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V tomto čísle si přečtete:
•
•
•
•
•

slovo starosty
rada města
kulturní program
jubilea
sport, ostatní články
• pozvánky na kulturní akce

CENA
5,-

ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZONY A
FOTBALOVÝ TURNAJ O POHÁR STAROSTY MĚSTA
V měsíci červnu, jak již bývá dlouhá léta zvykem začal v Jáchymově cyklus
kulturních pořadů nazvaných “Jáchymovské kulturní léto“. První koncert se konal
ve Špitálním kostele spojený s noční prohlídkou kostela. Kdo přišel, určitě nelitoval.
Srdečně Vás zveme na další akce, o kterých se dočtete v našem Zpravodaji.
V červnu se také uskutečnil druhý ročník turnaje v malé kopané „O pohár starosty
města Jáchymova. Za velice pěkného počasí se na novém hřišti u ZŠ utkalo devět
soutěžních týmů. Vyhrál tým nazvaný „Smíšenci“, na druhém místě se umístil tým
„Bleck Atak“ a třetí příčku obsadil „Dragon“.
Anna Plačková

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
v červencovém vydání zpravodaje Vám chci podat jen pár informací k akcím, které
ve městě probíhají a nebo se v nejbližších dnech rozeběhnou.
Před pár týdny byla zahájena Revitalizace Hornického náměstí. Stavbu provází
celá řada neočekávaných komplikací – změna PD dle požadavků památkářů, nutnost
přeložit část plynovodní přípojky, přeložit elektrokabel apod. Přes složitou
administraci odsouhlasení změn (máme na něj dotaci z programu příhraniční
spolupráce Cíl 3) stavba pokračuje a tak termín ukončení stavby na podzim
letošního roku je reálný.
Před dokončením je stavba veřejného sportoviště Na Slovanech. V průběhu
prázdnin by mělo dojít k jejímu dokončení, následně proběhne kolaudace a poté při
slavnostním otevření plánujeme uspořádat turnaj v nohejbalu a ve volejbalu
smíšených družstev. Bližší informace včas vyjdou na stránkách zpravodaje.
Uplynulý týden bylo předáno staveniště firmě Eurovia a započaly práce na stavbě
cyklostezky mezi Ostrovem a Jáchymovem. Bohužel okamžitě se objevily velké
problémy – kolize projektu se skutečným vedením vysokotlakého plynu a světelného
kabelu Telefonicy. Je na projektantovi, aby našel co nejlepší a samozřejmě
nejlevnější řešení. Tato stavba by měla být dokončena do podzimu příštího roku. Za
případné problémy, které realizace této stavby, hlavně ve Dvořákově ulici může
přinést, se předem omlouvám.
V nejbližších dnech začnou opravy komunikací po městě. Většina ulic bude
opravena metodou Pachmatic, pouze Dvořákova ulice projde komplexnější opravou
spočívají ve vyřezání děr a jejich následném zaasfaltování. Dále máme záměr
opravit úsek chodníku na tř. Dukelských hrdinů od vjezdu na Husovu ulici směrem
nahoru. Rozsah bude upraven na základě cenové nabídky.
Většina z Vás asi zaregistrovala kácení lesa pod Klínovcem. Tyto práce jsou
spojeny s budováním nové sedačky a sjezdového svahu Klínovec – jih. Práce jsou
prováděny dle schválené PD a je předpoklad, že v říjnu příštího roku bude vše
hotovo a nejmodernější sedačka v ČR začne sloužit svému účelu.
V informačním centru a lázeňských domech je vystavena petice na záchranu
českého lázeňství. Připravovaná novelizace úhradové vyhlášky lázeňské péče by se
negativně projevila na počtu pacientů lázní a tím i na snížení počtu pracovních
příležitostí. Přijďte a svým podpisem podpořte tento apel na zodpovědné orgány.
Dále Vás chci pozvat na již tradiční akce. 14. července proběhne setkání na
Šlikovce spojené se sportovním odpolednem dětí, které pořádá Sam Palán a týden
poté proběhne již 5. ročník tentokráte trochu jinak pojaté dvoudenní sportovně –
hudební akce EDU.ART na Eduardu.
Závěrem Vám přeji před začínajícími prázdninami krásné a slunečné počasí,
pohodovou dovolenou a šťastný návrat z ní.
Ing. Bronislav Grulich

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
15. zasedání rady města ze dne 5. června 2012:
• schválila podání žádosti o dotaci z Programu prevence kriminality na
sportovní vybavení hřišť Slovany a u základní školy a pověřuje starostu města
podáním žádosti
• schválila finanční spoluúčast města Jáchymov na dotaci z Programu prevence
kriminality na akci „Vybavení sportovních hřišť Slovany a u základní školy
venkovním cvičebním nářadím“ ve výši 70 000,- Kč
• schválila jako nejvhodnější nabídku na akci „Městský kamerový dohlížecí
systém Jáchymov – I. etapa“ firmu Perfected, s r.o., sídlem Hybešova 42, 602
00 Brno (IČ 276830028) za cenu 719 605,10 Kč a pověřuje starostu podpisem
smlouvy. Druhý v pořadí: ORZO, security, spol. s r.o. Ostrava, Poděbradova
3264/73; třetí v pořadí: SIEZA, s r.o. Praha 4, Štírova 1282
• schválila Dodatek č.1 Smlouvy o dílo na akci Úprava ploch Hornického
náměstí, jako východiska Stříbrné stezky“ a pověřuje starostu města jeho
podpisem
• neschválila žádost Muzea Karlovy Vary o navýšení schváleného finančního
příspěvku na kulturní činnost v Královské mincovně v Jáchymově v r. 2012
• souhlasila se zřízením věcného břemene na vodní přivaděč k MVE Zálesí pod
Mariánskou na pozemku p.p.č. 4622/13 v k.ú. Jáchymov, který je veden z části
78 bm pod zemí a 29 bm jako nadzemní trubní přivaděč o průměru 50 cm a to
na celkových 107 bm za cenu 80,- Kč/bm, to je za konečnou cenu 8.560,- Kč
• pověřila OHS vymožením nedoplatku ve výši 11.735,- Kč na vynaložené
náklady na prodej celého pozemku parcelní číslo 1298/1 o výměře 781 m2
v k.ú. Jáchymov, místní část Suchá, za cenu 500,- Kč za m2

