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CENA

5,-

FESTIVAL MITTE EUROPA
V neděli 13. července proběhl v Jáchymově další
ročník festivalu Mitte Europa. Koncert
hudebního seskupení Zitherrausch rozezvučel zdi
Špitálního kostela a hudba to byla ohromující.
Zazněly zde skladby z různých konců světa, na
vlnách hudby jsme se projeli z Chorvatska přes
Bavorsko až do Chile. Nechyběly skladby
z Ruska, Ukrajiny, balady z Finska, Skotska,
Irska a samozřejmě z temperamentního
Španělska. Temperament, tak ten kapele
Zitherrausch
opravdu nechyběl. Energie
proudila z každého tónu a obecenstvo to náležitě
ocenilo. Dámy musely dvakrát přidávat, tak
velký byl aplaus. Podle reakce plně obsazeného
Špitálního kostela se koncert moc líbil a to jak
obecenstvu, tak i umělkyním, které si
pochvalovaly velkou muzikálnost návštěvníků.
Bylo opravdovou radostí se tohoto koncertu
zúčastnit a již dnes se těšíme na další ročník.
Za kulturní komisi Petra Javůrková

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
vzhledem k tomu, že se množí dotazy související s průběhem staveb Rekonstrukce
parkoviště na třídě Dukelských hrdinů a Revitalizace náměstí Republiky, rozhodl jsem
se v tomto čísle zpravodaje Vám některé okolnosti vysvětlit.
Tempo realizace není takové, jaké bychom si představovali. Vyvolává v nás všech
určité oprávněné rozpaky. Problémy, se kterými se obě stavby potýkají, jsou si
v mnoha ohledech podobné. V zásadě se dají rozdělit do třech okruhů.
Prvním a nejpodstatnějším z nich jsou nedostatky ve zpracované projektové
dokumentaci. Je samozřejmě daleko jednodušší realizovat stavbu na zelené louce než
uprostřed města. Je tedy otázkou, co projektant mohl a měl předpokládat a co
opravdu nemohl. Celá řada problémů (výškové osazení horní části parkoviště před
MŠ do terénu v souvislosti s revitalizací náměstí, přeložka telefonní budky,
nedořešené odvodnění parkoviště apod.) se řeší za pochodu a samozřejmě do doby
rozhodnutí stavbu určitým způsobem brzdí. Protože se podobný problém objevuje i na
jiných stavbách a nejenom v Jáchymově, pomalu se do mysli vkládá úvaha, zda už
nenastává doba, kdy eventuelně vzniklá škoda bude na projektantech vymáhána.
Druhým okruhem jsou problémy vzniklé v průběhu realizace (neočekávaná
betonová plocha před MŠ, mělce uložené kabelové rozvody apod.) I v tomto případě –
do doby rozhodnutí „co s tím“ je stavba ve svém tempu omezována.
Třetím okruhem je váznoucí součinnost s dalšími investory, potažmo s jejich
dodavateli. Ačkoliv jsme obě stavby dva roky připravovali, domlouvali časový
harmonogram a další vazby v souvislosti s podmínkami dotačních titulů, dnes je,
alespoň v případě Revitalizace náměstí Republiky celý předpoklad v troskách. Moc
mne to štve, město mělo vše připraveno, bohužel ŘSD své sliby nenaplnilo. Obě
stavby jsme chtěli dokončit ještě v letošním roce a to se, bohužel s největší
pravděpodobností, už nepovede. Nechci končit nějak pesimisticky, nějaký čas ještě
máme, uvidíme.
Jaké tedy budou nejbližší kroky? V případě parkoviště je v tuto chvíli, až na
otázku, jak naložíme s primárním kabelem ČEZu, vše jasné. Do pátku 1.8. fi Tima
provede propojení plynu, další týden odstraní nízkotlakou plynovou stanici. Od
dodavatele stavby fi Algon máme příslib, že budou pracovat v případě nutnosti i o
sobotách či nedělích, termín dokončení na podzim letošního roku prostě dodrží.
V případě Revitalizace náměstí Republiky je situace nepoměrně složitější.
Vzhledem k tomu, že na naší stavbě nemůžeme pokračovat bez určité součinnosti
s dodavatelem stavby pro Ředitelství silnic a dálnic – jedná se o přeložení
komunikace o cca. 2 m do parku, budeme čekat do konce srpna, zda se na základě
jejich výběrového řízení dozvíme jméno dodavatele. Potom se s ním pokusíme sladit
kroky, které bychom chtěli ještě v letošním roce zrealizovat. Snad se dohodneme.
Pokud k dohodě nedojde, máme připravený scénář B. S Eurovií máme projednáno, že
bychom naší stavbu na zimu zakonzervovali a na jaře opět rozjeli, tentokrát již bez
ohledu na ŘSD tak, abychom splnili konečný termín stavby.
Ing. Bronislav Grulich

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
14. zasedání rady města ze dne 1. července 2014:
 schválila návrh Studie Rekonstrukce komunikace v ul. Mincovní
 schválila vícepráce na rekonstrukci 1. NP Radnice ve výši 130 384,- Kč bez
DPH
 schválila uzavření smlouvy o právu k provedení stavby „Jáchymov, Klínovec –
VDJ Háj – vodovod“, jejíž stavebníkem je Vodohospodářské sdružení obcí
západních Čech (VSOZČ), se sídlem Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary
 uložila OHS vypsat VŘ na zpracování PD na akci Regenerace panelového
sídliště Slovany – Dukelských hrdinů 2. etapa
 souhlasila s umístěním částí „Turistické cyklostezky Singletrack“, projektu o. s.
Local parks, Boží Dar 54, na pozemcích Města Jáchymov s tím, že konkrétní
umístění infopanelů bude předem projednáno s Městem Jáchymov a s Lesy
Jáchymov, p. o.
15. zasedání rady města ze dne 15. července 2014:
 schválila Příkazní smlouvu mezi Městem Jáchymov a OLIVIUS s.r.o., jejímž
plněním je výkon činností v oblasti projektového a dotačního managementu
v rámci projektu –„Revitalizace historického jádra města Jáchymov - etapa
I.C“
 neschválila na svém jednání prominutí poplatku za zábor veřejného
prostranství paní ………. a paní ………
 vzala na vědomí informace o 18. setkání hornických měst a obcí ČR, které
se koná v Českém Krumlově ve dnech 26. - 28. 9. 2014
 souhlasila s údržbou lyžařských běžeckých tras v katastru našeho města, na
základě žádosti o.p.s. První Krušnohorská se sídlem Boží Dar 223 a zároveň
žádá o dodání soupisu parcel, kterých se údržba dotýká
 souhlasila se spoluprací se sdružením Političtí vězni.cz, za účelem obnovy
značení naučné stezky „Jáchymovské peklo“ + zprovoznění webové stránky
NS
 souhlasila s centrálním nákupem elektrické energie pro roky 2015-2016 dle
návrhu KÚKK
Zpracovala: Soňa Hynková

