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Mimořádný
úřední den

Dne 05.10.2013 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.

Startuje soutěž
o logo k výročí
Uplyne 1010 let od první písemné zmínky o Žatci

Rada města Žatec a Komise pro kulturu a cestovní ruch vyhlásila soutěž
na vytvoření loga a logotypu k výročí 1010 let od první písemné zmínky
o Žatci. Předmětem této soutěže je
vytvoření grafických návrhů, které
budou základem pro komplexní vizualizaci tohoto výročí. Návrhy by měly být
jednoduché, originální, nezaměnitelné
a použitelné i samostatně.
Logo a logotyp budou užívány od konce roku 2013 a v průběhu roku 2014
na propagačních materiálech, v rámci
konání kulturních, sportovních a společenských akcí, webových prezentacích a podobně. Zájemci o tvorbu loga
z laické i odborné veřejnosti naleznou
podrobné podmínky soutěže a přihlášku
na webu města www.mesto-zatec.cz.
Vítězný návrh by měl být znám do 7.
listopadu tohoto roku.

Žatec a přípravy pro UNESCO
obsahující informace o jejich vývoji
a současnosti. Do konce roku ještě
proběhne podpis memoranda k podání
nominační žádosti Žatce v roce 2016,
prezentace na veletrhu Památky v Praze
a workshop s výstupy celé první fáze Management planu. Do konce roku se také

Rada města schválila na svém jednání 17. září podání dotace o druhou fázi
tzv. Management plánu, nutného pro postup žádosti o zařazení Památek
pěstování a zpracování chmele a výroby piva v Žatci na seznam UNESCO.
V současné době je již zpracována a zpracování nejlepšího chmele na světě
první fáze tohoto plánu, obsahující v Žatci. Praktickým výstupem tohoto
analytickou část, dokládající a shrnující dokumentu jsou i pasportizační karty
jedinečnost tisícileté tradice pěstování chmelařských a pivovarnických staveb

veškeré možné informace objeví na oficiálním webu města, dílčí informace je
možné si vyžádat na úseku Památkové
péče Stavebního úřadu v Žatci.
Foto: Komíny sušáren chmelařských
budov - panorama, které možná ozdobí
UNESCO

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
konané ve dnech 25. a 26. října 2013
UPOZORNĚNÍ

MV ČR, dodány voličům nejpozději 1
den přede dnem voleb, tj. nejpozději
do 24.10.2013. V den voleb může volič
obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti.

Foto: DZ Linka

Foto Tomáš Trégl

Upozorňujeme občany, že hlasovací
lístky pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR musí být dle
Harmonogramu úkolů a lhůt, vydaným

Dále upozorňujeme občany volebního
okrsku 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 ČD,
Rooseveltova 699.
(HŠ)

Vedoucí odboru dopravy Jiří Dobruský (vlevo) a místostarosta Jan Novotný
U Památníku hrdinů v žateckém podměstí v sobotu 13. září uskutečnilo první vzpomínkové setkání od loňského při montáži první značky Region Žatec.
slavnostního odhalení, které bylo letos zahájeno přeletem sportovního letadla z Aeroklubu Panenský Týnec.

Otevřené památky obohatila dobová hudba
Týden po Dočesné bylo Královské město Žatec opět středem zájmu návštěvníků,
kteří si prohlédli také některé objekty, které se otevírají jen ve významné dny.
Tentokrát to byl 14. září na Dny evropského dědictví. Otevřené objekty během
odpoledne navštívilo celkem 3147 zájemců o žatecké památky.
Podle informací, poskytnutých ředi- do Děkanského kostela (450). Na radnitelkou Regionálního muzea Radmilou ci s výstupem na věž přišlo 401 a čtyři
Holodňákovou, nejvíce lidí navštívilo stovky osob hlásí pracovníci Chrámu
Klášterní zahradu, kde bylo evidováno chmele a piva. Do Regionálního muzea
516 osob. Nově zprovozněná Synagoga se přišlo podívat 305 zájemců a hiszlákala 461 lidí a jen o 11 méně zavítalo torickou renesanční Sladovnu shlédlo

ve stejný den 239 osob. Pozvánku na Žateckého pivovaru přijalo 168 lidí, kostel
Svatého Jakuba zajímalo dalších 124
a do Křížovy vily přišlo 83 lidí. Letošní
návštěvy zmíněných objektů obohatili
muzikanti různých hudebních těles.
Například na radnici zaujala gotická
a renesanční hudba hrana na dobové
nástroje v podání skupiny Innamorata
v dobových kostýmech.

Žatecký region je konečně
vyznačen na silnicích

Dopravní značky s textem „REGION ŽATEC“ jsou od pondělí 16. září umístěny
na hranici katastrálního území správního obvodu obce s rozšířenou působností
Žatec (ORP), a to na silnicích I., II. a III. třídy.
Značky vhodným způsobem dopl- informací se jedná vůbec o první oznaní označení s textem Ústecký kraj či čení OPR v České republice. Celkem se
okres, na některých místech silnic II. jedná o 28 ks dopravních značek, které
a III. třídy budou označovat území sa- osadila firma na dopravní značení Linka.
mostatně. Zajímavostí je, že dle našich
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Vzdělávání třetího věku 2013 v Žatci
Vzdělávací centrum Podkrušnohoří nabízí již tradičně aktivním seniorům možnost dalšího vzdělávání a rozvíjení se v oborech, které je
zajímají. Opět je to v rámci projektu Vzdělávání třetího věku 2013.
Pro tento rok budou vypsány hned pomůže seniorům získat základní
čtyři kurzy – anglický jazyk, němec- znalostí z oblasti počítačů a bude
ký jazyk, počítače pro začátečníky zaměřen především na praktické
a počítače pro pokročilé. Hodiny využití počítačů (jako je například
angličtiny a němčiny jsou určeny práce s internetem, Word). Pokropro všechny seniory, mohou přijít čilí se budou učit pracovat s dalšími
i úplní začátečníci. Kurzy počítačů programy (jako je například práce
z a z n a m e n a l y v m i n u l ý c h l e t e c h s fotografiemi).
Projekt Vzdělávání třetího věku
největší zájem, proto budou letos
otevřeny hned dva – pro začátečníky 2013 je spolufinancován městem
a pro pokročilé. Kurz pro začátečníky Žatec v rámci platného Komunitního

