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

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

Mimořádný úřední den

Dne 02.11.2013 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.
Dále upozorňujeme občany, že další
a již poslední mimořádný úřední den
v tomto roce bude 07.12.2013.

Foto Tomáš Trégl

UPOZORNĚNÍ

Novou knihu pokřtili ve Sladovně zleva starosta německého města Thum Michael Brändel, žatecký místostarosta Jan Novotný a projektoví manažeři
Libor Kudrna a Simona Janoušová.

Sousedy z Čech a Saska spojuje také pivní tradice
Zástupci regionu, kde je pivo doma, pokřtili ve Sladovně novou knihu
Renesanční sladovna v Žatci byla v pondělí 21. října 2013 místem slavnostního
křtu knihy, kterou vydala partnerská města Žatec a Thum v rámci společného projektu „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“.
Autoři dvojjazyčné publikace s mnoha na obou stranách hranice v průběhu
historickými obrázky připomínají vznik století v důsledku společenských změn.
a tradice vaření piva na české straně Zajímavé stati tu najdeme o saském
Krušných hor a v saské části Euroregionu Krušnohoří. Podstatná část je věnována rozvoji chmelařství a pivovarnictví
v Euroregionu Krušnohoří. Čtenář najde
i seznam zrušených a zaniklých pivovarů

křtu nové knihy Jan Novotný. „Proto
pivovarnictví z historie až do současnos- také doprovází celou řadu přátelských
ti. Thumský pivovar, byť už dnes není aktů při setkání mezi českými a saskými
(jak)
v provozu, byl založen již ve 14. století. přáteli.“
Jednou z uvedených epizod v knize je
úsměvné vyprávění o Auerbachské pivní
válce v roce 1678, jejíž důsledky se vlekly
tak dlouho, že je zrušil až zákon k 1.1.
1839! „Pivní tradice a zájem o tento
výrobek lidi a kultury sbližuje,“ řekl při

Startuje soutěž o logo k výročí 1010 let od první písemné zmínky o Žatci
Rada města Žatec ve spolupráci s Komisí 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 zá-

kladem pro komplexní vizualizaci tohoto výročí prezentacích a podobně.
Podrobné informace a příhlášku naleznete
v roce 2014. Návrhy by měly být jednoduché, originální, nezaměnitelné a použitelné i samostatně. na tomto odkazu:
http://www.mesto-zatec.cz/mesto/soutez-logoLogo a logotyp budou užívány na propagačních
materiálech, dokumentech, vizitkách, webových vyroci-1010-let-zatce/

Obnova další části břehového porostu byla dokončena
na účelně vynaložené náklady spojené
s jeho realizací by měl na základě
příslušné smlouvy poskytnout Ústecký
kraj neinvestiční dotaci v rámci Programu pro rozvoj eko-agro oblastí
v Ústeckém kraji - obnova krajiny
a biodiverzity na území Ústeckého
kraje.
Práce poměrně dlouho znepříjem-

ňoval téměř každodenní déšť v měsíci
září a tak zvláštní poděkování patří
nejen členům sdružení a jejich již
tradičním spolupracovníkům, ale
i několika místním zahrádkářům, kteří
se zapojili do prací a nebo přislíbili
pomoc při zalévání a péči o sazenice
v příštích letech. Ing. Přemysl
Hautke, Ekologické centrum Žatec, o.s.

Na víceúčelovém stadionu Mládí Žatec, o. s. „Dopoledne plné (nejen) účastnily soutěže ve sběru hliníku.
Letošním vítězem se stala Mateřská
uspořádal 24.září MěÚ Žatec – SÚ, ŽP sportu“, které bylo odměnou pro všechny
ve spolupráci se sdružením Učitelé pro žatecké mateřinky, které se letos na jaře škola Žatec, Studentská 1230. Jako
první se tak stala držitelem nového
putovního poháru, který vytvořil
Ing. arch. Jiří Vaníček ve spolupráci
se SÚ, ŽP. Pro děti zde bylo připraveno množství stanovišť, např.:
skákání v pytlích či na skákacích
hradech, přetahování s lanem, jízdou
na čtyřkolkách, malování třpytkovým
tetováním, během skrz opičí dráhu či
střílením míče, tvorba stromu dětskýma ručkama. Po splnění všech úkolů
čekala na každou třídu truhla plná
„pokladů“. Brzy bude vyhlášena soutěž

nová ve sběru jiné suroviny pro příští
rok a jednotlivé MŠ se mohou opět přihlásit a bojovat o prvenství v soutěži.
Poděkování za pomoc při organizaci a zajištění celé akce patří Domu
dětí a mládeže, Základní škole Žatec,
Komenského alej, ČSCH MO Žatec
1, Městské policii Žatec, Prevenci
kriminality Žatec, Gymnáziu Žatec,
OA, SŠZE a Ing. arch. Jiřímu Vaníčkovi. Zvláštní poděkování za finanční
podporu náleží Městu Žatec. Děkujeme
všem a pevně věříme v další příjemnou
spolupráci u příštích akcí pořádaných
především pro naše nejmenší.
SÚ, ŽP

V minulých dnech dokončili členové
Ekologického centra Žatec obnovu
břehového porostu řeky Ohře na pozemkové parcele 4243/1. Jedná se
o pruh štěrkopískové terasy pod zahrádkami v ulici U Oharky o výměře
přesahující půl hektaru. V rámci akce
byly vysazeno 42 balených sazenic
odrostlých dřevin ( 9 dubů letních, 20

topolů černých, 4 habry obecné, 4 vrby
křehké a 5 olší lepkavých). Keřové
patro bylo doplněno o několik desítek
kusů svídy, střemchy a lísky. Obnova
porostu byla spojena s úklidem lokality, sběrem a odstraněním odpadů,
vyřezáním plevelných křovin – šípků
a bezu černého a vyžnutím travního
prostu. Na realizaci projektu, resp.

