONCERT – koncert duchovní hudby
V nádherné akustice kostela sv. Jáchyma zazní slavné
varhanní skladby, virtuózní árie a sonáty v podání Michaely Káčerkové – varhany.
Vstupné 230,- Kč.

1. 4. středa
v 19:30

SIN CITY: ŽENSKÁ, PRO KTEROU BYCH VRAŽDIL
Akční / Krimi / Thriller / USA / 2014 / 103 min / od 15 let
Je další horká noc. Bezvětrná a vyprahlá. Dwight (Josh Brolin) hloubá
o tom, na kolik způsobů to v životě zvoral a co by dal za to, kdyby
dostal šanci začít znova s čistým štítem.
Vstupné 70,- Kč.

4. 4. sobota
v 19:30

CHLAPECTVÍ
Drama / USA / 2014 / 165 min
Chlapectví je výjimečný film. Příběh o dospívání jednoho obyčejného
kluka...
Vstupné 70,- Kč.

8. 4. středa
v 17:00

ŠKATULÁCI
Animovaný / Dobrodružný / Rodinný / Fantasy / USA / 2014 / 97 min
V Sýrečkově není radno vycházet po setmění. Z podzemních doupat
vylézají podivní tvorové zvaní Škatuláci.
Vstupné 30,- Kč.

8. 4. středa
v 19:30

DÁRCE
Sci-Fi / Drama / USA / 2014 / 97 min / od 12 let
Jonas (Brenton Thwaites) vyrůstá v idylickém světě, kde existuje
pouze štěstí. Lidé neznají utrpení, války, násilí, strach ani bolest.
Vstupné 70,- Kč.

11. 4. sobota CESTA VEN
v 19:30
Drama / Česko / Francie / 2014 / 103 min / od 12 let
Cesta ven – příběhem silné mladé matky, která se odmítá smířit
s nepříznivým společenským statusem a snaží se vybojovat lepší život
pro sebe a svou dceru Sárinku.
Vstupné 35,- Kč.
15. 4. středa
v 17:00 a
19:30

POHÁDKÁŘ
Drama / Romantický / Česko / 2014 / 90 min / od 15 let
V řece je nalezeno tělo neznámého muže. Při pátrání po jeho identitě
se kapitán Rott (Matěj Hádek) ocitne uprostřed úplně jiného příběhu.
Vstupné 70,- Kč.

18. 4. sobota DRÁKULA: NEZNÁMÁ LEGENDA
v 19:30
Fantasy / Drama / Akční / Válečný / USA / 2014 / 92 min
Než se stal Drákulou, byl Vladem III., vládcem malé zemičky
jménem Transylvánie, která se krčila ve stínu mocné osmanské říše.
Vstupné 70,- Kč.
22. 4. středa
v 19:30

PERNÝ DEN (BEATLES)
Komedie / Hudební /Velká Británie / 1964 / 87 min
Perný den vychází ze stejnojmenného alba The Beatles, ale rozhodně
se nejedná o suchopárnou reportáž či patetickou poctu.
Vstupné 80,- Kč.

25. 4. sobota PÍSEŇ MOŘE
v 17:00
Animovaný / Rodinný / Fantasy / Dánsko / Belgie / Lucembursko /
Francie / 2014 / 93 min
V bájné krajině starých Keltů žije na osamělém majáku otec s dcerou
a synem. Život celé rodiny se obrátí vzhůru nohama ve chvíli, kdy se
ukáže, že malá dcerka je poslední z tuleních víl.
Vstupné 30,- Kč.
25. 4. sobota NĚŽNÉ VLNY
v 19:30
Komedie / Česko / 2013 / 96 min
Sympatický Vojta je nesmělý a jeho rodina praštěná. Cholerický
tatínek, který kdysi nepřeplaval kanál La Manche, z něj chce mít
závodního plavce a milující maminka, bývalá hvězda dětské lední
revue, vidí v synovi talentovaného pianistu.
Vstupné 70,- Kč.
29. 4. středa
v 17:00 a
19:30

MÁJ
Poetický / Česko / 2008 /69 min
Filmový projekt s názvem „Máj“ režiséra a kameramana F. A. Brabce
je koncipován jako celovečerní hraný film pro celou rodinu
Vstupné 70,- Kč.

