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Na náměstí se
opět tančilo

č. 16 na změnu sídla volební místnosti.
Dosud bylo sídlo OVK Cukrovar – jídelna,
Rooseveltova 922, Žatec, nově se bude sídlo OVK nacházet v BUDOVĚ HLAVNÍHO
NÁDRAŽÍ, Rooseveltova 699.
(HŠ)

Žatec nabídl o Dočesné bohatý
program a stánky ze 35 pivovarů

Mimořádný úřední den

Historické centrum královského
města Žatec hostilo v pátek a sobotu
tisíce návštěvníků z celé republiky
i mnoho zahraničních hostů při své
56. Dočesné.
Po oba dny všem přálo počasí, ať už
jen korzovali po zaplněných náměstích
a ulicích, nebo sledovali na některém
pódiu kulturní program z bohaté nabídky. „Vrcholem, soudě podle reakcí
návštěvníků, bylo vystoupení skupiny
MIG 21, která roztančila náměstí. Velký
ohlas měl Dalibor Janda a hlavně energií sršící neúnavná Američanka Dana
Fuchs,“ odpovídal za pořadatele ředitel
Městského divadla Martin „Víťa“ Veselý.
Veliký zájem byl také o vystoupení skupiny Františka Nedvěda, Rybičky 48,
nebo o koncert Václava Neckáře, který
tím tady slavil své 70. narozeniny. Své
příznivce pak v sobotu potěšila dechovka
Žatečanka kapelníka Jaroslava Filípka se
svými sólisty, která získává posluchače
i z řad mladších generací. .
Radost z příjemného tepla pochopitelně měli i zástupci 35 pivovarů, kteří
prodávali své výrobky pivuchtivým zákazníkům. Své zboží s úspěchem nabízel
i největší japonský odběratel žateckého
chmele a nechyběli ani největší tuzemští
výrobci. Součástí Dočesné byly i tradiční
soutěže v ručním česání chmele a tancem s korbelem piva na hlavě.

Dne 14.09.2013 proběhne na Městském úřadu v Žatci mimořádný úřední
den – sobota.
Úřední hodiny: 08,00 – 12,00 hod.
Úřadující pracoviště:
Budova radnice, nám. Svobody 1, Žatec:
podatelna, pokladna, matrika, evidence
obyvatel, úsek OP a CD.
Obránců Míru 295: pokladna, odbor
dopravy a silničního hospodářství.

Polánkovo muzeum opět
připravuje Den otevřených
dveří památek

V sobotu 14. září 2013 se v rámci Dnů
evropského dědictví opět bezplatně otevřou
žatecké památky.
Národním tématem letošního ročníku
jsou Památky v novém světle. Organizátoři proto zvolili netradiční představení
žateckých památek pomocí hudby. Změna
je i v době konání – letos budou památky
otevřeny od 13. do 18. hodiny. Těšit se
můžete na 9 otevřených objektů a 9 hudebních vystoupení.
Bližší informace na www.muzeumzatec.cz.

Slavnosti očima
záchranářů

Výstava Pivních etiket během Dočesné
Dne 7. 9. 2013 byla v infocentru
Chrámu Chmele a Piva slavnostně
zahájena mezinárodní výstava pivních etiket, která probíhá v rámci
společného projektu partnerských
měst Žatec a Thum pod názvem
„Pivní tradice Krušnohoří“/ „Biertradition im Erzgebirge“, č. projektu
0560.00/160812/1/03, který je financován z Fondu malých projektů

v Euroregionu Erzgebirge/Krušnohoří
v Programu na podporu přeshraniční
spolupráce mezi ČR a Svobodným
státem Sasko 2007-2013, Ziel 3/Cíl
3“. Výstavy se zúčastnili jak žatečtí, tak
thumští občané. Součástí slavnostního
zahájení byla i prohlídka celého areálu.
Výstava pivních etiket bude probíhat
do konce října 2013. Těšíme se na Vaši
návštěvu!