OZNÁMENÍ
DOVOLENÁ MUDr. ERIKA HANDRYCHOVÁ
V termínu od 21.8. do 5.9. bude ordinace z důvodu dovolené uzavřena. Zástup
v ordinaci MUDr. Cikhartové, nebo na pohotovosti v NEMOS PLUS Ostrov
(nemocnice v Ostrově).

OZNÁMENÍ

SBĚRNÝ DVŮR
OTEVŘENO:
pondělí a středa
sobota

800 - 1800 hodin
800 - 1200 hodin

- nepřetržitý bezplatný odběr nebezpečného odpadu (mrazáky, lednice, pračky,
televize, monitory, počítače, drobné elektrospotřebiče, pneumatiky, barvy, zářivky,
autobaterie, apod.)
- každou první středu a sobotu v měsíci bezplatný odběr bytového vybavení (nábytek,
sedačky, koberce, apod.)
- odběr stavební sutě a zeminy je zpoplatněn – 1kg/1,50 Kč
textil – samostatný kontejner
Sběrný dvůr je umístěn na Panoramě, v prostorách areálu Služeb města Jáchymov,
Dvořákova ul.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MARIE CURIE SKLODOWSKÉ
A MATEŘSKÁ ŠKOLA
UZAVÍRÁME ŠKOLNÍ ROK 2013/2014
Dne 29. srpna 2014 končí oficiálně školní rok 2013/2014 – je tedy čas bilancování.
Škola v průběhu uplynulého školního roku zůstala plně organizovanou školou, která má
ve své skladbě kromě klasických tříd jednu přípravnou třídu a do konce června 2014 také
třídu s upraveným vzdělávacím programem. Počet kmenových tříd ve školním roce
2014/2015 však poklesne na celkových 10. Schválená třída s upraveným vzdělávacím
programem nebude od 1. 9. 2014 z důvodu poklesu žáků pod minimální povolenou
hranici otevřena (přestože byl v červnu 2014 získán souhlas s otevřením této třídy).
Materiální, technické a personální podmínky pro všechny kmenové třídy byly v plném
rozsahu zajištěny.
V průběhu školního roku byla ukončena realizace projektu Systém individuálního
vzdělávání. Mimo projekt byl dále transformován školní vzdělávací program Mathesius
do podoby pro inkluzivního ŠVP a jeho součástí se stala řada nových vzdělávacích
oblastí. Škola podala své projekty do Rozvojového programu (dále jen RP) na podporu
škol, které realizují inkluzivní vzdělávání, do RP na podporu asistentů pedagoga pro
žáky se sociokulturním znevýhodněním, do RP na bezplatnou výuku českého jazyky
cizinců z třetích zemí a do RP na kompenzační pomůcky. Díky již schválenému RP
dnes škola disponuje 4 asistentkami pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním
a 2 asistentkami pedagoga pro žáky se zdravotním postižením. V červenci byl zpracován
školní projekt v rámci Dotačního programu MŠMT zaměřený na prevenci
sociopatologických jevů jako součást Strategie prevence rizikových projevů chování
u dětí školy na období do roku 2018.
V listopadu 2013 zahájil projektový tým školy ve spolupráci se společností PECKA
a společností Člověk v tísni práci na rozsáhlém projektu v rámci tzv. individuálních
projektů ostatních (IPo) Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost
(OP VK). Projekt byl zpracován pro město Ostrov s názvem „Podpora vzdělávání ve
školách oblasti ORP Ostrov“, dokončen na počátku ledna a podán do výzvy č. 46 OP
VK. V dubnu 2014 byl schválen a od 1. června 2014 byla zahájena jeho realizace.
Projekt s celkovým rozpočtem přes 15 milionů Kč má kromě předkladatele (město
Ostrov) celkem 12 partnerů (10 škol a dvě nevládní neziskové organizace) a výrazně
pomůže rozvoji a vybavení 10 škol naší oblasti. Řízení projektu je v rukou projektového
týmu naší školy. Bližší informace o projektu budou veřejnosti průběžně předávány.
V lednu 2014 jsme obdrželi finanční dotaci ve výši 40.000,- Kč od Nadace Open
Society Fund za podporu rozvoje inkluzivního vzdělávání v naší zemi. Na podzim roku
2013 byly zahájeny práce na přístupových jednáních směřujících k získání certifikace
Světové a Férové školy. Po náročných přípravách a dokládání řady podkladů jsme na
slavnostním shromáždění v Praze obdrželi jako první škola v Karlovarském kraji (včetně
škol středních a vyšších odborných) certifikát Světová škola. Tento certifikát dokládá, že
naše škola je místem, kde: globální témata tvoří přirozenou součást výuky a života školy;
se žáci pod vedením týmu učitelů zabývají aktivně světovým děním a sledují aktuální
vývoj v rozvojovém světě; žáci, učitelé i širší veřejnost získávají informace o globální
problematice; žáci identifikují místní problémy s globálním přesahem a usilují o jejich
řešení; je nejméně jedenkrát za rok ve spolupráci s místní partnerskou organizací
uspořádána akce; je společný cíl přispět k řešení vybraného problému.

