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VÍTE, ŽE?
Kroužkové brnění, brň nebo brně, také
v historii označována jako pancíř, je
historická
zbroj,
pasivní
ochrana
bojovníka, vytvořená z husté sítě malých
kovových kroužků.
Nejstarší zbytky kroužkových zbrojí se
nalezly v keltských a skytských hrobech ze
4. stol. př. n. l. Velkého rozšíření se
dočkaly v římských legiích jako lorica
hamata, velmi bohatí Římané používali
lorica hamata squamataque, kde byly do
kroužkového pletiva ještě zapleteny malé
kovové šupiny.
Kroužková zbroj se vyráběla kovářsky,
výrobci zbroje se v Čechách nazývali
brníři. Samotné kroužky se provlékly a
následně snýtovaly a to dvěma způsoby.
A teď otázka! Z kolika kroužků je
zhotovena jedna drátěná košile obvyklé velikosti? Ti z Vás, co zavítali na oslavu
Šlikovy věže, odpověď znají, Ti co neví, se mohou odpověď již brzy dovědět na
městském facebooku a za měsíc zde, ve Zpravodaji.
Za RR Petra Javůrková
převzato z https://cs.wikipedia.org/wiki/krouzkove_brneni

.......................................................................................................................
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, Lucie Šafránková. Cena výtisku 5,- Kč.

SLOVO STAROSTY

OZNÁMENÍ – POPLATEK ZA ODVOZ ODPADU
Městský úřad Jáchymov oznamuje občanům, kteří hradí na dvě splátky poplatek za
odvoz odpadu, že je nutno druhou splátku uhradit do 15. 7. 2017.

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
13. zasedání rady města ze dne 30. května 2017:
 schválila Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo na Rekonstrukci schodiště nám.
Republiky – Šafaříkova, uzavřený mezi Městem Jáchymov a a.s. Algon se
sídlem Ringhofferova 1/115, Praha 5
 schválila nabídku pí Kateřiny Hlouškové na umístění reklamy propagující
město Jáchymov v knižní publikaci Jana Hlouška „Jáchymov –
Joachimsthal“
 uložila na základě proběhlé schůzky se subjekty TJ Jáchymov, Sportinvesta
a Jurica a.s. Ski klub Karlovy Vary starostovi města přípravou nové
nájemní smlouvy ve věci změny výše nájemného
 schválila pořádání kulturní akce „Rozloučení s létem“, která se bude konat
dne 2. 9. 2017 a užívání pozemku a zábor veřejného prostranství na části
p. p. č. 5158/1 v k. ú. Jáchymov
 schválila Darovací smlouvu, uzavřenou mezi Městem Jáchymov
a Konfederací politických vězňů ČR se sídlem Škrétova 6, Praha 2, na
Památník Křížové cesty ke svobodě, umístěný před kostelem sv. Jáchyma
v Jáchymově, na nám. Republiky
 schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Městem Jáchymov a a.s. Údržba
silnic Karlovarského kraje se sídlem Na Vlečce 177, Otovice, na opravu
místních komunikací v Jáchymově za cenu 1.796.850,- Kč vč. DPH
 schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Městem Jáchymov a a.s. Údržba
silnic Karlovarského kraje se sídlem Na Vlečce 177, Otovice, na zřízení
parkovacího stání v ul. K Lanovce v Jáchymově za cenu 53.240,- Kč vč.
DPH
14. zasedání rady města ze dne 13. června 2017:
 nesouhlasila s povolením sázkových zařízení dle zákona č. 186/2016 Sb.,
o hazardních hrách v objektu K Lanovce 991 Jáchymov
 schválila uspořádání sportovní akce „Závod v horském běhu série Rock Point
– Horská výzva 2017“
 schválila vyhlášení výběrového řízení na Projektovou přípravu – rekonstrukce
Šlikova hrádku a výstavbu přírodního amfiteátru Šlikovka a pověřuje OHS jeho
vyhlášením
 schválila vytvoření nového turistického projektu s názvem „Tripper
Jáchymov“, jehož cílem je ukázat významné památky města, s doporučením
prodávat brožuru za cenu 30,- Kč
Zpracovala: Hynková

OZNÁMENÍ
ORDINACE MUDr. CIKHARDTOVÁ
Upozorňujeme své pacienty, že v době 28. 6. 2017 - 19. 7.2017 bude naše ordinace
z důvodu čerpání řádné dovolené zavřena. Děkujeme za pochopení.

STÁLE SBÍRÁME VÍČKA
Na IKC můžete nosit víčka od PET lahví a také víčka kovová, která budou použita
pro malého Vašíčka. Plastová a kovová víčka nemíchejte dohromady. Děkujeme za
jakékoli množství víček. IKC je otevřené každý den do 17.00 hodin.

SPORTOVNÍ AKCE V NAŠEM PARTNERSKÉM MĚSTĚ
SCHNEEBERG
Vážení a milí Jáchymováci,
v minulém čísle Zpravodaje jste si mohli přečíst článek pana starosty o podepsání
partnerské smlouvy mezi Jáchymovem a saským městem Schneeberg. Naše města
mají společnou především bohatou hornickou minulost. Smlouva by měla přispět
především k větší spolupráci občanů obou měst. Jednou z příležitostí je sport, který
nezná hranic ani jazykových bariér. Velmi nás těší, a vážíme si toho, že jsme byli
pozváni na dvě významné sportovní akce, o které je ve Schneebergu vždy velký zájem.
První akcí je beachvolejbalový turnaj na náměstí ve Schneebergu v termínu
23. – 25. srpna. Akce je určena pro žáky 9. tříd a prvních ročníků středních škol (23.
srpna, čtyřčlenný tým - dvě dívky a dva chlapci),dále pro kategorii hráčů do 23 let
(24. srpna, dvoučlenné týmy – vždy tým dívek a chlapců), 25. srpna se uskuteční
finále obou kategorií.
Druhou akcí je závod dračích lodí 9. září v areálu Filzteich u Schneebergu. Tohoto
závodu se účastníme s městským týmem již podruhé. Budeme závodit pod názvem
Radonteam. Tým Jáchymov500 z loňského roku obhajuje 9. místo. Máme tedy laťku
nastavenou vysoko, a tak budeme rádi za výraznou fanouškovskou podporu!!!
Doprava autobusem na akci a zpět zajištěna.
Zájemci o beachvolejbalový turnaj a o závod dračích lodí se můžou přihlásit na
emailové adrese ic-jachymov@volny.cz nebo přímo na Informačním a kulturním
centru Jáchymov.
Petr Fiala