16. zasedání rady města ze dne 20. června 2012:
• schválila zajištění oprav místních komunikací metodou Patchmatic a pověřuje
starostu města Ing. Bronislava Grulicha podpisem smlouvy
• schválila nabídku firmy Josef Novotný, Husova 943, Jáchymov, na opravu
bytu 501, 502 a 504 a ukládá vedoucímu OHS, aby s tímto rozhodnutím
seznámil firmu IKON
• schválila Dodatek č. 1 Smlouvy o zajištění služeb v oblasti sběru, svozu
a dalšího nakládání se separovaným odpadem a pověřuje starostu města jeho
podpisem
• schválila poskytnutí příspěvku max. 100 tis. Kč na zakoupení staršího
transportéru pro SDH Jáchymov a SDH poskytne ze svého rozpočtu 70 tis. Kč.
• schválila poskytnutí příspěvku ve výši 6 tis. Kč na pořádání fotbalového
turnaje, který se koná dne 24.6.2012

• schválila Smlouvu o nájmu užívání nemovitosti – Šlikova věž mezi Městem
Jáchymov a spol. Freudenštejn, tř. Čs. Armády 946, 362 51 Jáchymov
a pověřuje starostu města jejím podpisem. Jedná se o pronájem nemovitosti
k přípravě a k uspořádání kulturní akce: Sejdeme se na Šlikovce“, která se
uskuteční 14. 7. 2012
• odložila do příštího jednání rady města projednání nového jednacího řádu
rady města.
Zpracovala: Hynková

OZNÁMENÍ

V případě Vašeho zájmu o podpoření této petice, máte možnost připojit
svůj podpis v našem Informačním centru Jáchymov, přízemí radnice
vlevo.
Otevírací doba IKC Jáchymov:
Po – Pá 8.00-12.00 a 12.30 -17.00 So, Ne 9.00-12.00 a 12.30 -17.00
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ŽIVOTNÍ JUBILEA
V červenci se dožívají významných výročí
naši spoluobčané:
Jan Chymčák
Vlasta Dostálová
Josef Dufka
Ulrika Hlušičková
Ladislav Anton
Olga Vomlelová
František Lichtenberg
Mária Odehnalová
Milada Vorlíčková
Zdenka Kouřilová
Jůlie Štěpánová
Marta Jetmarová
Jindřiška Kortánková
Anna Fialková
Všem jubilantům blahopřejeme a připojujeme
přání dobrého zdraví a pohody.

NAROZENÉ DĚTI:
Vítáme mezi nás nové občánky
Ester Šimánková
Blahopřejeme rodičům a přejeme Ti
život plný radosti.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MARIE CURIE SKLODOWSKÉ
A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Hurá na prázdniny!
Tak nám ten rok zase nějak utekl…Závěr patřil jako vždy intenzivnějšímu zkoušení,
písemkám, ale letos také AKADEMII. Svá vystoupení předvedli žáci 27. 6. dopoledne
a 28. 6. od 16 hod pro rodiče. Sál byl plný, všichni jsme se snažili, tréma také občas
byla, ale zvládli jsme to. Jako důkaz přidáváme fotografie.
VŠEM DĚTEM KRÁSNÉ PRÁZDNINY A UČITELŮM ZASLOUŽENÝ ODPOČINEK!

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: 19. 7. a 26. 7. 2012
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.

PROHLÍDKA ŠPITÁLNÍHO KOSTELÍKA
Navštivte nejstarší dochovanou raně renesanční
stavbu 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
s tématikou 16. století v našem městě „Jáchymov na
výsluní“.
Provázet Vás budou pracovnice IKC Jáchymov.
Prohlídky se konají pravidelně každé PONDĚLÍ, ÚTERÝ a ve ČTVRTEK.
Začátky jednotlivých prohlídek jsou v 10.00, 14.00 a 15.00 hodin. Texty
v anglickém, německém a ruském jazyce k dispozici.
POZOR: Ve čtvrtek 5. 7. 2012 bude z provozních důvodů zavřeno. Děkujeme za
pochopení
Vstupné: dospělí 50,- Kč, děti a studenti 30,-Kč

JÁCHYMOVSKÉ KULTRUNÍ LÉTO

FESTIVAL MITTE EUROPA
středa 4. 7. 2012 v 19.30 hodin
Špitální kostelík – vstupné 150,- Kč
DUO SAITENSCHLAG
KAROLINE LAIER kytara
SIMON ETZOLD bicí

Svět nových zvuků
Program: George Gershwin: Three Preludes, Leo Brouwer: La Ciudad de las
Columnas, Jaime Zenamon: Togo Toccata, Christian Klaus Frank: Pollock, George
Crumb: Mundus canis (A dog’s world), Jacob Druckman: Reflections on the Nature
of Water, Stephen Funk Pearson: Mountain Moor

KONCERT SIMONY KLÍMOVÉ
pondělí - 16. 7. 2012 v 19.30 hodin
Špitální kostel - vstup Kč 70,Oblíbená folková písničkářka s krásným
hlasem a velkým charisma, která
dokázala uspět v mnoha soutěžích.
V roce 2010 se stala zpěvačkou roku,
v soutěži MUZIKANT ROKU.
Vystupovala například s legendárním
foto: www.simonaklimova.cz
duem Michael Janík a Mirek Paleček,
které vodami folkové muziky proplouvá už neuvěřitelně dlouho a jejich písničky
zlidověly.

KONCERT SKUPINY TULÁCI
pondělí 30. 7. 2012 v 19.00 hodin
Kostel na Suché - vstupné: 100,- Kč
Přijďte si poslechnout písničky
z nového alba Ostrov pokladů, kterým
kapela oslavila 25 let společného
hraní, ale i ty notoricky známé.

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.
23. 6. - 30. 9. 2012 výstava Svatováclavská bible
Faksimile Václavovy bible, kterou vytvořila nejslavnější pražská iluminátorská škola
na žádost českého krále Václava IV. V letech 1390-1400.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA - PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
Městská knihovna v Jáchymově je otevřena v měsících červenec a srpen takto:
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
ČTVRTEK

13,00 – 18,00 hod.
zavřeno
13,00 – 18,00 hod.