Mládí nabídlo plno pohybu a truhly pokladů

Dokončují se další
chodníky v městě

Práce na opravě chodníků, na které
město ve druhé polovině roku vyčlenilo
částku pěti milionů korun, rozdělených
do dvou etap, zdárně pokračují. Občané
to již oceňují na autobusovém nádraží,
dále v blízkosti středních i základních
škol v ulicích Studentská, Svatopluka
Čecha, Politických vězňů či Volyňských
Čechů.
V současné době je před dokončením
chodník před školou v Komenského aleji,
kde je stanoven termín přejímky podle
harmonogramu na 24. října. O den
později má termín dokončení chodník
v Husově ulici (na snímku). Do konce
listopadu pak má být podle harmonogramu dokončena úprava komunikace
ve Svatováclavské ulici s výjimkou místa
pro osazení autobusové zastávky, kde
probíhají terénní úpravy.
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Inzerce
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 (61 m2) s balkonem, 2. nadzemní podlaží, Studentská
ulice, v Žatci. Byt je okamžitě k nastěhování. Nájem vč. kauce. Tel. 606 923 296
n Pronajmu garáž v lokalitě Dukelská ul. poblíž samo obsluhy. Garáž pod
dvojím uzamčením, el. 220 V, volná
od 1.11.2013. Nájem 1.200,- Kč měsíčně. Tel. 606 680 008
n Pronajmu dlouhodobě garáž v Žatci
– Podměstí za panelovým domem v ulici Ostrov. Kontakt: Tel. č. 604 401 940
n Prodám nové zařízení bytu: světle
hnědou rozkládací sedačku za 7.500 Kč,
televizní stolek dub za 3.500 Kč, automatickou pračku antikoro buben i nádrž
za 3.000 Kč, skleněný konferenční stolek
za 3.200 Kč, kuchyňský stůl + 4 čalouněné židle za 3.500 Kč. Tel: 732 288 081
n Nabízíme pronájem hezkého, částečně
vybaveného bytu 3+1 v Žatci. 76 m2 s balkonem. K dispozici ihned. Tel. 602 549 261
n Prodej dušičkového zboží bude zahájen ve středu 23.10.13 až do 2.11.13
na nám. Svobody čp. 72 v Žatci.
n Prodám byt 3+1 (77 m2) v cihlovém
domě v Žatci na Červeném hrádku. Realitní kancelář ne. Bližší informace na tel.
724 332 282
n Pronajmu řadovou garáž v ulici
Volyňských Čechů (za bývalým OSP).
Elektřina zavedena – cena 1.100,- Kč.
Telef. 607 933 925
n Dlouhodobě pronajmu velice pěkný
byt 1+1 v Husově ul. s možností trvalého bydliště. Řádná nájemní smlouva,
nájem+služby 6000,- Kč, vratná kauce.
Ihned k nastěhování. Tel: 774 274 142
n Koupíme byt 2+1 s balkonem v Žatci – do 2. patra. Rekonstrukce vítána.
Nejlépe podměstí – není podmínkou.
Nejsme RK. Tel. 607 583 313
n Nově otevřeno pedikúra Zuzka,
Písečná 2820, Žatec (dům s pečovatelkou službou – jih) Tel. 606 413 297
www.pedikura-zuzka.webnode.cz
n Záchrana před exekutorem!
Nezvládáte své závazky? Kontaktujte
nás! Odlužení dle ins. zákona. Konzultace 607 446 488

Poděkování
n Jednota Československé obce legionářské v Žatci děkuje našemu městu
za finanční příspěvek na r. 2013. Díky
tomu můžeme provozovat naši činnost
a jde hlavně o členské a výborové schůze,
pietní i slavnostní akty.
Za Jednotu
ČsOL Žatec Jan Hovorka, předseda

Rozloučení
28.9. Antonie Klasnová
1.10. Pavol Kapša
8.10. Stanislav Pavlíček
11.10. Gejza Balog
13.10. Ladislav Merda
14.10. Ján Biró
		 Jan Dušovský

81
90
85
63
79
86
77

Jsou u nás mladí
cizinci odlišní?

let
let
let
let
let
let
let

Ve spolupráci s občanským sdružením
Oberig se žáci II. stupně ZŠ Měcholupy
účastnili projektu „Interkulturní dialog
ve škole“. Cílem přednášky multikulturní
výchovy bylo přiblížit tématiku integrace
cizinců prostřednictvím otevřené diskuse
s účastí cizince z řad mládeže dlouhodobě či trvalé žijícího v našem regionu.
Žáci získali informace o cizinecké problematice, vysvětlení základních pojmů:
migrace, integrace, asimilace, multikulturalismus, cizinec, menšiny apod. Také
anonymně vyplnili anketu, kde odpovídali na stejné otázky jako účastníci videodokumentu „Jsme stejní jako Vy?»
Určitě se podařilo alespoň trochu
poodhalit vnitřní svět mladých cizinců
a poukázat na to, že nejsou tak odlišní,
jak se možná na první pohled zdá. Akce
byla zajímavá, pro žáky velmi poučná.
Mgr. Helena Gondeková, ZŠ Měcholupy

PROPAMÁTKY

KONFERENCE – OBNOVA A VYUŽÍVÁNÍ PIVOVARŮ
14.–15. 11. 2013 – CHRÁM CHMELE A PIVA V ŽATCI
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digitální kino Žatec
25.10. 17:30 /2.11. 15:00 / 7.11. 17:30 /

ZATAŽENO OBČAS TRAKAŘE 2 3D

Animovaný / Komedie / Rodinný / USA/ 2013/ 96 min / CZ dabing
Po katastrofální potravinové bouři v prvním filmu byl vynálezce Flint a jeho přátelé nuceni
opustit město. Tentokrát Flint ke svému úžasu zjistí, že jeho zařízení stále pracuje a vytváří
neuvěřitelné tvory - cosi jako živoucí jídlo. Pojďte se seznámit s čipernýmí okurkami, hladovými
tacodýly nebo krevetími opičkami! Flint bude mít s kamarády spoustu práce uvést vše zase
na pravou míru... Vstupné: 155,-

24.10. 20:00 / 27.10. 20:00 /

MACHETE ZABÍJÍ

Akční / Krimi / Thriller / USA / Rusko/ 2013 / Přístupné od 12 let.
Machete je zpátky a pouští se se do mise, kterou by nezvládl žádný jiný smrtelník. Bývalý elitní
agent je najatý americkou vládou, aby zlikvidoval šíleného obchodníka se zbraněmi (Mel Gibson), který plánuje vypustit smrtící raketu a zabránil tak celosvětové anarchii.
Režie:Robert Rodriguez. Hrají: Danny Trejo, Mel Gibson, Charlie Sheen, Jessica Alba, Lady
Gaga, Michelle Rodriguez, Demián Bichir, Amber Heard. Vstupné: 110,-

Černokostelecký pivovarský archiv a muzeum o.p.s.