Jaká byla letošní sezona na koupališti

Foto Jaroslav Kubíček

Letošní žatecká Dočesná byla pro dobrovolné záchranáře většinu času klidná.
I letos byl na náměstí vedle chmelničky
postaven stan, k dispozici byla po celou
dobu i dvě sanitní vozidla s posádkami,
pro komunikaci se zdravotnickým operačním střediskem a se zdravotníky v terénu
byl zřízen také dispečink. Ošetřeno bylo
celkem 18 lidí, většina z nich ve zdravotnickém stanu na náměstí. Jednalo se
například o puchýře a bodnutí hmyzem,
z vážnějších stavů to byly dva kolapsy.
Během sobotního večera však byla obě
sanitní vozidla dobrovolných záchranářů plně vytížena. Kolem jedenácté hodiny
večerní byli zdravotníci na výzvu zdravotnického operačního střediska záchranné
služby vysláni téměř najednou ke dvěma
případům - údajně napadený muž v bezvědomí a silné bolesti břicha ženy. O chvíli
později posádka vyjížděla k pacientovi se
zlomenou čelistí, vzápětí byli záchranáři
voláni k dalšímu zraněnému s poraněním
na hlavě. Všichni byli po prvotním ošetření
předáni na chirurgické oddělení žatecké
nemocnice. Během Dočesné bylo sanitními
vozy dobrovolných záchranářů převezeno
celkem 7 osob.
Zdenka Uďanová, Přes 40 tisíc jízd zaznamenal v letošní sezoně turniket u 64 metrů dlouhého
Záchranáři Žatec, o. s tobogánu na žateckém koupališti.

S příchodem září byla v úterý 3.9. ukončena další úspěšná letní sezona v novém areálu koupaliště v Žatci. Provoz koupaliště oproti loňsku obohatilo nové
sportoviště, minigolfové hřiště, lepší kvalita trávníků a rozšířená možnost
občerstvení. Ceny vstupného zůstaly stejné jako v roce 2012, což se projevilo i na výsledné příznivé statistice návštěvnosti.
Od 15. června navštívilo areál kou- tzv. street workout (foto), do konce
paliště 19 tisíc platících osob, rekordem září ještě přibudou herní prvky pro
bylo 1083 návštěvníků 28. července. děti. Sportoviště tak vhodně doplňuje
provoz koupaliště i mimo
Na tobogánu absolvoletní měsíce.
vali návštěvníci přes 41
V těsném sousedství
tisíc jízd. V měsíci říjnu
areálu žateckého koupalise opět chystá provoz
ště a sportoviště s in-line
oblíbené sauny v tomto
dráhou by mělo do konareálu.
ce roku 2013 dojít také
Další možností trávení
k realizaci I. etapy stavby
volného času navazující
přímo na koupaliště je sportoviště, které asfaltové cyklostezky a in-line dráhy
obsahuje víceúčelová hřiště na tenis, o délce zhruba 1,2 km. Pro katastr města
volejbal a nohejbal, osvětlený asfaltový je navíc zpracována projektová dokuovál pro in-line bruslení, hokejbalové mentace na vybudování cyklostezky
hřiště, budovu zázemí se šatnami, a in-line dráhy v celkové délce 7 km.
Aktuální informace o provozu areálu
sprchami a WC. Sportoviště je i nadále
v září v provozu denně od 9 do 20 hodin. koupaliště a sportoviště, včetně otevírací
Již nyní mohou návštěvníci využít také doby a ceníku najdete na www.tsmzatec.
nové hrazdy pro venkovní posilování cz a www.mesto-zatec.cz.
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Partnerství mezi chmelařskými městy Poperinge (Belgie) a Žatec trvá již od roku 1964 a vytvořilo spoustu mnohaletých přátelství. Ve středu 4. září se na žatecké radnici sešlo u vynikajícího
belgického piva na neformálním setkání asi 70 osob.

oblékali. Vstupné: základní 30,- Kč,
snížené 20,- Kč.
Křížova vila, Zeyerova 344, tel.:
774 192 414, 415 710 389, E-mail:
vilakriz@muzeumzatec.cz