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

PŘEHLED KULTURNÍCH PROGRAMŮ ČERVENEC 2012

3. 7. úterý v 19.30 hod.

Curie – kavárna

vstup Kč 50,-

KONCERT HARMONIKÁŘSKÉHO DUA HOMOLKOVI
na programu jsou známé i neznámé lidové písně.
4. 7. středa v 19.30 hod.

Špitální kostelík

vstup Kč 150,-

FESTIVAL UPROSTŘED EVROPY – MITTE EUROPA
DUO SAITENSCHLAG - SVĚT NOVÝCH ZVUKŮ
5. 7. čtvrtek v 19.30 hod.

Radium Palace – sál

vstup Kč 130,-

„Z VÍDNĚ NA BROADWAY“ (Večer světových operet a muzikálů)
Účinkují: Veronika Komínová – soprán (Státní opera Praha), Jozef Brindzák – tenor
(Státní opera Praha), Ladislava Vondráčková – piano (AMU Praha)
6. 7. pátek v 15.00 hod.

altánek v parku u Agricoly

vstup zdarma

ROCKOVÝ KONCERT LUKÁŠE ZDEŇKA
zazní písničky od Chinaski, T. Kluse aj.
V případě nepříznivého počasí se vystoupení uskuteční v kavárně Curie.
10. 7. úterý v 19.30 hod.

Ak. Běhounek – sál

vstup Kč 100,-

„HUDBA V DŘEVĚ ZAKLETÁ“
Bena Havlů vytvořila novou techniku hry na xylofon. Sólové koncerty Beny Havlů
dokazují, že se na xylofon může hrát nejenom virtuosně, ale i lyricky a to i bez
použití tremola. Aby hudební přednes Beny Havlů závisel výhradně na technice
jejích úhozů, nemá její pětiřadý xylofon kovové resonanční roury.
11. 7. středa v 14.00 hod.

salonek Curie – 3. patro

vstup zdarma

LÉKAŘSKÁ PŘEDNÁŠKA na téma Celotělová kryoterapie.
Přednáší MUDr. Draská.
12. 7. čtvrtek v 19.30 hod.

předsálí kavárny Curie – 2. patro

vstup zdarma

PŘEDNÁŠKA “Jak mohli australští domorodci, Aboriginals, přežít 40 000 let
v poušti?“ Přednáší PhDr. Hana Gerzanicová.

13. 7. pátek v 15.00 hod

altánek v parku u Agricoly

vstup zdarma

KONCERT „VESNICKÉ ČTYŘKY“ Lidová hudba.
V případě nepříznivého počasí se vystoupení uskuteční v kavárně Curie.
15. 7. neděle od 13.00 hod.

salonek Curie – 3. patro

VÝKLAD KARET s kartářkou Jaroslavou Dytrychovou.
Nechte si předpovědět budoucnost! Termíny a bližší informace ve SPA INFU PRAHA
16. 7. pondělí v 19.30 hod.

Ak. Běhounek – sál

vstup Kč 70,-

AGENTURA DRAHOUŠEK - Divadelní scéna DK Ostrov – Ochotníci představí
komedii o poněkud netradiční sňatkové agentuře. Hru zrežíroval Petr Pokorný.
V ceně programu je nápoj – 0,2 dcl bílého vína zdarma.
17. 7. úterý v 19.30 hod.

Ak. Běhounek – sál

vstup Kč 90,-

„HARMONIKA JE STÁLE IN“
Představí se harmonikáři Bohuslav Ježek a jeho vnouček Bohoušek Ježek (13 let) ze
Slaného. Zazní lidové písně, evergreeny, ale i francouzské šansony.
19. 7. čtvrtek v 19.30 hod.

Radium Palace – sál

vstup Kč 130,-

SLAVNÉ OPERNÍ, OPERETNÍ A MUZIKÁLOVÉ MELODIE
Účinkují: Eva Charvátová - soprán, Jiří Rajniš – baryton, Plamen Prokopjev – tenor
a David Niederle - violoncello
20. 7. pátek v 15.00 hod.

altánek v parku u Agricoly

vstup zdarma

KONCERT žáků umělecké školy Štěpánky Steinové z Karlových Varů.
Zazní známé muzikálové melodie. V případě nepříznivého počasí se vystoupení
uskuteční v kavárně Curie.
21. 7. sobota v 19.30 hod.

Radium Palace – terasa

vstup zdarma

LETNÍ POSEZENÍ NA TERASE
na programu disco oldies, šermířské vystoupení, grilování, zmrzlinové a ovocné
koktejly, vše za příznivé ceny.
23. 7. pondělí v 19.30 hod.

Ak. Běhounek – sál

vstup Kč 130,-

„SALÓNNÍ ORCHESTR MARIÁNSKÉ LÁZNĚ“
se sopranistkou Ivanou Oblištilovou předvede jedinečnou show. Na programu známé
a slavné operetní melodie a skladby mistrů.
24. 7. úterý v 15.00 hod.
Ak. Běhounek – sál
Česká lékařská přednáška na téma „Správné obouvání aneb Vaše nohy jsou
nejlevnějším dopravním prostředkem. Přednáší: prim. MUDr. Marie Součková.

24. 7. úterý v 19.30 hod.

kavárna Curie

vstup Kč 70,-

TANEČNÍ A HUDEBNÍ VEČER S MÓDNÍ PŘEHLÍDKOU
ve spolupráci s butikem Glamour Cat. Italská móda, kabelky, bižuterie, módní
doplňky. Ukázky líčení, kosmetická poradna Mary Kay. K tanci a poslechu hraje Jan
Zumr.
27. 7. pátek v 15.00 hod.

altánek v parku u Agricoly

vstup zdarma

KONCERT JULIE MEIXNEROVÉ.
Uslyšíte známé operetní melodie a filmové písně. V případě nepříznivého počasí se
vystoupení uskuteční v kavárně Curie.
27. 7. 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.
31. 7. úterý v 19.30 hod.

Kulturní dům

vstup Kč 50,-

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ „Paní Colombová zasahuje“
v provedení ochotnického spolku DK Ostrov. Konverzační komedie s detektivní
zápletkou.