Vaření piva se u nás v 19. století proměnilo v průmyslový obor a od té doby bylo postaveno
mnoho cenných a zajímavých pivovarů. Zajímá Vás jejich současná obnova a možnosti využití?
Zúčastněte se konference PROPAMÁTKY, kterou pořádá Institut pro památky a kulturu, o.p.s.
Šestý ročník mezioborového setkání je v roce 2013 zaměřen na historické budovy pivovarů.

KONFERENCE – OBNOVA A VYUŽÍVÁNÍ PIVOVARŮ
KDE: CHRÁM CHMELE A PIVA V ŽATCI
KDY: 14.–15. LISTOPADU 2013
Součástí konference je doprovodný program, který představí žatecké památky spojené s historií
pivovarnictví v České republice. Program a možnost registrace na: konference.propamatky.cz.
Konference je součástí programu Industriálních stop 2013. Spolupořadatelem je město Žatec.
ZÁŠTITA A SPOLUPRÁCE:

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

PROPAMÁTKY

I N T E R N E T O V Ý

P O R T Á L

Igráček doputoval do Žatce

V rámci putovní výstavy IGRÁČEK vycestoval až do královského města Žatce,
kde se návštěvníkům představí společně s ostatními zajímavostmi, kterými
jsou celý jeho vývoj a historie opředeny.
Expozici bude hostit hlavní budova Re- tak, aby dětem ukázala možnosti, jak rozgionálního muzea K. A. Polánka v Žat- víjet svoji představivost a fantazii. Cílem
ci ve spolupráci se společností EFKO výstavy je poodhalit výrobu české hračky,
a Technickým muzeem v Brně. Zahájena ukázat širokou škálu variant IGRÁČKA,
bude 31. října 2013 slavnostní vernisáží inspirovat a motivovat děti zábavnou forod 17 hodin a potrvá do 5. ledna 2014. mou k poznávání svého okolí. V rámci
Výstava se těší stále větší oblibě a zhlédly expozice se děti mohou zapojit do soutěže
ji desetitisíce nadšenců. Koncipována je o IGRÁČKŮV kufřík dle vlastního výběru.

Zdařilý pokus o obnovení tradice
Ohlédnutí za Ovocnářskou výstavou v Křížově vile

Ve dnech 27. a 28. září proběhl první ročník Ovocnářské výstavy v Křížově vile
v Žatci. Výstavou jsme se pokusili navázat na obdobné výstavy MUDr. Ambrože
Wolframa, zakladatele vily a nadšeného pomologa, které pořádal na zahradě
svého domu před více než sto lety.
Pokus o navázání na tradici se setkal
4. místo (cenu útěchy) Sady Klášterec
s pochopením u pěstitelů ovoce v celém nad Ohří za odrůdu Redcap.
širokém okolí: získali jsme 160 vzorCeny do soutěže věnoval Český porků jablek a více než 50 vzorků hrušek celán Dubí a výhercům udělaly oprava švestek. Navíc na přednáškách, které du radost.
výstavu doplňovaly, byly prezentovány
Pro příští ročník, který se bude odei méně známé druhy ovoce (např. dřín, hrávat znovu na zahradě Křížovy vily
kdoule, kaštan).
okolo svátku sv. Václava, bychom rádi
Do výstavy jsme zapojili i samotné získali více zahrádkářů či malopěstitelů
návštěvníky, a to nejen degustací moštů ovocných stromů, kteří by chtěli vystaa cideru (nízkoalkoholický nápoj z jab- vovat svoje jablka, hrušky či švestky.
lek) či kreslením ovoce (ty nejmenší), Ve výstavě nejde totiž o to ukázat ty
ale především hlasováním v soutěži největší, nejčervenější aj. jablka, ale uká„O nejkrásnější jablko“. Z pestré nabíd- zat pestrost odrůd ovoce (a to i starých
ky vybírali vzorek, který se jim nejvíce odrůd, jež asi vizuálně v konkurenci novizuálně líbil. Sami tím rozhodli o vítě- vých odrůd neobstojí, ale jsou nositeli
zích soutěže, ve které získal:
jiných zajímavých vlastností). Hlavním
1. místo Miroslav Naxera z Libočan smyslem výstavy je totiž popularizace
za odrůdu Melrose,
ovocnářství jako fenoménu důležitého
2. místo Pavel Šilhánek ze Sadů Vr- nejen z hospodářského hlediska, ale
bička za odrůdu Rubín,
i pro harmonickou tvorbu naší krajiny.
3. místo Ing. Petr Johanovský ze ŽelPhDr. Jiří Matyáš
kovic za odrůdu Melodie,
(historik Regionálního muzea v Žatci)