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

CHOVÁME SE EKOLOGICKY

CO SE U NÁS UDÁLO?
ČERVNOVÉ OHLÉDNUTÍ
Také v tomto měsíci město Jáchymov mohlo nabídnout akce pro všechny věkové
kategorie. Začalo se Pohádkovým lesem k dětskému dni na Popově. Den začal
sluníčkem po silném nočním dešti, a tak vše vypadalo na krásný den. Pro děti bylo
připraveno spoustu atrakcí (dřevěný kolotoč, skákací hrad, koně, lezecké stěny,
lanovka a další) a občerstvení v cíli. První účastníci se vydali na start v devět hodin
a cestu si užívali. Po celé trase se vyskytovaly pohádkové bytosti a obrázky z pohádek
a seriálů. V cíli poté na děti čekaly diplomy, balíček dobrot a vstupenka do Fantazie
v Sokolově. Jedenáctá hodina ale vše zmařila. Spustil se urputný déšť a pouze pár
vytrvalců již poté dorazilo do cíle. V připraveném stanu a občerstvení vydrželi před
deštěm a ty hodně malinké a zmoklé k autům a do Jáchymova rozvezli hasiči. Ve dvě
hodiny odpoledne se rozzářilo sluníčko, ale to již každý vodník užíval tepla domova.
Tak snad příští rok nás bude mít počasí více rádo. Těšíme se na vás. Veliké
poděkování patří dětem, všem dospělákům a hasičům, kteří na této akci pomáhali a
vydrželi i v tom prudkém dešti na stanovištích pro odhodlané cestu projít až do cíle.
Jeden chlapeček (tři roky), při zastavení a možnosti odvozu řekl: „Já to ujdu, nejsem
z cukru a mám holínky“. A došli, usmíval se spokojeně i v cíli.
Další akcí, která se v červnu konala, byl volejbalový turnaj, konal se opět na hřišti
na Slovanech. Byl super slunečný den a skvělá atmosféra. O občerstvení se postarali
hasiči a do turnaje se přihlásily tři týmy. Výhercem letošního ročníku se stal tým
Ulice 5. května.
V červnu jsme pasovali děti z MŠ Jáchymov na školáky. Bylo jich devatenáct.
Pasoval je hrabě Šlik. Vítali jsme nové občánky města. V tomto pololetí jich bylo
opravdu požehnaně, celkem jedenáct krásných miminek. Vystoupení si pro ně
připravily také děti z mateřské školky a Adam Lichtenberg.
Velice zajímavou a poutavou akcí byla také přednáška pana Martina Volfa
o archeologii a nálezech města Jáchymova a osad ještě před vznikem Jáchymova.
Tuto přednášku zopakujeme ještě v podzimním měsíci, tak kdo jste to nestihli
v červnu, sledujte naše stránky, určitě se máte na co těšit.
Poslední velice zdařilou akcí byla oslava 500 let Šlikovky. Celá oslava probíhala
v historickém duchu, o zábavu se postarala skupina Tercie – hry pro děti, fakýr,
orientální tanečnice, rytířské souboje a velice hezké vystoupení bubeníků
z Nepomuku. Závěr patřil skupině Alison z Kraslic. Keltská hudba byla opravdu
třešničkou na dortu za celým odpoledním programem.
Na závěr shrnutí všech červnových akcí ještě jednou poděkuji všem organizátorům
a pomocníkům, dobrovolníkům, hasičům a chlapům ze služeb, kteří velice ochotně
pomáhali při organizaci všech akcí. Velké díky. Za IKC Jáchymov přeji všem krásné
prázdniny, příjemnou dovolenou a nezapomeňte, také přes prázdniny v srpnu jsme
pro vás připravili zajímavé akce. Určitě přijďte na soutěž hasičů „Hore kopcom“, na
závod Préniga, který bude v letošním roce zakončen koncertem v prostoru bývalého
Hornického domu a 19.8. Jáchymovská pouť.
Za IKC Jáchymov Anna Plačková

+

ŠKOLNÍ NOVINY
VÝLET MATEŘSKÉ ŠKOLKY

V pátek 16. 6. jsme jeli do Lanového centra Linhart v Karlových Varech. Mladší děti
si vyzkoušely svou obratnost na konstrukcích
z klád a lan na lezeckém hřišti, na
houpačkách, klouzačce a také chůzi po laně
s dopomocí učitelek. Předškoláci a děti od
pěti let překonávali překážky tvořené
žebříčky,
kladinami,
„pavoučí
sítí“,
provazovými pletenci, překlopkou a menší
lanovkou. Děti byly jištěny sedáky
s bezpečnostními
lany
za
asistence
vyškolených instruktorů. Po projití celé
lezecké cesty jsme se občerstvili svačinkami,
které jsme měli v batůžcích. Pro děti to byl
hluboký zážitek plný emocí, překonání sama
sebe, strachu z výšek, legrace a porovnání se
s vrstevníky. Posunuly si své hranice, a to bez
odřenin nebo jiných bolístek a všichni jsme se
v pořádku vrátili do školky, unaveni, ale
šťastni.
Kolektiv učitelek

KATEŘINA ALBRECHTOVÁ – VERNISÁŽ
Dne 2. června 2017 proběhla v naší galerii Návratů vernisáž výstavy Kateřiny
Albrechtové.
Kateřina je žačkou 7. třídy zde v Jáchymově. Je to velmi pilná žačka. Už od raného
dětství ji nejvíce bavilo malování a kreslení. V současné době preferuje spíše kresbu
než malbu. Minulý rok se Kateřina zúčastnila výtvarné soutěže v Kadani. Téma
bylo: “I zvířata mají duši.“ Zde se umístila na 19. místě z 800 soutěžících. Což je
velmi pěkný výsledek. Nyní se Kateřina zapojí do výtvarné soutěže v Táboře, kam
budeme zasílat její obrázek. Téma je:“ Šťastné stáří očima dětí“. Výsledky z této
soutěže bohužel budeme vědět až 3. října. V odborné porotě bude předsedou
akademický malíř Kristian Kodet.
Co o ní řekli spolužáci:
Kačka je mladá, temperamentní dívka. Ve svém volném čase ráda kreslí. Je spíše
uzavřená, ale má i svou šílenou stránku. Je milá, spolehlivá, hodná a nápomocná.
Kačenko, přeji ti, aby se ti v životě dařilo, aby tě nezdary nepoložily, ale naopak, aby
ses z nich ponaučila. Talent je dar a je potřeba ho rozvíjet.
Hodně štěstí.
Petra Prokůpková