PROGRAM KINA „RADIUM“ JÁCHYMOV ČERVENEC 2012

4. 7. STŘEDA

ANONYM

19.30 hod.

koprodukční drama z r. 2011, titulky, přístupné od 12-ti let, délka 130 min.
Příběh filmu Anonym, který se odehrává v Anglii za období vlády královny Alžběty,
spekuluje o otázce, která už po staletí vrtá hlavami akademiků a géniů jako Mark
Twain, Charles Dickens a Sigmund Freud: kdo je doopravdy autorem díla,
připisovaného Williamu Shakespearovi? Anonym nabízí jednu z možných verzí jejich
výkladu a zaměřuje se na dobu, kdy politické skandály a intriky, tajné románky na
královském dvoře a zákeřné plány hamižných šlechticů, toužících po trůnu,
vycházely na světlo na těch nejpřekvapivějších místech: na londýnských jevištích.
Hrají: Vanessa Redgrave, Rhys Ifans, Joely Richardson aj.
vstupné: 70,- Kč

7. 7. SOBOTA

POUPATA

19.30 hod.

české drama z r. 2011, přístupné od 12-ti let, délka 94 min.
Příběh Poupat vypráví o postupném rozkladu rodiny, žijící na malém městě. Každá
z postav žije svým ideálem. Agáta touží po šťastném životě daleko od domova. Honza
věří v čistotu a sílu lásky bez ohledu na okolnosti, za jakých se zrodila. Kamila hledí
s jistotou do budoucna a nehodlá si připustit bídu dnešního dne. Jediný Jarda ví, že
svět ani sebe nezmění. Vědom si svého slabošství, nepokouší se o nic. Chorobná
závislost na výherních automatech, která přivedla jeho nejbližší do neřešitelné
životní situace, je v jeho mysli samozřejmostí. Skutečný a přesvědčivý pokus
o záchranu rodiny přijde ve chvíli, kdy je pozdě...
Hrají: Vladimír Javorský, Malgorzata Pikus, Marika Šoposká, Dana Syslová aj.
vstupné: 70,- Kč

11. 7. STŘEDA

LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL

17.00 a 19.30 hod.

česká komedie z r. 2012, přístupná, délka 113 min.
Helenin bývalý manžel, úspěšný spisovatel Karel se sice konečně odstěhoval ze
společné domácnosti, ale začíná zjišťovat, že mu cosi chybí. Na Františkovu
exmanželku Bohunu, energickou dámu, zvyklou vše řídit, pak situace dopadá ještě
tíživěji. Oba hledají cesty, jak Františka a Helenu znovu získat pro sebe. František
s Helenou zvolí z nastalé situace jediné rozumné východisko – rozhodnou se být
chvíli sami a daleko, a tak vyrážejí na romantickou exotickou dovolenou do Maroka.
Ale i zde je dostihnou nejen potíže, ale i jejich bývalí partneři, kteří ve Františkových
a Heleniných cestovních lapáliích, k nimž patří: ztracená zavadla, ukradené doklady
a řada dalších problémů, vidí příležitost, jak se vrátit do jejich života. Pro náš pár
teprve teď nastává opravdová zkouška jejich vztahu.
Hrají: Kamila Magálová, Oldřich Kaiser, Jiří Bartoška, Eva Holubová aj.
vstupné: 70,- Kč

14. 7. SOBOTA

GULLIVEROVY CESTY

17.00 hod.

rodinná dobrodružná komedie USA, český dabing, délka 81 min.
V moderním, rodinném a komediálním pojetí klasické pohádky Jonathana Swifta
hraje Jack Black Lemuela Gullivera, obyčejného chlápka, který třídí poštu v redakci
newyorských novin a sní o tom, že z něj bude autor cestopisů. Podfukem se mu
podaří přesvědčit editorku Darcy, kterou tajně miluje, aby ho pověřila napsáním
článku o Bermudském trojúhelníku. Během výpravy na Bermudy Gulliver ale
ztroskotá a dostane se do dosud neobjevené země Liliputánů.
vstupné: 60,- Kč

14. 7. SOBOTA

LIDICE

19.30 hod.

české válečné drama od Petra Nikolaeva z r. 2011, přístupné od 15-ti 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

18. 7. STŘEDA

PERFECT DAYS – I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY

19.30 hod.

česká komedie od Alice Nellis z r. 2011, přístupné od 12-ti let, délka 108 min.
Celý příběh začíná čtyřiačtyřicátými narozeninami Eriky, která sice nedostane
největší kytici, jakou si dovede představit, zato ale pěkné přáníčko od své bývalé
švagrové, trapný vzkaz v rozhlasovém pořadu od bývalého manžela, krém na vrásky
od homosexuálního kamaráda Richarda a dárkový striptýz od své nevyzpytatelné
matky. Přáníčko si doma vystaví, při vzkazu se – ač sama sebe proklíná – dojatě
rozpláče a dárkového striptéra jí okamžitě přebere Richard. Přitom Erika má skoro
všechno – vlastní pořad, vyhlášený kadeřnický salón, velký byt s terasou a svobodu,
ale s každým přibývajícím rokem víc a víc touží po tom jediném, co nemá – a to je
dítě. Jenže některé věci se nalinkovat nedají, například mladičký barman Adam.
Hrají: Ivana Chýlková, Zuzana Bydžovská, Zuzana Kronerová, Ondřej Sokol aj.
vstupné: 70,- Kč

21. 7. SOBOTA

TVŮJ SNOUBENEC, MŮJ MILENEC

19.30 hod.

romantická komedie USA z r. 2011, přístupné od 12-ti let, titulky, délka 108 min.
Na oslavě svých třicátých narozenin se Rachel začíná trápit pocitem, že jí život
zatím nevychází podle jejích představ. Má sice skvělou práci v prestižní právní
kanceláři na Manhattanu, to ale Rachel ke štěstí nestačí. Spokojené flirtování její
nejlepší kamarádky, krásné a energické Darcy, a jejího okouzlujícího snoubence
Dexe ještě podtrhne Rachelin pocit osamělosti - večer bude opět odcházet domů
sama. Tentokrát se ale ráno probudí vedle Dexe, svého spolužáka z univerzity…
a snoubence Darcy.
Hrají: Kate Hudson, John Krasinski, Ginnifer Goodwin aj.
vstupné: 70 ,-Kč

25. 7. STŘEDA

MÁME PAPEŽE

19.30 hod.

