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Držíte v rukou poslední číslo ŽT
v tomto pololetí. Další totiž vyjde
18. července a druhé prázdninové
číslo 22. srpna vzhledem k dovoleným. Pravidelný rytmus zahájíme
hned po prázdninách, kdy poprvé
vyjdeme 12. září.
Vedení Města Žatec přeje všem
občanům a čtenářům hezkou dovolenou a pohodové prázdniny.

Zastupitelé se
ještě sejdou

Do prázdnin se ještě uskuteční řádné
zasedání Zastupitelstva města Žatce,
které je naplánováno na 27. června od 17
hodin v zasedací místnosti radnice. Další
pak bude hned po prázdninách 5. září.
Další pracovní sobota pro veřejnost
na MěÚ Žatec se uskuteční 27. července. Úřadující pracoviště budou tradičně
na radnici na náměstí Svobody i v budově v ulici Obránců Míru.

Z jednání Rady
města Žatec

Rada města Žatce na svém poslední
jednání v minulém týdnu mj. schválila
ceník k Nařízení města Žatec o placeném
parkování. Jedná se o Smetanovo náměstí, kde vznikne páté placené parkoviště.
Poplatek je stejný jako u všech předchozích, to je 5,- Kč za každou započatou
půlhodinu. To platí pro všední dny od 8
do 16 hodin.
Plánované opravy komunikací pro rok
2013 začaly v ulici Studentská I. etapou,
která končí příští týden. Současně již
následuje druhá, která skončí 10. července. Další akcí je oprava nástupišť
a chodníků na autobusovém nádraží,
která má plánovaný termín od 1. do 25.
7. Během prázdnin se ještě uskuteční
opravy v ulici Svatopluka Čecha (od 26.
7. do 12.8.) a začne se s úpravami v ulici
Politických vězňů (12. 8.-12. 9). Firma
Stavkom pak od 9. do 30. září má tyto
akce dokončit v ulici Volyňských Čechů.

COOLturní léto v Žatci

Foto Jan Novotný

Jak vyjde
Žatecký týdeník

Most v obci Stránky na Žatecku byl uzavřen v důsledku vydatného deště.
V současné době je již opět zpřístupněn.

Blesková
povodeň zasáhla i Žatec
Česko postihla letos začátkem června
druhá největší povodeň, která napáchala
několikamiliardové škody. Přestože Žatecko bylo ušetřeno kalamit, jaké byly
v povodích Vltavy a Labe, hasiči měli
napilno i tady. Paradoxně nejvíce zasahovat museli v neděli 9. června v době,
kdy velká voda se už valila údolím Labe
do Německa a u nás začala opadat.
Voda přišla nečekaně
Způsobil to náhlý intenzivní déšť.
Krizový štáb OPR Žatec a povodňová
komise zasahovaly velice operativně.
„Zprávu o příchodu prudkého deště
jsme dostali v 15 hodin, za další dvě
hodiny jsme už měli zprávy z prvních
postižených míst, kam jsme se hned
vydali,“ informoval místostarosta Žatce
Jan Novotný. Členové řešili nejpotřebnější věci pro zajištění techniky a zásahů.
„Výbornou práci odvedli dobrovolní
hasiči hlavně Žatce a Libočan. Nejvíce
postižené byly lokality v obcích Radičeves, Miličeves a další, kde se muselo
okamžitě zasahovat.“
Tradičně nejvíc se rozlila jindy nenápadná Blšanka a vytopila několik domů
při svém toku. Nejvíce z břehů vystoupila
v obci Stránky, kde byla přerušena cesta
a ohrožen most. Průtok vody byl v tu
chvíli přes 70 krychlových metrů za vteřinu(!), to je více než dvojnásobně vody,
kolik běžně protéká Ohří v Žatci. Není
divu, neboť během pouhé půl hodiny
spadlo 25 milimetrů srážek na metr.
Voda se valila i z polí a strání na jiných
místech daleko od potůčků. Nejvíc to postihlo obyvatele Lučanské ulice v Žatci,
pod Tyršovou ulicí se dala do pohybu
stráň a v Bezděkově ujel svah pod silnicí.
Značnou škodu hlásí z Nečemic, kde
kvůli sesuvu půdy u kostelní zdi museli
uzavřít silnici na Kounov.
V tu dobu již pomáhala v nejvíc ohrožených oblastech stovka vojáků ze Žatce.
Obětavě zasahovali v Praze, Roudnici,

Ústí n. L., Hřensku…
Během následujících dnů voda opadla
a život se vrací do všedních starostí.
Chmelaři odhadují škody jenom v Žatecké oblasti na 90 milionů korun, když tu
bylo zaplaveno 180 ha chmelnic, z toho
téměř polovina je nenávratně zničena.
V celé ČR to bylo 530 ha, což je více než
10% plochy všech chmelnic v republice.
Humanitární pomoc
Na pomoc lidem v zaplavených oblastech uspořádalo město Žatec společně
s ČČK Teplice humanitární sbírku.
Na radnici a k Chmelovému majáku
přiváželi občané nejpotřebnější věci
počínaje baleními pitné vody až po desinfekční prostředky. První část sbírky,
která začala 7. června, již putovala tam,
kde lidem pomůže. „Odváželo ji vozidlo
Žatecké teplárenské, která ho pro tento
účel poskytla bez náhrady,“ prozradila
tajemnice krizového štábu Helena Šmeráková. „Byla v tom i materiální pomoc,
kterou k naší sbírce přidala ZŠ T.G.
Masaryka z Podbořan. Všem občanům,
kteří se připojili k této humanitární
sbírce, chceme upřímně poděkovat.
Předpokládáme, že podle možností
ještě odešleme další materiální pomoc
postiženým. Sběrná místa jsou do neděle
23. 6. v Infocentru na radnici a v recepci
ChChP u Chmelového majáku.“
Velká voda kdysi
Okolí královského města Žatec postihla naposledy velká voda v roce 1981, kdy
Ohře mj. strhla dřevěnou lávku u koupaliště. Historicky největší povodeň tu
byla podle kronik v roce 1582, která si
vyžádala 150 obětí. A na Žatecku byla
nejtragičtější povodeň po dvoudenních
deštích koncem května 1872. Nejkrutější
daň si tehdy vyžádala Blšanka, v jejíchž
vodách přišlo o život více než sto lidí,
z toho nejvíce obětí bylo v Holedeči 41
a v Železné 26.
Jaroslav Kubíček