1. 6. DEN DĚTÍ V MŠ
Den, na který se těší všechny děti! Oslavovali jsme soutěžemi, pohybem a smíchem.
Pro děti byla připravena stanoviště, u kterých se nosila lžíce s pingpongovým
míčkem, skákalo se v pytlích, shazovaly se plechovky míčkem, chodilo se po laně,
střílelo na branku…, až do oběda bylo co dělat. Počasí nám přálo a cukrárně
U cukrářů patří velký dík za pozvání na zmrzlinu pro malé i velké. Už teď se těšíme
na příští rok!
Kolektiv učitelek

DEN DĚTÍ
Na Den dětí uspořádala ZŠ pro své žáky den plný her a soutěží.
2. stupeň si zahrál turnaj ve fotbale, kterého se zúčastnila družstva nejen chlapců, ale
i dívek. Z chlapců vyhráli žáci devátého ročníku a z dívek žákyně šesté a osmé třídy
současně.
I. stupeň byl rozdělen na začátku dne do skupinek žáků, namíchaných vždy ze všech
tříd. Každá skupinka měla svého kapitána, který celou skupinku během dne
koordinoval.
Jednotlivá družstva soutěžila a postupně se vystřídala na všech připravených
stanovištích. Stanoviště, na kterých vždy dohlížel některý z učitelů nebo asistentka,
zahrnovala soutěže vědomostní (poznávání rostlin, stromů), sportovní (dribling
míčem, házení míčků do koše, skákání přes švihadlo), zručnostní (přechod lavičky
s golfovým míčkem na lžíci, skákání panáka, skládání puzzle) až po zábavné
(nafukování balónků, kreslení na papír, kreslení křídou, zapamatování si předmětů).
Za své výkony byli všichni odměněni sladkostmi, nejlepší z žáků i dalšími drobnými
cenami.
Ing. M. Havlíček, R. Kysilka

PODĚKOVÁNÍ ke Dni dětí
rozhodně patří paní Kouřilové, která má dceru ve 3. třídě a postarala se všem dětem
této třídy o krásný dárek na Den dětí. Připravila pro ně nádherné balíčky, které
obsahovaly kromě sladkostí také různé plyšové hračky. Za toto krásné překvapení
děkují nadšení žáci včetně třídní učitelky.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 25. 6. proběhlo na Radnici města Jáchymov „Vítání občánků.“ Na začátku
vystoupily děti z naší mateřské školy a celým oficiálním obřadem doprovázel na
klávesy Adam Lichtenberg, žák 7. třídy. Děkuji dětem, paním učitelkám z MŠ
a Adamovi za profesionální přístup.
Mgr. Drahuše Nováková

VYSTOUPENÍ NA ŠLIKOVCE
Žáci a žákyně třetího ročníku vystoupili v sobotu 24. 6. na oslavách 500 let
Šlikova hradu.
Divadelní představení pro ně připravila a nacvičila pí. Mgr. L. Kulhavá ve
spolupráci s paní učitelkou třídní Mgr. M. Málkovou. Tímto bych jim chtěla
poděkovat.
Žáci nejdříve předvedli své představení svým spolužákům z druhé a deváté
třídy, aby si vyzkoušeli, jaké to je vystupovat před obecenstvem. Vyplatilo se!
V sobotu se chovali již jako „ostřílení“ herci a vystoupení se jim opravdu povedlo.
Mgr. Drahuše Nováková

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
V průběhu letních prázdnin, v červenci a srpnu, bude otevřeno pouze:
PONDĚLÍ
ČTVRTEK
DPS návštěva
27. 7.
DPS společné čtení 13. 7.

13,00 – 18,00 hod.
13,00 – 18,00 hod.
10,00 – 11,00 hod.
14,00 – 15,00 hod.

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

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE
Dne 14. června proběhlo v čítárně Městské knihovny slavnostní pasování čtenářů.
Děti s třídní učitelkou Bochenkovou přivítaly královna a princezna z pohádek.
Než byly děti pasovány na Rytíře řádu čtenářského, zahrály si krátkou hru s písmenky
a pak musely dokázat, že umí číst. Přichystána byla knížka plná krátkých básniček.
Poté je pohádková královna pasovala na Rytíře řádu čtenářského a děti svým
podpisem stvrdily čtenářský slib. V upomínku na tento slavnostní ceremoniál si malí
čtenáři odnesli pamětní list, jedinečnou knížku Lapálie v Lampálii a malou šerpu.
Pasování se vydařilo, a tak zbývá jen popřát malým čtenářům, aby na vysvědčení
měli všichni samé jedničky a aby přečetli hodně krásných a zajímavých knížek.
Miloslava Veselá

MATRIKA
VZPOMÍNKA
Vzpomeňte s námi na naše drahé rodiče
4. 7. to bude 5 let, co nás opustil tatínek,
dědeček a pradědeček

pan Štefan Matvija
a 16.8. to budou 3 roky co nás opustila maminka,
babička a prababička

paní Julie Matvijová
S láskou vzpomínají děti s rodinami
Kdo jste je znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Děkujeme

VZPOMÍNKA
Stopy čas a vítr odvane, ale vzpomínky a bolest
v srdci zůstanou.
Dne 8. 7. 2017 uplyne 10 let, co nás navždy opustila
naše milovaná

paní Alžběta Šedová
S láskou vzpomíná sestra Julie, Jiří a Josef
s rodinami

VZPOMÍNKA
S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným,
přátelům a známým, že nás opustila naše drahá
a milovaná maminka, babička a prababička

paní Jiřinka Hanzlová
Děkujeme za tichou vzpomínku.

KRÁLOVSKÁ MINCOVNA INFORMUJE
nám. Republiky 37, 362 51 Jáchymov
tel.: 736 754 831, e-mail: mincovna@kvmuz.cz, www.kvmuz.cz
otevřeno út - ne 9.00 - 17.00hodin
Vstupné: 80,- Kč, děti a senioři 50,- Kč, pro školy 30,- Kč.
Stálá expozice: Jáchymov v zrcadle času - dějiny města, geologie a mineralogie
Krušných hor, archeologické nálezy z Královské mincovny, rudné hornictví 16. století
rozšířené o novou expozici hornictví ve sklepení, velkoplošný pohyblivý model dolu,
numismatika a mincovnictví. Unikátní knihovna jáchymovské latinské školy z 16.
století (knihy o hornictví a hutnictví přírodovědce Georgia Agricoly, ukázky z děl
pastora Johanna Mathesia a hudebního skladatele Nickla Hermanna), epitafní
obrazy. Krušnohorský národopis - zemědělské stroje, nářadí a historické fotografie,
krušnohorská jizba, lidové kroje. Tábory politických vězňů při jáchymovských
uranových dolech po roce 1950. Historie jáchymovského radonového lázeňství
a dobová lékařská ordinace, jáchymovské demolice.
Součástí je výstava přibližující hudební minulost života v krušnohorské oblasti.
Výstava rozdělená do několika tematických sekcí prezentuje kolem stovky zajímavých
exponátů od hudebních nástrojů přes tištěné záznamy po různá umělecká a lidová
ztvárnění hudebního života.