Dne 16. června 2014 jsme obdrželi od Ligy lidských práv oznámení o získání certifikátu
Férová škola. V dikci certifikátu a v závěrečné evaluační zprávě se hovoří o tom, že naše
škola vytváří prostředí, které umožňuje rozvoj plného potenciálu každého žáka
a plnohodnotné zapojení všech žáků do školního i mimoškolního života, podporuje
integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a dbá na dodržování lidských
práv. V hodnocených oblastech dosahuje míra inkluze ve škole této úrovně (3 hvězdy ve
všech oblastech – v otevřenosti školy, v individualizaci přístupu k žákům, v klimatu školy,
ve složení tříd a ve vztahu k rodičům). Oficiálně byl předán certifikát na slavnostní akci
v Kulturním domě v Jáchymově 20. června 2014.
Škola se prostřednictvím ředitele a dvou dalších odborných pracovníků zapojila do
realizace celorepublikového projektu společnosti Člověk v tísni, o.p.s. a společnosti
PECKA – Centrum celoživotního vzdělávání Karlovy Vary, o.p.s. „Tvorba pilotních
vzdělávacích koncepcí v sedmi obcích, podporujících rovných přístup ke vzdělávání“.
Skupina našich odborníků se podílela a do konce roku 2014 bude podílet na tvorbě
těchto plánů, které budou použitelné pro všechny obdobné lokality v zemi.
Pro podporu rozvoje přírodovědné oblasti se škola prostřednictvím Bc. Martina Kokyho
zapojila do projektu „Objevy čekají na tebe“, který je realizován Českou geologickou
službou, Národním Muzeem, a společnostmi Erudis, o.p.s a CfME, s.r.o. V rámci školy
vznikly a fungují dva přírodovědné kluby pro žáky obou stupňů školy. Projekt bude
pokračovat až do června 2015.
Vzhledem k velmi rozsáhlým zkušenostem, které škola získala v oblasti zaměstnávání
asistentů pedagoga v zavádění systémů podpůrných opatření, odpověděli jsme kladně na
návrh UPOLu (Univerzita Palackého v Olomouci), abychom vstoupili do ověřování
podpůrných opatření v rámci projektu této univerzity a společnosti Člověk v tísni
nazvaného „Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR“.
Na jaře letošního roku jsme přijali partnerství v projektu „Moderní učitel 21. století“,
jehož předkladatelem je ČVUT v Praze. Projekt je zaměřen na výraznou podporu
zavádění nejmodernějších technologií do výuky škol.
V červnu jsme přijali nabídku na spolupráci při realizaci projektu „Sociologický
monitoring vzdělanostních vstupů a výstupů dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami v České republice“, jehož nositelem je Slezská univerzita
v Opavě.
V červnu 2014 byla naše škola spolu s dalšími devíti školami republiky vybrána do
pilotního projektu „Škola dotykem“, který organizuje EDUkační LABoratoř ve
spolupráci se společností Samsung Electronics Czech and Slovak. V rámci projektu bude
škola vybavena 15 špičkovými tablety pro žáky, tablety pro učitele, speciální interaktivní
dotykovou tabulí, doplňkovým hardwarem a nezbytným softwarem. Smlouva byla
signována na počátku července a v polovině měsíce byly vyřešeny technické podmínky
instalace hardwaru na škole.
Za dlouhodobou aktivní spolupráci se společností DATABOX, s.r.o. (provozovatele
portálu Proškoly.cz) byl škole na období 09/2014 – 08/2015 udělen certifikát Aktivní
škola.
Z hodnocení výsledků vzdělávání můžeme konstatovat, že výrazně stoupl počet žáků
s vyznamenáním, výrazně poklesl počet neprospívajících žáků a počet žáků se sníženými
známkami z chování. Podle posledních šetření bylo klima školy vyhodnoceno jako velmi
pozitivní. Tyto úspěchy jsou výsledkem poctivé práce celého kolektivu pracovníků školy,
ale i poctivé práce žáků samých.
Jaké změny čekají naše žáky k 1. září, to Vám sdělíme až v příštím čísle Zpravodaje.
Mgr. Jan Musil, ředitel školy

KRÁLOVSKÁ MINCOVNA INFORMUJE
nám. Republiky 37, 362 51 Jáchymov
tel.: 736 754 831, e-mail: mincovna@kvmuz.cz, www.kvmuz.cz
Otevřeno: 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. Vstupné: 60,- Kč, děti 30,-Kč.
20. 6. - 28. 9. 2014
VÝSTAVA
Stříbrná horečka - Volání hor
Multimediální putovní výstava přeshraničního projektu ArchaeoMontan představí
výsledky výzkumu středověkého hornictví v oblasti Krušnohoří. Výstava se věnuje
zapomenutému světu v podzemí, mapování systému dolů z období vrcholného
středověku a v nich nalezeným dřevěným objektům. Návštěvníkům přiblíží středověké
hornické sídliště, virtuální cestu do podzemních stříbrných dolů, osvětlí, jak byla ve
12. století objevena bohatá naleziště stříbra a jak se projevily důsledky stříbrné
horečky v regionu. Současně bude otevřena nová stálá expozice hornictví ve sklepení
Královské mincovny.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Městská knihovna v Jáchymově je v prázdninových
měsících červenci a srpnu otevřena takto:
PONDĚLÍ
ČTVRTEK

13,00 – 18,00 hod.
13,00 – 18,00 hod.
Kontakt: tel. 353 808 122

E-mail: knihovna.jachymov@tiscali.cz
Naše webové stránky: www.jachymov.knihovna.info

Knihovna bude otevřena také v neděli 21. září.
Na Vaši návštěvu se těší knihovnice Karin Pašková a Eva Kochová.
Fotografie z akcí najdete na našem webu (www.jachymov.knihovna.info)
i facebookovém profilu: Městská knihovna Jáchymov.

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
„Jáchymov kdysi a dnes“, která zachycuje Jáchymov
na historických a současných fotografiích.
Prohlídky se konají pravidelně každé ÚTERÝ a ČTVRTEK. 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
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.

