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do Sněmovny
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25. a 26. října 2013

Jak volili občané Žatce, kde přišlo
k urnám 52,6% voličů:
1. KSČM
(22,8 % - 1834)
2. ČSSD
(21,1 % - 1698)
3. Ano 2011 A. Babiše (19,9 % - 1598)
4. TOP 09
(7,3 % - 586)
5. Úsvit T. Okamury (6,8 % - 552)
6. ODS
(6,5 % - 528)

Pozvánka
na jednání
zastupitelů města

Po nedávné schůzi Zastupitelstva města Žatce, která se konala minulý týden, se
nejvyšší městský orgán sejde ke svému
7. zasedání Zastupitelstva města již
ve čtvrtek 21. listopadu. Uskuteční se
od 17 hodin tradičně v zasedacím sále
městské radnice.

Změna úředních
hodin o Silvestra

Městský úřad Žatec oznamuje změnu
úředních hodin pro veřejnost v pondělí
31.12.2013.
Městský úřad bude v provozu od 8.00
do 11.00 hodin. Děkujeme za pochopení.

Pietní akt u příležitosti 95. výročí vzniku samostatného československého
státu se konal 24. října na Kruhovém náměstí v Žatci.. Slavnostní projev
pronesla starostka města Mgr. Zdeňka Hamousová, která připomenula
historický vznik státu. Pietní akt byl ukončen státní hymnou v podání žákyň
Základní umělecké školy.

Zastupitelé se shodli: město se bude bránit

Chrám hostil prezidenta Zemana

Prezident České republiky Miloš Zeman navštívil ve čtvrtek 24.10. v podvečerních
hodinách město Žatec. Cílem jeho návštěvy byla 4. brigáda rychlého nasazení. Poté
se pan prezident přemístil do Chrámu Chmele a Piva, kde byl přivítán starostkou
města Mgr. Zdeňkou Hamousovou (na snímku Václava Henzla) a ředitelem ChChP
Jaroslavem Špičkou. V ChChP poté probíhala slavnostní večeře s představiteli
Ústeckého kraje, starosty okolních měst a představiteli města.

Celoživotní univerzita také v Žatci
Výzva pro
orgánizátory
akcí v Žatci
a okolí v roce
2014
Jako každoročně bychom rádi
sestavili seznam kulturních, společenských a sportovních akcí,
které proběhnou v roce 2014 v Žatci
a v jeho blízkém okolí. Jelikož příští
rok čeká královské město Žatce významné výročí, a to 1010 let od první písemné zmínky, rádi bychom,
aby se akce konané ve městě nesly
v duchu tohoto výročí, stejně jako
větší akce v Žatci typu Velikonoce,
Dočesná, Dny evropského dědictví
aj. Seznam akcí bude počátkem
roku 2014 zveřejněný na stránkách
www.mesto-zatec.cz. Informace
o příslušných akcích zašlete prosím
do Turistického infocentra MěÚ
nejpozději do 31. 12. 2013, nejlépe
emailem na infocentrum@mesto-zatec.cz, nebo doručte na adresu
Městský úřad Žatec, Turistické
infocentrum, nám. Svobody 1,
438 24 Žatec.
Nezapomeňte prosím uvést: datum, název, místo konání a start
akce, dále stručnou charakteristiku a kontakt na pořadatele vč.
telefonního čísla, popř. webových
stránek. V případě dotazů volejte
415 736 156.

Společnost Rogus, s.r.o. zahajuje od listopadu 2013 přímo v Žatci přednáškový
cyklus z literatury a historie raného středověku v rámci projektu Celoživotní
univerzity. Zveme všechny zájemce bez rozdílu věku a vzdělání. Ještě je možné
přihlásit se na adrese: info@rogus.cz; na tel. 606 601 600; případně zadat
kontaktní data (jméno, tel.) na Infocentru – nám. Svobody.
bezplatných konzultačních služeb
…více:
Na přednáškách bude komuniková- partnera pořádající agentury může být
na zajímavá tematika, např.: Tajemství poplatek účastníkům vrácen. Předpovražd českých světců, Panství Lučanů, kládáme 2–3 přednášky měsíčně. Není
Nositelé spirituality na přelomu 9. a nutné absolvovat celé 3 roky, ovšem
10. století, Otrokářství v Čechách, ti, kteří studium dokončí, budou
Dvě podoby a tři lebky sv. Vojtěcha, slavnostně vyřazeni a obdrží certifikát
Nejstarší české pověsti v podání raně o absolvování vzdělávacího modelu.
Vzdělávání bude probíhat s laskastředověkých literárních pramenů,
Podoba starých hradišť, Ženy ve vým svolením vedení Města Žatce
v autentických historických prostostředověké literatuře apod.
Přednáškový cyklus bude semestrál- rách Renesanční sladovny a bude
ní (6 semestrů během 3 let); v každém vedeno Mgr. Jiřím Novotným, pedasemestru proběhne 7 dvouhodinových gogem Západočeské univerzity v Plzni
tematických přednášek v celkové ceně a autorem středoškolské učebnice
500,- Kč za celý semestr. Při využití literatury.