úsměvné koprodukční drama z r. 2011, přístupné, titulky, délka 104 min.
Z balkónu baziliky svatého Petra zazní slavnostní: Habemus papam! Co vše ale
muselo předcházet volbě nové hlavy katolické církve, koho kardinálové zvolili po
smrti papeže za svého dalšího zástupce, který se z nejasných důvodů odmítá ujmout
nové funkce, proto je do Vatikánu povolán psychiatr, o tom všem inteligentní
a humornou formou vypráví film Máme papeže! v režii předního italského herce,
režiséra a producenta Nanni Morettiho, jenž se zde také spolupodílel na scénáři.
Hrají: Michel Piccoli, Nanni Moretti, Margherita Buy, Jerzy Stuhr aj.
vstupné: 70,- Kč

28. 7. SOBOTA

ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3

17.00 a 19.30 hod.

rodinná animovaná komedie z r. 2011, český dabing, délka 87 min.
Tentokrát si naši staří známí vyrážejí užít prázdniny na luxusní výletní loď, kterou
svým dováděním během chvíle obrátí naruby. Chimpunkové a Chipettky páchají na
parníku, který se stal dočasně jejich hracím hřištěm, jednu lumpárnu za druhou
a zpestřují tak prázdniny nejen sobě, ale i všem ostatním pasažérům. Veškerá
legrace ale končí ve chvíli, kdy ztroskotají na opuštěném ostrově, ze kterého, jak se
zdá, není úniku. Brzy se ale ukáže, že ostrov není tak opuštěný, jak to na první
pohled vypadalo…
vstupné: 60,- 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

HUDBA A TANEC
TANEČNÍ VEČERY

19.00 – 22.30

AK. BĚHOUNEK
CURIE
RADIUM PALACE

STŘEDA, PÁTEK
PÁTEK, SOBOTA, NEDĚLE, ÚTERÝ 10.7.
PÁTEK
19.30 – 23.00
k tanci hraje Duo Záliba
SOBOTA 19.30 – 23.00
k tanci hrají Gipsy Hery Band

TANEČNÍ ODPOLEDNE
AK. BĚHOUNEK

NEDĚLE

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

14.00 – 17.00

PONDĚLÍ
STŘEDA

15.30 – 17.00
15.30 – 17.30

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 17.30h 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.
NORDIC WALKING
každé pondělí a pátek v 15.30 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.

INFORMAČNÍ CENTRUM JÁCHYMOV
Stolní kalendář města Jáchymova 2013
Na informačním centru si můžete od 1. července 2012 zakoupit stolní kalendář
města Jáchymova na rok 2013 s fotografiemi z fotosoutěže 2007 až 2011 doplněný
archivními fotografiemi IKC. Cena kalendáře 88,- Kč.
Těšíme se na další soutěžní fotografie, které budou opět použity pro přípravu
kalendářů v příštích letech. Přejeme Všem příjemnou a ničím nerušenou dovolenou.
děvčata z IKC
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

ČTENÁŘI PÍŠÍ

HORNICKÉ A HISTORICKÉ JÁCHYMOVSKO
Jáchymovské poznámky:

Vznik technického školství a Jáchymov

V roce 1556 Georgius Agricola vydal titul s názvem „De Re Metallica“, prvé
systematické pojednání o oborech strojírenství, chemii, hutnictví, právu a dokonce
i trochu z lékařství užitých v hornictví. Agricola nazval svůj výklad a rozpravu
„o mnoha dovednostech a znalostech, kterých horník nesmí být neznalý“. Pro tuto
knihu čerpal ze zkušeností, které nabyl za svého působení v Jáchymově. Kniha byla
napsána latinsky. Ale po přeložení do mnoha jazyků se De Re Metallica stala
učebnicí základů těchto věd pro výuku mnoha odborníků po více než dvě století.
V čase španělských výbojů a dobyvatelů bývala přeložená verze této knihy
připevněná řetězem k oltářům španělských chrámů a kněží podrobně vykládali její
obsah španělským horníkům. Zde je pravděpodobný začátek technického vzdělávání.
Skutečně značná část strojírenství a chemie má své kořeny v hornictví. Počátek
prvého, opravdu systematického strojírenského školství je v Evropě, kde byly
v osmnáctém století zřízeny hornické školy. První hornická škola na světě byla
zřízena v roce 1716 v Jáchymově, potom ve Freibergu, v Paříži. Tyto školy sloužily
pro vzdělání několika vyšších státních úředníků pro státní nebo státem řízené doly.
Strojírenství se jako profese začalo považovat teprve v Novém světě (Americe). Ještě
v průběhu devatenáctého století se formálně, sociálně i ekonomicky pohlíželo na
stavitele katedrál, na hornické odborníky, na stavitele mostů a lodí jako na
řemeslníky.
Dojem autora je, že tento stav trval, dokud americké univerzity nezahrnuly
strojírenství do svých programů jako plnohodnotné profese. Rozhraní mezi
řemeslníkem a inženýrem nejsou pouze znalosti daného technického řešení. Je to
uznání kvalifikace v širokém spektru vědomostí, znalosti principů a podřízení se
etickému kodexu. Britské univerzity odmítly zahrnout strojírenství do svých
programů a učinily tak až mnohem později. Mezitím američtí inženýři, zvláště
horničtí odborníci, zaplavili britské impérium.
Tolik autor, jehož dojem je příliš americký. Pro srovnání uvedu stav v českých
zemích. Již v roce 1705 fortifikační odborník Christian Josef Willenberg požádal
císaře Leopolda, aby směl "šest osob stavu panského, čtyři rytířského a dva
městského vyučovati v umění inženýrském". Císař Josef I. zaslal 18. 1. 1707 českým
sněmovním komisařům reskript, ve kterém souhlasí s Willenbergovým návrhem
a poroučí jej projednat. Protože čeští stavové na reskript nereagovali, poslal
Willenberg v říjnu 1716 svou žádost znovu, a to nejen císaři (Karlu VI.), ale
i českým stavům. Dekretem českých stavů z 9. 11. 1717 byla zřízena inženýrská
profesura a Willenberg byl pověřen jejím vedením; výuka začala 7. 1. 1718. Kromě
fortifikačního umění byly vyučovány i civilní obory jako zeměměřičství, kreslení
map, odvodňovací práce, konstrukce mechanizmů na zvedání těžkých břemen apod.
1726 – 1767 Jan František Schor zavedl do výuky optiku, perspektivu, kreslení
a geografii.