KULTURNÍ TIPY NA ZÁŘÍ 2013
Hlavní budova muzea, Husova 678 n Výstavy:
tel.: 608 200 697, E-mail: rmz@ „OVOCNÁŘSKÁ VÝSTAVA“: 27.
muzeumzatec.cz
– 28. 9. od 10:00 – 17:00. Prodejní
n Výstavy:
výstava výpěstků a různých produktů
„10 LET OBNOVENÍ TURISTIKY z jablek, hrušek a švestek. V rámci
V ŽATCI“: 14. 9. – 24. 11. Výstava je výstavy bude probíhat soutěž O nejpřipravena ve spolupráci s KČT Žatec krásnější jablko. Hodnotné ceny věk jejich desátému výročí obnovení čin- nuje firma Český porcelán, a.s. Dubí.
nosti. Fotografický a dokumentární „DAN RICHTER – 66 LET TVORprůřez činností i úspěchů jednotlivých BY. MALÉ NAHLÉDNUTÍ DO MAčlenů KČT. Vernisáž výstavy proběhne
v rámci EHD 2013 v sobotu 14. září
od 18:00.
„PRAVĚKÝ A SOUČASNÝ ŠPERK“:
probíhá do 13. 10. Expozice nabízí
unikátní možnost na jednom místě
spatřit šperky staré i několik tisíc let
a porovnat je s výrobky současných
výtvarníků. Jako bonus je pro návštěvníky výstavy připravena prostorová
rekonstrukce keltské rodiny z doby
železné, včetně dobového oděvu,
šperků a bojovnické výzbroje

LÍŘSKÉHO A GRAFICKÉHO
DÍLA“: probíhá do 29. 9. Výstava
obrazů významného severočeského
autora.
NÁVŠTĚVNÍ DOBA MUZEA
A KŘÍŽOVY VILY:
úterý - pátek: 9.00 – 17.00 hodin
sobota - neděle: 13.00 – 17.00 hodin
pondělí: zavřeno
(polední přestávka 12.00 – 12.30
hodin)
Poslední prohlídka pro návštěvníky
v 16.30.
O státních svátcích a 31. 12. jsou obě
budovy muzea uzavřeny.

n Ostatní:

„EHD 2013 v Žatci – téma: Památky
v novém světle“: 14. září od 13:00 –
18:00 viz program v příloze
26. září od 17:00 přednáška na téma
Odívání a móda v pravěku. V cyklu
Náš host se představí Mgr. Kristýna
Urbanová, která nám přiblíží nejstarší historii výroby textilu a proměny
módy v průběhu celého pravěku.
Dozvíte se, kolik času zabrala předkům výroba látek, jak praobyvatelé
Čech a Moravy vypadali a co si rádi

Trhy chráněných dílen
13.9. - 14.9.2013
od 10,00 do 18,00 hod.

Dvůr u Svatého Jakuba, Jakubská
ulice Žatec
Co zde nakoupíte: keramiku venkovní i interiérovou, povlečení,
prostěradla, drobné dekorativní
předměty, textilní výrobky
Doplňkové aktivity: možnost jízdy na bryčce, kavárna, prodejna
Sedmikvítek
Pořadatel: Kamarád – LORM
Žatec

Žatecký
týdeník
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Inzerce

n Prodej slepiček Drůbež Červený
Hrádek, firma Dráb, opět prodává
slepičky snáškových plemen Hisex
hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý
a bílý. Slepičky pouze z našeho chovu!! Stáří slepiček 15 – 18. týdnů,
cena 149 – 170 Kč/ks – v začátku
snášky 178 Kč/ks. Prodeje se uskuteční: v neděli 22. září 2013, Žatec
– u západ. vlak. nádraží – 16:30 hod.
Bližší informace Po – Pá 9-16 hod.
– tel: 728 605 840, 728 165 166,
415 740 719. Při prodeji slepiček –
nová služba – výkup králičích kožek
– cena 15 – 22 Kč/ks

Pohádkový les v Holedeči

se koná v sobotu 14. září od 15 hodin se startem u Vodárny v Holedeči.
Startovné pro děti je 70,- a pro dospělé
40,- Kč, v ceně jsou odměny pro děti
a buřtíky pro všechny. Předprodej je
ve Velké Sedmikrásce na nám. Svobody
150 v Žatci.

Seznámení
n 65letý domácí kutil – řemeslník,
nabízí seznámení „ženě“ pro trvalý
vztah ve věku 55 – 60 roků, která nechce být sama, a je pro oboustrannou
– vzájemnou oporu a toleranci. Volejte
jen vážné nabídky a to, po celý den !
Mob: 607 282 961.