VÝSTAVA: Jak se dělá muzeum
Od 5. 7. do 31. 8. 2017
Výstava dokumentuje na informačních panelech po jednotlivých krocích vznik nové
stálé expozice v Muzeu Karlovy Vary od počáteční deinstalace staré expozice po
konečnou podobu expozice nové. Myšlenka na vytvoření nové expozice se zrodila již v
roce 2012, rekonstruované muzeum s novou expozicí bylo slavnostně otevřeno
20. dubna 2017 u příležitosti 150. výročí existence muzea. Zcela nová, multimediální
stálá expozice přibližuje v šesti sálech v prvním patře historii města. Cesta začíná u
Vřídla, unikátního přírodního fenoménu, a pokračuje přes založení lázní a vývoj
lázeňské léčby až k proměnám architektury Karlových Varů, společenskému
a kulturnímu životu lázeňského města a historii mezinárodního filmového festivalu.
Druhé patro představuje přírodu a historii regionu od nejstarších dějin, přes slavné
období těžby rud a neméně významnou tradici cínařství a výroby skla a porcelánu.
Závěr expozice je věnován dramatickému 20. století.

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

KULTURNÍ PROGRAM ČERVENEC 2017
RADIUM PALACE
6. 7. čtvrtek 20:00 hod.

sál
vstupné 190 Kč
SESTRY HAVELKOVY
Soubor tvoří dámské vokální trio Olga Bímová, Petra Kohoutová a Anna Vávrová,
dámy, které propadly kouzlu rané swingové hudby a již řadu let provázejí své
posluchače do období mezi dvěma světovými válkami plného rytmu, tance, inspirace,
čistých ideálů, romantických lásek a snů.
8. 7. sobota 19:30 – 22:30 hod.
terasa
vstupné volné
OBLÍBENÝ DISCO VEČER NA VENKOVNÍ TERASE hotelu Radium Palace
s varietním vystoupením kouzelníka a iluzionisty Jana Vaidiše s partnerkou.
K poslechu a tanci hraje DJ David Keilhauer. V případě nepřízně počasí se program
přesouvá dovnitř hotelu, do haly.
20. 7. čtvrtek 20:00 hod.
taneční bar
vstupné 120 Kč
KOLOTOČ PLNÝ SVĚTOZNÁMÝCH MELODIÍ A EVERGREENŮ
známé a světové šlágry, evergreeny a hity české a německé dechovky zazní v podání
vynikajících harmonikářů Josefa a Renáty Pospíšilových.
22. 7. sobota 19:30 – 22:30 hod.
terasa
vstupné volné
OBLÍBENÝ HUDEBNÍ TANEČNÍ A POSLECHOVÝ VEČER s varietním
vystoupením šermířské skupiny Herold a břišní tanečnicí z Chomutova. K poslechu
a tanci hraje Duo MS. V případě nepřízně počasí se program přesouvá dovnitř
hotelu, do haly.
26. 8. sobota 19:30 – 22:30 hod.
venkovní terasa
vstupné volné
HUDEBNÍ TANEČNÍ A POSLECHOVÝ VEČER
Varietní vystoupení taneční skupiny Arvena. K poslechu a tanci zpívá Kateřina
Bodláková a Henry Volf Band. V případě nepřízně počasí se program přesouvá do
haly hotelu.

BĚHOUNEK
4. 7. úterý 15:30 hod.
zimní zahrada
vstup volný
CHOPINOVY A STRAUSSOVY VALČÍKY
v podání klavíristy Igora Kotova , absolventa petrohradské konzervatoře
11. 7. úterý 19:30 hod.
sál
LEDECKÁ DUDÁCKÁ KAPELA
Zábavný program krojované dudácké kapely z Ledecka.

vstupné 100 Kč

13. 7. čtvrtek 20:00 hod.

sál
vstupné 140 Kč
KOUZELNÝ SVĚT OPERETY
v podání kvalitních Českých umělců: Lydie Havláková – soprán, Jan Flégl – tenor,
Robert Fuchs – klavír.
18. 7. úterý 15:30 hod.
zimní zahrada
KONCERT SVĚTOVÝCH MELODIÍ
Na klavír hraje Jan Spira.

vstup volný

19. 7. středa 19:00 hod.
zimní zahrada
vstup volný
TANEČNÍ VEČER S PROGRAMEM
K tanci a poslechu hraje Jan Zumr. Během večera vystoupí dvakrát dámská taneční
skupina orientálních tanců MALIKA LAJLA TRIBE . První vstup začíná ve 20:30
hod.
24. 7. pondělí 20:00 hod.
sál
vstupné 110 Kč
CONSORTIUM MUSICUM DIVERTIMENTO
se poprvé vypraví do České republiky a to se svým sborem a orchestrem Consortium.
Zpěváci a členové orchestru pochází z Bredy (Nizozemí). Na programu skladby od
Sweelincka, Hasslera, Kodályho, skladby od sólisty harfy Roelina Schoutena, Carla
Reineckeho, A. Dvořáka a dalších.
26. 7. středa 19:30 hod.

sál
vstupné 120 Kč
KOUZLO OPERET
Nejkrásnější melodie E. Kalmána, F. Lehára, J. Strausse uslyšíte v podání
sopranistky STANISLAVY ČIHÁKOVÉ za doprovodu houslí a klavíru. Housle –
Vladislav Liněckij /Karlovarský symfonický orchestr/ Klavír - Iveta Madrasová.
31. 7. pondělí 19:30
sál
vstupné 30 Kč
PROCHÁZKA JÁCHYMOVEM S DOTYKEM MINULOSTI
Přednáší: Jaroslav Ochec, báňský odborník a znalec historie Jáchymova

CURIE - kavárna
1. 7. sobota 19:30 hod.
DISCO VEČER aneb přijďte si zatančit!

vstupné zdarma

4. 7. úterý 19:30 hod.
vstupné 100 Kč
RECITÁL WALDY "Vzpomínka na Waldemara Matušku"
Hodinový pořad Vladimíra Waldy Nerušila, který mluveným slovem, proložený
písničkami, mapuje život pěvecké legendy československé populární hudby od dětství
až po samý vrchol umělecké dráhy. Na své si přijdou všichni fanoušci a posluchači,
kteří mají rádi Waldemara Matušku.