V letošním roce bychom rádi pravidelně uveřejňovali v Žateckém týdeníku
a na webu www.mesto-zatec.cz tématické články o tom, co významného se
v jednotlivých oblastech podařilo úspěšně realizovat v období 2011-2012 a co
se připravuje na rok 2013.
Cílem těchto článků je ukázat široké využití této technologie kina i v letních
veřejnosti v Žatci i jeho regionu, že se měsících v prostoru přírodního amfitespolečně daří vybudovat něco pozitivní- átru v ulici Vrchlického. V roce 2012
ho, co má navíc i oporu v dlouhodobých zde byla tato nová technologie poprvé
vizích města. Pro všechny tyto informace použita.
Postupně se doplnila audio technika
bude spojujícím bodem motto a logo
„Žatec srdce regionu“, které je metou a projekce v digitální kvalitě obrazu byly
našeho snažení. V příštích číslech se započaty. Také zde mohou lidé zhlédnout
můžete těšit na informace z oblasti většinu filmů v premiérových termínech.
kultury, životního prostředí, dopravy atd. V loňském roce navštívilo Letní kino více
Případné reakce můžete směřovat na ad- jak 5000 návštěvníků.
V letošním roce přišla na řadu invesresu redakce tydenik@mesto-zatec.cz.
tice do opravy a rozšíření střechy podia
Městské divadlo a kino
Budova divadla prošla v posledních a jeviště v Letním kině. Po zakreslení
letech mnoha úpravami. Po nástupu potřebných projektů byla zahájena
ředitele Martina Veselého před osmi lety stavba. Ta si vyžádala investici větší
bylo provedeno mnoho změn interiéru než 1 000 000 Kč. Rozšířena byla cela rozšířena činnost této instituce. Po- ková plocha střechy a upraveny byly
stupně byly vyměněny divadelní sedač- také betonové plochy v okolí jeviště.
ky, opony, koberce a opraveno mnoho Díky těmto změnám se zde mohou
konat také kulturní a společenské akce.
dalších částí budovy.
Zcela kompletní změny byly provedeny Letošní sezona byla zahájena novým
v audiotechnologii a částečně i v osvět- festivalem s názvem Gothic Theatre.
lovací technice. Před více než pěti lety Provoz kina byl zahájen již v červnu,
bylo v budově zavedeno také Digitální kompletní program a činnost zaměstkino. To v prvních dvou letech provádělo nanců divadla najdete vždy na www.
projekce pouze o víkendu a uvádělo divadlozatec.cz .
Městské divadlo zajišťuje nejen kulpouze starší filmy. Hned od začátku
se také Žatečané zapojili do projektu turní a společenské pořady v budově
Met In HD, tedy přímých přenosů divadla, Jitřenky a letního kina, ale je
z Metropolitní opery. Na podzim roku i pořadatelem celoměstských akcí. Kaž2010 byla v budově divadla provede- doročně na konci dubna je pořádán slet
na kompletní rekonstrukce a výměna čarodějnic v prostoru areálu K500, poté
elektroinstalace. Město zde investovalo následuje v polovině května festival mažoretek na náměstí Svobody a v letním
částku 10 000 000 korun.
V lednu roku 2011 byla doplněna kině, pravidelně v začátku měsíce června
Digitální technologie splňující všechny je pořádána kulturní akce k zahájení
potřebné normy. Od té doby nabízí Di- sezóny v letním kině.Vrcholnou událostí
gitální kino většinu filmů ve světových je pak akce s nadregionálním rozsahem
nebo českých premiérách. Na rozšíření – Dočesná. Na závěr roku každoročně
technologie byla získána také dotace organizuje Městské divadlo Adventní
z Ministerstva Kultury v částce 900 000. týden na nám. Svobody a v poslední den
Již od začátku se počítalo s možností roku slavnostní večer s ohňostrojem.

V letním měsících je opět na co se těšit!
Připraveno je promítání českých filmů
kinematografu bratří Čadíků na náměstí
Svobody, hudební večery v restauraci
U Orloje, letní kino, program pro děti
i dospělé v Regionálním muzeu K. A.
Polánka a Městské knihovně, otevřené
koupaliště, sportoviště a spousta dalších 1) Částečnou uzavírku silnice 3-22541
do 12/2013.
možností volnočasových aktivit. Léto
v obci Nečemice u kostela sv. Bartolo- 2) Úplnou uzavírku silnice III/22541
již tradičně vyvrcholí Dočesnou, která
měje - zúžení jízdního pruhu- vyznav úseku Nečemice - Kounov pro voletos nabídne pestrý hudební program.
čeno dopravním značením. Dopravní
zidla nad 3,5 t s termínem platnosti
Všechny akce jsou zveřejněné na www.
omezení bude platné do doby dokondo 12/2013 (sesuv svahu v Nečemiinfozatec.cz .
čení sanačních prací s předpokladem
cích)
3) Úplnou uzavírku silnice č. II/250
v ulici Lounská v Žatci v prostoru
železničního přejezdu u autobazaru
v termínu od 08,00 hod. dne 30. 06.
Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, region Žatec, pod záštitou hejt2013 do 20,00 hod. dne 02. 07. 2013.
mana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka, CV SČVP Praha, KVV Ústí
Obousměrná objízdná trasa bude
nad Labem, MěÚ Žatec, Památník Lidice, ČSBS OV Žatec, ČsOL Žatec,
vedena z křižovatky ul. OsvobodiKonfederace politických vězňů
telů - Plzeňská přes obec Velichov,
Vás zve na pietní akt k 70. výročí vyZájemci o účast na celostátním
směr Žiželice - PZ Triangel - MÚK
pálení Českého Malína na Volyni, který setkání se přihlásí v kanceláři ČSBS
Bitozeves, zde s odbočením směr
se uskuteční 13. července, u památníku a ČsOL v Žatci, Lva Tolstého 969
Staňkovice. Uzavírka je realizována
u hřbitova v Žatci.
písemně, osobně nebo telefonicky
z důvodu generální opravy železničProgram: 11:00 Pietní akt, 12:00 v pondělí a středu od 10 – 12 hodin,
ního přejezdu.
První část z humanitární sbírky občanů Žatecka do oblasti postižené poPřesun do kulturního domu Moskva, tel. 415 710 734. Příspěvek 150 Kč
Odbor dopravy a silničního vodní odvezl minulý týden Josef Herget vozidlem, které k cestě poskytla
13:00 Celostátní setkání členů SČVP na pohoštění uhradíte při prezenci.
hospodářství Městského úřadu Žatec bezplatně Žatecká teplárenská.