25.10. 20:00 /		

JAKO NIKDY

27.10. 17:30 /		

POŽÍRAČI LEKNÍNŮ

Drama / Psychologický / Česko / Slovensko / 2013/ 93 min / Přístupné od 12 let.
Konec léta ve filmu «JAKO NIKDY» znamená zároveň konec života. Vladimír Holas umírá.
Kdo je Vladimír Holas? Malíř, sochař a pedagog okresního významu. Namaloval spoustu
krásných obrazů - ale ne tak skvělých, jak si přál. Nebyl ve straně, nebyl ve Svazu výtvarných
umělců, nezaprodal se minulému režimu. Dům v krásné krajině je jeho poslední útočiště, smrt
je nevyhnutelná a on nechce umřít v odcizené nemocnici. Chce se skácet se ve stoje, tak jak žil.
Pro tento komorní film jsou klíčové tři postavy, vedle hlavního hrdiny jsou tu dvě ženy: Karla,
asi pětatřicetiletá, je svému životnímu partnerovi něčím podobná: malířka, bohémka, pro
ostrá slova nejde daleko. Kontrastní k těm dvěma je Jaruna, vdaná asi pětapadesátiletá žena,
zdravotní sestra. Kdysi byla milenkou pana malíře. Tato trojice vede marný boj se smrtí, bojují
sami se sebou a současně mezi sebou - což přináší každému z nich určité očištění.
Režie: Zdeněk Tyc. Hrají: Petra Špalková, Taťjana Medvecká, Jiří Schmitzer, Marek Němec,
Luboš Veselý. Vstupné: 80,Thriller /Scifi / 2013 / Česká Republika / Žatec / Přístupné
Film divadelního spolku Opera Žatec.“ Příběhy lidí, které svedla dohromady jedna podivná
počítačová hra. «Zkrachovalý spisovatel Hynek Šefr hledá po létech v ústraní téma pro novou
knížku. Pro inspiraci se vydává do jedné podivné počítačové hry - Svět pod Hvězdou. Brzy však
zjišťuje, že i ostatní mají svůj důvod, proč trávit svůj čas ve virtuálním světě. Postupně přestává
být jasné, co je skutečnost a co jen přetvářka. Režie: Jaroslav Wagner. Hrají: Vladimír Valeš,
Romana Valešová, Jarmila Šmídlová, Soňa Svobodová, Martin Štross, Dagmar Štrossová, Hana
Zeleňaková, Václav Rampas, Marie Pekárková, Jaroslav Wagner a další občané města Žatec.
Vstupné: 50,-

30.10. 20:00 / 1.11. 20:00 / 3.11. 17:30 /

PŘIBĚH KMOTRA

Drama / Krimi / Životopisný/ Česko, 2013 / přístupné od 12 let.
Pokud Vám reformy za posledních dvacet let připadaly pomalé, pak vězte, že tu byla skupina
lidí, která považovala tempo těchto let za překotné. Jediné, čeho tito lidé v začátku opravdu
litovali, bylo, že nejvyšší nominální hodnota bankovek byla 500 korun a že tedy balíky, se
kterými zacházeli, byly velmi neskladné. Peníze byly zkrátka úplně všude. Příběh Kmotra je
inspirován bestsellerem Jaroslava Kmenty „Kmotr Mrázek». Popisuje vzestup a pád člověka,
který se od kšeftu s digitálními hodinkami posunul až na pozici šedé eminence české politiky.
Ve filmu Příběh Kmotra se střetnou dva světy - víra v právo silnějšího a chytřejšího a víra
ve spravedlnost. Touha po úspěchu reprezentovaném materiálním bohatstvím a touha sloužit
dobru, právu a zásadám civilizované společnosti. Budeme sledovat strhující souboj představitele zákona a pořádku s člověkem, který řád přizpůsobuje svým vlastním potřebám. Policista
Cajthaml (Lukáš Vaculík) je celý život na stopě Kmotrovi (Ondřej Vetchý). Sleduje Kmotrovu
láskyplnou péči o rodinu, jeho starost o její zajištění a jeho postupnou cestu k moci. Posedlý
svou pravdou, obětuje policista vlastní soukromý život, přičemž sleduje rodinnou idylu muže
na druhé straně barikády. Vliv jeho protivníka vzrůstá natolik, že dokáže narušit i struktury
na straně zákona a nakonec Cajthamla připraví o jeho postavení a práci. Ten přesto s buldočí
vytrvalostí věří v řád a spravedlnost napříč politickými systémy, kterými během svého honu
projde. Postava kapitána Cajthamla je holdem policistům, kteří neztratili víru v to, že spravedlnost má zvítězit. Ta nakonec i v našem příběhu zvítězí, neboť Příběh Kmotra je důkazem
platnosti úsloví: „S čím kdo zachází, s tím také schází.» Režie: Petr Nikolaev. Hrají: Ondřej
Vetchý, Lukáš Vaculík, Andrej Hryc, Vica Kerekes, Kryštof Hádek. Vstupné: 120,-

1.11. 17:30 / 3.11. 15:00 / 8.11. 17:30 15.11. 17:30 /
17.11. 15:00 / 29.11. 17:30 / 30.11. 15:00

PTAČÍ ÚLET 3D

Animovaný / Komedie / USA/ 2013/ 85 min / Cz dabing
Film Ptačí úlet je příběhem dvou odvážných krocanů, kteří vymyslí ambiciózní plán. Jejich
misí je vrátit čas a zachránit sebe a další svého druhu od jistého konce. Cíl je jasný – ukradnout
vládní stroj času, vrátit se do sedmnáctého století a odstranit krůty ze svátečního stolu Dnu
díkůvzdání jednou provždy! Vstupné: 130,-

2.11. 17:30 / 6.11. 17:30 / 10.11. 15:00 / 13.11. 17:30 / 20.11. 17:30 /

TURBO 3D

Animovaný / Rodinný / USA/ 2013/ 96 min / Cz dabing
Z dílny tvůrců filmů Madagaskar, Kung Fu Panda a Croodsovi přichází do kin nový snímek
TURBO. TURBO je vysokorychlostní 3D animovaná komedie o šnekovi outsiderovi, který
zázrakem získá nadpřirozenou schopnost být super rychlý. V tu chvíli se jeho sny rozjedou
na plné obrátky. Vstupné: 130,-

2.11. 20:00 /		

APOKALYPSA V HOLLYWOODU

3.11. 20:00 /		

RIVALOVÉ

Komedie / Fantasy / USA / 2013/ 107 min / Cz titulky
Komedie sleduje šest kamarádů, jejichž divoký večírek se promění v boj o život. Za podivných
okolností je Los Angeles devastováno apokalypsou, před kterou se skupinka snaží ukrýt v domě
jednoho z nich. Zásoby jídla a pití ubývají, dostavuje se ponorková nemoc a pánové jsou nuceni své útočiště opustit. Přežije v ničivé atmosféře jejich přátelství a hlavně přežijí oni sami?
V bláznivé komedii hrají všichni herci sami sebe. Hrají: James Franco, Jason Segel, Jonah Hill,
Seth Rogen, Michael Cera, Paul Rudd, Emma Watson. Vstupné: 110,-