10. 7. pondělí 19:30 hod.

salónek – 3. pat.
vstupné zdarma
PRVNÍ POMOC snadno a rychle.
Česká přednáška o akutních stavech při nehodách atd. Přednášející: Jiří Borek –
záchranář.
vstupné zdarma

15. 7. sobota 19:30 hod.

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

vstupné 100 Kč

MUZIKÁLOVÉ MELODIE
V podání mladé sopranistky Julie Meixnerové z Prahy. vystudovala Střední
pedagogickou školu v Praze a poté jí láska ke zpěvu přivedla na konzervatoř, kde
vystudovala zpěv. Vystupuje na koncertech v ČR a v zahraničí. Klavírní doprovod
Josef Škulavík.
vstupné zdarma

29. 7. sobota 19:30 hod.

TANEČNÍ VEČER
K tanci a poslechu zpívat bude Kateřina Bodláková a doprovodí jí kapela složená
z pianisty Josefa Traksla, basguitaristy Míry Dlouhého st. a na bicí soupravu bude
hrát Míra Dlouhý ml. Těšíme se na Vás!

KULTURNÍ DŮM
25. 7. úterý 19:30 hod.
vstupné 70 Kč
OXFORDSHIRE COUNTY YOUTH ORCHESTRA
Výjimečná událost! Dirigent: John Traill.
28. 7. pátek 19:30 hod.

vstupné 150 Kč

O SEXU PŘEVÁŽNĚ NEVÁŽNĚ
aneb o intimních slastech a srastech s MUDr. Radimem Uzlem a písničkářem Pepou
Štrossem.

ALTÁNEK V LÁZEŇSKÉM PARKU
7. 7. pátek v 15:00 hod.

zdarma

STANA ZPÍVÁ EDITH PIAF
Francouzské písně, filmové melodie a další slavné skladby v podání Stanislavy
Knejflové. Hudební doprovod Josef Škulavík.

14. 7. pátek v 15:00 hod.

zdarma

COUNTRY SKUPINA PATRIOT
Skupina Patriot Vám zahraje bluegras písničky vlastní i převzaté. Hudební skupina
z Karlových o sobě uvádí: Jsme čtyři a něco už pamatujeme! Dohromady nám
v letošním roce bude 236 let... Hrajeme, protože nás to baví a protože zatím stále je
komu...
21. 7. pátek v 15:00 hod.

zdarma

BÁD BOYS
Posluchačům všech věkových kategorií hrají své vlastní písničky s vtipnými texty,
a to nejen o lázních. K nim patří skladby jako Na zemi ráj, Lázeňský blues,
Narozeniny
a
další
V podání:
Josef
Šorfa
(kytara,
zpěv),
Boleslav Vald (kytara), Karel Soukup (kontrabas), Zdeněk Povolný (kajon).
28. 7. pátek v 15:00 hod.

zdarma

HENRY BAND
zaměstnává mimo svého kapelníka, skladatele a pianisty J. Henryho Volfa ještě další
vzdělané a všestranně nadané hudebníky, kteří umí nejen citlivě a vkusně zpěv
doprovázet, ale i sami výborně zpívají. Jan Jirmásek a ALI.

KINO RADIUM JÁCHYMOV
1. 7. sobota 19:30

vstupné 90 Kč

PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI
Drama / Romantický / Thriller / USA / 2015/ 125 min /od 15 let
Studentka literatury Anastasia (Dakota Johnson) je podle vlastních slov nezajímavá
a nudná „šedá myš" s nízkým sebevědomím, pravý opak tajemného podnikatele
Christiana Greye (Jamie Dornan). Hrají: Jamie Dornan, Dakota Johnson...
5. 7. středa 19:30

vstupné 90 Kč

PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY
Drama / Romantický / Erotický / USA / 2017 / 117 min / od 15 let
Odstíny šedi skončily ve chvíli, kdy Anastasia přestala hrát podle Greyových pravidel
a bez okolků ho opustila. Dosavadní lovec a dravec se ocitá v pro něj neznámé
životní situaci a navíc si uvědomuje, že se do Anastasie zamiloval. Té se sice nechce
vrátit do světa, ve kterém naplňovala roli poddajné studentky, ale… Hrají: Jamie
Dornan, Dakota Johnson…
8. 7. sobota 17:00

vstupné 50 Kč

PŘÍHODY MAXIPSA FÍKA
Obsahuje prvních 6 epizod. (Zrození maxipsa Fíka, Zmoudření maxipsa Fíka,
Maxipes Fík sportuje, Fík ve škole, Fík za volantem, Fík - mistr skoku).

8. 7. sobota 19:30

vstupné 90 Kč

MINISTERSTVO LÁSKY
Komedie / Chorvatsko / Česko / 2016 / 103 min
Renomovaný biolog Krešo je v koncích. Blíží se krize středních let, o iluze už dávno
přišel, ztratil zaměstnání a navíc strádá v manželství, které zřejmě nikdy neměl
uzavřít. Naštěstí ho stále ještě obdivuje jeho syn. Chorvatská vláda se potýká
s finančními obtížemi a zoufale hledá neotřelé způsoby, jak ušetřit… Hrají: Stjepan
Peric, Drazen Kuhn, Ecija Ojdanić…
12. 7. středa 19:30

vstupné 90 Kč

PASAŽÉŘI
Dobrodružný / Drama / Romantický / Sci-Fi / USA / 2016 / 116 min /od 12 let
Při rutinní vesmírné cestě k novému domovu jsou dva hibernovaní pasažéři kosmické
lodi následkem poruchy probuzeni o 90 let dříve, než bylo plánováno. Zatímco se Jim
(Chris Pratt) a Aurora (Jennifer Lawrence) smiřují se skutečností, že budou nuceni
prožít zbytek života na palubě luxusní lodi, zjišťují, že mezi nimi vzniká cosi více než
přátelství...až do okamžiku… Hrají: Jennifer Lawrence, Chris Pratt, Michael Sheen...
15. 7. sobota 19:30

vstupné 90 Kč

ROZPOLCENÝ
Horor / Thriller / USA / 2016, / 117 min / od 12 let
V Kevinovi se skrývá 23 různých osob. Každou chvílí se má objevit čtyřiadvacátá...
Tu pochybnou čest se s ním seznámit dostanou tři studentky, které původně vezl domů
na prázdniny otec jedné z nich. Stačila chvilka a místo něj seděl za volantem podivný
chlapík, který je místo vysvětlení uspal chemikálií. Později se probudí zamčené ve
sklepní místnosti… Hrají: James McAvoy, Anya Taylor-Joy, Haley Lu Richardson ...
19. 7. středa 19:30