Upozorňujeme řidiče na následující
dopravní omezení v Žateckém regionu:
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Galerie Sladovna připravuje výstavu i setkání

Žatecký týdeník

Úklidem pomáhají svému městu

Piráti v Žatci 22. června organizují další úklidovou akci, na kterou zvou
dobrovolníky se zájmem o místní životní prostředí. Uklízet se tentokráte
bude v lokalitách pod městskými hradbami. Sraz je v 10 hodin v ulici
U Odborů (park naproti autobusového nádraží).
Piráti organizují další dobrovolnický městských hradeb. Později přicházejíúklid města Žatce a zvou všechny cí budou navigovat šipky. Pro všechny
dobrovolníky, aby pomohli ulehčit pracanty je připraveno pití a svačina.
ekologické situaci ve městě. Úklid Pracovní pomůcky a náčiní na místě
tentokráte proběhne v souladu s vý- pro každého jsou samozřejmostí.
sledky facebookové ankety v pro- Rukavice, pytle, nářadí a odvoz odstorách pod městskými hradbami. padků zajistí Městský úřad v Žatci
Nachází se zde problematické lokality v koordinaci s Technickou správou
zahlcené PET lahvemi, igelitovými Města Žatce.
pytlíky a komunálním odpadem (malé
„Úklid kolem Ohře, který jsme orčerné skládky). Na minulou akci ganizovali na jaře zaznamenal velký
Piráti uklízí Žatec u Ohře dorazilo ohlas i dobrou návštěvnost. Slíbili
přes 20 občanů, kterým se podařilo jsme tehdy, že v podobných aktivitách
uklidit skoro 2 kilometry dlouhý úsek budeme pokračovat a rádi bychom
a nashromáždit 100 pytlů odpadků. úklidy města organizovali pravidelVýrazně tak ulehčili ekologické situaci ně,“ říká Radek Holodňák, předseda
v povodí naší řeky. Kromě toho to byla místního sdružení Pirátů Žatec. „Tenale také zábava, příležitost setkat se tokrát o místě, kde se bude uklízet,
s přáteli a strávit den v přírodě, navíc rozhodla sama veřejnost v hlasování
prospěšnou činností. Napříště tomu na Facebooku. Zřejmě vnímají lokality
nebude jinak.
pod Libočanskou brankou, Husitskou
DIDGERIDOO a doplní to besedou.
Pokud Vás naše nabídka zaujala,
Úklid
poté
povede
trasou
podél
baštou apod. jako problematické.“
Svými aktivitami naplňuje principy rádi Vás uvítáme v naší Galerii Slalidství a své poznání a schopnosti dovna v Žatci.
předává dál.
Alex Gižynski, Galerista
Ekologické centrum Žatec o. s. vem po sedmi letech užívání vybavení
získalo příspěvek ve výši 27.500,- Kč byla hlavním důvodem nezbytnosti
z fondu Ústeckého kraje na pořízení řešit nastávající situaci. Úspěšné
kancelářského a technického zařízení. získání neinvestiční dotace vytvořilo
Vyzkoušejte 4K kartu při výletě po Dolním Poohří pro sebe, dítě nebo celou rodinu!
Veškerá dosud užívaná výpočetní tech- podmínky pro další bezproblémové
Někteří turisté si jistě vzpomenou, že 3k karta byla společný produkt měst kojeni s tímto systémem. Pokud se nika, tiskárna, kancelářský nábytek fungování kancelářského zázemí ekoKadaň a Klášterec nad Ohří. Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s. tento osvědčí, tak bychom jej rádi rozšířili a další kancelářské vybavení žatecké- centra, přispělo k zachování kontinuiúspěšný produkt v loňském roce převzala a v letošním provedla několik v příštím roce i do dalších oblastí ho ekocentra bylo pořízeno v rámci ty poskytovaných služeb a umožnilo se
drobných změn. Tou první je přejmenování na 4K kartu. Ptáte se proč? Ústeckého kraje a případně ji propojili projektu „Ústecký kraj, kraj přírody nadále zaměřovat na další přednostní
Odpověď je snadná. Stačí se podívat na níže uvedená loga a určitě Vás se saskou ErzgebirgsCard.
i člověka“ financovaného z OPRLZ pořizovaní vlastního terénního prato napadne. Číslice 4 totiž znamená počet kamenů v logu projektu Brána
Pořízení systému a prezentace 4K a je dosud ve vlastnictví občanského covního vybavení – pil, křovinořezů,
do Čech, který dal základ ke vzniku oblasti Dolního Poohří.
karty je podpořeno z ERDF (Ev- sdružení Ekodomov Praha, které bylo sekaček a dalšího speciálního nářadí
Další změnou je nový systém, který Hrad Jimlín, Městská věž v Žatci, ropského fondu regionálního roz- místním nositelem tohoto projektu. a zařízení.
využívá IT technologií. Naší snahou Kadani a Jirkově, Městské sklepy voje - Fond malých projektů Cíle3/ Končící nájemní smlouva s EkodomoIng. Přemysl Hautke, EC Žatec
byla jednoduchá dostupnost karty v Jirkově, Městské muzeum v Kada- Ziel3 2007 – 2013) prostřednictvím
a její pořízení. Návštěvník tedy zašle ni a další, jejichž přehled naleznete Euroregionu Krušnohoří v rámci
SMS zprávu ve tvaru DADP na číslo na www.4kkarta.cz.
projektu „Historická místa a města
90206 a následně obdrží unikátní kód.
Třetí novinkou 4k karty je pouze její Euroregionu krušnohoří – Dolní
Ten nahlásí při platbě za kartu a při jeden typ, a to 3denní, tedy 1. den dle Poohří a Saigerhütte Olbernhau“ č.
každém vstupu do daného zařízení aktivace a následně 2. a 3. den 24 ho- 0636.02/190213/1/06.
a získá bezplatný vstup do zhruba 30 din s cenovým rozpětím 190Kč/1 dítě,
Libuše Novotná Pokorná
turistických atraktivit a služeb v ob- 290Kč/1 dospělý a 590Kč/ rodinná (2
ředitelka Destinační agentury
lasti Dolního Poohří a Krušnohoří. dospělí+2 děti do 15 let). Nejde tedy
Dolní Poohří
A která to jsou? Podkrušnohorský o klasickou papírovou kartu, ale jedmobil: 731 086 714
zoopark v Chomutově, Chrám Chmele ná se spíše o virtuální kartu, která je
e-mail: info@dolnipoohri.eu
a Piva v Žatci, Zámek Klášterec nad první svého druhu v České republice.
www.dolnipoohri.eu
Ohří, Červený hrádek v Jirkově, Nový
Věříme, že návštěvníci budou spowww.branadocech.cz
Přátelé a milovníci umění. Pestrý
program připravila Galerie Sladovna
v Žatci v tomto měsíci pro své návštěvníky, kromě již celorepublikově
známé výstavy obrazů současného
umění ze soukromé sbírky manželů
Zemanových, jejíž ucelenost a kvalita
je mimořádná, nabízí různé doprovodné programy a krátkodobé výstavy,
zaměřené také na tvůrčí aktivity našeho regionu.
Do konce června zde vystavujeme
fotografie s názvem Cesta Marie Brožkové spolu s obrázky Karly Řehákové
s názvem Indiánskou stezkou.
Těší nás, že se v naší galerii představí výběr mladých studentů z katedry
designu textilní fakulty v Liberci
výstavou svých semestrálních prací.
Vernisáž proběhne 26.6. od 17.30 hod
a samotná výstava potrvá do 25.srpna.
Je vaším snem stát se módním návrhářem nebo textilním designérem?
Pak vás může i tato výstava inspirovat
k atraktivnímu povolání.
Zajímavé setkání proběhne 28.června s osobnosti Josefem Šponiarem,
který rozezní galerii nástroji zvanými