K

ultura u sousedů

DŮM KULTURY OSTROV
Středa 1. dubna 18.00 hod., Točna

40 LET ROHÁČI Z LOKTE

Středa 8. dubna 19.30 hod., Divadelní sál

DAN BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE –
koncert

Neděle 12. dubna 15.00 hod., Divadélko Točna

PŘÍBĚHY CVRČKA A ŠTĚŇÁTKA

Pátek 17. dubna 20.00 hod

STUDENTSKÝ PLES

Úterý 21. dubna 19.30 hod., Divadelní sál

Mirko
Stieber,
SVATEBNÍ
ROZMARNÁ ŽENA

Středa 22. dubna 19.30 hod., Divadelní sál

ZDENĚK
TOUR

Pátek 24. dubna od 10.00 hod., Mírové náměstí

OSTROVSKÉ TRHY - JARNÍ

Neděle 26. dubna 15.00 hod., Divadélko Točna

ČERT A KÁČA

Úterý 28. dubna 18.00 hod., Točna

MAROKO - PŘES VYSOKÝ ATLAS
K PÍSEČNÝM DUNÁM ERG CHEBI

Středa 29. dubna 19.00 hod., Společenský sál

BRASSBAND.CZ

IZER:

NOC,

FURTLUFTDURCH

KOSTEL ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE V OSTROVĚ
Provoz Klášterního areálu v dubnu: út-ne 9.30 až 12.30 hod. a 13.00 až 17.30 hod.
1. dubna až 14. června, Klášterní areál

ZDENĚK HAJNÝ - KRAJINY NETUŠENÉ

Neděle 19. dubna 15.00 hod., Klášterní areál

PROHLÍDKA S PRINCEZNOU
FRANTIŠKOU

Středa 29. dubna 18.00 hod., Klášterní areál
v kulisách obrazů Zdeňka Hajného

ONDŘEJ SMEYKAL DIDGERIDOO SOLO

STARÁ RADNICE
Stará Radnice Ostrov, otevírací doba: út-ne 11.00-17.00 hod.
Online předprodej vstupenek na www.dk-ostrov.cz
Stálá expozice hodinových strojků
Stálá expozice historie krajkářství v Krušných horách
3. až 26. dubna

SETKÁNÍ

Středa 29. dubna 13.00-17.00 hod

ZANIKLÁ A ZNOVUOBJEVENÁ STARÁ ŘEMESLA

Jaro je tu! Využijte náš kupón k očistě Vašeho miláčka! Vystřihněte!

Kvíz pro naše nejmenší čtenáře
Dnes nebude kvíz dlouhý, ale otázky vás možná potrápí. Až vyluštíte, přidejte
i telefonní číslo, které je s tajenkou spojeno. A bude-li obrázek, uděláte nám radost.
Na odpovědi se těšíme do 20. dubna.
Ladislava Kulhavá
1/ Důl Svornost navštívil v roce 1785
N) Josef II.
H) J. W. Goethe
R) J. Dobrovský

4/ E. Beneš byl v jáchymovských
lázních:
U) jednou
E) dvakrát
I) třikrát

2) V Jáchymově se také léčil
spisovatel:
A) K. May
E) K. Poláček
O) J. Foglar

5/ 80. narozeniny zde oslavil prezident:
Č) T. G. Masaryk
Ž) L. Svoboda
Š) Žádný

3/ V roce 1925 zavítala do našeho
města:
L) Eliška Krásnohorská
V) Eliška Junková
S) M. C. Sklodowská

6/ Oslav k 450. výročí založení
Jáchymova se zúčastnil:
O) K. Gott
I) F. Běhounek
A) J. Lenon

Vítězem kvízu za měsíc březen se stal: Filip Zlámal
Správná odpověď z minulého čísla je: ŠLIKŮV PARK