Životopisný / Sportovní / Drama / Akční / USA / 2013/ 123 min
Závratná rychlost, adrenalin proudící v žilách, krásné dívky a nezkrotná touha po vítězství.
Závody Formule 1 jsou místem, kde jediná chyba může znamenat smrt. Na těchto okruzích spolu
soupeří dva odvěcí rivalové. James Hunt je neřízená střela, neodolatelný playboy a brilantní
řidič. Niki Lauda je dokonalý profesionál, vždy precizní a disciplinovaný. Film Rivalové vypráví
skutečný příběh dvou pilotů, kteří jsou soky nejen na okruzích, ale také ve skutečném životě.
Přestože jsou soupeři, jsou také jeden pro druhého inspirací. Přes jejich rozdílnost je v životě
Česká rada dětí a mládeže jako koordinátor celostátního projektu 72 hodin – pojí zvláštní přátelství. Ale rivalita je žene ke stále riskantnějším výkonům. Titul mistra světa
Ruku na to!, pořádala v letošním školním roce II. ročník uvedeného projektu může získat jen jeden... Režie: Ron Howard. Hrají:Daniel Brühl, Chris Hemsworth, Alexandra
Maria Lara, Olivia Wilde. Vstupné: 110,v termínu 10. - 13. října.

Labutí píseň nad řekou v podání žáků
Žáci 6. ročníku ZŠ Žatec, nám. 28.
října, přihlásili do celostátního projektu,
vlastní projekt pod názvem Labutí píseň
nad řekou. V jeho rámci ve čtvrtek 10.
října uklidili zimoviště vodního ptactva
na břehu Ohře. V průběhu úklidu fotografovali nejenom výsledky své práce,
ale i stav blízkého okolí. Soustředili
se zvláště na nedostatky, které by zde
mohly znepříjemnit, či ohrozit spokoje-

nou „zimní dovolenou“ vodních ptáků.
Do hodnocení fotografické soutěže
se zapojili i žáci ostatních tříd a učitelé. Nejlepší fotografie byly umístěny na webové stránky třídy a zaslány
Ekocentru Žatec. Při společné diskusi
po realizaci projektu žáci navrhovali
varianty, jakými způsoby lze ještě více
vylepšit stav zimoviště, případně nápady na další podobné akce.
(ss)

Dům dětí a mládeže Žatec
pořádá

Podzimní

prázdniny

úterý 29. a středa 30. 10. 2013
od 8,00 do 16,00 hodin – cena 60,-/den (s obědem)

Spinkání v domečku
(KARNEVALOVÁ NOC)

úterý 29. – středa 30. od 17,00 do 10,00 hodin – cena 100,Přihlašujte děti nejpozději do 24.10.2013

Bližší informace podají pracovnice DDM nebo na tel. 415 710 591

6.11. 20:00 / 10.11. 20:00 /

ENDEROVA HRA

Sci-Fi / Dobrodružný / Akční / USA / 2013/ 115 min / cz titulky
Sci-fi podle slavné stejnojmenné knihy. Ender je jako nadané dítě cvičen s ostatními podobně
zázračnými dětmi na takzvané vojevůdce. Ve speciální akademii se mají stát nečekaným trumfem v děsivé válce. Země se totiž připravují na mimozemskou invazi. Už třetí v pořadí a zcela
jistě poslední, která skončí buď vyhlazením lidstva nebo útočníků. Režie: Gavin Hood. Hrají:
Harrison Ford, Ben Kingsley, Asa Butterfield, Abigail Breslin, Hailee Steinfeld. Vstupné: 110,-

8.11. 20:00 /		

MAFIÁNOVI

Krimi / Komedie / USA / Francie, 2013, 111 min
Kdysi měl všechny a všechno pod palcem. Ale časy se mění. Bývalý mafiánský boss Giovanni
Manzoni (Robert De Niro), jeho rázná manželka Maggie (Michelle Pfeiffer) a jejich dvě děti jsou
za příkladnou spolupráci se zákonem umístěni do programu na ochranu svědků. Žít životem
spořádaných občanů se jim příliš nedaří. Zoufalý agent FBI Stansfield (Tommy Lee Jones) je
musí opět přestě-hovat, protože mafiánské klany zuřivě pátrají po špinavém udavači s jasným
cílem. A tak se z nich tentokrát stávají Blakeovi a je- jich novým domovem malé, ospalé městečko
v Normandii. Jenže staří psi se novým kous-kům učí těžko. Jejich chování a zvyklosti jsou pro
život v utajení překážkou. Tahle rodinka má mafiánství prostě v krvi. Režie: Luc Besson. Hrají:
Robert De Niro, Michelle Pfeiffer, Tommy Lee Jones, Dianna Agron. Vstupné: 120,-

7.11. 20:00 / 12.11. 20:00 /

BATTLE OF THE YEAR: THE DREAM TEAM 3D

Drama / Komedie / USA / 2013/ 109 min / Cz titulky
Battle ofthe Year je pro tanečníky breakdance něco jako olympiáda. Na tomto turnaji se každý
rok potkají ti nejlepší z nejlepších, ovšem žádná americká skupina nevyhrála už patnáct let.
Proto se losangeleský hiphopový magnát a bývalý b-boy rozhodne, že je na čase vrátit USA
na vrchol a najme kdysi schopného trenéra, aby sestavil hvězdný tým. Vstupné: 155,-
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Městské divadlo Žatec
26.10. sobota Dmitrij D.ŠOSTAKOVIČ: NOS

29.10. úterý

18:45

Opera Dmitrije Šostakoviče vznikla na motivy stejnojmenné povídky Nikolaje
V. Gogola o groteskním dobrodružství úředníka při hledání svého zatoulaného nosu. V režii Williama Kentridge a pod taktovkou Pavla Smelkova se
v hlavní roli představí barytonista Paul Szot.
Účinkují : Paulo Szot (Kovaljov), Andrej Popov (Policejní inspektor), Alexander Lewis (Nos)
Předplatné skupiny O a mimo předplatné
Opera - Satelitní přenos
Vstupné : 300,-Kč , (předplatné 280,-) www.metinhd.cz