plánu. Výuka bude probíhat od října
do prosince 2012 a to 1-2x týdně
dle dohody lektorů s frekventanty.
Celkový počet vyučovacích hodin
každého kurzu je 45. Zápis proběhne
ve středu 2.10. od 14:00 hodin v sídle Vzdělávacího centra Podkrušnohoří, Masarykova 745, Žatec. Celková
kapacita kurzů: anglický a německý
jazyk 10 osob, počítače pro začátečníky a pokročilé vždy 11 osob. Je
možné se přihlásit i do více kurzů
naráz. Pro bližší informace kontaktujte na tel. čísle 733 527 856.

Dlužníci mají poslední šanci
Upozornění pro občany - vymáhání nedoplatků využitím institutu exekuce
Pro stále narůstající nedoplatky, vzniklé neuhrazením místních poplatků
(především za pokuty), uložené ve správním řízení jednotlivými odbory
Městského úřadu v Žatci, přistoupil Finanční odbor Městského úřadu
v Žatci k nepříjemnému kroku k dlužníkům.
V případech, kdy neplní poplatník Exekutorskému úřadu v Plzni.
své povinnosti peněžitého charakteJak lze předejít exekuci?
ru, tzn. nezaplatí stanovený místní
Dlužník musí neprodleně zareagopoplatek či uloženou pokutu (např. vat zaplacením dlužné částky na zaza dopravní přestupek, za přestupek slané upozornění správce poplatku,
na úseku školství, životního prostředí, ve kterém je naposledy vyzván, aby
za pokutu uloženou Městskou policií dobrovolně zaplatil v náhradní lhůatd.), ani se nedostaví k domluvě tě, jemu určené. Součástí tohoto
o posečkání, použije správce poplat- upozornění je i informace o tom, že
ku, finanční odbor, k vymožení vznik- v případě nesplnění termínu, bude
lé pohledávky, institut EXEKUCE.
okamžitě přistoupeno k vymáhání
Může k tomuto využít dvě mož- dluhu exekucí.
nosti - sám provést daňovou exekuci
Při exekučním vymáhání musí
anebo zvolit efektivnější způsob každý dlužník vždy ještě počítat
vymožení své pohledávky - postoupit s navýšením vymáhané částky o náji k vymáhání soudnímu exekutorovi, klady řízení, pohybující se v rozmezí

od 500,-Kč do několika tisíců korun.
Co když dlužník nemá peníze?
Není-li ve finančních možnostech
dlužníka uhradit celý dluh najednou, umožňuje mu finanční odbor,
na základě písemné žádosti, vzniklý
nedoplatek zaplatit v pravidelných
měsíčních splátkách, pro dlužníka
závazných.
Vyzýváme tímto občany, aby nepodceňovali důležitost včasné úhrady
jakéhokoliv místního poplatku či
pokuty, a aby v případě pochybností
o tom, zdali mají vše zaplaceno, se
obraceli na finanční odbor, který
ve svých evidencích výši možného
nedoplatku prověří.
Vyhnete se tak nepříjemnostem
provázejícím jakékoliv vymáhání,
zejména pak exekuci.

Putování na vlně zážitků i poznání
Využijte podzim k výletům po Dolním Poohří

Prázdniny dětem skončily, ale přesto přemýšlíte, kam s nimi na víkend
a nedostává se vám nápadů? Pojeďte do Dolního Poohří, kde na vlně řeky
Ohře zažijete i poznáte nevídané.
n Pozvání do Klášterce a Kadaně Chrám Chmele a Piva nabízí historii
Víkendovou návštěvu začneme třeba chmelařství a pivovarnictví celoročně
v Klášterci nad Ohří, který se pyšní a ještě si s sebou odnesete sušený
zámkem s expozicemi tradičního chmel, který má blahodárné účinky
českého porcelánu, drahých kovů tě- na vlasy nebo si jej nasypte do polžených a zpracovávaných v Krušných štáře pro skvělé spaní a sladké sny.
horách, nebo sklepením plným po- K tomu vám přispěje i výjezd 3D výtahádkových skřítků a loutek. Úžasným hem na Chmelový maják, kde uvidíte
zážitkem je procházka zámeckým Žatec jako na dlani. K návštěvě vyuparkem s fontánou a pávy spolu se žijte i vedlejší budovu Chmelařského
shlédnutím Thunovské hrobky.
muzea, jako jedno z největších muzeí
Tip: 26. 10. - 2. 11. 2013 můžete o historii chmelařství v Evropě, takže
spojit návštěvu zámku s předsta- tam se Vám informace načerpané
veními ochotnických divadel, které z Chrámu ještě rozšíří o další detaily.
vystoupí v rámci Kláštereckých divaTip: Navštivte novou stálou expozici
delních žní.
v Regionálním muzeu K. A. Polánka
Naše návštěva pokračuje v Kada- „Žatecký stroj času“ a interaktivně
ni, kde rozhodně nesmíte vynechat se přeneste do historických událostí,
prohlídku Národní kulturní památky které se staly v Žatci a okolí.
České republiky a to Františkánský
Poslední návštěva na toku Ohře jsou
klášter. Jak žili mniši v klášteře? Jaká Louny. Věže Chrámu sv. Mikuláše
je minulost města Kadaně? To vše se jsou vidět již zdálky, a proto neváhejte
při návštěvě dozvíte. K pobytí zve a vydejte se vzhůru k výšinám. Vyi okolí kláštera, kde najdete minizoo hlídka na kopce Českého středohoří
nebo klášterní vinice.
a Krušných hor se určitě neokouká.
Tip: 28. září vyzkoušejte na Sva- Samozřejmě, že se Vaše oči upínají
továclavském vinobraní, jak chutná i na další část Dolního Poohří jako
víno sklizené z františkánských vinic. je Panenský Týnec, Peruc nebo zámek
n Pokračování v Žatci a Lounech Nový hrad v Jimlíně, skanzen v BřezPodél toku řeky Ohře se dostává- ně u Loun či přírodní park Džbán.
me do Žatce – města chmele a piva.
Pro historické požitkáře je do 13.
Chmelnice jsou již sklizené, ale října 2013 zahrnuta do II. prohlíd-

