10. ročník Memoriálu Františka Spurného
V sobotu 5. září od 9:00 hod. se bude na fotbalovém hřišti TJ Čechie Nový
Jáchymov 10. ročník Memoriálu Františka Spurného. Zúčastní se týmy:
Čechie NJ, TJ Slabce, SK Roztoky, VČS Tmaň.
Rozlosování:
1. zápas
2. zápas
3. zápas
4. zápas
5. zápas
6. zápas

9:00 hod.
10:00 hod.
11:00 hod.
12:00 hod.
13:30 hod.
14:30 hod.

Čechie NJ – VČS Tmaň
TJ Slabce – Sk Roztoky
Čechie NJ – TJ Slabce
VČS Tmaň – SK Roztoky
Čechie NJ – SK Roztoky
VČS Tmaň – TJ Slabce

Vyhlášení proběhne v 15:45 hod.
Od 16:15 hod. hraje „A“ mužstvo proti sportovním novinářům.
Zápasy se hrají 2x25 minut + 5 minut pauza. Občerstvení je zajištěno
v areálu. Turnaj se hraje s hráči nad 40 let, výjimky se NEPOVOLUJÍ!
Turnaj proběhne pod záštitou firmy FORTE Beroun spol. s.r.o. Veškeré
připomínky volejte na tel. 603 252 470 p. Voříšek.
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Nový Jáchymováček
Zhodnocení kulturního léta v Novém
Jáchymově
Léto v Novém Jáchymově odstartovala 4. července diskotéka s DJ Arnym.
Nádherné počasí přilákalo bezmála 180 lidí. Další diskotéka 1. srpna otevřela
druhou polovinu prázdnin. DJ Arny opět zahrál oblíbené hity a návštěvnost
byla téměř 150 lidí. Obě akce se konaly v areálu vinárny U Cechu. Tímto
děkujeme za poskytnutí zázemí a zajištění občerstvení.
Akce pořádané Kulturním výborem obce uzavřelo 22. srpna Loučení s létem.
Odpoledne se uskutečnil program pro děti, který připravil komik, bavič a
kouzelník Cucíno. Téměř 30 dětí si odpoledne moc užilo, i přesto že počasí
moc nepřálo a akce byla narychlo přesunuta do Restaurace Pod Kaštanem.
Tímto děkujeme za poskytnutí zázemí a zajištění občerstvení.
Loučení s létem jako již tradičně uzavřel koncert rockové kapely Bugr.
Zpočátku deštivé počasí však fanoušky neodradilo a přišlo jich kolem 170.
Akce se opět konala v areálu vinárny U Cechu.
Děkujeme všem, kteří akce navštívili a podpořili kulturní dění v obci. Dále
děkujeme členům Kulturního výboru za pořadatelskou činnost. Budeme se
těšit na příští léto.
-as-

Pomalá jóga pro každého
Od září cvičíme každé pondělí od 18:00 hod. v komunitním centru (pod
obecním úřadem). Lekce trvá 60 minut, cena: 100,- Kč/hod. Počet míst je
omezen, rezervace provádějte na odkazu marketa-krejcova.reservio.com. Pro
více informací volejte na 732 748 429.