vstupné 90 Kč

PÁTÁ LOĎ
Drama / Rodinný / Slovensko / Česko / 2017 / 85 min
Pátá loď je příběhem dětského dobrodružství, svět dospělých viděný dětským
pohledem, tedy i s tím, co dospělí nevidí. Film vypráví příběh dětí, které se bezpečněji
než doma cítí na ulici, kde hledají záchranné čluny mezi pohádkou a drsnou realitou.
Hrají: Vanessa Szamuhelová, Matúš Bačišin, Katarína Kamencová ...
22. 7. sobota 19:30

vstupné 90 Kč

ROGUE ONE: A STAR WARS STORY
Akční / Dobrodružný / Fantasy / Sci-Fi / USA / 2016 / 133 min
Rogue One: Star Wars Story je první z nové série samostatných filmů Lucasfilmu.
Vypráví příběh skupiny netradičních hrdinů, kteří se dají dohromady, aby splnili
odvážný a zdánlivě nemožný úkol: Ukrást plány Hvězdy smrti. Hrají: Felicity Jones,
Mads Mikkelsen, Alan Tudyk, Ben Mendelsohn, Diego Luna, Forest Whitaker, Riz
Ahmed, James Earl Jones, Jimmy Smits…

26. 7. středa 19:30

vstupné 90 Kč

SPOJENCI
Akční / Drama / Romantický / Thriller / Velká Británie / USA / 2016 / 124 min
Píše se rok 1942 a Max Vatan (Brad Pitt) seskakuje padákem do dun marocké pouště
s cílem zabít v Casablance německého velvyslance. V městě se setkává s Francouzkou
Marianne (Marion Cotillard), která má hrát roli jeho manželky a pomoci mu se
splněním jeho mise. Předstírání manželské intimity a zamilovanosti postupně přeroste
v opravdovou vášeň… Hrají: Brad Pitt, Marion Cotillard, Jared Harris, Lizzy
Caplan, Matthew Goode…
29. 7. sobota 17:00

vstupné 80 Kč

ŠPUNTI NA VODĚ
Rodinný / Komedie / Česko / 2017 /83 min
Rodiče bratrů Igora (Jiří Langmajer) a Davida (Hynek Čermák) chystají zlatou
svatbu. Z Kanady přilétá jejich bratranec Ondra (Pavel Liška), povahou tak trochu
dobrodruh. Bratry napadne, že nejlepší by bylo vyrazit za rodiči na kánoích po řece
jen ve třech, tak, jako za starých časů. Hrají: Hynek Čermák, Anna Polívková,
Tatiana Vilhelmová, Jiří Langmajer, Pavel Liška, Jana Kvantiková, Filip Antonio ...
29. 7. sobota 19:30

vstupné 90 Kč

PROČ PRÁVĚ ON?
Komedie / USA / 2016 / 110 min / od 15 let
Nejhorší sny se mohou splnit třeba i o Vánocích. A přesně to se stalo Nedovi (Bryan
Cranston), který přijel s rodinou za svou dcerou Stephanii (Zoey Deutch) a jejím
novým přítelem Lairdem (James Franco) do Silicon Valley, kde oba pracují. Těšil se,
že na svátky bude rodina pohromadě a on se seznámí s partnerem své dcery. Jediné,
co jej ale čeká je naprostý šok… Hrají: James Franco, Bryan Cranston, Zoey Deutch,
Megan Mullally…

PROHLÍDKA ŠPITÁLNÍHO KOSTELÍKA
Navštivte nejstarší dochovanou raně renesanční stavbu
našeho města. Špitální kostel postavený v letech 1516 1520 nebyl jako jedna z mála budov zničen rozsáhlým
požárem na konci 19. století. Jedná se o unikátní kostel
venkovského typu, který nemá na české a saské straně
obdoby. Stavba je celohrázděná, zaujme vysokou
sedlovou střechou krytou šindelem a vzácným oltářem
z dílny Lucase Cranacha.
V červenci se konají prohlídky ve dnech: 6.7., 7.7., 10.7., 12.7., 14.7., 19.7., 24.7.
Začátky jednotlivých prohlídek jsou v 14.00 a 15.00 hodin. Texty v anglickém,
německém a ruském jazyce k dispozici. Provázet Vás budou pracovnice IKC
Jáchymov. Vstupné: dospělí 50,- Kč, děti a studenti 30,-Kč.