Informace o výzkumném šetření

kového okruhu výstava „Tajnosti
z depozitářů muzeí Ústeckého kraje“.
n Se 4K kartou ušetříte
Inspirovali jsme vás na návštěvu
Dolního Poohří? Pokud ano, tak
nezapomeňte ještě zmíněná zařízení
navštívit se 4K kartou Dolního Poohří
a ušetřete až 30% na vstupném s rodinnou kartou, která platí až 3 dny!
Nemáte stále ještě vybráno, kam
se vydat? 4k karta nabízí i další návštěvnická zařízení jako Podkrušnohorský zoopark v Chomutově, zámek
Červený hrádek v Jirkově, Radniční
věž v Žatci, Kadani či Jirkově, Horní
hrad Hauenštejn, Regionální muzeum
a Křížovu vilu v Žatci. Z této nabídky
si jistě každý vybere to své. Další informace naleznete na www.4kkarta.cz
Pořízení systému a prezentace 4K
karty je podpořeno z ERDF (Evropského fondu regionálního rozvoje - Fond malých projektů Cíle3/
Ziel3 2007 – 2013) prostřednictvím
Euroregionu Krušnohoří v rámci
projektu „Historická místa a města
Euroregionu krušnohoří – Dolní
Poohří a Saigerhütte Olbernhau“ č.
0636.02/190213/1/06.
Libuše Novotná Pokorná
ředitelka Destinační agentury Dolní Poohří, mobil: 731 086 714
e-mail: info@dolnipoohri.eu
www.dolnipoohri.eu
www.branadocech.cz

Chrám hostil soutěž Malý Soptík

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Žatec ve spolupráci s Policií ČR, Městskou policií Žatec a Chrámem chmele a piva
uspořádal 2. ročník soutěže „Malý Soptík 2013“, která se uskutečnila
13.9. v prostorách ChChP. Soutěž zahájil ředitel Hasičského záchranného
sboru, územního odboru Žatec plk. Ing. Pavel Antoš spolu se starostkou
města Mgr. Zdeňkou Hamousovou.
Akce byla určena pro předškoláky ochrana, dálková doprava vody, hod
z mateřských škol. Zúčastnilo se jí 12 házecími kroužky, manuální zručnost
čtyřčlenných družstev z mateřských a dopravní předpisy.
škol ze Žatce a okolních obcí. Zlaté
Vítězná družstva byla oceněna pomedaile si odnesli předškoláci z MŠ háry, medailemi a věcnými cenami.
U Jezu Žatec. Cílem soutěže bylo Ostatní soutěžící si odnesli Pamětní
seznámení dětí s prací profesionál- listy a sladkosti. Poděkování patří také
ních hasičů a policie. Dále prověřila Jaroslavu Špičkovi řediteli Chrámu
jejich fyzickou zdatnost a dovednost chmele a piva za umožnění konání
v soutěžních disciplínách - požární soutěže v prostorách ChChP v Žatci.

Omezení dopravy
ve středu města

Upozorňujeme občany na probíhající úplnou uzavírku komunikace před
„Synagogou“ v ulici Dlouhá v Žatci.
Doprava je po dobu uvedeného dopravního omezení do 10. 11. 2013
vedena jednosměrným provozem ulicí
Oblouková, přes Chelčického náměstí,
ul. Dlouhou směrem do ul. Poděbradova a dále výjezdem na náměstí
Svobody. Citované dopravní omezení
ve středu města si vyžádaly stavební
práce v rámci rekonstrukce vodovodu
a kanalizace.
odbor dopravy a silničního hospodářství MěÚ Žatec

Své 100. narozeniny oslavila 4. září 2013 v německém Schweifurtu rodačka
ze Žatecka paní Aloisia Wopat. Ke krásným kulatým narozeninám obdržela
blahopřání nejen od celé rodiny, bavorského ministerského předsedy, ale
i žatecké starostky Zdeňky Hamousové a místostarosty Jana Novotného.
A co že je podle paní Wopat recept na dlouhověkost? Silná vůle, střídmost
a hlavně, nikdy si nestěžovat. Přejeme hodně zdraví a radosti.

Odpovědi občanů se týkají oblasti kultury a cestovního ruchu

V období od 16. září do 7. října bude v Žatci probíhat
dotazníkové šetření zaměřené na oblast kultury a cestovního ruchu, zejména na kulturní potřeby obyvatel, jejich
spokojenost se stávající nabídkou a možnosti realizace kulturních aktivit. Otázky se zaměří také na oblast kulturního
a společenského života a rozvoje cestovního ruchu v Žatci.
Dotazování provedou vyškoVýzkum připravuje tým oddělení Lokálních a regionál- lení tazatelé převážně z řad
ních studií Sociologického studentů místních středních
ústavu Akademie věd ČR, v.v.i. škol. Veškeré získané údaje
a je součástí jednoho z projek- budou uchovány jako anotů, který podpořilo Minister- nymní. V Žatci bude dotazostvo kultury ČR v rámci Pro- váno asi 500 osob starších
gramu aplikovaného výzkumu 18 let.
Rádi bychom požádali
a vývoje národní a kulturní
identity. Kromě města Žatec se všechny oslovené obyvatele
šetření uskuteční také v Lou- o vstřícnost vůči tazatelům
a spolupráci.
nech a Děčíně.

Žatecký
týdeník

Město Žatec se již potřetí prezentovalo spolu s Chrámem chmele
a Piva a Destinační agenturou Dolní
Poohří na veletrhu cestovního ruchu
ITEP 2013 v Plzni.