V období 1767 – 1800 byl třetím profesorem inženýrské školy Antonín Linhart
Herget. Za jeho působení se inženýrská stavovská profesura změnila (1787) na
řádnou profesuru filozofické fakulty pražské univerzity. V roce 1798 univerzitní
profesor matematiky a člen dvorské komise pro revizi veřejného školství František
Josef Gerstner podal návrh na založení technické univerzity, kde by po vzoru
pařížské École polytechnique inženýrské nauky úzce navazovaly na studium
matematiky a exaktních věd, jak to vyžadovala industrializace českých zemí.
V březnu 1803 podepsal císař František I. dekret o založení Českého stavovského
polytechnického ústavu. Na nové polytechnice se začalo učit 10. listopadu 1806.
Od 8. 9. 1815 přestal být Polytechnický ústav součástí univerzity a získal statut
samostatné školy.
Jaroslav Ochec
Literatura:
Mineral Science and Technology, National Academy of Sciences, Washington D.C.,
1969, str.58
Materiály ČVUT Praha

SKAUTSKÉ STŘEDISKO ARNIKA
Ze soboty 16.6. na neděli 17.6. jsme zakončili letošní školní rok akcí s přespáním
pod stanem a návštěvou lezecké stěny, jež nám minule překazilo počasí. V sobotu po
obědě jsme se sešli v klubovně. S batohy na zádech a se stany a kotlíky v rukou (ano,
přirovnání k vánočnímu stromečku je poměrně na místě) jsme vyrazili k místu
přespání. Děti nesly na zádech pro ně nezvyklou zátěž, a tak první otázka: „Kdy už
tam budeme?“ zazněla asi po ujití dvou set metrů. Cílové místo Klobouk však
naštěstí nebylo daleko. Postavili jsme stany, ubytovali se a zahráli několik her. Děti
nejvíce zaujala hra, jejímž cílem bylo udržet rovnováhu a nedostat se do kontaktu se
zemí. Začala se nad námi stahovat mračna, a tak jsme raději přerušili hraní her
a pustili se do přípravy večeře – vlastnoručně na ohni uvařené polévky. Děti vařily
ve dvou skupinách. Každá měla k dispozici kotlík, mrkve, brambory, buřty, koření
a vodu. Polévka se povedla a moc nám chutnala, mňam! Večer jsme se pak zabavili
přeskakováním a podlézáním lana. Po setmění nastal ten správný čas pro
dobrovolnou stezku odvahy. Bohužel
se však po návratu dvou odvážných
vzedmul vítr a my raději stezku
odvahy zrušili. Bouřka nás naštěstí
minula, spadlo jen pár kapek.
Ráno jsme se nasnídali z vlastních
zásob, sbalili batohy a nakonec i
stany. Vše jsme odnesli do klubovny
a po provedení ranní hygieny
vyrazili již bez těžkých batohů na
Mariánskou na lezeckou stěnu
k Penzionu XL. Polovina dětí lezla,
druhá si pochutnávala na opečené klobásce, či špekáčku. Posléze se skupiny

vyměnily. Lezci si nejprve očistili boty, oblékli
sedáky, poslechli instrukce a vyzkoušeli si
lezení nahoru i spouštění dolů. Nakonec je
čekal zlatý hřeb programu, zdolávání převisu.
Většině dětí se to nakonec povedlo. Někteří byli
dokonce tak rychlí, že svým výstupem
připomínali lezení pavouka. Na závěr se oblékl
do sedáku i Kark a také on bryskně zvládl
všechny nástrahy převisu. Po třetí hodině jsme
se vrátili do klubovny a rozešly se do svých
domovů.
Celý víkend se povedl a i počasí k nám bylo
nakonec přívětivé. Už teď se těšíme na další
přespání v přírodě, které nás čeká již tento
měsíc na táboře.
Obrázky dětí visících na stěně a mnoho dalších
pěkných fotek najdete v naší střediskové
fotogalerii: http://arnikajachymov.rajce.idnes.cz/
Ivana Janušková
vedoucí oddílu

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ JÁCHYMOV
Srdečně Vás zveme ve dnech 4. 7. až 8. 7. 2012 na TJ Baník v Sokolově, kde se
koná Mistrovství České republiky ve hře Plamen a dorostu SH ČMS v požárním
sportu. Toto mistrovství se koná v našem kraji úplně poprvé v historii konání této
hry. Nekonalo se zde ani v době, kdy jsme byli ještě Západočeský kraj.
V pátek 6. a v neděli 8. 7. zde vystoupí při slavnostním vyhlášení výsledků
v daných kategoriích, také naše přípravka. Ve dnech 7. a 8. 7. budou na tomto
mistrovství reprezentovat náš Karlovarský kraj dorostenky z Jáchymova. Přijeďte je
podpořit.