Moucha na zdi

19:00

Komedie Moucha na zdi je příběh starších manželů, jejíchž život nabral jiný
směr potom co skončil jejich aktivní život v soutěžích společenského tance.
Náhle zjišťují, že svět kolem nich se řídí jinými pravidly.Nic není jak bylo.
Co dál ? Hru protagonistů plnou sebeironie, slovíčkaření, nedorozumění
a komických situací doplňuje dobová hudba a tanec mladých tanečníků ze
Stardance, kteří hrají jejich alter ega.
Manželé jsou Dáša BLÁHOVÁ a Vladimír KRATINA, tanečníci jsou ze
IV. řady STARDANCE: Vítězka Alice STODŮLKOVÁ (tančila s Pavlem
Křížem) a Michal KURTIŠ (tančil s Anetou Langerovou)
Žatecký borec Roman Šifalda (vlevo) se stal vicemistrem ČR do 86 kg.
Předplatné skupiny A a mimo předplatné
Činohra. Vstupné : 200,- / 190,- / 180,- Kč

31.10. čtvrtek Vinnetou 19:00

5.11. úterý

9.11. sobota

Městské divadlo Kladno představí v dramatu o cti příběh pokrevního bratrství
ušlechtilého indiánského náčelníka a udatného greenhorna, který se stal
nejslavnějším zálesákem Divokého západu.Tato půvabná parodie, v níž se
zbytečně netlačí na pilu nabízí hercům úžasné kreace. Jakub PRACHAŘ
a Vojta KOTEK jsou skutečně neodolatelní pokrevní bratři, umí správně
nejenom všechna indiánská gesta, ale jezdí výborně i na houpacích koních.
Také jejich řeč je správně květnatá. Herci ironizují nejenom postavy, ale
i sebe sama a dokážou tuhle metodu vytočit do závratných výšek……
V HLAVNÍCH ROLÍCH: VOJTĚCH KOTEK a JAKUB PRACHAŘ
Dále hrají: Tomáš Petřík, Jaroslav Slánský, Jan Vlas, Daniel Čámský, Marie
Štípková, Šárka Opršálová, Lenka Zahradnická, Zdeněk Velen, Ondřej Novák,
Štěpán Benoni
Mimo předplatné. Činohra
Vstupné : 310,- / 300,- / 290,- Kč

Za úplňku

19:00

Giacomo Puccini: TOSCA

18:45

Docela velké divadlo uvede absurdní komedii, jejíž příběh se odehrává
v divadelním baru ve chvíli, kdy se na jevišti odehrává představení, ve městě
vojenské cvičení a měsíc na obloze je v úplňku. Tuto absurdní hříčku poskytl
autor Robert GEISLER k volnému použití a tu s láskou upravil soubor
z DVD v Litvínově. A proč právě absurdní komedie? … díváme se na zprávy,posloucháme argumenty politiků, z nichž některé jsme si dobrovolně
zvolili, a hlavou nám běží:….tohle přece není možné….je to absurdní …
vždyť žijeme v Absurdistánu !!!!
Předplatné skupiny A a mimo předplatné
Činohra. Vstupné : 200,- / 190,-/ 180,- Kč
Milostná touha a politické intriky rozehrávají dramatickou partii, jejímiž
protagonisty jsou Patricia Racette jako žárlivá diva, Roberto Alagna jako
malíř Cavaradossi a George Gagnidze jako zlosyn Scarpia. Pucciniho
veristické dílo v režii Luca Bondyho diriguje Riccardo Frizza.
Účinkují : Patricia Racette (Tosca), Roberto Alagna (Cavaradossi), George
Gagnidze (Scarpia), John Del Carlo (Kostelník)
Předplatné skupiny O a mimo předplatné
Opera - Satelitní přenos
Vstupné : 300,-Kč, (předplatné 280,-) www.metinhd.cz

www.divadlozatec.cz
Občanské sdružení UČITELÉ PRO ŽATEC
a Chrám Chmele a Piva.cz
za finanční podpory MĚSTA ŽATCE

DĚTI VŠEHO VĚKU - rodiče – učitelé - přátelé
Pojďte s námi slavit

XI. HALLOWEEN
OPĚT Z NÁMĚSTÍ!!!
Říjnový večer
strašidel
a magických světel
Připravte a oblečte si strašidelné
masky a vezměte si
LAMPIÓNY a přijďte

ve čtvrtek 31. října 2013 v 16:45 hod.
na NÁMĚSTÍ SVOBODY před radnici,
odkud v 17:15 hod. půjdeme společně
do Klášterní zahrady!
A co Vás čeká?
Průvod masek městem s lampióny
za doprovodu mažoretek ZUŠ Žatec, DJ Majkl,
občerstvení, soutěž o dýni,
skupina EQUITES – OHŇOVÁ SHOW,

STRAŠIDELNÁ STEZKA KLÁŠTERNÍ ZAHRADOU
POJĎTE SE S NÁMI BÁT A BAVIT!

Testy potvrdily dobrou formu

Kontrolních plaveckých závodů v Litvínově, kam se 12. října sjela velká konkurence z celé ČR, se ze žateckého oddílu zúčastnilo 30 závodníků. Žatečtí
plavci zlepšovali své osobní rekordy a dokázali se probojovat mezi nejlepší.
Tomáš Urban zvítězil v trati 100Z, né stříbrné medaile a ve finále rovněž
byl druhý na 100M a bronz přidal stříbro na 200 polohový závod. Z indina 100VZ. Ve finále na 200 polohově viduálních startů stojí rovněž za zmínku
získal skvělé 3. místo. Další medai- 2. místo Báry Ševčíkové na 100P, dále
listkou byla Ráchel Pabiánová, která pak Martina Filka na 100VZ, 2. mísvyhrála na 100M a ve finále byla třetí to Elly Pohoriljak na 100Z a 3. místo
na 200PZ. Třetím nejúspěšnějším byl Radany Havlátové na 100M. Pochvalu
mladíček Kristián Balon, který potvrdil zaslouží také nejmladší plavkyně Lenskvělou formu, když zvítězil na trati ka Bešíková, která vyplavala výborné 2.
(jk)
100P. V ostatních startech získal výbor- místo na 50VZ a 50P.