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

Příspěvky z programu
regenerace MPR a MPZ

Město Žatec přijímá žádosti (dotazníky) o finanční
příspěvek z Programu regenerace MPR a MPZ na obnovu kulturních památek
p r o r o k 2 0 1 4 . Te r m í n p r o
podání žádostí: nejpozději
do 21.10.2013.
Bližší informace k Programu a formuláře žádosti Městský úřad Žatec, kancelář úřadu, správa dotací,
Kateřina Mazurová, email:
mazurova@mesto-zatec.cz,
tel. 415736271, nebo na www.
mesto-zatec.cz (sekce E-služby úřadu Žádosti a formuláře
- kancelář úřadu).
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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Inzerce

n Záchrana před exekutorem!
Nezvládáte své závazky? Kontaktujte nás! Oddlužení dle ins. zákona. Konzultace 607 446 488.

PRAVĚKÝ
A SOUČASNÝ ŠPERK

Výstava probíhá v hlavní budově
muzea do 13. 10. Expozice nabízí
unikátní možnost na jednom místě
spatřit šperky staré i několik tisíc
let a porovnat je s výrobky současných výtvarníků. Ve čtvrtek 10.
října od 9.00 – 17.00 budou opět
k vidění originály unikátních šperků germánské ženy z doby kolem
roku 300. Bohatě vybavený hrob
byl objeven při výzkumu v pískovně
u Soběsuk na Žatecku.

Týden knihovny
30.9. – 5.10.

V rámci akce Týden knihovny je prodloužená provozní doba oddělení pro dospělé a pro děti centrální knihovny Žatec:
Po 30.9. a Pá 4.10. 9 – 17 h, St 2.10.
9-18 h, Čt 3.10. 9-15 h, So 5.10. 9-11.30
h. Během akce získá každý nově registrovaný čtenář jednorázovou slevu registračního poplatku ve výši 50%.
Provozní doba knihovny pobočky Jih
je zachována v běžném režimu.

Rozloučení
30.8.
		
1.9.
2.9.
3.9.
		
		
		
4.9.
5.9.
7.9.
8.9.
10.9.
11.9.
12.9.
		
		
		
17.9.
		
18.9.

Josef Šoufek
Miroslav Kopecký
Miroslav Jelínek
Libuše Zitková
Leopold Vojtěchovský
Jiřina Roztočilová
Milada Popelková
Ladislav Dratnal
Lubomír Škrob
Oldřich Počta
Františka Svobodová
František Čermák
Jiří Kopenec
Olga Nosková
Jiří Šlápek
Libuše Veselá
Jindřich Buchalský
Miroslava Titlová
Zdenka Petráňová
Rudolf Jirásek
Slavoj Sklenička

66 let
57 let
61 let
88 let
93 let
80 let
93 let
73 let
64 let
91 let
79 let
83 let
52 let
92 let
58 let
82 let
92 let
93 let
68 let
85 let
86 let

5.10. sobota

9.10. středa

Foto Jaroslav Kubíček

n Nabízíme pronájem hezkého, částečně vybaveného bytu 3+1 v Žatci. 76
m2 s balkonem. K dispozici ihned. Tel.
602 549 261
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 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 Pronajmu byt 2+1 v Podměstí. K nastěhování ihned. Mail:
pronajemzatec@centrum.cz, tel:
606805448
n Pronajmu garáž v podměstí U Jezu.
Tel. 725 26 70 85
n Pronajmu byt 1+kk Praha 4 – Chodov, blízko obchodní centrum, metro
C, Kunratický les, nájemné bez dalších
poplatků 7000 Kč, možnost ubytování
i dvou osob, tel. 728 571 960

Předseda Houbařského spolku Žatec Pavel Dombaj byl s letošní 28. výstavou podzimních hub v Žatci spokojený.

Jedlých hub byla více než
polovina vystavených druhů

Žatečtí mykologové pořádali svoji 28. výstavu podzimních hub
Houbaři se konečně dočkali podzimní sezony, jak dokazují zaparkovaná auta
kolem lesů na Žatecku¨. A koho zajímá víc, než jenom sběr hřibovitých druhů, měl o víkendu příležitost seznámit se na výstavě hub v žateckém Hotelu
Černý orel s pestrým sortimentem, jaký lze v těchto dnech najít.
Členové Houbařského spolku Žatec klouzek tridentský. Podařilo se vystatam na 20.-21. září připravili svoji 28. vit také muchomůrku zelenou, jednu
z nejjedovatějších hub.“
výstavu.
Výstavu shlédlo 370 návštěvníků,
„Podařilo se vystavit 177 druhů hub,
z nichž nejpočetněji byly zastoupeny mezi nimi bylo 160 žáků z žateckých
jedlé druhy, celkem 96 druhů,“ řekl škol. Návštěvníci hodnotili výstavu
předseda spolku Ing. Pavel Dombaj, jako poučnou a zajímavou. „O dobkterý se po oba dva dny věnoval zá- ré druhové zastoupení se zasloužili
jemcům a jejich nálezům. „Nejedlé především Jiří Tonar, Jaroslav Vokurbyly zastoupeny 68 druhy, jedovaté ka, Eva Holá, Karel Kotek a Antonín
13 druhy. Nejpočetnější skupinou Podolník. Pořadatelé výstavy děkují
byly hřibovité houby (19 druhů), dále vedení hotelu Černý orel za umožnásledovaly ryzce (18 druhů), ho- nění uspořádat výstavu v příjemném
lubinky (17 druhů) a pavučince (16 prostředí kongresového centra, a také
druhů). Mezi zajímavé druhy patřily Městskému úřadu Žatec za finanční
hřib modračka, hvězdovka maličká, podporu výstavy hub,“ dodal uznávaný
(jak)
šupinovka (bedlovnice) zlatá nebo český odborník P. Dombaj.