Neinvestiční dotace pro žatecké ekocentrum

4K Karta – turistický produkt Dolního Poohří pro sezonu 2013

Žatecké koupaliště zahájilo v pátek svoji oficiálně první sezonu, když loňská
ještě byla nultá ve znamení zkušebního provozu. Letos je v areálu zprovozněno navíc hřiště na minigolf a je rozšířen provoz občerstvení, zkvalitněny
jsou i travnaté plochy, které se vysévaly před rokem. Návštěvníci mohou
také využívat sousedního sportoviště s in-line dráhou.

Provozní doba a vstupné na koupališti
v Žatci pro sezónu 2013
Termín otevření:
Otevírací doba:

1.6. 2013 nebo později dle klimatických podmínek
Po – Ne
9:00 - 20:00
Celodenní vstupné:
Odpolední vstupné (od 15:00):
60 Kč – dospělí a děti nad 150 cm
40 Kč – dospělí a děti nad 150 cm
40 Kč – děti, senioři nad 65 let, ZTP, 30 Kč – děti, senioři nad 65 let, ZTP,
ISIC
ISIC
Děti do 100 cm zdarma v doprovodu Děti do 100 cm zdarma v doprovodu
rodičů
rodičů
150 Kč - Rodinné vstupné (2 dospělí 120 Kč - Rodinné vstupné (2 dospělí
+ 2 děti)
+ 2 děti)
Pozn.: k ceně vstupného bude účtovaná záloha na čipové hodinky ve výši
100 Kč, zpoplatněný tobogán 5 Kč/jízda

Provozní doba a vstupné na sportovišti
v Žatci pro rok 2013
Termín otevření:
Provozní doba:

15.5. 2013
Po - Ne
9 : 0 0

Činnost
Inline dráha
Použití hracích prvků
Hokejbalové hřiště
Hokejbalové hřiště + osvětlení
Tenisový kurt
Tenisový kurt + osvětlení
Šatny + sprcha 1-10 lidí
Šatny + sprcha 10 lidí a více
Pujčovné sportovního náčiní
Juniorská raketa
Seniorská raketa lehčí
Seniorská raketa těžší
Tenisové míčky

Žatecký
týdeník

Týdeník je zpravodajem města Žatec. Vydavatel: Město Žatec Adresa redakce: Městský úřad Žatec, náměstí
Svobody čp. 1, PSČ 438 01. Tisk: AKORD Chomutov s.r.o., Tiskovina je evidována Ministerstvem kultury ČR
pod značkou MK ČR E 17212. Kontaktní telefon: 415 736 115. Příjem inzerce v kanceláři Infocentra MěÚ
Žatec v úředních hodinách, telefon 415 736 156

Sazba za hodinu
zdarma
zdarma
300 Kč
400 Kč
100 Kč
200 Kč
50 Kč
100 Kč
30 Kč
40 Kč
50 Kč
10 Kč

2

1

:

0

0

Sazba na den

Vratná
Vratná
Vratná
Vratná

záloha
záloha
záloha
záloha

100 Kč
100 Kč
100 Kč
50 Kč

Vážení čtenáři, své dotazy, podněty a připomínky zasílejte
na e-mailovou adresu tydeník@mesto-zatec.cz, nebo na adresu Městský úřad Žatec, náměstí Svobody čp. 1, Žatec
438 01 a materiál označte slovem TÝDENÍK.
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letní kino Žatec

řádková inzerce
n Pronajmu nově zrekonstruovaný
podkrovní byt 2+kk v cihlové zástavbě
v Žatci. Vše nové, krbová kamna, samostatný plynový kotel, kombinovaná
lednice, pračka. Kauce ve výši 10.000,Kč. Tel. 777 66 22 33
n Pronájem kancelářských prostor. Nabízíme k pronájmu kancelářské prostory v administrativní
budově CHMELAŘSTVÍ, družstva
Žatec, ul. Mostecká 2580 v Žatci.
Jedná se o samostatné kanceláře (cca
18m2), nebo o propojení dvou i více
kanceláří. Cena za pronájem vč. poskytovaných služeb je 120,-Kč/m2/
měsíc. V kancelářích je možné využít za příplatek tel. linku s vlastním
číslem, internet, úklid. Parkování je
možné před administrativní budovou.
Informace na tel. čísle: 415 733 203,
415 733 307, 602 416 138
n Prodej stavební parcely na samotě – Staňkovice, 4504 m2, 60,-Kč/m2.
Příjezd po polní cestě. Tel. 731 914 884
n Prodáme rodinný dům se zahradou v Žatci v Podměstí, klidná lokalita
u měst. parku. Přízemí: 1+3, lodžie,
patro 1+2, lodžie. Velká garáž + dílna a technické místnosti. Vytápění ÚT
s novým plyn. kotlem + krbová kamna. Dům je ihned k nastěhování. Cena:
2.800.000,- Kč. Kontakt: 728 554 994,
774 818 787
n Prodám byt 3+1 v osobním vlastnictví, 72 m 2, klidná lokalita Žatec
– Podměstí, zateplený, bezbariérový
vstup, 3. patro s balkonem. V blízkosti
školka, škola, nákupní centrum, dětské
hřiště. Cena 599 tis. Kč + poplatky. Tel.
736 212 428. RK ne.
n Prodám byt 4+1 v OV s lodžií,
v Žatci, Lípová ul., 86 m2, 6. patro.
Cena 720.000,-. Dohoda možná. Tel.
728 252 426

Poděkování
n Děkuji, i za naše klienty, městu
Žatec za podporu projektů komunitního
plánování „Všude dobře, doma nejlépe“
a „Snazší život s hendikepem“. Prostředky byly využity v souladu s určením
a jsem ráda, že můžeme potřebným občanům našeho města půjčovat kyslíkový koncentrátor. To umožní, aby se lidé
mohli dostat dříve domů z nemocnice
a měli i doma péči, kterou potřebují.
Alena Krátká, Arnika – Komplexní
domácí péče

Country večery ve dvoře

Dvůr u Svatého Jakuba v Žatci (Jakubská ulice cca 200 m od Kruhového
náměstí), který byl veřejnosti představen
o Velikonocích, pořádá hudební večery
převážně stylu country. Další z nich je
na pořadu v sobotu 22. června od 20
hodin, kdy se představí kapela Kavalíři.