PŘEHLED KULTURNÍCH PROGRAMŮ SRPEN 2014
LÉČEBNÉ LÁZNĚ JÁCHYMOV
RADIUM PALACE
2. 8. sobota 19:30 hod.

vstup zdarma

TANEČNÍ VEČER A GRILOVÁNÍ NA TERASE
Oblíbené Oldies disko Davida Keilhauera oživí ohnivé divadlo Ignis. Tradičně se
budou podávat speciality nejen z grilu.
7. 8. čtvrtek 20:00 hod.

sál

vstupné 140 Kč

JAZZOVÉ TRIO WUH & SKIP WILKINS
Špičkové jazzové uskupení TRIO WUH tvoří vynikající americký pianista SKIP
WILKINS, jeden z nejlepších evropských kontrabasistů FRANTIŠEK UHLÍŘ a česká
bubenická legenda JAROMÍR HELEŠIC. Trio se oprávněně honosí titulem objev roku
2014 a po úspěšných koncertech německých prominentních klubech pokračují na
turné a to nejen po Německu, ale i Rakousku, Švýcarsku a u nás. Během uslyšíte
vlastní úpravy jazzových standardů i originální kompozice členů tria.
14. 8. čtvrtek 20:00 hod.

sál

vstupné 110 Kč

TUTTI VOCI ANEB VŠECHNY HLASY
Vokální dívčí soubor z Plzně působí pod vedením Lucie Hofmannové od září roku
2008. Klavírní doprovod obstará Hana Medunová a od nedávné minulosti doprovází
i mladý basista Štěpán Váňa. Tutti Voci Vás potěší rozmanitým vícehlasým podáním
skladeb Hotel Ritz, Singing in the Rain, James Bond theme a mnohých dalších...

16. 8. sobota 19:30 hod.

vstup zdarma

TANEČNÍ VEČER A GRILOVÁNÍ NA TERASE
Oblíbené Oldies disko Davida Keilhauera tentokrát doplní historický šerm
a speciality nejen z grilu.
21. 8. čtvrtek 20:00 hod.

sál

vstupné 140 Kč

ZDA SOBĚ NĚKDY VZPOMENEŠ
Koncert plný slavných písní v podání vynikající sopranistky Christiny Kluge (SRN),
tenoristy Jaroslava Mrázka zazní v klavírním doprovodu Jaroslava Šarouna. Na
programu jsou nachystány slavné melodie např. La Paloma, My Fair Lady, Santa
Lucia, I Feel Pretty a další.
23. 8. sobota 20:00 hod.

vstup zdarma

ARABSKÝ VEČER NA TERASE
Tematický večer s hudebním a tanečním vystoupením tradiční arabské skupiny
HABUB.
25. 8. pondělí 19:30 hod.

sál

vstupné zdarma

HORSKÁ SLUŽBA A KRUŠNÉ HORY
Česká přednáška v podání Rudolfa Chlada, bývalého náčelníka Horské služby na
Božím Daru.
28. 8. čtvrtek 20:00 hod.

sál

vstupné 140 Kč

FRANCOUZSKÉ ŠANSONY K POCTĚ EDITH PIAF
Šansoniérka Marta Balejová patří k nejvýznamnějším zpěvačkám, které se zabývají
tímto hudebním žánrem. Klavírní doprovod obstará Doc. Mgr. Jiří Hošek, vynikající
klavírista a violoncellista.
16. 8. sobota 19:30 hod.

vstup zdarma

TANEČNÍ VEČER A GRILOVÁNÍ NA TERASE
K poslechu bude oblíbené Oldies disko Davida Keilhauera, k podívání módní
přehlídka a něco na zub nabídnou prodejní trhy 15:00 – 21:00 hod. a speciality nejen
z grilu.
TANEČNÍ VEČERY
19:30 – 23:00 hod., bar
Pátek 8. 8. a 22. 8. Duo Záliba
Pátek 1. 8., 15. 8. a 29. 8. Duo MS
POSLECHOVÁ ODPOLEDNE
15:30 – 17:00 hod., lobby, zdarma
Pondělí 4., 11., 18. a 25. 8.
David Beznoska – klavír, náladové melodie
Středa 6., 13., 20. a 27. 8.
Bohumila Trachtová – klávesy, zpěv

AKADEMIK BĚHOUNEK
3. 8. neděle 19:30 hod.

sál

vstupné 100 Kč

KLAVÍRNÍ KONCERT
KLASIKA – LYRICKÉ MINIATURY A LUČNÍ SONÁTA
Zazní lyrické miniatury z děl Čajkovského, Skrjabina, Chopina a na závěr Lyrickou
sonátu Ludwiga van Beethovena. Ludmila M. Kokoreva – Moskva. Laureátka
mezinárodních soutěží a zahraničních stipendií.
4. 8. pondělí 19:30 hod.

sál

vstupné zdarma

STÁRNUTÍ BEZ BOLESTI
Odborná přednáška fyzioterapeutky Zdeny Fiedlerové.
12. 8. úterý 19:30 hod.

sál

vstupné 90 Kč

PÍSNĚ A OPERNÍ ÁRIE V PODÁNÍ MARTINY SEHYLOVÉ
Představí se vám absolventka Pražské konzervatoře oboru Klasický zpěv ve třídě
prof. Jarmily Krásové Martina Sehylová. V programu, který představí, Vám zazní
slavné operní árie a další písně z děl A. Dvořáka, W. A. Mozarta, J. Guridiho
a dalších.
26. 8. úterý 19:30 hod.

sál

vstupné 90 Kč

RECITÁL POPOVÝ SVĚT VERONIKY SAVINCOVÉ
Veronika Savincová, absolventka Pražské konzervatoře (2010) v oboru populární
zpěv. V programu v Jáchymově zazní známé populární skladby, kdy se Veronika sama
doprovodí na klavír, na kytaru bude hrát Jan Tölg, absolvent rockové kytary na
Konzervatoři Jaroslava Ježka, a zazpívá také Karel Korsa, rovněž absolvent
konzervatoře v oboru populární zpěv.
TANEČNÍ VEČERY
19:00 – 22:30, zimní zahrada, zdarma
Středa 6., 13., 20. a 27. 8. – Jan Zumr
Pátek 8. a 22. 8. – Gipsy Hary band
Pátek 1., 15. a 29. 8. – Duo Záliba
TANEČNÍ ODPOLEDNE
14:00 – 17:00, zimní zahrada, zdarma
Neděle 3., 10., 17., 24. a 31. 8. – Sunny a Tony
CURIE
5. 8. úterý 19:30 hod.

kavárna

vstupné zdarma

OLDIES DISKO
Známé a oblíbené nejen Oldies skladby v podání Romana Ulíka.
13. 8. středa 14:00 hod.

salónek – 3. pat.