Rozloučení
12.8. Vladimír Fialka
13.8. Eva Skřipcová
14.8. Jaroslav Hruza
Zdeněk Žáček
15.8. Jan Švantner
16.8. Dagmar Hefnerová
Zdenka Ševčíková
17.8. František Kuna
Emilie Klocová
19.8. Martin Sivák
21.8. Anna Zdeňková
MUDr. Jiří Hamous
23.8. Vlastimil Karkoš
Vlastimil Špecián
Ján Guniš
24.8. Vlastimil Frelich
26.8. Krista Pupalová
28.8. Eva Folkmanová
Erna Provazníková
Jitka Mutinská
29.8. Vladimír Tošovský
30.8. Anna Hokešová
Zdeňka Červená
Václav Liška
Luděk Šlechta
Jaroslava Kádnerová
Judita Gábrišová
1.9. Juraj Kučera
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Vzpomínka na Jiřího Hamouse

Žatečanka vystoupila v sobotu na náměstí i během letošní Dočesné.

Televizní předpremiéra v Žatci
„Zdravím vás z historického města
Žatec, kde hraje kapela Žatečanka“
– těmito slovy uvádí známý zpěvák
a moderátor Jožka Šmukař televizní
pořad Putování za muzikou, který se
v žateckém Chrámu chmele a piva s natáčel letos 16. června. Kromě kapely
v něm bude představeno celé město Žatec a zvlášť všechny žatecké pivovary.
“Pořad bude odvysílán v České televizi

sice až v prosinci, ale již v pátek 13.
září od 18 hodin ho v předpremiéře
budou moci shlédnout v restauraci
U Orloje všichni účastníci červnového
natáčení,“ uvedl Petr Šimáček, manažer kapely a producent. Natáčení se
zúčastnilo na 50 příznivců dechovky
z celého regionu a v pořadu zazní písničky převážně s pivní a chmelařskou
tématikou.
(ms)

V Městské knihovně v Žatci došlo v závěru prázdnin na poslední akci v rámci
Léta s knihovnou, mezi dětmi nejoblíbenější prázdninovou noc v knihovně.
Z pondělí 26.8. na úterý 27.8.2013 se jí
zúčastnilo 21 dětských čtenářů. Děti se
postupně věnovaly malování na kameny,
přípravě prstového maňáskového divadélka, čtení, prohlížení knih a ve volné
chvíli si zahrály velké Člověče, nezlob

se. Zaujala také procházka ulicemi nočního Žatce s krátkým připomenutím
některých významných dat, událostí
a památek. Po návratu do knihovny je
čekala oblíbená stezka odvahy a pohádka na dobrou noc. Ráno děti předvedly připravené maňáskové divadélko
a na všechny čekala sladká odměna
od stálého sponzora z cukrárně Květa
od paní Veselé.
(va, le, pe)

Poslední prázdninová noc

Ovocnářská výstava v Křížově vile
se soutěží O nejkrásnější jablko

Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci se rozhodlo navázat na více jak sto
let starou tradici ovocnářských výstav v Křížově vile v Žatci, kdy stavitel této
vily městský lékař Ambrož Wolfram pořádal na zahradě svého domu výstavu
všech dostupných odrůd jabloní a hrušní. Zároveň nám jde i o připomenutí
kdysi slavné ovocnářské tradice nejen Žatecka, ale i širšího regionu severozápadních Čech.
První ročník Ovocnářské výstavy v Kří- vy v Křížově vile nemusíte zúčastnit jen
žově vile proběhne na zahradě objektu jako návštěvníci, ale též jako vystavovave dnech 27. a 28. září od 10.00 do 17.00 telé. Rádi do výstavy zařadíme výsledky
hodin a představí běžné i méně známé Vašeho ovocnářského snažení, ať už se
odrůdy jablek, hrušek, švestek. Návštěv- jedná o jablka (se samozřejmou možníci výstavy vyberou jablko (v rámci ností výhry v rámci soutěže), hrušky či
soutěže O nejkrásnější jablko), které se švestky. V tomto případě prosím noste
jim bude zdát nejkrásnější a jeho pěstitel Vaše ovoce (stačí 4-5 ks od jedné odrůdy)
bude odměněn hodnotnou cenou, kterou ve dnech 22. až 26. září do Křížovy vily,
do soutěže věnoval Český porcelán, a.s. kde si je převezmou nadšení pracovníci.
Dubí (ocenění pro první tři).
Jablka a hrušky a také výrobky z nich
Součástí prezentace bude v pátek 27. (mošty, křížaly, pálenky, ale také kolázáří od 13.00 hod. blok přednášek, které če, řezy atd.) si můžete během výstavy
Vás seznámí s dnešním stavem ovocnář- i zakoupit!
ství v severozápadních Čechách, funkVstupné na Ovocnářskou výstavu
cí ovocných sadů v krajině, pěstování v Křížově vile se bude řídit platným ceníovoce na Poddžbánsku, méně známý- kem - dospělí: 30,- Kč, snížené (děti nad
mi odrůdami hrušní a jabloní a dalšími 6 let, důchodci, studenti): 20,- Kč, děti
zajímavými tématy. Nebude chybět ani do 6 let zdarma – a jeho součástí je i prodegustace moštů a cideru (tj. nízkoal- hlídka Křížovy vily, kde bude probíhat
koholického nápoje vyráběného z jab- v tuto dobu výstava obrazů Dana Richlek a hrušek, populárního především tera, který ve svém díle často zpodobve Skotsku a Francii).
ňuje právě České středohoří, tedy slavV případě zájmu se Ovocnářské výsta- nou ovocnářskou oblast. Jiří Matyáš