Kinematograf
bratří Čadíků

opět na náměstí Svobody
Stejně jako v loňském roce se i letos
o prázdninách uskuteční v Žatci Filmové léto na náměstí Svobody. Pojízdný
kinematograf bratří Čadíků nabídne
divákům filmy:
18. 7. Signál
19. 7. Probudím se včera
20. 7. Perfect Days
21. 7. Okresní přebor - Poslední zápas
Pepika Hnátka
Promítání je od cca 21,30 hod, vstupné dobrovolné.

Farmářské trhy

pokračují i o prázdninách na náměstí Svobody v Žatci. Čerstvé produkty
českých pěstitelů, chovatelů a výrobců
jsou k prodeji právě dnes, pak 4. a 17.
července a 1. a 15. srpna.

Rozloučení
27.5.
		
28.5.
29.5.
31.5.
		
1.6.
3.6.
		
5.6.
		
7.6.
		
		
8.6.

Františka Svobodová
Evžen Nevečeřal
Ing. Marcela Šťastná
Václav Vyskočil
Marta Jachňuková
Milada Maixnerová
Vlasta Vaváková
Anna Pichlová
Josef Kabát
Václav Licinberk
Vladimír Pilař
Miloslav Čermák
Miroslav Slabý
Jana Žáčková
Jana Binderová

92
59
46
76
88
81
91
84
65
76
84
56
83
35
73

let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let

Letní kino v Žatci nabízí velice kvalitní zážitek projekcí filmů v digitální kvalitě obrazu a v prostorovém zvuku DOLBY 5.1. Během jara byla také opravena a rozšířena střecha na plátnem. Opraveny a natřeny jsou dřevěné sedačky.
Většina projekcí je v premiérových termínech. Postupně budeme reprízovat také starší úspěšné tituly. Občerstvení je před projekcí vždy připraveno.
21.6. a 30.6.

22.6. a 28.6.

23.6.
Žatečanka kapelníka Jaroslava Filípka rozezpívala v neděli Chrám chmele
a piva před televizními kamerami. ČT natáčela pořad o Žatci v tomto unikátním zařízení, kde nemohla chybět dechovka a nadšení posluchači. Jak se pořad
povedl, posoudí diváci na podzim, kdy bude pořad zařazen do vysílání ČT.

Nejlepší tancovali pět hodin

Muž z oceli

21:30

Po zániku země

21:30

Podfukáři

21:30

Akční / Dobrodružný / Fantasy / USA / 2013/ 148 min / Cz titulky
Příběh a charakter Supermana je jedním z nejúznávanějších superhrdinů všech
dob. Opět se setkáme s postavou mladého žurnalisty Clarka Kenta, který je
na Zemi poslán z planety Krypton.
Vstupné: 120,Sci-Fi / Akční / Dobrodružný/ USA / 2013 / CZ titulky / Přístupné od 12 let
V novém filmu režiséra M. Night Shyamalana, kde si opět zahrají otec a syn
Smithovi. Po úspěšném dramatu Štěstí na dosah je tentokrát uvidíme v rolích
otce a syna v postapokalyptickém dramatu After Earth, kde musí na opuštěné
planetě Zemi mladý Kitai zachránit svého otce Cyphera, umírajícího v kokpitu
zřícené vesmírné lodě.
Vstupné: 130,Thriller / USA/ 2013 / CZ titulky / Přístupné od 12 let
Tým Iluzionistů podniká bankovní loupeže při svých vystoupeních a penězi pak
odměňuji své diváky. Do úkolu zjistit způsob krádeží se zapojí samozřejmě i FBI.
Režie: Louis Leterrier. Hrají: Morgan Freeman, Jesse Eisenberg, Mélanie Laurent,
Mark Ruffalo
Vstupné: 100,Pokračování na další straně

www.divadlozatec.cz

Druhý ročník Tanečního maratónu, který pořádala 8. června Základní umělecká škola Žatec za finanční podpory města, se konal ve sportovní hale Sever
za účasti 78 tanečníků, rozdělených do tří kategorií podle věku.
Všichni bojovali s nasazením a zá- Vlčková, 2. Nikola Michalíková, 3. Topalem, gratulace patří vítězům a také máš Charvát
poražení mají náš hluboký obdiv, že
Kategorie B – děti 9-13 let: 1. Nise nebáli vyzkoušet si vlastní fyzické kolas Kodak, 2. Karolína Hlaváčová, 3.
síly. Konečný čas 2. ročníku taneč- Klára Poláková
ního maratónu byl 5 hodin tance
Kategorie C – děti 15-18 let: 1. Franv kuse.
tišek Čihounek, 2.Věra Čipčalová, 3. VeKategorii A – děti 6-8 let: 1. Nikola ronika Hanzalová.

Prvňáčkové složili slib na rytíře

Slavnostní pasování prvňáčků na rytíře Řádu čtenářského uspořádala Městská knihovna Žatec 11. června v Městském divadle v Žatci za účasti starostky Města Žatec Zdeňky Hamousové, tajemníka městského úřadu Petra Vajdy
a také rodičů a prarodičů malých školáků.
Žáci každé třídy nejprve na jevišti spo- kladní školy ze Žatce i Tuchořic a celkem
lečně zazpívali či zarecitovali, složili čte- bylo odpasováno 245 prvňáčků. Zvláštní
nářský slib a poté byli pasováni na rytíře poděkování zaslouží spolupořadatel akce
Řádu čtenářského skutečným rytířem. Městské divadlo Žatec, umělecká agenNa památku obdrželi pamětní medai- tura Armiger Petra Dočkala zastoupeli, knížku básniček a zároveň možnost ná Ladislavem Mikou v rytířské zbroji
bezplatného přihlášení do knihovny. a Základní umělecká škola za kostýmní
Slavnostního dopoledne se zúčastnily zá- spolupráci.
(kr, fr)

Děti z Alerga tančily před
kamerami v soutěži Česko se hýbe

Republikové finále soutěže Česko se hýbe ve školách plných zdraví, proběhlo
1. června v 02 areně pod záštitou Ministerstva školství a tělovýchovy České
republiky.
Protože je zdraví dětí jedním z hlavByl to opravdu nevšední zážitek.
ním cílů našeho programu, rozhodli Po dopoledním vystoupení, za které
jsme se, že se této akce zúčastníme. děti sklidily zasloužený potlesk, nás čeZ původních tří „týmů“ se hned dvěma kalo ještě velké překvapení. Naše děti
podařilo postoupit do O2 arény. Děti se s ostatními vystupujícími zapojily
ze třídy Fialek se představily s pohybo- do natáčení klipu pro Českou televizi.
vou skladbou Tančíme disco, Včeličky Sobotní účast v O2 areně byla opravdu
si připravily vystoupení s názvem Dob- veliká. Vystoupilo zde 2 500 cvičenců,
rodružství na moři. Držet palce dětem přijelo také 2 200 rodičů, k vidění bylo
a podpořit naší školu a město Žatec jeli 190 skladeb za celý den.
také rodiče dětí a paní starostka Zdeňka
Pedagogové mateřské školy
Hamousová.
Alergo Žatec

Pozvánka na Pietní akt

Konfederace politických vězňů ČR a Město Žatec Vás zvou u příležitosti 64.
výročí popravy členů skupiny Praha – Žatec na vzpomínkový akt, který se
uskuteční ve čtvrtek 18. července 2013 od 12:00 hod. ve vestibulu radnice,
náměstí Svobody 1, Žatec. Pamětní akt bude dále pokračovat vzpomínkou
u pamětní desky kpt. Sabely na Nákladní ulici u domu č.p. 397.