ZPRÁVY Z HASIČÁRNY

________
________
________

___________________________________________________________________________________________________________

Z činnosti mládeže
Kolektiv mladých hasičů v měsíci březnu začal s přípravou na jarní kolo hry Plamen
na stadionu v Karlových Varech, kde nacvičují předávky na štafetách a běžecké
disciplíny – běh na 60 metrů s překážkami a běh na 100 metrů s překážkami.
Pokračujeme s nácvikem ve výstupu na věž, kde se Fanda Trefný zúčastnil závodů
v Polsku a umístil se na pátém místě ve své kategorii za třetí reprezentační tým ČR.
Část dětí se zúčastnila zimního tábora na Mariánské na chatě U Vitásků. Bylo
nádherné počasí a tak díky panu Petrovi Sedláčkovi s Dankem Strnadem, kteří nám
zapůjčili lyže, a denně pouštěly sjezdovku, si děti na Mariánské nádherně zalyžovaly
a vyskotačily. Ze sedmi dětí, které stály na lyžích poprvé, se domů vrátily dvě, které
se lyžovat nenaučily. Starší děti si byly zalyžovat na Nápravě a jeden den strávily na
Neklidu. Děkujeme také panu Švárovi za výbornou stravu. Poslední víkend v březnu
se vydalo osm dětí na první závody do Jablonce nad Nisou, kde probíhal první závod
Českého poháru v šesti kategoriích. Měli jsme zastoupení ve všech kategoriích
a vůbec jsme si nevedli špatně. Sice jsme nestáli na stupních vítězů, ale získali jsme
bodovací místa v Českém poháru (boduje se vždy prvních 30 závodníků). Dokonce
v kategorii středních dorostenců jsme se dostali díky Fandovi na šestnáctou příčku
a nový osobáček, kdy se dostal na 19.9 vteřin, za starší žáky obsadil Fanda místo
sedmé. V kategorii mladších dorostenek obsadila Eliška místo šesté a dala si svou
první dvacítku. Upozorňuji, že v každé kategorii bylo cca 120 závodníků, celkem na
hale ve dvou dnech závodilo 940 závodníků. Nyní čeká kolektiv účast na Karlovarské
lize a postupová kola. Ukončuje se předání výkresů do soutěže PO očima dětí. Držme
palce, ať se v letošní jarní sezoně zadaří, všechna družstva začínají ve změněných
sestavách.

Z činnosti SDH
Sbor dobrovolných hasičů připravil pro své spoluobčany již tradiční Josefskou
zábavu, kde k tanci a poslechu zahrála skupina FRYZÚR. Zábava byla s tombolou
a já bych chtěla poděkovat všem, kteří nám cenami do tomboly přispěli. Nebudu
jmenovat, abych na někoho nezapomněla. Zábava se konala na hotelu Panorama.
Družstvo žen a dorostenek pokračuje ve fyzické přípravě a o velikonocích se zúčastní
prvních závodů Karlovarské ligy.

Z činnosti JSDH
Členové výjezdové jednotky pokračují v cyklickém školení, kondičních jízdách
a zúčastňují se kursů, které pro ně připravilo HZS Karlovy Vary. Tři členové se
zúčastnili základního kurzu pro strojníky a řidiče. Uskutečnilo se pravidelné školení
velitelů a již stávajících strojníků, kteří museli v letošním roce obhajovat. Členové
pokračují v údržbě požární techniky, a jistě jste si všimli, že nový kabát dostal také
Ford tranzit, který je také zařazen do výjezdu. Byly podány dotace na obnovu
a doplnění techniky. Snad budeme také v letošním roce úspěšní.
za SDH Jáchymov Anna Plačková
Ohni zmar