Za SDH Jáchymov
Anna Plačková

TJ JÁCHYMOV – FOTBAL
Dosavadní výsledky: 1. B třída mužů
26. 5. 12 S.D.Žandov - TJ Jáchymov
3:1 (1:1)
V souboji o sestup měli hosté z Jáchymova smůlu, vedli po třiceti minutách 1:0
gólem T.Hrona a další vyložené šance zůstali nevyužity. Žandovští vytěžili z minima
maximum, a tak není divu, že jáchymovští fotbalisté odjeli domů s prátdnou.
03. 6. 12 TJ Jáchymov - Sl.Kynšperk 2:1 (0:0)
Největší překvapení kola obstarali svými góly Lešťan a Hekel. Jáchymovští porazili
kandidáta na postup a poslali je jenom do baráže o vyšší soutěž, sami se tímto
vítězstvím zachránili a v příštím ročníku budou hrát opět 1.B třídu. Hosté korigovali
výsledek až v samém závěru. Zápasu přihlíželo 50 spokojených diváků.
10. 6. 12 KSNP Sedlec - TJ Jáchymov 2:1 (1:0)
Duel, který se divákům nemohl moc líbit. Sedlečtí vedli po první půli tím
nejtěsnějším rozdílem. V 65. minutě srovnával jáchymovský Libor Dušek. Deset
minut před závěrečným hvizdem vstřelili domácí šťastný gól po hrubé chybě
jáchymovské obrany.
16. 6. 12 FK Loket - TJ Jáchymov
6:1 (2:1)
Poslední zápas tohoto ročníku 1. B třídy se hrál za úmorného vedra a na hráčích
bylo znát, že je rozhodnuto a už prakticky o nic nešlo. Po slibné první půli
jáchymovští druhou část odflákli a dostali na cestu do svého města příděl ostudných
šesti branek. Čestný úspěch hostů zaznamenal Libor Dušek.
Dosavadní výsledky: okresní přebor žáků
25. 5. 12 TJ Jáchymov - S.Pernink
4:4
(0:2)
V krušnohorském derby vedli perninští po pětatřiceti minutách 2:0. Hosté ještě za
stavu 1:3 neproměnili penaltu a to se jim stalo osudným. Husarský kousek se povedl
domácímu bombérovi Karlu Vančurovi, se kterým si hosté nevěděli rady a nasázel
jim čtyři branky, tu poslední dal se závěrečným hvizdem rozhodčího. Utkání
sledovalo 30 diváků.
03. 6. 12 SK Toužim - TJ Jáchymov 10:3 (7:0)
S jasným favoritem a vítězem této soutěže byli hosté z Jáchymova bez šancí. První
dějství vyhráli toužimští vysoko 7:0. Druhou půli odehráli mladí Jáchymováci lépe,
hráli 3:3 a konto toužimských zatížil třemi góly Karel Vančura.
09. 6. 12 Kolová/L.K.Vary - TJ Jáchymov 0:1 (0:0)
V přímém souboji o čtvrté místo v tabulce se domácím nepodařilo vstřelit ani jeden
gól, i když k tomu měli v mnoha případech hodně blízko. Zápas se vydařil
jáchymovskému strážci svatyně Davidu Galovi, který svým výkonem také přispěl k
úspěchu. Jedinou trefu dramatického zápasu zaznamenal deset minut před koncem
nejlepší střelec jáchymovského týmu i celé soutěže Karel Vančura se 42 zářezy.
Dosavadní výsledky: mladší žáci 4+1 o 1-4 místo, turnaje v Sedleci
19. 5.12

Vojkovice - Jáchymov
Chyše - Jáchymov
Jáchymov - Dalovice

1:5
3: 17
10:0

02. 6.12

Jáchymov - Chyše
Vojkovice - Jáchymov
Jáchymov - Dalovice

10:2
0:6
6:1

Jáchymovští tuto soutěž vyhráli s 36 body.
Dne 16. 6. 12 bylo zjištěno, že nějaký vandal si užíval jízdy na tréninkovém hřišti na
Suché a zcela ho zničil.
Je hodně smutné, že patnáct minut jízdy zničí práci těch, kteří se snaží pro mládež
vytvořit kvalitní podmínky. TJ Jáchymov tato údržba hřiště stojí nemalé finanční
prostředky. Na policii bylo podáno trestní oznámení na neznámého pachatele. Kdo
podá jakékoli informace k dopadení pachatele, čeká ho odměna 3.000,-. Volat
můžete na tel. číslo 603490168.
za oddíl kopané Rudolf Hellmich

VÝSLEDKY "MEMORIÁLU HONZY JAKABA"
Od 21. května do 3. června 2012 uspořádal kuželkářský oddíl TJ Jáchymov turnaj
čtyřčlenných družstev a jednotlivců jako "Memoriál Honzy Jakaba". Konání turnaje
bylo vzpomínkou na 10. výročí od tragického skonu předního jáchymovského
kuželkáře.
Výkony jednotlivců ze soutěže družstev se započítávaly do soutěže jednotlivců a do
soutěže kategorie žen. Turnaje se zúčastnilo 18 družstev z Chebu, Sokolova,
Karlových Varů, Útviny, Ostrova a Jáchymova. Při rovnosti výkonů rozhodoval
lepší výkon v dorážkové hře.

Pořadí v soutěži družstev (18):
1. SKK K.Vary
1727
2. TJ Jáchymov 1
1668
3. Loko Cheb 1
1667
4. Slovan K.Vary
1665
5. Loko Cheb 3
1657
6. TJ Jáchymov 5
1646
7. Sokol Útvina 1
1638
8. Loko Cheb 2
1633
9. Chemička Sokolov 2
1633
10. Sokol Útvina 1
1621
11. TJ Jáchymov 4
1583
12. TJ Jáchymov 2
1576
13. Chemička Sokolov 1
1575
14. Bonro K.Vary 1
1547
15. Město K.Vary
1544
16. TJ Jáchymov 3
1531
17. JPL Team Ostrov
1529
18. BONRO K.Vary 2
1480

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Pořadí v soutěži žen (20):
Husníková (Cheb 2)
Heřmanová (Cheb 1)
Živná (Jách. 2)
Hanáková (Město K.V.)
Sobotková (Bonro 2)
Blaslová (Jách. 1)
Besedová (Jách. 4)
Makarová (Jách. 4)
Jančíková (Bonro 2)
Gladavská (Cheb 2)
Vašáková (Bonro 1)
Giertlová (Bonro 1)
Berkovcová (Cheb 3)
Borčová (Město K.V.
Kohoutková (Sokolov 1)
Stašová (Slovan K.V.)
Šimonová (Město K.V.
Mašková (Cheb 2)
Pollnerová (Sokolov 1)
Chlupová (Bonro 2)