Filmový festival v synagoze podruhé
Již v sobotu 14. 9. proběhne v žatecké
synagoze od 19 hodin Festival svobodného filmu 2.0, tedy druhé pokračování přehlídky nezávislých snímků vytvářených pod svobodnou licencí. První
promítání pořádané na konci června
zaznamenalo široký kladný ohlas, žatečtí
Piráti se tak rozhodli akci zopakovat s jinými filmy. Akce proběhne v návaznosti
na program Evropských dnů dědictví
v Žatci. Vstupné dobrovolné.
Program:
19:00 Elephants Dream (animovaný/
fantasy)
19:20 Tears of Steel (animovaný/sci-fi)

O hvězdách v knihovně

Městská knihovna Žatec
připravila na středu 18. září
od 16 hodin v přednáškovém sále centrální knihovny
(přízemí knihovny náměstí Svobody 52) přednášku
Ing. Pavly Baudyšové Jirků nazvanou
Astrologie včera a dnes. Astroložka nás
provede astrologií i horoskopy, prozradí,
zda planety ovlivňují naše životy a jistě
odpoví na dotazy, které vás budou zajímat. Vstupné činí 30 Kč (děti do 15 let
20 Kč).
(fr)

19:40 Oceania (drama/mysteriózní)
21:00 Star Wreck (sci-fi/komedie)
22:45 The Pirate Bay: Away From Keyboard (dokumentární) - REPRÍZA

Poděkování

Český červený kříž Žatec děkuje našemu městu za poskytnutí příspěvku
na zájezd do ZOO Praha spojené s plavbou po Vltavě. Naplánovaný termín 3.6.
přerušila povodeň, ale další 5.srpna již
báječně vyšel. I dětičkám z Dětského
domova se zájezd velice líbil.
Za ČČK 2 Žatec
předsedkyně Julie Koubcová

Setkání
Rada Klubu vojenských důchodců
v Žatci svolává na den 9. října 2013
v 10,30 hodin společenské setkání vojenských důchodců v Žatci a Podbořanech s ředitelem Krajského vojenského
velitelství Ústí nad Labem v restauraci
„Dvůr U Svatého Jakuba“, Žatec, Jakubská 661. Prezentace členů od 9,30
hodin. Zveme všechny členy Klubu vojen. důchodců.