OSTEOPORÓZA
Lékařská přenáška - přednáší MUDr. Vlasta Panaková.

vstupné zdarma

15. 8. pátek 19:30 hod.

kavárna

vstupné zdarma

TANEČNÍ VEČER S DECHOVKOU
K tanci a poslechu zazní hity české dechovky a světové melodie. V podání manželů
Homolkových.
19. 8. úterý 19:30 hod.

kavárna

vstupné 70 Kč

MUZIKÁLOVÉ MELODIE
Muzikálové melodie uslyšíte v podání mladé sopranistky Julie Maiexnerové z Prahy.
V televizi jste ji mohli vidět v různých hudebních pořadech, také spolupracuje
s regionální televizí a s rádii. Na klavír ji doprovodí Josef Škulavík.
TANEČNÍ VEČERY
19:30 až 23:00 hod., kavárna, zdarma
sobota 2. 8. – Miroslav Bauka
sobota 9., 16., 23., 30. 8. – Vladislav Prokop
neděle 3., 10., 17., 24., 31. 8. – Jan Zumr

KULTURNÍ DŮM JÁCHYMOV
17. 8. neděle 19:30 hod.

vstupné dobrovolné

GWENT YOUTH ORCHESTRA
95 členný anglický studentský symfonický orchestr. Bedřich Smetana: Vltava Edward
Elgar: koncert pro violoncello a orchestr e-moll Dmitrij Šostakovič: suita z hudby
k sovětskému filmu Ovod (Střeček, 1955) John Williams: filmová hudba - Harry
Potter, dirigent: Peter James, violoncello: Matthew Brown.
18. 8. pondělí 15:00 hod.

1. patro – salonek

vstupné 150 Kč

KERAMICKÝ KURZ
Kurz je určen všem, kteří by si rádi vyzkoušeli práci s hlínou. Pod Vašima rukama se
změní Nic v Něco, co Vám přinese potěšení a někdy i zaslouženou pýchu nad vším tím
úspěchem... V ceně je odborné vedení keramického mistra Michala Špory z Karlových
Varů, materiál, zapůjčení pracovních pomůcek, destiček a výpal hotových výrobků.
(první den – tvoření, dalších 6 dní schnutí výrobků, 7 den vypalování v peci, za další
2 dny budou hotové výrobky přivezeny k vyzvednutí). Přihlášky u programových
specialistek
ALTÁNEK V LÁZEŇSKÉM PARKU
1. 8. pátek v 15:00 hod.

zdarma

KONCERT HARMONIKÁŘSKÉHO DUA HOMOLKOVI
V podání manželů Homolkových zazní známé i neznámé lidové písně. Příležitostně
tato manželská dvojice vystupuje za doprovodu harmoniky a občas také malé kapely
Vesnická čtyřka.

8. 8. pátek v 15:00 hod.

zdarma

LUKÁŠ ZDENĚK S AKUSTICKOU KYTAROU
Ostrovský písničkář zahraje nejen své vlastní skladby, ale také dobře známé písně od
Tomáše Kluse, skupin Chinaski, Lucie a dalších.
15. 8. pátek v 15:00 hod.

zdarma

MIROSLAV ZÁBRÁNSKÝ – KARLOVARSKÝ ZPĚVÁK A HUDEBNÍK
Miroslav Zábranský Vám zahraje a zazpívá české i zahraniční písně.
22. 8. pátek v 15:00 hod.

zdarma

COUNTRY SKUPINA PATRIOT
Skupina Patriot Vám představí country bluegrass vlastní i převzatou formou.
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...
29. 8. pátek v 15:00 hod.

zdarma

HONZA JAREŠ - POPULÁRNÍ PÍSNĚ, KTERÉ MÁTE RÁDI
Písně předních českých a zahraničních interpretů v programu s mottem „Neobyčejný
příběh, neobyčejný hlas“ uvede talentovaný zpěvák a klavírista - nevidomý absolvent
Pražské konzervatoře Honza Jareš.
KOSTEL SV. JÁCHYMA
Otevřen pouze při bohoslužbě v neděli v 10.00 hod. a ve středu od 16.00 hod.
7. 8. a 21. 8. čtvrtek od 16.00 hod.
PROHLÍDKA KOSTELA S VÝKLADEM
Přijďte si prohlédnout nádherný novogotický interiér a několik renesančních
pamětihodností, které se dochovaly po požáru v roce 1873. Novogotickou stavbu
navrhl architekt Josef Möcker.
15. 8. pátek v 19.30 hod.

vstupné 230 Kč

AVE MARIA – koncert duchovní hudby
V nádherné akustice kostela sv. Jáchyma zazní slavné varhanní skladby, virtuozní
árie a sonáty v podání předních českých umělců. Varhany rozezní Michaela
Káčerková, vynikající soprán představí Terezie Švarcová a na trubku zahraje Adam
Richter.

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

PROGRAM KINA „RADIUM“ JÁCHYMOV SRPEN 2014
2. 8. sobota 19:30

vstupné 70 Kč

NEZVRATNÝ OSUD
Horor / Thriller / USA / Kanada/ 2000/ 98 min
Smrt je někde nablízku a Alex Browning má to štěstí (nebo smůlu?), že ví, kdy a kde
se zubatá objeví. Hrají: Devon Sawa, Ali Larter, Kerr Smith, Kristen Cloke, Roger ...
6. 8. středa 19:30

vstupné 70 Kč

JACK RYAN: V UTAJENÍ
Thriller /Akční / Mysteriózní / Drama / USA / Rusko/ 2014/ 105 min/ od 15 let
Vzhledem k nízkému věku toho má Jack Ryan za sebou poměrně dost – těžké zranění
z války v Afghánistánu, které ho málem doživotně zmrzačilo, náročnou
rekonvalescenci, doktorát z ekonomie a práci ekonomického analytika v CIA, kterou
před svým okolím a dokonce i před vlastní ženou (Keira Knightley) úspěšně tají.
Hrají: Chris Pine, Keira Knightley, Kevin Costner, Kenneth Branagh, Colm Feore...
9. 8. sobota 17:00

vstupné 30 Kč

SCOOBY DOO A KARNEVAL DĚSU
Animovaný / Pohádka / USA/ 2012/ 40 min
Každý miluje zábavní parky, pokud v nich ovšem nestraší! V dalším příběhu
Karnevalové třeštění se naši přátelé zúčastní karnevalu, kde ztratí svoji učitelku
přírodopisu, paní McDrabbleovou. Když se objeví záhada, kterou je třeba vyřešit, pak
je tu Scooby-Doo!
9. 8. sobota 19:30