ZE SKAUTSKÉ KLUBOVNY

________
________
________

___________________________________________________________________________________________________________

Změnili jsme název, vše ostatní zůstává
Rádi bychom informovali o tom, že ke dni 1. dubna 2015 dochází ke změně názvu
naší organizace Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Arnika Jáchymov na
nový název: Junák - český skaut, středisko Arnika Jáchymov, z.s.
K této změně dochází proto, že k 1. dubnu 2015 dochází ke změně dosavadního
názvu našeho hlavního spolku Junák – svaz skautů a skautek ČR, jehož jsme součástí
a od kterého je náš název odvozen. Změna názvu je také v důsledku způsobena
platností nového Občanského zákoníku a jeho vybranými ustanoveními, týkajícími se
dříve neziskových organizací, nově zapsaných spolků. Skautská organizace v České
republice se tak od daného data nově jmenuje Junák - český skaut, z. s.
Jakkoli je změna názvu změnou nezanedbatelnou, nic ostatního se nemění. Junák je
i nadále největší výchovnou organizací v ČR, která skrze svůj program a díky
dobrovolnickému nasazení tisíců dospělých vedoucích všestranně rozvíjí desetitisíce
dětí a mladých lidí, kteří se společně a v souladu se skautskými myšlenkami snaží
dělat svět kolem nás lepším.
Jsme rádi za podporu, které se nám od města Jáchymova, dalších institucí,
rodičů a přátel v naplňování našeho poslání dostává.
Tomáš Barth
vedoucí střediska

Znáte někoho, kdo si nemůže přečíst tyto řádky, protože
na ně nevidí?
Máte Vy nebo někdo Vám blízký potíže se zrakem? V České republice žije přibližně
100 000 vážně zrakově postižených, tedy těch, jejichž vadu nevyřeší brýle.
Obecně prospěšná společnost Tyfloservis nabízí ZDARMA pomoc v následujících
oblastech:
- informace o optických pomůckách (lupy na čtení) a jejich obsluze
- výuka čtení a psaní Braillova bodového písma
- výcvik v prostorové orientaci, chůzi s bílou holí a sebeobsluze
- nácvik chůze s průvodcem
- nácvik ovládání klávesnice desetiprstovou hmatovou technikou
Navštívit nás můžete každý čtvrtek mezi 13. a 18. hodinou - je třeba se vždy předem
telefonicky objednat (nejlépe ve čtvrtek mezi 13. a 18. hodinou).
Vezměte s sebou zprávu od očního lékaře a veškerou optiku, kterou používáte (brýle
na čtení, lupa).
TYFLOSERVIS, o.p.s.
MOZARTOVA 6
360 20 KARLOVY VARY
TEL.: 353 236 068

________
________
________

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA

___________________________________________________________________________________________________________

Ženy cvičí pro zdraví
Pozor! Jsme zpět! Ve čtvrtek 12. března 2015 jsme se vrátily do tělocvičny
Základní školy Marie Curie – Sklodowské, která je nově zrekonstruovaná
a nabízí nejnovější, moderní, odpružený povrch, který šetří klouby a nejen
to. Přijďte si zacvičit a aktivně si odpočinout na jednu z našich níže
uvedených lekcí. S sebou si vezmi dobré boty, pití bez bublin a nezapomeň
na ručník. Pevně věříme, že si každý vybere, a že se opět sejdeme v hojném
počtu.
Petra Javůrková

Aerobik s Petrou
Pondělí a čtvrtek od 19.00 hodin
Cvičíme pravidelně každé pondělí a čtvrtek. Lekce začínají v 19.00 hodin a trvají cca
70 minut. Čeká vás různorodý program: low impact aerobik, Hi aerobik,
bodyforming s nářadím i bez, step aerobik, intervalový trénink ... Aerobik odbourává
stres, zlepšuje aerobní vlastnosti – výkonnost a vytrvalost, prohlubuje dechový
a srdeční oběh, svalovou sílu a flexibilitu, koordinaci a pohyblivost.
Náš cíl = zlepšení fyzické kondice, pevnější a štíhlejší tělo.

Rehabilitační cvičení s Mílou
Čtvrtek od 18.00 hodin
Cvičíme pro dobrou náladu a zdraví. Lekce s využitím velkých i malých míčů
a dalších pomůcek zaměřené na problémové partie. Cvičení vhodné pro všechny,
kteří se chtějí hýbat pod vedením zkušené lektorky.

Fotbalisté mají vylosováno - Alea iacta est!
Muži Okresní přebor, jaro 2015
KOLO DATUM

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

21.3.
28.3.
05.4.
11.4.
18.4.
25.4.
03.5.
09.5.
16.5.
23.5.
30.5.
06.6.