Foto Jaroslav Kubíček

n Koupím byt 1+1 v Žatci v osobním
vlastnictví za rozumnou cenu. Nejsem
RK. Volejte 774 240 723
n Pronajmu byt 1+1 v Podměstí - věžák; částečně zařízený, nájemné 6.500,- včetně poplatků. Kauce
13.000,-. RK nevolat! Tel: 732 930 471,
776 575 185
n Pronajmu byt 1+1 se zaskleným
balkonem, částečně zařízený. Nájem
předem. Vratná kauce. Jen pracujícím.
Tel. 604 996 042
n Zlevníme Vám půjčku - repůjčkou
Vám snížíme úroky a splátku Vaší stávající nevýhodné půjčky u jiné banky
nebo nebankovní společnosti zcela bez
poplatků. Finance pro rodinu s.r.o.,
tel.č. 725026028
n Nově otevřeno pánské holičství,
Tyršova ulice, kadeřnictví Lenka (naproti Renově). Možnost parkování.
Bez objednávky, bez čekání. Kontakt
739 662 172
n Pronajmu byt 1+2 s balkonem
v prvním poschodí, podměstí v Žatci.
Cena podnájmu činí 3.500,- + poplatky
za služby. Tel 736 408 526
n Pronájem bytu 1+1 s balkónem,
Žatec, ul. Svatováclavská. Nájemné
včetně všech poplatků 6.800,- Kč. Tel.
777 312 422
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 dohodou. RK ne. Tel.
736 212 428, 725 948 707
n Občanské sdružení Pokroková mládež v Žatci, hledá vedoucí zájmových
kroužků pro děti. Věk od 15 let. Zaškolíme každého zájemce. Info 608507261,
nebo email: polygraf50@centrum.cz
n Výběrový konkurz na taneční partnerku klasického tance a choreografku,
asistentku na zaškolení pro moderní
tanec. Věk od 18 – 35 let. Zaškolím
i amatérky, nácviky v Žatci. Možné budoucí podnikání. Info, tel: 608507261,
polygraf50@centrum.cz
n Prodám pšenici, 420,-Kč/q, ječmen
370,-Kč/q. Kontakt 723 389 284
n Nabízíme pronájem hezkého, částečně vybaveného bytu 3+1 v Žatci. 76
m2 s balkonem. K dispozici ihned. Tel.
602 549 261

likadenním marném boji prohrál svůj
poslední zápas, po mnoho let aktivní
sportovec, vynikající člověk, bývalý zastupitel, velký patriot města a hlavně
fajn člověk se srdcem na pravém místě,
primář chirurgického oddělení Žatecké
nemocnice, MUDr. Jiří Hamous.
Byl nesmírně oblíben pro svoji všeobecnou aktivitu a vstřícnost ke každému pacientu. Na poslední rozloučení
s ním proto přišlo k žatecké smuteční
síni mnohem více lidí, než se tam mohlo vejít. Kromě rodiny a přátel je skon
60letého lékaře také velkou ztrátou
i pro nemocnici, které věnoval všechny
své lidské i profesní síly.
Jirko, vzpomínáme na Tebe a nezaSmutná zpráva se roznesla Žateckem
koncem srpna, kdy nečekaně po něko- pomeneme…

Alfa
v Žatci
Příležitost během deseti týdnů prak-

ticky prozkoumat křesťanskou víru
v příjemném prostředí. Setkání začíná lehkou večeří, která dává příležitost seznámit se s účastníky kurzu,
následuje promluva na téma večera.
Pak můžete v diskusi vyjádřit svůj
názor, na cokoliv se zeptat, nebo jen
naslouchat ostatním. Kurzy Alfa mají

podporu všech hlavních křesťanských
církví a probíhají ve 169 zemí, (60
tis. kurzů, 23 mil. účastníků). Alfa je
zadarmo, dobrovolně můžete přispět
na jídlo. Začínáme v úterý 1. října
2013, v 18:30 hod., v prezidentském
salonku, v restauraci U Orloje v Žatci.
Kurz pořádá Církev bez hranic – Žatec
(www.cirkevbezhranic.eu). Rezervujte si místo e-mailem nebo telefonem
(608 978 992). Těšíme se na vás!
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Žatecký týdeník

Výstava o Klubu českých turistů v Žatci

Regionální muzeum v Žatci připravilo ve spolupráci s Klubem českých turistů
v Žatci výstavu „10 let obnovení turistiky v Žatci.“ Výstava si vytkla za cíl přiblížit desetiletí činnosti žateckého klubu, zvláštní část je věnována i známým
protagonistům žatecké turistiky (např. Romanu Danišovi).
Samotný Klub českých turistů vznikl 70 km turistických tras. Ve výstavě ho
v Praze roku 1888, od jeho vzniku tedy připomeneme rovněž původními dokuletos uplynulo 125 let. Toto jubileum vý- menty. Klub českých turistů totiž pojímá
stava také připomene. Málokdo z milov- dějiny Klubu československých turisníků žatecké historie však ví, že za první tů jako integrální součást své historie.
republiky vznikl v Žatci (tj. většinově Vernisáž výstavy proběhne v rámci oslav
německém městě) odbor Klubu českoslo- Dnů evropského dědictví v sobotu 14.
venských turistů jako nacionálně český září 2013 od 18. hodin v hlavní budově
spolek, který až do roku 1938 pořádal muzea. Návštěvníci si budou moci výstanejen výlety do míst blízkých i vzdáleněj- vu prohlédnout do 24. listopadu 2013.
PhDr. Jiří Matyáš
ších, ale také vyznačil na Žatecku přes