MIB Quartet zahájí podzimní
kulturní sezonu v Žatci

V sobotu 5. 10. znovu ožije žatecká synagoga. Tentokráte ve velkém stylu
v rytmu netradičního smyčcového kvarteta MIB Quartet. Profesionální interpreti přijali pozvání žateckých Pirátů a zahájí podzimní kulturní sezonu
ve městě.
Ansábl si při této příležitosti připravil
Pořádající Piráti Žatec slibují neopakorovnou dva koncerty. Na první z nich, vatelnou a jedinečnou atmosféru, která
který začne v 14:30, jsou zváni přede- vznikne spojením unikátních prostor
vším děti a jejich rodiče. Zazní melodie a akustických vlastností synagogy s proz večerníčků a další dětské songy. Děti fesionálními muzikálními dovednostmi
budou mít možnost si s profesionálními kvarteta. Bez nadsázky se bude jednat
hudebníky zahrát na rytmické nástroje o největší hudební akci podzimu v Žatci.
a zkusit si tak, jak funguje opravdová Buďte svědky neopakovatelného zážitku
kapela. Vystoupení proběhne v prosto- a využijte možnosti poslechnout si prorách Rodinného centra Sedmikráska fesionální hudbu v netradičních žatecna Náměstí svobody.
kých prostorách. Předprodej vstupenek
Hlavní večerní program proběhne je v Infocentru radnice a v RC Sedmikv nedávno znovu zpřístupněné syna- ráska od pondělí 16. září. Akci laskavě
goze a začne v 19:00. MIB Quartet zaštítilo a podpořilo Město Žatec.
Vstupné: Koncert pro děti – 50 Kč dětběhem něj bude interpretovat populární hudbu v netradičních úpravách pro ský, 10 Kč dospělý v předprodeji; 70 Kč
smyčcový kvartet. Pro tento speciální dětský 20 Kč dospělý na místě (předprokoncert podzimu si hráči připravili dej v RC Sedmikráska na nám. Svobody)
skladby od věhlasných umělců jako Večerní koncert – 80 Kč v předprodeji
např. Queen, Ray Charles, Depeche do 25. 9., 100 Kč v předprodeji do 3.
Mode, Metallica či Michael Jackson. 10., 130 Kč na místě (předprodej v InPosluchači také uslyší proslulé filmo- focentru na radnici).
Pozn.: Počet míst k sezení v synagové melodie ze snímků James Bond,
Indiana Jones nebo Sedm statečných. ze bude omezen, zakoupením vstupenVšechna hudba zazní v originálních ky v předprodeji si zároveň rezervujete
vlastních moderních aranžích. Jako místo k sezení.
Facebook: https://www.facebook.com/
speciální host se s kvartetem představí žatecký bubeník Radek Holodňák. events/123432504493703/

Pozvánka na úterý 1. října v 18:30 hodin
do prezidentského salonku, v restauraci U Orloje

na první večer kurzu ALFA

Podle průzkumů mají Češi rostoucí zájem o duchovní věci, ale nebaví je
církev ani organizované náboženství. Na Alfě chceme toto respektovat. Jedno
ze základních pravidel pro organizátory totiž říká, že každý z účastníků může
říct cokoli a položit jakoukoli otázku. K Alfě ale patří i humor – o duchovních
věcech se dá diskutovat v uvolněné neformální atmosféře. Účastnice jednoho brněnského kurzu, Eva Žahourková řekla o kurzu „Alfu bych doporučila
všem, kteří mají pocit, že život je jen boj, a cítí se na to být sami.“
Další informace o kurzu Alfa v Žatci najdete na http://www.cirkevbezhranic.eu/zatec.php .

Petr Iljič ČAJKOVSKIJ : Evžen Oněgin

18:45

V ČR sedmá a ve světě už osmá sezona operních přenosů z Metropolitní
opery bude zahájena v sobotu 5. října 2013 novou inscenací Čajkovského
opery Evžen Oněgin. V hlavních rolích se představí Anna Netrebko a Mariusz
Kwiecien jako zamilovaná Taťána a povýšený chladný Oněgin v Čajkovského
opeře. Za dirigentským pultem stane ruský mistr taktovky Valerij Gergijev.
Nová inscenace opery v produkci Deborah Warner a v režii Fiony Shaw
představí dva neslučitelné ruské světy - venkovsky provinční a kosmopolitně
dekadentní, jejíž dramatické vyústění zanechává tři zmařené životy.
Předplatné skupiny O a mimo předplatné
Opera - Satelitní přenos
Vstupné : 300,-Kč (předplatné 280,-) www.metinhd.cz

Matylda zasahuje aneb povídačky naší Kačky

10:00, 14:00

Divadelní agentura Praha uvede po letní přestávce pro naše milé nejmenší
diváky pohádkovou hru Hany Lamkové, v které se diváci potěší hezkými
písničkami o neuvěřitelných příhodách kachny Matyldy. Čtyři herci se zde
v jednotlivých epizodách představí v deseti různých postavách a všeznalá
a nápaditá kachna domácí z venkovského dvorku možná opět nezpůsobí
více škody než užitku. S Matyldou je legrace, ale i nervy.Její veselé příběhy
baví nejen děti i rodiče a všichni společně najdou v Matyldiných příhodách
hodně legrace a snad i nějaké poučení.
Předplatné skupiny E a M a mimo předplatné. Vstupné : 45,- Kč

www.divadlozatec.cz

Regionální muzeum K. A. Polánka
Husova 678, Žatec
Vás zve na přednášku

Odívání a móda v pravěku
10. října 2013 od 17 hodin
v hlavní budově muzea

V cyklu Náš host se představí kurátorka sbírek
doby římské a doby stěhování národů Národního
muzea v Praze Mgr. Kristýna Urbanová,
která nám přiblíží nejstarší historii výroby textilu
a proměny módy v průběhu celého pravěku.
Vstupné: základní 30,- Kč, snížené 20,- Kč