Celkové pořadí jednotlivců (bez rozdílů kategorií)(72):
1. Schubert (Cheb 3)
442
další pořadí hráčů TJ Jáchymov:
2. Číž (Sokolov 1)
442
17. Mondek (Jách. 1)
3. Vodehnal (SKK K.V.) 438
21. Šrek (Jách. 1)
4. Guba (Sokolov 2)
438
22. Živná (Jách. 2)
5. Staša (Slovan K.V.
436
27. Blaslová (Jách. 1)
6. Vank (SKK K.V.)
436
29. Vlček (Jách. 1)
7. Husníková (Cheb 2)
434
32. Mrenica (Jách. 5)
8. Eichler (Cheb 1)
433
34. Besedová (Jách. 4)
9. Kratochvíl (Jách. 5) 433
35. Makarová (Jách. 4)
10. Průša (Slovan K.V.
431
42. Šeda (Jách. 3)
11. Diosegi (Sokolov 2)
430
45. Kocifaj (Jách. 3)
12. Boháč (SKK K.V.)
429
46. Beseda (Jách. 4)
13. Hlavatý (Útvina 2)
428
52. Živný (Jách. 2)
14. Lukeš (Jách. 5)
427
54. Štác (Jách. 4)
15. Heřmanová (Cheb 1)
427
57. Maxa (Jách. 5)
__________________________
65. Sittauer (Jách. 3)
66. Martínek (Jách. 3)
70. Blasl (Jách.2)

434
427
417
416
416
413
405
404
404
403
399
398
395
388
387
385
375
374
374
351

425
418
417
413
412
408
405
404
398
394
391
385
383
378
371
368
363

PŘÁTELSKÉ UTKÁNÍ S NĚMECKÝMI KUŽELKÁŘI
Kuželkářský oddíl TJ Jáchymov udržuje již od roku 2001 tradici přátelských setkání
a sportovních kuželkářských utkání s německým oddílem SKC Grün-Weis Taucha. Za tuto dobu
sehrály oba oddíly 12 přátelských utkání (6 v Jáchymově a 6 v Německu). Dosud poslední
dvanácté utkání bylo sehráno v Německu dne 16. června 2012 s tímto těsným vítězstvím Jáchymov:
SKC Taucha
Jáchymov
Celkové skóre ze všech dvanácti utkání je
N.Kaiser
374 : 432
M.Vlček
+ 58
nyní 8:4 ve prospěch Tauchy. Ze všech dvanácti
T.Kittel
409 : 407
A.Tóth
+ 56
utkání je dosud nejúspěšnějším hráčem M.Vlček
L.Wiewicke 392 : 365
J.Blasl
+ 29
s průměrným výkonem 418, 2. G. Deckert 410,
S.Ramm
405 : 417
F.Živný
+ 41
3. M.Buttner 407, 4.N.Kaiser 405, 5. I.Živná
G.Deckert
425 : 406
I.Živná
+ 22
399.
M.Buttner
408 : 391
D.Blaslová + 5
2413 : 2418

Výbor oddílu

REKLAMA

Účetní firma
nabízí vedení účetnictví, daňové evidence a mezd. Vyhotovíme přiznání DPH i roční
pro daň z příjmu, či daň silniční. Podáme všechna hlášení, Souhrnné hlášení
i hlášení přenesené daňové povinnosti, (i elektronicky), zařídíme vše na úřadech.
Doklady přebíráme u nás v kanceláři, ale i u Vás doma či na pracovišti.
Kontakt: umaped@seznam.cz , www.umaped.cz , mobil: 732 830 510
Jste po úrazu? Čekáte, až se Vám vrátí rozbitá pomůcka z opravny? Čekáte, než se
vyřídí poukaz na potřebnou kompenzační pomůcku? V Centru pro zdravotně
postižené Karlovarského kraje si můžete půjčit vybranou pomůcku, na jak dlouho
budete potřebovat. Právě v těchto případech se Vám vyplatí výpůjčka dané pomůcky,
protože není nutné si hned kupovat novou. Je dobré si nejprve na pár dní vyzkoušet
pomůcku, o kterou byste měli zájem, než si ji pořídíte a poté zjistíte, že Vám plně
nevyhovuje a byla by lepší jiná. Díky zapůjčení přijdete na to, jaká kritéria jsou pro
Vás důležitá a co konkrétněji hledáte a my Vám poté můžeme lépe poradit a vybrat
pro Vás vyhovující pomůcku. Ceník půjčovného je k dispozici na
www.sluzbypostizenym.cz. Pro doplňující informace nás neváhejte kontaktovat na
tel. čísle: 353 236 666, 602 340 549 nebo na adrese Sokolovská 54, Karlovy Vary,
360 05 (Rybáře).

BERGZENTRUM PAM
pořádá

„HUDEBNÍ LÉTO V BUFETU NA
CIHELNÁCH - ABERTAMSKÁ KŘIŽOVATKA“
Pro zpestření letních dnů jsme si pro Vás dovolili připravit každou sobotu
od 16. 6. 2012 do 1. 9. 2012 hudební večer pod širou oblohou.

ZA KAŽDÉHO POČASÍ – ZAČÁTEK 19.00 HODIN
Pro chladné a deštivé večery je připraven vyhřívaný stan.

Skupiny:
7.7.
14.7.
21.7.
28.7.

PATRIOT
HONZA BESEDA
WODSTOLU
BANKROT

Zajištěno kompletní občerstvení včetně jídel na grilu
Pro děti houpačky, pískoviště

Kapacita k sezení 140 míst.

Autobusová linka na Mariánskou – výstup rozcestí (hájovna)
Odjezd z lázní 18.30 hodin, střed 18.33 hod., Radnice 18.35
Odvoz zpět možný po dohodě minibusem – max. 9 osob
nebo pěšky po žluté.

ZÁJEZD DO DIVADLA
Na pátek 21. 9. 2012 jsme pro Vás připravili zájezd do pražského
DIVADLA RADKA BRZBOHATÉHO NA PŘEDSTAVENÍ
„KLEC BLÁZNŮ“.
Odjezd bude v pátek 21. 9.2012 v 16.00 hodin ze zastávek od radnice, středu a lázní.
Cena zájezdu činní 350,- Kč. V ceně je zahrnuta vstupenka a doprava.
Pro uspořádání zájezdu potřebujeme závazné přihlášky do 20. 8. 2012.
Přihlásit se můžete na Informačním centru v Jáchymově.

FOTOSOUTĚŽ

Markéta Kutějová – „Na rozcestí“ + „Duha“
MUDr. Erika Handrychová – „Stůl“

p. Chocholáček – „Nad údolím“