Festival svobodného filmu v synagoze

Žatečtí Piráti Vás i Vaše přátele zvou na první žatecký Festival svobodných
filmů, tedy na NOC S UNIKÁTNÍM FILMEM V UNIKÁTNÍCH PROSTORÁCH, do žatecké synagogy, která se letos otevřela po několika dlouhých
letech. Vstupné zdarma!
Jedná se o vůbec první promítání
20:00 Preview, beseda s tvůrci: MAv těchto prostorách. Oslavme poslední FIA The Movie
školní den s filmem! Startujeme v půl
21:30 BIG BUCK BUNNY ( http://
sedmé večer v pátek 28. června. Piráti www.csfd.cz/film/243807-big-buckv rámci festivalu uvedou snímky z ani- -bunny/ )
mované i dokumentární nezávislé pro22:00 SITA SINGS THE BLUES
dukce. Vrcholem večera bude promítání ( http://www.csfd.cz/film/249811-sitastrhujícího animovaného filmu na moti- -zpiva-blues/ )
vy indických bájí Sita Sings The Blues,
23:30 THE PIRATE BAY: AWAY
a dokument The Pirate Bay: Away from FROM KEYBOARD ( http://www.csfd.
Keyboard. Filmy doprovodí přednášky cz/film/327240-tpb-afk-the-pirate-bayo nezávislé kultuře a první české preview -away-from-keyboard/ )
filmu MAFIA The Movie, jehož autoři
VSTUP: ZDARMA
Akci pořádá místní sdružení České
přijali naše pozvání.
pirátské strany Žatec a Synagoga ŽaPROGRAM:
18:30 Zpřístupnění synagogy, pro- tec. Za laskavou podporu děkujeme
Městu Žatci. Mediálním partnerem
hlídka prostor
19:30 Přednáška: Svobodná kultura festivalu je http://regionalnitelevize.
cz/.
a fenomény nezávislé tvorby
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letní kino Žatec
27.6. a 4.7.

Světová válka Z

29.6.	Neuvěřitelná dobrodružství Tada Stonese

3.7.

5.7. a 18.7.

6.7. a 12.7.

7.7.

11.7. a 25.7.

13.7. a 19.7.

21:30

Animovaný / Dobrodružný / Komedie /Španělsko/ 2012/ 90 min / Cz dabing
Tad, snílek pracující na stavbě, je díky záměně za slavného archeologa poslán na expedici do Peru. S pomocí Jeffa - svého věrného psa, neohrožené
archeoložky, němého papouška a podvodníčka, se pokusí zachránit bájné
Ztracené město Inků před zlou skupinou lovců pokladů.
Vstupné:100,-

Star Trek: Do temnoty

Sci-Fi / Dobrodružný / Akční / USA / 2013 / 132 min / CZ titulky
Posádka lodi Enterprise, asi nejznámějšího filmového vesmírného korábu,
vyráží na další misi, která tentokrát povede do temnoty. Znovu jí bude velet
velezkušený „kapitán“ J. J. Abrams, který před třemi lety skomírající sci-fi
legendu Star Trek úspěšně resuscitoval. V pokračování se s pouhým udržováním kurzu nespokojil, a tak vznikl film, který ve všech ohledech splňuje
nároky kladené na jeden z nejočekávanějších titulů roku. Protože kapitán
James T. Kirk (Chris Pine) je stále horkokrevný a nedisciplinovaný rebel,
způsobil drobnější galaktický incident, který by za normálních okolností
skončil jeho degradací. Podmínky na rodné Zemi ale normální ani zdaleka
nejsou. Došlo totiž k bezprecedentnímu a devastujícímu útoku na Hvězdnou
flotilu (Organizace spojených národů budoucnosti) a posádka Enterprise se
nabídne, že dopadne pachatele, záhadného intergalaktického teroristu Johna
Harrisona (Benedict Cumberbatch). Půjde o její dosud nejnáročnější misi,
protože se vydají do míst, kde je ta nejtenčí hranice kamarádstvím a nepřátelstvím, pomstou a spravedlností, klidnou budoucností a ničivou válkou, jež
může zničit celý náš vesmír.
Režie: J.J. Abrams. Hrají:Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana, Simon
Pegg, Anton Yelchin, Karl Urban,
Vstupné: 120,-

Univerzita pro příšerky

21:30

Já padouch 2

21:30

Martin a Venuše

21:30

Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný / USA / 2013 / CZ dabing
Už od té doby, kdy byl Mike Wazowski jenom malé monstrum, snil o tom,
že se stane úspěšnou příšerkou. A všichni přeci vědí, že ty nejlepší příšerky
pocházejí z Univerzity pro příšerky.
Vstupné: 130,Animovaný / Komedie / Rodinný / USA/ 2013 / CZ Dabing / Přístupné
Může být napravený padouch vůbec ještě zábavný? Když vypráví pohádky
na dobrou noc? Když se bojí o nevinnost své nejstarší dcery? Když už nechce
vůbec nic ukrást? Gru naštěstí neskončí jako obyčejný civil, protože v jeho
nitru se stále ukrývají schopnosti, které by leckdo rád využil. Jako například
šéf mocné Antipadoušské ligy, Silas Velezadek (To příjmení nekomentujte,
nemá to rád).
Vstupné: 120,Komedie / Romantický / Česko / 2012 / 120 min / přístupné
Příběh filmu začíná před 10 lety, na vernisáži obrazů, kdy se mladá a nadějná
výtvarnice Vendula (Kristýna Boková) seznámí se svým budoucím partnerem
a manželem Martinem (Marek Taclík). Společně založí rodinu, mají dvojčata
– holčičky - předškolního věku a jednoho kluka, batole. Martin buduje kariéru
ve firmě vyvíjející hračky a Vendula se stará o rodinu. Martin je většinu času
v práci, snaží se zabezpečit rodinu, na kterou mu nezbývá čas, naopak Vendula
se stará o děti a chod domácnosti a nemá žádný prostor pro sebe.
Režie: Jiří Chlumský. Hrají: Marek Taclík, Kristýna Boková-Lišková, Zuzana
Stivínová ml., Tomáš Hanák, Tereza Chlebovská, T. Matonoha. Vstupné: 90,-