26. září 2013

digitální kino Žatec
1.10. 17:30 /		

LETADLA 2D

Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný / USA/ 2013/92 min
Z oblačných výšin světa filmu Auta přilétají Letadla, animovaný komediálně-dobrodružný snímek nabitý akcí, ve kterém se nám představuje Prášek,
práškovací letoun s velkým srdcem a rychlými křídly, jenž sní o tom, že se
zúčastní nejúžasnějšího leteckého závodu kolem světa. V cestě mu stojí jen
několik poněkud větších problémů - Prášek není tak docela stavěný pro
závody, a kromě toho má tak trochu strach z výšek.
Režie: Klay Hall. Hrají: Val Kilmer, Brad Garrett, Julia Louis-Dreyfus,
Vstupné: 80,-

1.10. 20:00 / 8.10. 17:30 / 13.10. 20:00 /

MILLEROVI NA TRIPU

Komedie / Krimi / USA/ 2013 / 111 min / Cz titulky / přístupné od 12 let
David Burke (Sudeikis) je bezvýznamný dealer marihuany, jehož klientelu
tvoří šéfkuchaři a matky v domácnosti, o kterých si myslí, že se věnují ledasčemu jinému. Takže co by se tak asi mohlo zvrtnout? Všechno. Ačkoli se
snaží z pochopitelných důvodů být spíše nenápadný, dostane se mu tvrdého
ponaučení, že každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán: pokusí se
totiž pomoci několika místním puberťákům, ale jeho samotného nakonec
přepadne trojice pouličních grázlů.
Režie: Rawson Marshall Thurber. Hrají: Jennifer Aniston, Jason Sudeikis,
Will Poulter, Emma Roberts, Ed Helms
Vstupné: 100,-

2.10. 17:30 /		

ŠMOULOVÉ 2D

Animovaný / Komedie / Rodinný / Dobrodružný / USA/ 2013 / 105 min
V pokračování rodinné komedie Šmoulové vytvoří zlý čaroděj Gargamel
pár nezbedných stvoření podobných Šmoulům tzv. Neplechy a doufá, že
s jejich pomocí získá všemocnou kouzelnou šmoulí esenci. Jenže brzy zjistí,
že jen skutečný Šmoula mu může dát, co potřebuje, a že jen Šmoulinka zná
tajné kouzlo, kterým se Neplechové promění ve skutečné Šmouly. A tak se
Gargamel rozhodne unést Šmoulinku do Paříže, kde si získal obdiv široké
veřejnosti jako nejmocnější čaroděj světa.
Režie: Raja Gosnell. Hrají: Neil Patrick Harris, Sofía Vergara, Christina
Ricci, Katy Perry,
Vstupné: 80,-

3.10. 17:30 / 6.10. 15:00 / 12.10. 15:00 / 27.10. 15:00 /

JUSTIN: JAK SE STÁT RYTÍŘEM 3D

Animovaný / Rodinný / Španělsko/ 2013/ 90 min / CZ dabing
Justin je středověký chlapec z dobré rodiny a v království, kde žije, panuje
zákon a pořádek. Osvícená královna zde zavedla spolu se svým kancléřem,
Justinovým otcem, nekonečné množství předpisů a hlavním náboženstvím
je byrokracie. Na věci, které se dříve řešily mečem a soubojem, je tu po ruce
vyhláška či nařízení a rytíři byli z království vykázáni. Otec naplánoval
Justinovi výnosnou kariéru právníka, ale Justin má úplně jiný sen: stát se
rytířem.
Režie: Manuel Sicilia. Hrají: Saoirse Ronan, Antonio Banderas, Mark Strong,
Vstupné: 150,-

3.10. 20:00		

ANDREA RIEU: LIVE IN MAASTRICHT

2.10. 20:00		

LIBÁNKY

Koncert / 180 min / CinemaLive ve spolupráci s D-cinema, s.r.o. opět přináší
do kin prostřednictvím DCP a Blu-Ray záznam koncertu André Rieu z jeho
domovského města Maastrichtu, Holandska. André Rieu je mezinárodní
veřejnosti znám jako „Král valčíků“. Jeho vystoupení se staly legendárními.
Každoročně pořádá řadu vystoupení ve svém domovském městě Maastrichtu v Holandsku. Do krásného prostředí tohoto města se pravidelně sjíždí
tisíce fanoušků. Jako vždy je André Rieu doprovázen slavným Orchestrem
Johanna Strausse a zve i další hosty. Vstupné: 200,Drama/ Česko / Slovensko/ 2013/ 98 min
Líbánky se odehrávají v čase dvou dnů svatební oslavy. Nevěsta a ženich
– Tereza (Anna Geislerová) a Radim (Stanislav Majer) tvoří půvabný pár,
navzdory tomu, že oba již prošli manželskou zkušeností a odnesli si z ní
své šrámy. Tereza zklamané srdce, Radim dospívajícího syna. Jsou však
odhodláni zkusit to znovu, jsou přesvědčeni, že tentokrát to vyjde. A zdá
se, že svatební oslavy, které probíhají v prosluněném dni v rodinném kruhu v sídle nevěstiných rodičů obklopeném romantickou krajinou, budou
skutečně nejkrásnějším začátkem společného života. Ovšem... kdyby se
na svatební hostině náhle neobjevil nezvaný host. Jan Benda si brzy získává
náklonnost přítomných. Maminky i tetičky mu podstrojují, muži mu bodře
nalévají. Kdo to však vůbec je? A odkud se vzal? Je to jen neškodný vetřelec,
který se obvykle vmísí do davu s cílem zadarmo se najíst? Nebo se vynořil
z minulosti někoho ze svatebčanů? A koho? S Janem Bendou u svatebního
stolu dostává romantika trhliny. Toho chlápka je třeba dostat co nejrychleji
pryč. Některá tajemství by prostě neměla být prozrazena!
Režie: Jan Hřebejk. Hrají: Aňa Geislerová, Stanislav Majer, Kristýna Nováková-Fuitová, Jiří Černý, Jiří Šesták
Vstupné: 90,-