Nekola je mistr v K-1, Šifalda
vícemistr České republiky

Mezinárodní mistrovství ČR v K-1 WAKO - což je nejprestižnější světová asociace kickboxu, se konalo v sobotu v hale Sparty Praha. Proto také na turnaj
přijeli bojovníci, které WAKO sdružuje, z Ukrajiny, Ruska, Polska, Slovenska
a Rakouska.
O mistra se bojovalo pyramidovým strem ČR WAKO a získává tak mistrovzpůsobem a ve váze bylo vždy minimál- ský pás, jako první bojovník G-Titánů.
Roman Šifalda začal své úspěšné
ně 12 borců.
Za G-Titány nastoupil do 67 kg David tažení pyramidou podobně. V prvním
Nekola a ve váze - 86 Roman Šifal- zápase porazil Karima Mabirouka, Mada, který naposled bojoval před 7 lety ročana s rakouským občanstvím, nejako reprezentant v Muay-Thai, kde kompromisně 3:0 na body. Ve druhém
byl zraněn Brazilcem a pak již působil zápase poráží tvrdého Jana Gabrhela
jako trenér. Stal se tak překvapením z SKBU Hostivař ve 2 kole K.O., kdy se
turnaje, kde ho nikdo neznal, protože Gabrhel svalil, protože mu Roman tvrdýve WAKU nikdy nezávodil. A hned se mi lowkicky zraňuje nohu, viz. internet.
stal finalistou této nejvyšší soutěže. A tak se stává finalistou slavnostního
David v prvním tříkolovém zápase galavečera -86 kg.. Na galavečeru ale
nastoupil proti Miroslavu Madzinu Šifaldovo vítězné tažení ukončuje něz Tatranu Prešov, nad kterým už ve 2 kolikanásobný profimistr Ukrajiny a víkole vyhrává RSC, neboť soupeři zlo- cemistr světa v Bankoku v Muay-Thai
mil nos. Dále nastoupil proti Ruslanu Bogdan Moroz, který si byl vědom
Toghtarovi, Ukrajinci s rakouským ob- své prohry, neboť Šifalda opět záčanstvím, kterého s přehledem porazil pas ovládl. Šifaldu dostal pod tlak,
na body 3:0 a postoupil tak do finá- kde prostřelil zadní pravačkou Šifalle na slavnostní galavečer, který také dův kryt. Tím ho rozhodil a opakovanatáčela ČT, a kde na něj čekal Mu- nou pravačkou posílá Šifaldu k zemi
ay-Thai reprezentant Vladimír Říha a ukončuje jeho velkolepé tažení..
z X-gymu Praha, účastník reality Hala vstává a vzdává potleskem hold
show: Thai fight Kart Chueg, kde bo- žateckému 36letému borci, který ve vrjoval profi zápasy pouze s rýžovými cholném zápasu galavečera reprezenbandážemi, bez boxerek, po starém toval jak Žatec, tak Českou republiku
způsobu, a který si byl svým vítěz- a získává tak pohár a titul vícemistra
stvím jistý. Ale opak byl pravdou!! mezinárodního mistrovství ČR v K-1.
Říha sice celá 3 kola tlačil, ale Nekola G-Titáni jsou tak na svého trenéra prákontraakcemi neúprosně bodoval, zlo- vem pyšní a celý zápas bude přenášet ČT
mil soupeři nos a zápas vyhrál těsně 2:1 4 sport, tak zveme příznivce, aby zápas
Ladislav Blail
na body, stává se tak mezinárodním mi- zhlédli.

Mladé mužstvo Slavoje Žatec
stále pokračuje v sérii

Když po prvních sedmi zápasech divize byli fotbalisté Slavoje Žatec bez výhry
a měli jen dva body za dvě remízy, málokdo by vsadil na výraznější výsledkovou změnu. Ale následující čtyři utkání v řadě Žatečané vyhráli a se ziskem
14 bodů poskočili ze 16. na 9. místo!
želi do přestávky plichtu. Po změně
n Žatec – Neratovice 2:0 (1:0)
Sérii tří výher domácí naplnili po vel- stran měli opět dobrý nástup a Klinec
kém boji a úsilí všech hráčů. Vedli od 15. potvrdil, že umí skorovat i v utkání
brankou Bednáře, který prostřeli hradbu o body. Stejný hráč zvyšoval vedení
těl před sebou. Hosté usilovali o vyrov- v 71. a výhru podtrhl v závěru Lesnání, z přímého kopu dokonce trefili niak. „Musím pochválit celé mužstvo
obě tyče Baštýřovy branky, ale překonat za nasazení a výkon na těžkém terénu,“
ho nedokázali, přestože Slavoj dohrával zhodnotil zápas sekretář Slavoje Pavel
25 minut v oslabení o vyloučeného Váv- Maňák. „Přesto musím jmenovat pět
ru (2xŽK). Přesto dokázali domácí své nejlepších hráčů. Vynikající byli mladí
vítězství pojistit, když svůj důležitý gól stopeři Hynek a Bešík před výborným
Baštýřem a skvěle zahráli oba útočníci
vstřelil Hankocy.
Branky: 15. Bednář, 83. Hankocy Lesniak a Klinec.“
Rozhodčí Aubrecht, ŽK 2:2, ČK 1:0
Slavoj má jasně nejmladší stoperskou
(66. Vávra), 150 diváků
dvojici v soutěži, neboť na jaře ještě doSestava Žatce: Baštýř – Fiřt, A. Hy- rostenec Ant. Hynek má 19 let a Petr
nek, Bešík, Krejčík – Vávra, Paul, Bed- Bešík, který je už třetím rokem mezi
nář (82. Sýs), V. Hynek (76. Hankocy) muži, má 20 let.
– Lesniak, Klinec (88. Hassman)
Další utkání hraje Žatec A doma
v neděli 27.10 již od 14.30, kdy přivítá
n LoKo Chomutov - Žatec 1:4 (1:1)
Sotva uplynul trest (3 utkání) Hein- Lovosice.
Branky: 1. A. Hynek, 47. a 71. Klinec,
covi, dostal stop na 1 utkání Vávra.
Utkání na těžkém terénu začalo velmi 88. Lesniak
Sestava: Baštýř - Sýs (63. Hankocy),
zostra. Již v 1. minutě skoroval hlavou žatecký Ant. Hynek po rohovém A. Hynek, Bešík, Krejčík – Fiřt, Paul,
kopu, ale vzápětí domácí po stejné Bednář (60. Heinc), V.Hynek – Lessituaci vyrovnali. Hosté pokračovali niak, Klinec (80. Klíma). Trenér Karel
(jak)
v nasazení z předchozích zápasů a dr- Šidlof.