Lucie Svěcená si splnila sen - je třetí na světě
Ligová národní házená

Po třech kolech I. ligy národní házené jsou ženy Šr. Žatec v tabulce na 10.
místě se dvěma body. V úvodním kole
porazil Tymákov tým Žatce 20:9, v dosud jediném domácím utkání žatecké
ženy zdolaly Příchovice 20:19 a Hlinsko
pak porazilo Žatec 23:11. Muži Šr. Žatec
jsou po třech kolech II. ligy na 5. místě
se třemi body.
Doma se oba ligové celky představí
22. září. Ženy hostí Přeštice od 10 hodin
a utkání mužů Žatec – Čakovice začíná
ve 14.30 hodin.

Nohejbalisté
hrají o udržení

Nohejbalisté Žatce vyhráli v sobotu důležité utkání v play out Extraligy na kurtě
v Českém Brodu 5:2. Po vítězství obou
dvojek a první trojky vedli Žatečtí už
3:0. Čtvrtý bod přidal v singlu Petr Vít.
Oba body domácí uhráli jen proti žatecké druhé trojici.
Rozhodující utkání o udržení v Extralize sehraje Žatec v sobotu 14. září od 14
hodin na stadionu Mládí v odvetě proti
Českému Brodu. Pokud by byli domácí
neúspěšní, museli by jet následující týTělocvična 3. ZŠ v Podměstí pod vede- den ke klíčovému duelu na půdu soupením cvičitelek ASPV Sever Žatec.
ře.
(jak)
Ženy a dívky: pondělí 18.00 - 19.00,
čtvrtek 18.00 - 19.00 hodin.
Rodiče s dětmi (cvičitelky L.Drhlíková
Krytý bazén při OA SOŠZE je opět
a M. Urlychová) čtvrtek 17.00 - 18.00.
Kondiční, zdravotní a rehabilitační cvi- od 2.9.2013 otevřen pro veřejnost. Těšíme se na vaší návštěvu.
čení (M.Korfová a B.Nováková)

Kdy se cvičí v Podměstí

Bazén vítá návštěvníky

Lucie Svěcená prožívá životní sezonu z říše snů. V letošním roce se právě
šestnáctiletá plavkyně žateckého oddílu postarala o velký návrat českého
plavání mezi evropskou a světovou špičku!
Juniorská a seniorská mistryně re- plíně 50m motýlek! Lucka (na snímku
publiky, držitelka českých rekordů vpravo) nestačila pouze na závodnici
letos na juniorském Mistrovství Evro- z Ruska a Austrálie. A na trati 100 m
py v Poznani vybojovala dvě stříbrné motýlek přidala fantastické 4. místo.
medaile. Tímto skvělým výsledkem se Je to obrovský úspěch žateckého plakvalifikovala spolu s žateckým Davi- vání, který ještě dovršila Lucka spolu
dem Urbanem (4. ze štafety na ME) s Davidem Urbanem skvělým 7. místem
na Mistrovství světa juniorů do arabské na světě v polohové smíšené štafetě.
Lucce gratulujeme a rovněž tímto
Dubaje. Tam se Lucka dokázala prosadit, zaplavat nový český rekord a získat děkujeme všem, kteří se na přípravě
fantastickou bronzovou medaili v disci- Lucky podílejí – rodičům, trenérům

a vůbec bazénu v Žatci, který se začal
budovat v roce 1997, kdy se právě Lucie narodila!
Děkujeme Ing. Bohuslavu Kunešovi,
který stál u zrodu bazénu v Žatci, dále
pak Ing. Janě Hynkové a současné ředitelce OA ing. Evě Klímové za podporu bazénu a plavání v Žatci. Rovněž
děkujeme městu Žatec za podporu
a všem sponzorům plaveckého oddílu:
Chmelařství a.s, Cate s.r.o, Grape a.s,
Damm, mediální podpora: Žatecké noviny, Deník Lučan, Žatecký týdeník.
Jazzmani Žatec

podařilo. Velký dík patří Rudovi Hofmannovi ml. Ten byl hlavní hnací silou
a strávil na kuželně nejvíce času.
Ten kdo znal, jak to v Žatci na hracím
prostoru vypadalo, určitě ocení změnu
k lepšímu. Lokomotiva si to po letech
strádání v pomalu nevyhovujících prostorách určitě zaslouží. Podíl na rekonstrukci má i město Žatec, které poskytlo určitou částku na údržbu a provoz.
Žatečtí se na domácí kuželně představí v krajském přeboru A až 19. října ve IV. kole, neboť předchozí tři kola