DEN

SOBOTA
SOBOTA
NEDĚLE
SOBOTA
SOBOTA
SOBOTA
NEDĚLE
SOBOTA
SOBOTA
SOBOTA
SOBOTA
SOBOTA

ČAS

15.00
15.00
14.00
15.00
10.30
15.00
17.00
15.00
15.00
17.00
15.00
17.00

ZÁPAS

TJ STRUŽNÁ - TJ JÁCHYMOV
TJ JÁCHYMOV – SK BOŽIČANY
FK VERUŠIČKY - TJ JÁCHYMOV
TJ JÁCHYMOV - TJ DĚPOLTOVICE
ČECHIE DALOVICE - TJ JÁCHYMOV
TJ JÁCHYMOV - JISKRA BŘEZOVÁ
DDM ST. ROLE „B“ - TJ JÁCHYMOV
TJ JÁCHYMOV - AJAX KOLOVÁ
SK KYSELKA - TJ JÁCHYMOV
SOKOL ÚTVINA - TJ JÁCHYMOV
TJ JÁCHYMOV - BANÍK PILA
SOKOL CHYŠE „B“ - TJ JÁCHYMOV

ODJEZD

KM

13.30

60

12.20

90

9.10

36

15.30

44

13.30 36
15.10 106
15.10 104

26.

14.6.

NEDĚLE

15.00

SLAVOJ BEČOV - TJ JÁCHYMOV

13.15

90

ODJEZD

KM

Žáci Okresní přebor, jaro 2015
KOLO DATUM

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

DEN

ČAS

04.4.
11.4.

SOBOTA
SOBOTA

12.30
14.30

26.4.
02.5.
06.5.
09.5.
16.5.
20.5.

NEDĚLE
SOBOTA
STŘEDA
SOBOTA
SOBOTA
STŘEDA

10.00
10.00
17.00
10.00
10.00
17.00

30.5
03.6.
06.6.
13.6.

SOBOTA
STŘEDA
SOBOTA
SOBOTA

10 00
17.00
10.00
12.00

ZÁPAS

SOKOL ŠTĚDRÁ - TJ JÁCHYMOV
AJAX KOLOVÁ - TJ JÁCHYMOV
TJ JÁCHYMOV - VOLNO
SOKOL ŽLUTICE - TJ JÁCHYMOV
TJ JÁCHYMOV - SOKOL ÚTVINA
SLAVOJ BEČOV n. T. - TJ JÁCHYMOV
TJ JÁCHYMOV - VOJKOVICE/KYSELKA
TJ JÁCHYMOV - SOKOL ŠTĚDRÁ
TJ JÁCHYMOV - AJAX KOLOVÁ
TJ JÁCHYMOV - VOLNO
TJ JÁCHYMOV - SOKOL ŽLUTICE
SOKOL ÚTVINA - TJ JÁCHYMOV
TJ JÁCHYMOV - SLAVOJ BEČOV n. T.
VOJKOVICE/KYSELKA - TJ JÁCHYMOV

10.30 110
13.00 54
8.15

93

15.30

90

15.30 106
10.30

37

Naši žáci v zimě nezaháleli
Žáci oddílu kopané se v rámci zimní přípravy zaměřili především na zdokonalení hry
formou turnajů a přátelských zápasů. V měsíci lednu se zúčastnili prestižního turnaje
v Chebu, kde měli možnost změřit síly např. s Baníkem Sokolov, FC Cheb a dalšími
týmy karlovarského kraje. Slušné umístění na pátém místě bylo výzvou k ještě
lepšímu výsledku na turnaji ve Vintířově, kde jáchymovští dosáhli na čtvrtou příčku.
Dále byly odehrány halové zápasy s již tradičním, spřáteleným oddílem Sokol
Vejprty. Následoval pátý ročník šestidenního soustředění ve Mšenu u Mělníka,
kterého se zúčastnilo o jarních prázdninách 16 žáků našeho oddílu. Měli jsme
možnost zahrát si jak s SK Mšeno, tak s velmi zajímavým soupeřem FK Mělník. Po
téměř celou dobu zimní přestávky pak probíhaly tréninky v hale SPŠ Ostrov.
Přátelský zápas s FC Mělník

Děkujeme tímto sponzorům: Město Jáchymov, Služby Jáchymov, Léčebné Lázně
Jáchymov, Uhelné sklady Františka Buti a Nápoje Anna Tichá.

ZPRAVODAJ
50 let