MŮJ VZTAH K JÁCHYMOVU
Před nedávnem jsme oslovili čtenáře, že s námi mohou tvořit obsah jáchymovského
Zpravodaje. Jako téma jsme zvolili Můj mazlíček, Můj vztah k Jáchymovu a Oblíbené
recepty. Na druhé téma se nám ozval Martin Hruška, kterého naše město doslova
,,pohltilo." Posuďte sami...
Jmenuji se Martin Hruška, narozený v roce 1973 v Karlových Varech. Dost lidí se
na to, co dělám, dívá jako na bláznovství. Proč zrovna Jáchymov...... proč se starám
o nějakou ruinu...a proč zrovna právě tam... Já jsem se v tomhle kraji narodil
a Krušnohoří mám moc rád. A chtěl jsem udělat nějakou užitečnou věc, která má
i hlubší smysl....přesah....Pokus zachránit tento zhruba 500 let starý renesanční dům,
který zde stojí od počátků Jáchymova a byl svědkem všech slavných i neslavných
okamžiků tohoto královského města i tohoto koutu Krušných hor... tak tohle ten
hlubší smysl pro mne má... Projel jsem Jáchymovem za svůj život nesčíslněkrát...
a vždy jsem byl rád, že jsem ho nechal za sebou....vybydlené, depresivní, zničené
město plné nepřizpůsobivých spoluobčanů....
Ale miluji historii. A tak při studiu mnoha různých historických pramenů se mi
objevovaly spousty zajímavých informací, které Jáchymov a okolí zasazovaly do
úžasných souvislostí ... a navíc můj děda v Jáchymově a Horním Slavkově
v uranových dolech fáral..... Tak jsem se dostal pod drsnou slupku
a to město začínám mít čím dál tím raději... Proto při hledání historického objektu,
kterému bych mohl nějak pomoci, jsem se rozhlížel i po Jáchymově, zajímal jsem se
o čp 21, ale neúspěšně, jsou tam složité vlastnické vztahy, zatížené exekucemi...už
jsem to chtěl vzdát, ale přišel tip z loketského Národního Památkového Ústavu na
čp 133, a tak jsem se i přes obrovskou devastaci tohoto domu různými předchozími
majiteli rozhodl, že to zkusím...že čp 133 zkusím zachránit...
Dům čp 133 jsem koupil na podzim 2014 a ve spolupráci s loketskými památkáři
jsme přistoupili k celkové rekonstrukci... Ze zápisu v lenní knize vyplývá, že dům čp
133 už na svém místě stál před rokem 1551, kdy v domě bydlel třeba Jakob Geusen ,
matematik. Díky němu se v roce 1552 začalo v Jáchymově užívat pily na vodní pohon,
dále tam bydlela nákladnice (členka těžařstva) Susana Möhlingová, v domě se vařilo
i pivo, byla zde hospoda s tanečním sálem v patře, za války tiskárna knih
a knihvazačská dílna a v padesátých letech terénní laboratoře pro
plavení geologických vzorků, pak opět hospoda atd......to vše se zjistilo při
historických průzkumech. Mám veliké štěstí, že moje partnerka Gabriela vidí celé
tohle dobrodružství s čp 133 stejně jako já a maximálně mne podporuje, bez ní by to
bylo daleko těžší. Celá tato rekonstrukce je a bude obrovsky nákladná....
Já ty miliony na opravu samozřejmě nemám, ale mám vůli peníze po částech sehnat,
přidat svoje úspory a dům zachránit. Zatím se nám daří, neboť v létě 2017 bude mít
čp 133 dokončenou novou střechu a z nejhoršího je venku... Také se nám podařilo
nechat čp 133 prohlásit kulturní památkou na Ministerstvu kultury ČR, což je pro jeji
obnovu zásadní. K tomu je nutné zmínit, že jsou dokončeny stavebně historické
průzkumy, vyklizena spousta tun suti, odstraněny vzrostlé stromy přímo ohrožující
dům, zbourán zadní přístavek z dob komunismu atd... Někomu třeba pro inspiraci:

dají se využívat dotace Ministerstva kultury z programu regenerace MPZ i menší
krajské dotace na obnovu a využití kulturních památek...
Chci tímto poděkovat lidem na jáchymovské i ostrovské radnici, kteří jsou
k nám velice vlídní a pomáhají nám a samozřejmě díky památkářům z loketského
NPÚ, kteří jsou nám maximálně nápomocni v našem snažení...Pokud se nám podaří
rekonstrukci dotáhnout do konce, tak se chceme i s naší dcerkou přestěhovat do
Jáchymova.
A plán do budoucna? V domě by měla být opět restaurace a kavárna, fotografická
galerie a ubytování pro hosty...
Hezké léto a pro Jáchymov tu nejlepší budoucnost přejí
Martin Hruška a Gabriela Šístková

HASIČI JÁCHYMOV
V měsíci červnu členové SDH Jáchymov opět pomáhali při akcích města.
Vypomáhali při stavbě pohádkového lesa, volejbalovém turnaji a oslavách na
Šlikovce. Postavili družstvo žen a družstvo mužů pro okresní kolo v požárním sportu,
které se konalo v Karlových Varech 17. června. Ženy i muži bojovali o postup na
MČR v požárním sportu do Prahy. A jak to dopadlo? Muži skončili na místě čtvrtém
a ženy si vybojovaly místo druhé.
Družstvo přípravky čekalo 27. května setkání této kategorie na krajském setkání
přípravek v Hroznětíně. Počasí nám přálo a tak
závody probíhaly ve výborné náladě. Našim
nejmenším se také dařilo. V kategorii jednotlivců
dívek obsadila krásné druhé místo Adriana
Strnadová, kluci si rovněž vedli velice dobře,
Matěj Šír obsadil první místo a Václav Lebeda
místo třetí. Ve štafetách obsadili naši nejmenší
závodníci druhé místo a na požárním útoku
zvítězili. V celkovém hodnocení se po čtyřech
bramborových letech postavili na „bednu“ a
získali krásné druhé místo. A nemyslete,
konkurence byla veliká. Na startu byli závodníci
osmi nejlepších kolektivů Karlovarského kraje.
Dvě mladší družstva se ještě na konec školního
roku zúčastnila nočních závodů na Březové. Zde
také zabodovaly. Po štafetě požárních dvojic se
umístily na prvním a druhém místě. Následovaly
požární útoky, opravdu za tmy, a děti zde mohly pocítit, co zažívají dospěláci v noci u
zásahu, kdy je viditelnost velice malá. V celkovém hodnocení, po malém zdržení při
nástřiku terčů bylo celkové umístění následovné: druhé místo patřilo mladšímu
družstvu Jáchymov I. a třetí místo obsadil tým Jáchymov II. Závody jsme si velice
užili a ráno se krásně spalo někde až do oběda, no vždyť jsme přijeli domů ve tři ráno
;-). Celý oddíl mladých hasičů se začal po okresním kole připravovat na podzimní
kolo nového ročníku hry PLAMEN. Polovina dětí z kolektivu se již těší na další ročník
letního tábora v Čichořicích, kam odjíždíme 16. července a celých čtrnáct dní
budeme putovat po stopách Robinsona Crusoe.
Členové výjezdové jednotky se setkávají každý čtvrtek na pravidelných schůzkách,
kde udržují akceschopnost techniky. Pořádají školení na prodýchání dýchacích
přístrojů a řidiči provádějí kondiční jízdy. V měsíci červnu členové jednotky vyjížděli
k hořícímu automobilu na Mariánské, hořící lampě na třídě Dukelských hrdinů
a dvakrát ke spadlému stromu na cyklostezce.
Prosím pozor, Jednotka sboru dobrovolných hasičů v Jáchymově přijme do svých
řad nové členy. Máte-li zájem o záchranářskou práci a práci s lidmi a pro lidi, tak
přijďte, nebo zavolejte na číslo: 725 056 518 a vše si domluvíme.
Přejeme všem krásnou, pohodovou a ničím nerušenou dovolenou
za SDH Jáchymov Anna Plačková

TJ JÁCHYMOV
Vážení spoluobčané, dnes bych rád pokračoval v představování sportovních oddílů
TJ Jáchymov. Tentokrát to budou kuželkáři, kteří působí v našem městě mnoho let
a jsou nedílnou součástí sportovního povědomí .