hrají na kuželnách soupeřů. To první
28. září v Bílině proti Mostu A. Křest
tak bude na B týmu, ten zahajuje sezónu meziokresního přeboru o 14 dní
dříve.
Jediné co může Žatecké mrzet, je fakt,
že se jim velmi zúžil kádr. V A týmu
jsou Jarolím, Hofmann ml. Tajbl, Čaboun, Ptáček a Goldšmíd. V B družstvu
pak jsou Ptáčková, Chotová, Uhlíková
a Hofmann st. Víc hráčů bohužel není.
Snad by se mohli zapojit ještě Ptáček
ml. a možná veterán Chot.
(jj)

Tak špatný začátek letošního ročníku fotbalové divize si v Žatci nepředstavoval
ani největší pesimista. Po pěti odehraných kolech je totiž Slavoj na posledním 16.
místě se ziskem pouhého jednoho bodu! Mužstvo, které na jaře skončilo šesté
a rok předtím páté v tabulce, sice bojuje, ale zbrklostí a nepřesnostmi ve hře,
chybami v obraně a s žalostným zakončením zatím na více nemůže myslet.
Trenér Karel Šidlof, který vystřídal uveden, nebyl ani na lavičce!), nehráli
v létě Pavla Koutenského, vsadil na do- ani Vlk a Bednář. První poločas vyhráli
mácí hráče bez dojíždějících hostovačů. hosté gólem Slavoje Tichého po rychlém
Vůle zatím nestačila na Vyšehrad, ale protiútoku.
Ve druhé části zlepšili domácí mladív dalších zápasech bylo k bodům blízko.
Nejvíce doma s Novým Borem, ale přes ci pohyb a zaslouženě vyrovnali gólem
množství šancí Slavoje skončil zápas 1:1. Vávry po rohovém kopu. Tentýž hráč
Před týdnem po dobrém výkonu v Lito- vstřelil i druhý gól, ale asistent rozhodlu prohrál Žatec 1:2. Příznivci tak věřili, čího Mydlář odmával ofsajd(?). Hosté
že se konečně prosadí o Dočesné doma hned z protiútoku využili další brejk
ke zvýšení vedení a prohru domácích
proti Štětí.
Do sestavy se vrátil Heinc, ale citel- dovršili po rohu, kdy si brankář Hanus
ně chyběl Klasna (ačkoliv byl v Zápise srazil míč do vlastní sítě. Čtvrtou pro-

hru zmírnil v závěru Lesniak po střele
Paula z dálky.
V dalším kole jede Žatec hrát na Kladno, které rovněž ještě nevyhrálo, ale má
4 body za plichty. Doma se Slavoj tak
představí 22. září, kdy přivítá Aritmu
Praha. Hned za týden 29.9. pak následuje u Ohře derby se Souší, která na podzim spolehlivě boduje pod vedením exžateckého trenéra Pavla Koutenského.

Kuželkáři se na sezonu připravovali v montérkách
Mistrovské soutěže žateckých kuželkářů začínají koncem září. Letní přestávku hráči Lokomotivy Žatec využili
k vcelku rozsáhlé rekonstrukci své
stařičké kuželny za autobusovým nádražím. Díky aktivitě svého předsedy
Jirky Jarolíma se podařilo získat dotaci
z krajského úřadu, a tak se mohlo začít. A ukázalo se, že práce bylo opravdu
hodně a původní plán na jednoměsíční
odstávku se protáhl na tři. A ruce k dílu
museli přiložit všichni. Někteří více,
jiní méně, ale nakonec se vše úspěšně

Nevydařený úvod u Ohře ještě pokračuje

Slavoj Žatec - Mondi Štětí 2:4 (0:1)

Branky: 56. Vávra, 88. Lesniak – 61.
a 76. Stejskal, 34. Tichý, 64. Hyka
Sestava: Hanus – Vávra, A.Hynek, Bešík, Krejčík - Fiřt, Paul, Heinc, Vl. Hynek
(82.Hassman) – Lesniak, Hankocy (71.
Klinec). Připraven: Baštýř
(jak)