Pacific Rim - Útok na Zemi

S

tarostka města Zdeňka Hamousová dekorovala starší dorostence Slavoje Žatec medailemi krajských přeborníků. Na snímku právě předala medaili Janu Hynkovi, který v sobotu skoroval za starší i mladší dorost. Jeden z největší zdejších talentů už má za sebou i několik startů za divizní muže.
Foto Jaroslav Kubíček

Muži Slavoje splnili očekávání
Poslední utkání fotbalové divize B mezi muži Žatce a Českého Brodu bylo
naplánováno na včerejšek (po naší uzávěrce). Bez ohledu na výsledek skončí domácí Slavoj v první polovině tabulky, pokud zabodoval, tak na 7. místě,
což je úspěchem mužstva.
Poslední tři neděle žatečtí fotbalisté nutě, kdy se prosadil střídající Lesniak
nehráli pro podmáčené terény, což je a vstřelil vítězný gól.
i případ včerejší dohrávky. Předtím do- n Úvaly – Žatec 2:0 (1:0)
hrávali své odložené utkání s SK TouDomácí rozhodli o výsledku branami,
žim na umělé trávě v Postoloprtech, které vstřelili v posledních minutách
následující týden prohráli v Úvalech obou poločasů.
u Prahy a v sobotu vyhráli nad domácí- n Lovosice – Žatec 0:2 (0:2)
mi Lovosicemi v utkání, které se kvůli
Hosté byli celé utkání lepším týmem
následkům povodně uskutečnilo na hři- a měli řadu gólových šancí. V brance
šti v Pokraticích.
si konečně zachytal Zaťko, ale poprvé
n Žatec – Toužim 2:1 (1:1)
nehrál ani jediný dorostenec, kterým
Na umělce v Postoloprtech dostali vrcholila úspěšná sezona doma. Vedoucí
v základní sestavě poprvé příležitost do- branku vstřelil Vávra po akci Lesniaka,
rostenečtí bratři Antonín a Jan Hynkové. druhou připojil Ali Osumanu z penalty,
Nejlepším hráčem byl Martin Vlk, který nařízené za vlastní sražení.
otevřel skóre už v 6. minutě, ale další
O chystaných změnách v mužstvu Slanejméně tři tutovky už nevyužil. Protože voje a přípravě na novou sezonu seznáhosté do přestávky vyrovnali, o vítězství míme čtenáře v dalším čísle, které vyjde
Žatce rozhodla až akce v poslední mi- až 18. července.
(jak)

21:30

Akční / Sci-Fi / Dobrodružný / USA / 2013 / Přístupné od 12 let / Cz dabing
Z moře se vynoří obrovské příšery Kaiju a pustí se do války s lidstvem, která
si vyžádá milióny životů a lidstvo na roky zatíží. Pro boj s Kaiju byla vyvinuta
speciální zbraň: masivní roboti zvaní Jaegers, kteří jsou simultánně ovládáni
dvěma piloty, jejichž mozky jsou propojeny neurálním mostem. Jenže i tihle
roboti se tváří v tvář nezničitelným Kaiju zdají být téměř bezmocní. Na pokraji
porážky nakonec síly bránící lidstvo nemají jinou možnost než obrátit svoji
naději směrem ke dvěma nečekaným hrdinům: bývalému pilotovi a nezkušenému nováčkovi, kteří se dají dohromady, aby společně řídli slavného,
nicméně zároveň zjevně zastaralého Jaegera. Společně budou čelit hrozící
apokalypse.
Vstupné: 100,-

Revival 21:30

Komedie / Česko/ 2013 /
Komedie Revival vypráví příběh čtyř muzikantů, jejichž rocková skupina
SMOKE se za nejasných okolností rozpadla v roce 1972, a kteří se – každý
z jiných důvodů – rozhodli pokusit o její velkolepý comeback. Důvody jsou
nejrůznější - peníze, touha po ztracené slávě, touha pomoci kamarádovi, ale
také strach z nemohoucnosti, nemoci a smrti.
Režie:Alice Nellis. Hrají:Bolek Polívka, Miroslav Krobot, Karel Heřmánek,
Marián Geišberg, Vojtěch Dyk, Zuzana Bydžovská, Jenovéfa Boková, Lucie
Žáčková.
Vstupné: 100,-

14.7.	Osamělý jezdec

20.7. a 28.7.

21:30

Sci-Fi / Horor / Akční / Drama / Thriller / USA / Malta, 2013
Jeden člověk se snaží zabránit konci lidské civilizace. O nic menšího ve výpravném thrilleru Marca Forstera nepůjde. Že se jedná o jeden z největších
filmů letošního roku,potvrzuje nejen obsazení Brada Pitta do hlavní role, ale
především vyjádření režiséra,mimo jiné tvůrce bondovky Quantum of Solace,
který prý nic tak velkého dosud netočil.Gerry Lane (Brad Pitt) pracuje pod
hlavičkou Organizace spojených národů jako expert na řešení nejrůznějších
krizových situací. Kdykoliv se někde na světě mimořádně vyhrotí místní
poměry, Gerry přijede a většinou dokáže identifikovat zdroj krize a nalézt
řešení na uklidnění situace. Tyto schopnosti se mu budou náramně hodit,
protože v podobnou horkou destinaci se právě proměnil celý svět. Lidstvo
začala ve velkém decimovat virová epidemie gigantických proporcí, a pokud
se ji nepodaří co nejrychleji zastavit, nebude už koho zachraňovat. Situace
je o to horší, že se virus projevuje nebývalou agresivitou nakažených, kteří
záměrně napadají ty, jimž se nemoc zatím vyhýbá.
Vstupné:120,-

21:30

Western / Akční / Dobrodružný / USA / 2013 / 151 min / Cz Dabing
Producent Jerry Bruckheimer a režisér Gore Verbinski, tvůrčí tým, který dal
vzniknout fenoménu filmové série Piráti z Karibiku, uvádějí film společností
Disney a Jerry Bruckheimer Films Osamělý jezdec, vzrušující dobrodružství
plné akce a humoru, které nabízí nový pohled na legendárního maskovaného
hrdinu. Indiánský bojovník Tonto (Johnny Depp) se dělí o dosud nevyřčené
příběhy, které způsobily proměnu Johna Reida (Armie Hammer), muže
zákona, v legendu spravedlnosti – společně s diváky se vydává na divokou
jízdu plnou velkolepých překvapení a humorných neshod, které musejí oba
rozpačití hrdinové překonat, aby dokázali společně bok po boku bojovat
s lidskou chamtivostí a korupcí.
Režie:Gore Verbinski. Hrají:Johnny Depp, Armie Hammer, Ruth Wilson, Tom
Wilkinson. CZ znění: Saša Rašilov, Petr Lněnička, Hana Igonda, Zdeněk
Hruška, Tomáš Racek,
Vstupné: 130,-