KUŽELKÁŘSKÝ ODDÍL
Kuželkářský sport má v Jáchymově více než
čtyřicetiletou tradici. Kuželna za hotelem
Panorama byla postavena městem v roce 1972 v
tehdejší tzv. „akci Z“. Původně měla sloužit
především
sportovnímu
vyžití
klientů
jáchymovských lázní. Jenže „lázeňští hosté“
nejevili o koulení velký zájem, takže ji ponejvíce
navštěvovali místní občané.
Historickým
milníkem
bylo
založení
kuželkářského oddílu. Stalo se tak 26. října 1973 na zakládající členské schůzi.
Účastníky této schůze a zakládajícími členy kuželkářského oddílu v Jáchymově byli
Jaroslav Dytrych ml., Oldřich Ertl st., Oldřich Javůrek, Vladimír Heinl, Ladislav
Harant, JUDr. Luboš Kratochvíl, Eduard Kučera, Milan Mikulášek st., Ota
Mikulášek a Lumír Vašek.
V roce 1974 se oddíl přihlásil do tehdy nejnižší kuželkářské soutěže družstev, kterou
byl okresní přebor. Jako naprostí nováčci, neznající dobře záludnosti, specifiku ani
prostředí cizích kuželen v okrese, se jáchymovské družstvo k překvapení všech
umístilo v ročníku 1973/1974 na druhém místě okresního přeboru s právem postupu
do vyšší soutěže.
V současnosti má oddíl celkem 26 aktivně hrajících členů. Předsedkyní oddílu je Ing.
Irena Živná. V uplynulém ročníku kuželkářských soutěží 2016/2017 postavil oddíl
celkem 4 družstva, která hrála ve třech soutěžích. A družstvo hraje v Západočeské
divizi, což je nejvyšší možná soutěž pro dvoudráhové kuželny. Družstvo B je
účastníkem krajského přeboru a v krajské soutěži 1. třídy nastupovala družstva
C a D.

Konečná tabulka Západočeské divize
P.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Družstvo
TJ Lomnice
Loko Cheb A
Kuželky Holýšov
Jiskra Hazlov
Loko Cheb B
Sokol Útvina
TJ Jáchymov
TJ Havlovice
Sokol Kdyně B
Baník Stříbro
So.Újezd sv.K.
Slavia K.Vary

Z
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

V
17
14
12
12
12
11
11
10
9
9
7
3

R
0
0
2
1
1
1
1
1
1
1
0
1

P
5
8
8
9
9
10
10
11
12
12
15
18

SKÓRE Ø
245:107 2607
210:142 2576
186:166 2583
190:162 2569
190:162 2568
164:188 2548
160:192 2528
168:184 2549
174:178 2554
168:184 2540
143:209 2541
114:238 2486

B
34
28
26
25
25
23
23
21
19
19
14
7

Konečná tabulka Karlovarského krajského přeboru
P.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Družstvo
TJ Lomnice B
Jiskra Hazlov B
Kuželky Aš B
Jiskra Šabina
Sokol Teplá
Loko Cheb C
SKK Karlovy Vary B
Slovan K.Vary B
TJ Jáchymov B
TJ Lomnice C
Loko Cheb D
SKK Karlovy Vary C

Z
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

V
20
17
14
13
12
9
9
8
7
7
6
0

R
0
1
2
0
2
2
1
3
5
1
2
1

P
2
4
6
9
8
11
12
11
10
14
14
21

SKÓRE Ø
257:95 2544
229:123 2532
229:123 2546
203:149 2504
201:151 2536
163:189 2413
170:182 2462
160:192 2475
158:194 2411
154:198 2401
128:224 2392
60:292 2344

B
40
35
30
26
26
20
19
19
19
15
14
1(-2)

Konečná tabulka Karlovarské krajského soutěže 1. třídy
P.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Družstvo
Jiskra Šabina B
SKK K. Vary D
TJ Lomnice D
TJ Lomnice E
TJ Jáchymov C
Sokol Útvina B
Slovan K. Vary C
Sokol Teplá B
TJ Jáchymov D
Sokol Útvina C

Z
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

V
14
14
12
11
9
9
9
9
2
1

R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P
4
4
6
7
9
9
9
9
16
17

SKÓRE Ø
147:69 1653
146:70 1580
136:80 1576
120:96 1609
113:103 1576
110:106 1604
103:113 1579
106:110 1537
57:159 1526
42:174 1453

B
28
28
24
22
18
18
18
16
4
2

Počet mistrovských utkání za TJ k 2.4.2017
Kratochvíl 742
Bezouška
299
Živná
535
Šrek
282
Mondek
512
Lukeš
231
Živný
447
Hlavatý
228
Vlček
385
Makarová
220
Blaslová
373
Štác
186
Šeda
362
Kuchař
150
Tóth
321
Mrenica
139

Pelc
Maxa
Beseda
Čegan
Heroldová
Nová
Kocifaj
Danyová

13
128
4
127
86
85
78
14
14

A-družstvo 903
B-družstvo 856
C-družstvo 703
D-družstvo 320
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Nejvyšší počet utkání na jaře 2017:
11
Maxa
10
Kuchař
11
Nová
10
Mrenic
11
Šrek
10
Štác
a
11
Živná
10
Vlček
-----------------------------------------------------------------------------------------------------12
12
12

Čegan
Lukeš
Šeda

OSOBNÍ REKORDY V ROČNÍKU 2016-2017
Doma
Venku
(1/2017)
(2/2017 Kdyně)
488 Mondek
480 Hlavatý
464 Nová
(3/2017)
475 Maxa
(9/2016 Šabina)
460 Blaslová
(1/2017)
435 Kocifaj
(2/2017 Lomnice)
451 Lukeš
(3/2017)
430 Danyová
(3/2017 SKK K.V.)
450 Nová
(9/2016)
409 Kocifaj
(9/2016 Útvina)
446 Bezouška (10/2016)
422 Čegan
(11/2016)
418 Kocifaj
(11/2016)
412 Danyová
(4/2017)
----------------------------------------------------------------------------------------------------Členové oddílu se také účastní mistrovství jednotlivců. Dvě členky našeho oddílu,
Irena Živná a Dana Blaslová, postoupily, už po několikáté, až do celorepublikového
turnaje v kategorii seniorek.
V tomto čase na kuželně probíhají intenzívní přípravy na příští ročník soutěží.
V rámci údržby bylo vyměněno doslouživší dřevěné okno v klubovně, proběhne
výměna osvětlení za moderní LED svítidla a také se dočká úprav dohoz
u automatických stavěčů kuželek. Před zahájením soutěží proběhne výměna starých
dresů za nové s logem města.
http://kuzelky-jachymov6.webnode.cz/
za TJ Jáchymov
Martin Bezouška