vstupné 70 Kč

NEZVRATNÝ OSUD 2
Horor / Thriller / USA / Kanada/ 2003/90 min
Clear Riversová (Ali Larter) jako jediná zatím uniká z náruče smrti. Nezvratný osud
si postupně vybral životy všech jejích přátel, kteří přežili katastrofu letadla v prvním
dílu. Clear tuší, že teď je na řadě ona, smrt už ji má v hledáčku a snad jedině náhoda
ji může zachránit. Hrají: Ali Larter, A. J. Cook, James Kirk, Jonathan Cherry ...
13. 8. středa 19:30

vstupné 70 Kč

KRÁSNO
Krimi / Komedie / Česko, 2014/ 119 min/ od 12 let
Krásno je jezero nad městem Šumperk, ve kterém našli utopenou maminku Michala,
jedné z postav tohoto scénáře. Je dost hrozné žít s pocitem, že ve smrti vaší mámy je
možná zapleten váš vlastní otec. Tohle je bohužel podezření, se kterým se musí
Michal vyrovnávat. Hrají: Martin Finger, Ondřej Sokol, Jana Pehrová-Krausová,
Zuzana Stavná, Ondřej Malý...

16. 8. sobota 19:30

vstupné 70 Kč

NEZVRATNÝ OSUD 3
Horor / Thriller / USA / Německo / Kanada/ 2006/ 93 min
Poté, co Wendy a její přátelé o vlásek uniknou smrti při nehodě na horské dráze,
začnou postupně umírat za více než podivných okolností. Hrají: Mary Elizabeth
Winstead, Ryan Merriman, Alexz Johnson, Sam Easton, Kris Lemche, Gina Holden,
Texas Battle...
20. 8. středa 19:30

vstupné 70 Kč

ROZKOŠ
Drama / Česko, 2013/ 111 min/od 12 let
Posedlost láskou, posedlost uměním, posedlost originalitou, posedlost
napodobováním, posedlost úspěchem, posedlost penězi a... posedlost sám sebou.
Každá posedlost nás dříve či později dovede k zániku. Hrají: Jana Plodková, Martin
Myšička, Jaroslav Plesl, Jan Budař, Daniel Krejčík, Martin Pechlát...
23. 8. sobota 17:00

vstupné 30 Kč

MODERNÍ POPELKA: BYLA JEDNOU JEDNA PÍSEŇ
Komedie / Rodinný / Romantický / Hudební / USA/2011/ 85 min
Muzikálová verze věčné klasiky! Katie (Lucy Hale, Pěkní malí lháři) sní o tom, že se
stane zpěvačkou, její touze ale stojí v cestě krutá macecha a nevlastní sestra
Hrají: Lucy Hale, Freddie Stroma, Missi Pyle, Megan Park, Matthew Lintz...
23. 8. sobota 19:30

vstupné 70 Kč

NEZVRATNÝ OSUD 4
Horor / Thriller / USA / Německo / Kanada/ 2006/ 93 min
V den, který měl být pohodovým dnem s kamarády na závodech, měl Nick Bannon
děsivou předtuchu, že shoda nešťastných náhod způsobí hromadnou havárii
závodících aut. …podaří se jim uniknout?
27. 8. středa 19:30

vstupné 70 Kč

PARÁDNĚ POKECAL
Komedie / Drama / Česko/ 2014
Štěpánovi je pětadvacet, a přestože mu nechybí energie, tápe, co si s ní i se životem
vlastně počít. Impulzy se ale dostaví nečekaně a mají podobu dívčího hlasu v telefonu
a životem smýkaného muže, kterého mladík potká během chataření. Hrají: Jenovéfa
Boková, Václav Vydra nejml., Aneta Krejčíková, Vladimír Polívka, Matěj Ruppert,...
30. 8. sobota 19:30

vstupné 70 Kč

NEZVRATNÝ OSUD 5
Horor / Thriller / USA / Kanada/ 2011/ 88 min
Nezvratný osud 5 je pokračováním hororové série. Tentokrát skupinu nesleduje žádný
démon ani šílenec, ale samotná smrt, či přesněji řečeno samotní filmaři. ...

DŮM KULTURY OSTROV
Provoz Infocentra Domu kultury po – pá: 8.00 – 20.00 hod., so – ne: 10.00 – 16.00
hod. Vstupenky zakoupíte také 30 minut před akcí. Online předprodej vstupenek na
www.dk-ostrov.cz
23. srpna 11 – 17 hod.
OSTROVSKÉ TRHY
Tradiční trhy s prodejem regionálních výrobků.
31. srpna začátek v 15.00 hod.
3. ročník LETNÍ DIVADELNÍ SCÉNY

Mírové náměstí

divadelní sál DK

15.00 hod. JAK LOUPEŽNÍCI CHTĚLI UKRÁST DRAKA – Veselá a vtipná
pohádka …. jak jinak, než o loupežnících a drakovi.
16.00 MILÁ PORADKYNĚ – krátká satirická jednoaktovka, připomínající dění na
naší politické scéně, i když jde o podobu čistě náhodnou.
17.30 VOLÁ MELBOURNE – frašku anglického dramatika Arthura Watkyna
uvádí Divadelní soubor Jirásek - Nejdek v režii Karla Uzla
20.30 KOCOURKU MILEJ, JÁ PRO TEBE PLÁČU - mrazivá zpověď zpěvačky.
Podaří se jí během této vzrušující jízdy vlastní myslí najít sebe samu?
KOSTEL ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE V OSTROVĚ
Provoz kláštera během dubna: út – ne 9.30 hod. – 12.30 hod. a 13.00 – 18.00 hod.
OBHAJOBA PASTELKY MARIE BROŽOVÉ - VÝSTAVA
Výstava potrvá do 24. srpna 2014.
Neděle 10. srpna od 16.00
OSTROV OD PRAVĚKU DO RANÉHO STŘEDOVĚKU - PŘEDNÁŠKA
Přednášejícím je Mgr. Lukáš Hanzl, archeolog.
Sobota 23. srpna od 18.00 a 20.00 hod., kostel Zvěstování Panny Marie
VEČERNÍ PROHLÍDKA – OSTROVSKÉ PŘÍBĚHY
LETNÍ KINO OSTROV
letní scéna při MDDM – pátek od 22.00 hod.
1. srpen OČISTA
8. srpen HANEBNÝ PANCHARTI
15. srpen PŘÍBĚH KMOTRA
22. srpen COLETTE
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.