R.I.P.D. - URNA: Útvar Rozhodně Neživých Agentů

21:30

Akční / Komedie / Krimi / USA/ 2013 / Cz dabing / Přístupné od 12 let.
Mrtví policajti nemusí nutně skončit v nebi nebo v pekle. Když jsou dobří,
nast let. upují k URNA – Útvaru rozhodně neživých agentů. Tahle super tajná
jednotka dohlíží na to, aby „mrtváci“ nám živým neotravovali vzduch, ale aby
na věky odpočívali v pokoji. V režii Roberta Schwentkeho, tvůrce filmového
hitu Red, přichází do kin akční komedie ze stejné líhně, v níž se zrodili Muži
v černém nebo Krotitelé duchů. Nick Walker (Ryan Reynolds) byl elitním
detektivem, jenže pak to schytal během jedné akce a v odchodu na věčnost
mu nezabránila ani neprůstřelná vesta. Místo paní Zubaté na něj ale čeká
mimořádně strohá policejní důstojnice (Mary-Louise Parker), která mu
jako bývalému skvělému poldovi nabídne práci u URNA, Útvaru rozhodně
neživých agentů. V jejích řadách se vrátí na Zemi a bude ji čistit od neřádů,
kteří už dávno patří na onen svět, ale zuby nehty se definitivě brání.
Režie:Robert Schwentke. Hrají: Ryan Reynolds, Jeff Bridges, Kevin Bacon,
Robert Knepper
Vstupné: 110,-

www.divadlozatec.cz

D

en otevřených dveří na atletickém stadionu Mládí připravila na sobotu
15. června Základní škola Komenského alej s Atletickým klubem Žatec. Zájemci si mohli vyzkoušet běhy, hody vrhy pod dohledem atletických
trenérů, k dispozici byla hrací plocha a další pomůcky ke sportování. Značný zájem byl o házení na basketbalový koš. „Letos přišlo více zájemců než
na minulou akci, ale na rozdíl od loňska bylo nyní málo dospělých,“ shrnul bezprostřední dojmy za pořadatele Jan Barbora. Foto Jaroslav Kubíček

Tomáš Urban
a štafeta
ozdobou MČR

Předminulý víkend se uskutečnilo v Českých Budějovicích plavecké
mistrovství České republiky starších
žáků. Ze žateckých plavců zde doslova zazářil nadějný Tomáš Urban,
který se dokázal hned dvakrát probojovat na stupně vítězů. Nejlépe
zaplaval na trati 100m znak, ve které
obsadil parádní 2. místo a stal se tak
vicemistrem republiky. Bronzovou
medaili vybojoval na trati 100m motýlek a vrcholem pro Tomáše bylo 1.
místo ze štafety na 4x50m polohově,
kde spolu s D. Červenkou, M. Filkem
a J. Dvořákem dokázali skvělým závodem zvítězit!
Medaili stříbrnou přidali navíc také
ve štafetě na 4x50m volný způsob,
ve které skvěle zaplavali i mladší plavci R. Haišman a J. Seifert spolu s M.
Filkem a T. Urbanem. V individuálních
závodech atakovali medaile R. Pabiánová, která skončila smolně dvakrát
čtvrtá. Skvělé 4. místo si vyplavali
také F. Mach na trati 200P a M. Filek
na trati 50 VZ. Do první desítky v ČR
bezesporu patří také J. Dvořák (9.
na 200P), J. Seifert (8.místo na 100M)
a D. Červenka (7. na 200P). První
patnácku atakovali také: Š. Henrych
a J. Haišmanová.
(jk)

Dorostenci Slavoje Žatec rozbili pověru
Obavy sportovců, že nejtěžší krok před ziskem titulu je nejtěžší, postavili v sobotu zcela na hlavu fotbaloví starší dorostenci Slavoje Žatec. K titulu krajských přeborníků však potřebovali doma porazit Kadaň jakýmkoliv výsledkem.
Přestože už v 5. minutě je hosté po- Pohár vítězů jim předal poslanec Parlastrašili, když vyrovnali na 1:1, Slavojáci mentu ČR v roli předsedy krajského svase do nich tak zakousli, že v poločase zu FAČR Josef Tancoš, který na tomto
vedli 6:1! Svoji snahu pak korunova- trávníku před dvaceti lety také hrál dvě
li dokonalým fotbalovým koncertem, sezony za Žatec.
aby dosáhli nejvyššího vítězství v souŠkoda, že podle směrnic FAČR nemůže
těži v poměru 14:1. A to jim rozhodčí žatecký dorost postoupit do republikové
další dva góly neuznali a utkání o pár soutěže, neboť klub nesplňuje náročné
minut zkrátili.
podmínky. Tento kolektiv vedený trenéry
Před utkáním zástupci vedení klubu Vladislavem Hynkem, Radimem Laiblem
poděkovali pětici hráčů, kteří přecháze- a Alešem Nováčkem splnil sen několika
jí mezi dospělé (Průša Dominik, Hynek žateckých generací a měl by před sebou
Antonín, Hynek Vladimír, Hodina Mi- skvělou perspektivu. Za ním je v záloze
lan a Jakub Sýs) a po zápase pak celé- talentovaný kolektiv mladších dorostenmu mužstvu poděkovali jejich příznivci ců a další dvě žákovská družstva, která
a starostka města Zdeňka Hamousová tituly krajských přeborníků vybojovala
předala medaile krajských přeborníků. již před týdnem.

n Slavoj Žatec - Tatran Kadaň 14:1 (6:1)

Branky: Oppel 5, V. Hynek., Krabec, A. Hynek po 2, Hynek J., Pelikán,
Hassman
Sestava: Průša - Hodina - Hynek A. Hotěk - Krabec - Hassman - Sýs - Hynek
J. - Hynek V. Oppel - Pelikán, střídání:
Syrovátka, Svoboda

n Žatec – Kadaň 4:2 (0:2)

Mladší dorost, doplněný o několik
žáků, nezůstal pozadu. Přestože v poločase prohrával o dvě branky, otočil
výsledek ve svůj prospěch.
Branky: Zmrhal 2, Syrovátka a Hynek J. po 1.
Sestava: Pejša - Hrůza - Hotěk - Svoboda - Rubeš - Kozlík - Hynek J. - Syrovátka - Šimeček J. - Šimeček M. - Brynda, střídání: Zmrhal, Krahe, Nekolný,
Malý, Čonka
(jak)