TJ Čechie Nový Jáchymov – fotbal
Slovo trenéra
Koronavirus COVID-19 zasáhl také do sportovního života našich fotbalistů.
Z plánované zimní přípravy jsme odtrénovali na UMT u ZŠ v Králově Dvoře
11 tréninků a odehráli dva přátelské zápasy. Ve Stodůlkách 8. února (prohra
3:6) a s Nižborem 23. února na umělé trávě v Berouně (výhra 10:2). Na
soustředění do Borovan (12. - 15. března) jsme kvůli začínající pandemii výše
uvedeného viru vůbec neodjeli. Jak všichni jistě dobře ví, jarní část sezóny
2019/2020 se neodehrála.
Když došlo k uvolnění řady omezení, zahájili jsme přípravu na novou sezónu
2020/2021 a to 14. května. Přípravu jsme rozdělili do dvou fází.
V první fázi, do 2. července byly tréninky 1x týdně. V této fázi jsme
6. června odehráli přátelské utkání v Loděnicích (prohra 1:7). Zakončení
první fáze proběhlo 4. července na turnaji ve Slabcích. Turnaj jsme vyhráli
po výsledcích: Pavlíkov 3:2, Panoší Újezd 12:3, Slabce 7:1. Kromě trofeje za
první místo si ještě Honza Morstein odvezl cenu pro nejlepšího střelce
turnaje. Po turnaji měli hráči krátké volno a na tréninku jsme se sešli
16. července. Od té doby trénujeme 2x týdně. Průměrná účast na tréninku je
10,8 hráče z kádru mužstva. Nejlepší účast, za kterou chválím, mají Krákora,
Ondračka, Patera, Spurný, Morstein, Cihelka, Suchý. Naplánovány byly tři
přípravné zápasy na našem hřišti. Bohužel Broumy se 9. srpna nedostavily
pro malý počet hráčů. Další přípravné zápasy: Čechie – Sparta Košíře 2:1
(1:0), Čechie – Chodouň 9:0 (4:0).
V létě přišli do mužstva ze Sokola Svatá Milan Suchý a Karel Semerák.
Zdravotní problémy vyřešili Tomáš Cihelka i Karel Pecha. Ty zatím dále
provázejí Petra Pelce, Ondru Nováka a k dispozici dosud není brankář
Bednář, který po operaci kolena rehabilituje. Bohužel již nemůžeme nadále
využívat služeb „pražáků“ Žaluda a bratří Bartošů, kteří přestali docházet již
dříve a nyní nereagují na žádné pozvánky. Problémy kvůli zaměstnání má s
docházkou na tréninky i zápasy Odeesho Yago. Momentálně není
k dispozici ani Honza Havel, jeho rodina se rozrostla o dvojčata.

Neuvěřitelnou proměnou prošly vnitřní prostory kabin. Byla provedena
výměna oken, rekonstrukce sprch, chodby. Dokončeny byly nové záchody
a rozvody el. proudu. Šatnu A mužstva vybavili naši 2 truhláři (Pecha
a Merhout) boxy, tak jak to vídáme na ligových stadionech. Poděkovat chci
všem, kteří se na této akci jakkoliv podíleli. Největší penzum práce ale
odvedli Marcel Plachý a Libor Spurný. Kluci díky, je to super. Myslím si, že
vím, o čem píši. Zažil jsem zde prakticky vše. Od oblékání do dresů mimo
hřiště, mytí v potoce, pak ve žlabu (voda moc nevoněla), sprchy
a první karmu na propan butan, atd.
Chceme touto cestou poděkovat všem našim fanouškům, příznivcům
a kamarádům za přízeň v uplynulém období.
-mrRozpis mistrovských zápasů – podzim 2020
den

datum

výkop

zápas

ne

23.8.

17:00

Nový Jáchymov - Chyňava (14)

ne

30.8.

17:00

Nový Jáchymov - Drozdov (2)

so

5.9.

9:00

Memoriál F. Spurného - 10. ročník

so

5.9.

16:15

ČECHIE Nový Jáchymov - ČT SPORT

ne

6.9.

10:15

Cembrit (3) - Nový Jáchymov

ne

13.9.

17:00

Nový Jáchymov - Nižbor (4)

ne

20.9.

16:30

ČL-U Beroun B (5) - Nový Jáchymov

ne

27.9.

16:30

Nový Jáchymov - Stašov (6)

so

3.10.

14:00

Hořovicko B (7) - Nový Jáchymov

ne

11.10.

16:00

Nový Jáchymov - Trubín (8)

so

17.10.

15:30

Neumětely (9) - Nový Jáchymov

ne

25.10.

15:30

Nový Jáchymov - Tetín (10)

so

31.10.

14:00

Žebrák (11) - Nový Jáchymov

ne

8.11.

13:30

Nový Jáchymov - Karlštejn (12)

so

14.11.

13:30

Zaječov (13) - Nový Jáchymov