4.10. 17:30 / 9.10. 17:30 /

Žatecký týdeník

Nohejbalisté Žatce udrželi Extraligu
Po skončení základní části nohejbalové Extraligy ČR čekal v září v play
out na mužstvo Žatce soupeř, který
byl v průběhu roku ve vzájemných
zápasech úspěšnější (5:3 a 5:5) než
7. mužstvo tabulky. To však v rozhodujících dvou soubojích neplatilo, neboť SKN Žatec vyhrál obě utkání nad
Českým Brodem a nemusel nastupovat
ke třetímu duelu.

dva sety vyhrál. Souboj ještě prohrou
trochu zdramatizovala druhá trojka,
jenže v odvetě dvojic získali rozhodující pátý bod Pecina a Dráždil na konečné vítězství.
„Přestože opět chyběl Josef Tirpák,

n Český Brod – Žatec 2:5

Hosté zaskočili favorita hned v úvodních dvojkách (bratři Vítové, a Pecina,
Dráždil), a když vzápětí vyhráli i první
trojice, byl na ukazateli nečekaný stav
0:3. Domácí věřili v obrat, když pak porazili žateckou druhou trojici, aby snížili
na 1:3. Přestože druhá trojka prohrála
i své další utkání, cenná výhra nakonec
patřila Žatci, protože vyhrál zbývající
zápasy včetně singla, v němž Petr Vít
zdolal Ungermanna.

n Žatec – Český Brod 5:3

Odveta na stadionu Mládí byla mnohem dramatičtější než první zápas.
Pecina s Dráždidlem totiž prohráli
první dvojku, ale Vítové srovnali stav
na 1:1. Společně s Pecinou pak získali druhý bod, ale po trojkách, kdy
Brehm, Dráždil a V. Sýs neproměnili
dva mečboly, to bylo 2:2. V singlu za- V rozhodujícím utkání play out v Extralize přispěl k vítězství Žatce nad
čal Petr Vít hůře (7:10), ale zbývající Českým Brodem 5:3 Milan Dráždil (vlevo), jehož blokuje Cmíral.

Slavoj ztrácel body po penaltách
Stále bez vítězství jsou i po 7. kole divize B fotbalisté Slavoje Žatec, přestože
v posledních dvou zápasech nastříleli 5 branek, to je víc než za pět předchozích
utkání dohromady. Mladému mužstvu nelze upřít snahu. V obou posledních
zápasech však Slavoj ztratil body, když v obou případech je o ně připravily
góly z pokutových kopů soupeřů.
mič do klína Birhanzla, který ho donesl
n Kladno - Žatec 3:2 (2:1)
Hosté nastoupili místo Hanuse v bran- do sítě. Za 19 minut už šli hosté do vece po letech s Ondrou Baštýřem. Než se dení po zakončení nejnebezpečnějšího
ale rozkoukal mezi tyčemi, za 3 minuty hráče hostů Obusanya.
Slavoj ale do poločasu ještě otočil stav.
vedli domácí 2:0! I když hosté snížili
gólem Fiřta a vyrovnal Lesniak, přesto Nejprve za faul na Lesniaka se parádně
své první vítězství vydřelo Kladno, neboť trefil do šibenice z přímého kopu Heinc
rozhodující gól padl z pokutového kopu a ve 45. po rohovém kopu a přihrávce
hlavou A. Hynka poslal bombou pod
za údajnou ruku hostů.
břevno Vávra.
n Žatec – Aritma Praha 3:3 (3:2)
Brzy po změně stran si ale pomohl
S velkou nadějí na první vítězství začali
domácí. Už ve 3. minutě vysunul Vávra rukou V. Hynek k přidržením soupeře
do křídla Lesniaka, jehož přihrávku a sudí Melničuk po krátkém zaváhání
před branku proměnil nejlepší střelec nařídil penaltu, kterou proměnil nejz přípravy Petr Klinec ve svůj první di- starší hráč hostů Hrabák ve vyrovnávizní gól. Hosté však ve 20. vyrovnali vací gól. O další pohromu si řekl v 60.
po rohovém kopu, když Baštýř vyrazil nejzkušenější domácí borec Heinc na-

První krajský bodovací turnaj mladých
stolních tenistů v kategorii dorostenců
se hrál v neděli v mostecké sportovní
hale. Chlapci Severu Žatec se dokázali
v silné konkurenci prosadit. Ve dvouhře
mile překvapil 3. místem David Urbánek.
V první dvanáctce měli Žatečtí ještě dva
zástupce, když 7. skončil Štěpnička a 11.
Vízner. Ve čtyřhře Vízner s Městkou dokázali vybojovat třetí místo.
(js)

MORTAL INSTRUMENTS: Město z kostí

Mladí stolní tenisté
Severu zahájili sezónu

GRAVITACE 3D

Sci-Fi / Thriller / Drama / USA / Velká Británie/ 2013/ 90 min
Sandra Bullock ve filmu hraje doktorku Ryan Stone, skvělou lékařku – inženýrku na její první vesmírné misi. George Clooney ztvárnil vesmírného
veterána Matta Kowalskyho, který velí svému poslednímu letu před odchodem do důchodu. Jenže během zdánlivě rutinní výpravy do kosmu dojde
ke katastrofě. Loď je zničená a Stone a Kowalsky zůstanou ve vesmíru sami, Cenu nejslušnější ho týmu Krajské hokejbalové ligy za minulou sezonu
2012/13 převzal za HKB Žatec před prvním zápasem nového ročníku Hynek
odkázáni jeden na druhého a směřujíc dál do temného vesmíru.
Dlouhý, vpravo místostarosta města Jan Novotný.
Režie: Alfonso Cuarón. Hrají: Sandra Bullock, George Clooney
Vstupné: 130,-

6.10. 17:30 / 8.10. 17:30 /

DONŠAJNI

Komedie / Česko / 2013
Oscarový režisér Jiří Menzel se po sedmi letech vrací na plátna kin s prostopášnou komedií o vášni k životu, hudbě a k ženám. Komedie Donšajni odhalí
divákům svět opery zbavený pozlátka a přinese příběh o lásce a zklamání,
o hudbě a milování a o celoživotní slabosti pro operní pěvkyně. To vše
s nadsázkou a humorem typickým pro Menzelovy filmy.
Režie: Jiří Menzel. Hrají: Jan Hartl, Libuše Šafránková, Martin Huba, Jiřina
Jirásková, Ivana Chýlková,
Vstupné: 100,-