LESNÍ MARATÓN 2014
Pro velký zájem veřejnosti se i letos uskuteční oblíbený Lesní maratón.
Kdy? 30. 8. 2014 na pozemku města Jáchymov před Farním sborem Českobratrské
církve evangelické na Mincovní ulici v Jáchymově. Letošní ročník je určený pouze
dětem a to ve věku 6 – 15 let. Můžete se těšit na stezku plnou dobrodružství,
facepainting, výtvarný, sportovní, žonglovací a graffiti workshop a další zábavné
činnosti. V cíli čeká na každého závodníka sladká odměna, buřt a pití. Vstupné je
dobrovolné. Případné změny v konání akce (nepřízeň počasí), můžete sledovat na
našich facebookových stránkách: „Nízkoprahový Klub Zašívárna Ostrov“
Pořádá organizace OS Světlo Kadaň. Tento ročník je realizovaný a financovaný za
podpory města Jáchymov a z příspěvků OS Světlo Kadaň v rámci Individuálního
projektu „Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit
v Karlovarském kraji II.“, za podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Tomáš Kolda
(terénní pracovník NZDM Ostrov)

POPOV – ZANIKLÉ CESTY KRUŠNOHORSKÝCH POUTNÍKŮ
Popov býval trvale osídlen od 13. století až do roku 1945, kdy po odsunu sudetských
Němců a vysídlení pohraničí obec zanikla. Místo dříve plné života, kde mělo svůj
domov kolem stovky lidí, dnes jen s tichou výčitkou připomínají ruiny domů zarostlé
lesem a houštím, polorozpadlá kaplička, vyhlídka a několik překrásných památných
stromů. Přesto jeho jedinečnost nezmizela. Má nevídané kouzlo. Pojďme společně
najít jeho nový význam. Dejme tomu, co zde zůstalo, nový smysl. Šetrně a v souladu
s přírodou a časem může člověk v této krajině znovu najít své místo.
Občanské sdružení Apus se v srpnu pokusí o první krok na této nové cestě: Zaniklá
obec Popov se stane dalším dějištěm dnes již téměř tradičního landartového setkání,
které se poprvé konalo před třemi lety v Königsmühle u Loučné v Krušných horách.
Ke vzácnému spojení krajiny, historie a umění zde dojde i letos ve dnech 15. – 17.
srpna. V pátek a v sobotu je připraven program v Königsmühle, v neděli se přesune
do Popova. Třetí srpnový víkend tak ožijí dvě obce, které sice zmizely z map, ale
zcela jistě nejsou zapomenuté.
Program pro Königsmühle připravilo občanské sdružení DoKrajin ve spolupráci
s partnery, nedělní odpoledne v Popově je součástí projektu „Popov – zaniklé cesty
krušnohorských poutníků“, který vytvořilo občanské sdružení Apus a finančně
zaštítilo Ministerstvo životního prostředí ČR.

SKAUTSKÉ STŘEDISKO ARNIKA
V druhém a třetím červencovém týdnu se uskutečnil letní tábor našeho skautského
střediska. Po zkušenostech z minulého roku s krásným letním počasím jsme také letos
zvolili tento termín. Po polojasném prvním týdnu s bouřkami nás čekal druhý týden plný
slunce. Jako místo pro táboření jsme opět vybrali tábořiště "Boží Požehnání - Havraní
skála", kde jsme tábořili v minulém roce.
Letošní celotáborová hra měla podobu tematických dvou až třídenních programových
bloků. Děti si tak užily Pevnost Boyard (různé výzvy na motivy známé televizní soutěže),
Cestu kolem světa (hry s náměty jednotlivých kontinentů), Od katapultu k počítačům
(vývoj lidského poznání se závěrečnou hrou na téma "Ztracená ovce") a Ztroskotání na
pustém ostrově (praktické dovednosti k přežití). Tyto tematické bloky byly proloženy
rukodělnými činnostmi např. výrobou papírových skládanek, šperků a bambulí, pletením
bužírek, odléváním olova do zhotovených forem, výrobou ručního papíru, pečením hadů
aj. Zdokonalili jsme se v tábornických dovednostech a poskytování první pomoci
namaskovaným figurantům, podnikli jsme 2 výlety - na Bludnou a k nově vybudované
kapli na místě bývalé obce Milov, zahráli si spoustu her na louce i v lese, zazpívali si
u táboráku, několikrát jsme se vykoupali v chladných vodách říčky Černá a Kravího
potoka... Dokonce jsme si zahráli i "volejbal" speciálně upravený pro náš velký vojenský
stan - jídelnu. Venku pršelo a nápad byl na světě!
Krásných 14 dní v přírodě, kdy jsme se museli spolehnout jeden na druhého, bez
moderní techniky a shonu všedních dní, uteklo zase jako voda. Nezbývá nám, než se zase
těšit na příští tábor a mnoho akcí a výprav, které podnikneme v novém školním roce. Tak
s některými z vás opět v září!

Chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří se o zdárný průběh tábora zasloužili, a to
zejména všem dospělým a roverům, kteří se tábora zúčastnili a pomohli nám se stavbou
a bouráním, dále Karlu Kostkovi a dalším známým za dopravu a pomoc se stěhováním
táborového vybavení a panu Aloisi Kostkovi za seřízení a nabroušení motorových pil.
Rovněž děkujeme SDH Jáchymov za pomoc s odvozem věcí na tábor a zpět.
Tomáš Barth, vedoucí střediska