Žatecký týdeník

Velký obrat
hráčů Night club

Třetí hrací den 1. ligy amatérské bowlingové ligy hraném v Chomutově se
nadmíru vydařil žateckému Night
clubu pod vedením kapitána Kozlovského.
Před tímto kolem se tým krčil na posledním místě s 21,5 bodem za dvě kola.
To třetí se mu nadmíru povedlo. Z 6
zápasů vyhrál 5 a pouze ten úvodní se
nepovedl. Prohra 1:4 mužstvo nakopla
a ve zbývajících pěti vyhrálo 4:1. Night
club získal 21 bodů z třiceti možných
a poskočil už na 4. místo a vrátil se
tak do bojů o titul. Hrací den se povedl
zvláště Kozlovskému a Dufkovi, kteří
výborně nahradili slabší náhozy Jarolíma. Naštěstí neztrácel tolik a zbývající
dvojice to bohatě nahradila.
Poslední hrací den základní části je
na pořadu už 30.10. a pokud se Žateckým
bude dařit jako v tom třetím, mohou si
výrazně polepšit a poskočit do skupiny
o titul. Rozhodně by si to zasloužili. (jj)

Obě rezervy
zabraly naplno

Úspěšný víkend fotbalistů Slavoje
Žatec potvrdila obě rezervní mužstva
mužů, která stejně jako áčko svá utkání vyhrála.
n Žatec B - Velká Černoc 2:0 (1:0)

Sestava: Hanus – Tatár, Fedoriška,
Oppel, T. Hynek - Hassman, Sýs, Heinc,
Dupály – Klíma, Hankocy, střídání: V.
Hynek, A. Hynek.
V malém žateckém derby v soutěži
1.B třídy, neboť v dresu hostí je řada
bývalých a současných hráčů Slavoje,
se hrál bojovný a místy technický fotbal
na obou stranách. Nakonec se domácí
radovali z vítězství, když po střelách
Klímy a T. Hynka zůstaly tři body na domácím trávníku v Libočanech . Žatec B
je ne 3. místě.

n Žatec C - Cítoliby 4:3 (1:2)

Sestava: Baloun – Kulhavý, Vořechovský, Vrábík, Laibl – Svítek, Novotný, Dupály, Drazinský – Havelka, Kouba. Střídání: Krupička, Pospíšil, Bažout, Schmied.
Rovněž druhá rezerva v utkání OP
tentokráte konečně zabrala a porazila
přední tým tabulky až v samotném závěru utkání, když hosté neudrželi poločasové vedení. Žatec C je na 11. místě.
Branky domácích: Dupály, Drazinský,
Vrábík, Pospíšil.

Karbulovo třetí
vítězství

V neděli v Chomutově proběhl třetí
turnaj nejlepších stolních tenistů Ústeckého kraje, v kategorii mladších
žáků. Opět stejný vítěz - Filip Karbula
ze Severu Žatec.
V průběhu turnaje neztratil ani set a svoje přesvědčivé postavení krajské jedničky
potvrdil i vítězstvím ve čtyřhře s teplickým
Machem. Velmi dobře si vedl i Josef Svoboda, který v poli více než třiceti závodníků obsadil 8. místo. Společně s dalším
závodníkem Severu Michalem Makukou
se probojoval do osmifinále čtyřhry.
V sobotu David Žitný a Filip Keller
v kategorii nejmladších žáků dobře reprezentovali Sever na turnaji v Teplicích.
David se probojoval do první desítky
a Filip ve své premiéře obsadil 6. místo
v útěše.
(js)

Karbula s Urbánkem
zvítězili v Mostu

Další ze série bodovacích turnajů ústeckého kraje mladých stolních tenistů
proběhl v sobotu v mostecké sportovní hale.
V kategorii starších žáků se dokázali
výrazně prosadit závodníci Severu Žatec
Filip Karbula a Dominik Urbánek. Filip,
věkem ještě mladší žák, obsadil 3. místo a Dominik byl pátý. Společně vyhráli
čtyřhru, když ve finále porazili vysoce
favorizovaný pár Březovský, Chuchel
z Litoměřic 3 : 1.
(js)

Lokomotiva doma na soupeře bohužel nestačila
Po třech vítězstvích venku našla až ve IV. kole KP kuželkářů žatecká Lokomotiva přemožitele, a to dokonce na vlastní kuželně.
V souboji s rovněž neporaženým cel- čali slavit, neboť měli o 72 kuželek více.
kem Slovanu Vejprty byl tentokrát soupeř
Jejich radost uťal domácí kapitán Jalepší a zaslouženě vyhrál. Domácí zradila rolím v pátém duelu, který měl dobrou
dorážka a chybělo potřebné štěstíčko. hlavně dorážku. Hosté měli plichtu
Domácí prohrávali už 0:4, když pro- jistou, i když jejich náskok se smrskl
hráli Čaboun jen o 10, Hofmann o 13 na pouhé 4 kuželky. Žatecký Ptáček tak
a Tajbl o 14 kuželek. Goldšmíd náho- mohl případnou výhrou o 5 a více zajistit
zem 398 prohrál o 35, a tak hosté za- bod. Zodpovědnost mu však nedovolila

zahrát obvyklý výkon, prohrál o 34. Lokomotiva poprvé na podzim prohrála a je
čtvrtá. V dalším utkání hostí v sobotu
od 9 hodin Spořice. V jednotlivcích si
výrazně polepšil Jarolím, postoupil už
na 2. místo,

n Žatec A – Vejprty 1:7 (2521:2559)

Čaboun 413, Hofmann 434, Goldšmíd
398, Tajbl 415, Jarolím 458, Ptáček
403.
(jak)