9.10. 20:00		

RIDDICK

Sci-Fi / Akční / Thriller/ USA/ 2013/ 119 min / Cz titulky / přístupné od 12
let
Režie: David Twohy
Zrazen vlastními druhy a ponechán napospas smrti na pusté planetě. Riddick
bojuje o přežití proti cizím predátorům a stává se silnějším a nebezpečnějším,
než kdykoliv předtím. Brzy na to se lovci odměn z celé galaxie nevědomky
stávají pěšáky v jeho plánu na cestě za pomstou. S jeho nepřáteli, přesně
tam, kde je chce mít, rozpoutá Riddick brutální útok pomsty před návratem
na svou rodnou planetu Furya, aby ji zachránil před zničením.
Hrají: Vin Diesel, Karl Urban, Katee Sackhoff, Dave Bautista
Vstupné: 100,-

www.divadlozatec.cz

ivním faulem ve středu hřiště, za který
dostal červenou kartu a Žatec hrál přes
půl hodiny o deseti. Přesto si v oslabení v závěru vypracoval nečekaně velký tlak, který však nedokázal využít.
Pražané ho přežili s vypětím sil a jsou
na 13. místě, Slavoj zůstává na 16. se
dvěma body.
V dalším kole hraje Žatec opět doma,
když v neděli 29.9. hostí třetí celek tabulky Souš, kterou vede nedávný žatecký
trenér P. Koutenský.
Branky: 3. Klinec, 42. Heinc, 45. Vávra – 20. Birhanzl, 39. Obasanya, 48.
(pen.) Hrabák.
Rozhodčí Melničuk, ŽK 2:1, ČK 1:0
(60. Heinc), 250 diváků.
Sestava: Baštýř – Fiřt, Bešík, A. Hynek, Krejčík – Vávra, Heinc, Paul, V.
Hynek (79.Hassman) – Klinec (62. Hankoc, 88. J. Sýs), Lesniak. Trenér Karel
Šidlo
(jak)

Dorostenci začali
dvěma bronzy

Akční / Dobrodružný / Drama / Fantasy / Mysteriózní / Romantický/
Kanada, 2013, 130 min.
Clary je obyčejná patnáctiletá holka, která žije v New Yorském Brooklynu
se svou mámou. Má poklidný život jako ostatní, až do okamžiku, kdy se
večer v klubu stane vražda a ona je jediná, která ji v zaplněném klubu vidí.
Tělo zavražděného se navíc hned vypaří. Clary začne vidět to, co ostatní ne
a slyšet to, co ostatní ne.
Režie: Harald Zwart. Hrají: Lena Headey, Lily Collins, Jonathan Rhys Meyers,
Kevin Durand
Vstupné: 100,-

4.10. 20:00 / 6.10. 20:00 / 15.10. 20:00

zvládli jsme závěrečná utkání na výbornou, takže s letošním ročníkem je spokojenost. Přesto bychom chtěli do dalšího
ročníku Extraligy posílit, abychom si konečně zahráli v play off,“ zhodnotil stručně sezonu trenér Karel Jančík.
(jak)

Foto Jaroslav Kubíček
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Bez Švancara to není ono

Hokejbalisté Žatce, kteří letos odehráli svoji premiérovou sezónu na svém
hřišti v areálu za žateckým koupalištěm, vstoupili do nového ročníku KHL
doma oslabeni o čtyři zraněné hráče ze základní sestavy, včetně mistra světa
Slávy Švancara.
V úvodním kole začali domácí bez
Branky Žatce: Kříž, Bizoň, T. Filidůrazu proti favorizovanému Conceptu povský
Most, jemuž ještě usnadnili roli vlastSestava: Mandák – Sláma, Mlejnek, T.
ním gólem. V první třetině ale dokázal Filipovský, Drásta, Pohorelec – Dlouhý,
vyrovnat Kříž na 1:1.
Bizoň, Mynařík, Bukovský, M. FilipovRozhodující vliv na výsledek měla ský, Kříž
druhá třetina, ve které chybující domácí n Nejbližší program hokejbalistů
třikrát inkasovali! Největší problémy jim Žatce:
dělal zvýšený důraz Mostu před brankou
28.9. sobota 10 hod. Žatec – Chožateckého Mandáka. V závěrečné třetině mutov,
se hra Žatce viditelně zlepšila, čas už ale
6.10. neděle 10 hod. Koliba Ústí –
měli jen na snížení z holí Bizoně a To- Žatec
máše Filipovského – 3:5.
12.10. sobota 10 hod. Žatec – Norn Žatec – Concept Most 3:5 (1:1, 0:3, dic Most B
20.10. neděle 11 hod. Meziboří – Žatec
1:1)

V prvním zářijovém víkendu začala
nová sezona mladým stolním tenistům
Severu Žatec. Pětice nejlepších startovala na celostátním BT v Praze. Dorostenci
Vízner, Městka a Štěpnička měli premiéru ve své nové kategorii a dosáhli jen
dílčích úspěchů. Vízner porazil Lálu ze
Sparty 3:0 a Městka Kocmana z Jaroměře 3:0. Mladší žák Karbula postoupil
do finálové části soutěže a jen několik
míčků ho dělilo od osmifinále.
V neděli v kategorii starších žáků Karbula s Urbánkem potvrdil, že jeho sobotní výsledek nebyl náhodný. Překvapivě
zvítězil v útěše a Urbánek třetím místem
podtrhl žatecký úspěch. V sobotu 14. 9
poslední dva jmenovaní startovali v Litoměřicích na krajském BT. Urbánek
obsadil třetí místo, Karbula byl pátý.
Společně zvítězili ve čtyřhře, když v průběhu turnaje neztratili ani set a ve finále
porazili favorizovaný chomutovský pár
Malý, Kubík 3:0.
(js)