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ JÁCHYMOV
V červenci vyvrcholila mistrovská kola v požárním sportu dorostu. Jak jsem
informovala již v minulém čísle, také zde jsme měli svá želízka v ohni. Nevedli si
vůbec špatně. Fanda Trefný se umístil ve své kategorii na osmém místě, Kateřina
Kneiflová na místě čtrnáctém a Jana Kneiflová v kategorii nejstarších dorostenek na
místě desátém. Z celé republiky – to je přeci úspěch 
Třináctého července začal další ročník letního tábora v Čichořicích. Počasí nám
přálo a tak jsme si velice užili celotáborovou hru, která byla v duchu pevnosti
Boyard. Plnilo se spousta úkolů pro vstup do pokladnice. Hráli jsme sportovní
turnaje a soupeřili o nejlepší oddíl. Vařili jsme v přírodě, spali pod širákem, byli na
pouti a dokonce za námi také přijelo divadlo. Slaňovali jsme, soupeřili s hadicemi
a koupali se v pěně. Do kouzelné pokladnice se nakonec dobojovaly všechny oddíly
a ceny byly super. Domů jsme se všichni vraceli s pláčem, že vše skončilo a již se
těšíme na příští ročník.
Jednotka sboru zasahovala tento měsíc pouze jednou a to k požáru v prodejně JIP,
kde hořela elektroinstalace velkého chladicího boxu.
Za SDH Jáchymov Anna Plačková

REKLAMA
Tenisový dvorec na
Panoramě v Jáchymově
opět v provozu.
Objednat se můžete na
tel. čísle 607 076 163
po – ne 9.00 – 20.00
hod. - 1 hodina hraní
100,- Kč
Možnost zapůjčení tenisových raket a míčků.

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům, že opět prodává
slepičky snáškových plemen Lohmann hnědý, Tetra hnědá a Dominant – černý,
modrý, žlutý, kropenatý a bílý. Stáří:15-20 týdnů. Cena 149 -180,- Kč/ ks dle stáří.
Neprodáváme malé kuřice, ale téměř dospělé slepičky pouze z našeho chovu!
Prodej se uskuteční: V pondělí 4. srpna a 1. září 2014
Jáchymov - autobusová zastávka u 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

ODDÍL AEROBIKU TJ JÁCHYMOV
CVIČÍME KAŽDÉ PONDĚLÍ A ČTVRTEK
v tělocvičně ZŠ Jáchymov

od 19.00 hodin
délka lekce cca 70 minut
Program lekcí:
AEROBIK (high, low, dance)
BODYFORMING
STEP AEROBIK
CARDIO (interval)
CVIČENÍ NA MÍČÍCH

ZAČÍNÁME UŽ 1. ZÁŘÍ

TJ JÁCHYMOV ODDÍL KOPANÉ
ROZLOSOVÁNÍ: MUŽI OKR. PŘEBOR, PODZIM 2014
KOLO DATUM
DEN
13.
17.8. NEDĚLE
1.
23.8. SOBOTA
2.
30.8. SOBOTA
3.
06.9. SOBOTA
4.
14.9. NEDĚLE
5.
20.9. SOBOTA
6.
27.9. SOBOTA
7.
04.10. SOBOTA
8.
11.10. SOBOTA
9.
18.10. SOBOTA
10.
25.10. SOBOTA
11.
01.11. SOBOTA
12.
08.11. SOBOTA

ČAS
15.00
15.00
10.30
15.00
16.30
15.00
16.30
15.00
16.00
15.00
14.30
14.00
14.00

ZÁPAS
ODJEZD KM
SLAVOJ BEČOV n.T. - TJ JÁCHYMOV
13.15
84
TJ JÁCHYMOV - TJ STRUŽNÁ
SK BOŽIČANY - TJ JÁCHYMOV
9.00
44
TJ JÁCHYMOV - FK VERUŠIČKY
TJ DĚPOLTOVICE - TJ JÁCHYMOV
15.10 30
TJ JÁCHYMOV - ČECHIE DALOVICE
JISKRA BŘEZOVÁ - TJ JÁCHYMOV
15.00 60
TJ JÁCHYMOV - DDM ST. ROLE „B“
AJAX KOLOVÁ - TJ JÁCHYMOV
14.30 54
TJ JÁCHYMOV - SK KYSELKA
TJ JÁCHYMOV - SOKOL ÚTVINA
BANÍK PILA - TJ JÁCHYMOV
12.20 60
TJ JÁCHYMOV - SOKOL CHYŠE „B“

www.fotbaljachymov.webnode.cz

ROZLOSOVÁNÍ: ŽÁCI OKR.PŘ, PODZIM 2014
KOLO DATUM DEN
2.
31.8. NEDĚLĚ
3.
06.9. SOBOTA
4.
14.9. NEDĚLE
1.
17.9. STŘEDA
5.
20.9. SOBOTA
6.
27.9. SOBOTA
7.
04.10. SOBOTA
8.
11.10. SOBOTA
9.
18.10. SOBOTA
10.
25.10. SOBOTA
13
28.10. ÚTERÝ
11.
01.11. SOBOTA
12.
08.11. SOBOTA

ČAS
10.30
10.00
13.30
17.00
10.00
13.30
10.00
13.30
10.00
10.00
12 00
12.30
10.00

ZÁPAS
ODJEZD KM
KSNP SEDLEC „B“ - TJ JÁCHYMOV
9.00 40
TJ JÁCHYMOV - SK TOUŽIM
MERKLÍN/HROZNĚTÍN - TJ JÁCHYMOV
12.10 26
TJ JÁCHYMOV - DDM STARÁ ROLE
TJ JÁCHYMOV - SPARTAK H.SLAVKOV
SOKOL ŽLUTICE - TJ JÁCHYMOV
11.45 92
TJ JÁCHYMOV - FK NEJDEK
AJAX KOLOVÁ - TJ JÁCHYMOV
12.00
54
TJ JÁCHYMOV - VOJKOVICE/KYSELKA
TJ JÁCHYMOV - SOKOL ÚTVINA
SLAVOJ BEČOV n.T. - TJ JÁCHYMOV
10.15 84
SOKOL ŠTĚDRÁ - TJ JÁCHMOV
10.30 110
TJ JÁCHYMOV - SOKOL CHYŠE

V prostoru bývalé restaurace v budově radnice

Výstava panenek
Výstava pane

1. 8. – 31. 8. 2014
PO – NE 9:00 – 17:00 hod

Vstupné: 40,- Kč
děti do tří let zdarma
Výstava moderních panenek typu Barbie či My Sceene
v krásných ručně háčkovaných šatech
od Simony Mecerodové a Kateřiny Citové
se všemi módními doplňky (šaty, boty, šperky, nábytek,....)
Od antiky až po současnost....