Na města v Ústeckém kraji dorazily platební výměry k projektům
z ROP Severozápad

Několik měst v Ústeckém kraji, včetně Žatce, obdrželo v posledních dnech
platební výměry od Úřadu Regionální rady ROP Severozápad.
Platební výměry vznikly na základě nedošlo k porušení rozpočtové kázně
závěrů mimořádného auditu společnosti a zásadním chybám v průběhu výběDeloitte Advisory, s.r.o. V platebních rových řízení v rámci projektu Chrám
výměrech audit, resp. Úřad Regionál- Chmele a Piva, které bylo dle našeho
ní rady ROP Severozápad poukazuje mínění v souladu se zákonem o veřejnejčastěji na pochybení ve výběrových ných zakázkách.
Jako velmi nešťastné vnímáme fakt,
řízeních. Města se zřejmě budou bránit.
Na jednání zastupitelstva města že tímto krokem je mediálně poškozoŽatce, které se konalo ve čtvrtek 31. ván obraz úspěšného nadregionálního
října, bylo projednávána celá tato projektu cestovního ruchu, který si za 3
složitá kauza s vazbou na vznik v roce roky fungování našel více než 100.000
2008. Současní zastupitelé rozhodli, že spokojených návštěvníků a podílí se tak
se město Žatec bude platebním výmě- významně na pozitivní změně image
rům bránit, protože je přesvědčeno, že regionu severozápadních Čech.
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Vítězné logo vyšlo z padesátky návrhů
Soutěž o logo k výročí 1010 let
od první písemné zmínky o Žatci má
svého vítěze.
Dne 30. 10. 2013 skončila soutěž na vytvoření loga a logotypu
k výročí 1010 let od první písemné
zmínky o Žatci, jejíž předmětem
bylo vytvoření grafických návrhů,
které budou základem pro komplexní vizualizaci tohoto výročí

v roce 2014.
Celkově se sešlo se téměř 50
soutěžních návrhů. Vítězem této
soutěže se stal pan Michal Černý
ze Žatce, kterému tímto gratulujeme. Ostatní soutěžní návrhy budou
vystaveny během druhé poloviny
měsíce listopadu v galerii Sladovna
a zveřejněny na webových stránkách města www.mesto-zatec.cz.

Žatecký týdeník

Termín povinné výměny řidičských
průkazů se blíží ke konci
Od 1.4. 2014 bude v České republice platit pouze jeden typ řidičských
průkazů. Všichni držitelé řidičských
průkazů vydaných do 30.4.2004 jsou
povinni si jej vyměnit do 31.12.2013.
Po tomto datu bude řízení vozidla se
starým řidičským průkazem přestupkem, za který je možno ve správním řízení uložit pokutu až do výše
2.500,- Kč.

Ve správním obvodu žateckého
úřadu se výměna týká ještě cca 1.200
řidičů. Apelujeme na tyto řidiče, aby
s výměnou neotáleli a přišli požádat
o výměnu včas, nejlépe do 9.12.
2013. Při pozdějším podání žádosti
již nelze garantovat, že řidičský
průkaz bude vyroben a předán včas.
Jeho výroba trvá cca 20 dnů. K výměně je nutno na městském úřadu

vyplnit formulář žádosti, předložit
jednu aktuální průkazovou fotografii
a doklad totožnosti. Výměna není
zpoplatněna. Městský úřad Žatec
bude přijímat žádosti a vydávat
nové řidičské průkazy do 31.12.2013
do 11.00 hod.
Jiří Dobruský, vedoucí odboru
dopravy a silničního hospodářství
Městský úřad Žatec

Vítězné logo - autor Michal Černý

V soutěži barmanů vede Vostřel
Barmanské dovednosti prokázali
studenti žatecké SOU a SOŠ na další
soutěži, kterou byl 8. října XX. ročník
juniorské soutěže Finlandia Vodka
CUP 2013 v Mariánských lázních.
„Naše škola se zúčastnila ve dvou
kategoriích, v junior classic a junior
flair. V klasické části Petr Štorkán
skončil na krásném 4. místě, 14.
byl Petr Podařil, zatímco Jan Juran
(všichni tři ze třídy H4A), uzavřel
úspěchy naší školy na krásném 19.
místě z celkem 34 soutěžících,“ informoval náš list Bc. Milan Bočkai.
Dramatický byl boj o prvenství
ve flairové části, kde se bojuje o hlavní
ceny a titul „Barman roku“ v kategorii
Junior Flair. V průběžném pořadí totiž
měli žatečtí studenti Martin Vostřel ze
třídy H4A i Marek Trubač z H3A (SOU
a SOŠ, SČMSD, Žatec, s.r.o.) stejně

bodů jako Štěpán Stratílek z Hotelové
školy Bohemia, s.r.o., Chrudim. Nakonec po vyhlášení výsledků byla radost
na žatecké straně, neboť vítězem se
stal Martin Vostřel.
„Zatím v průběžném pořadí na barmana roku je první náš žák Martin
Vostřel se 37 body, druhý Stratílek
(Hotelová škola Bohemia, s.r.o.,
Chrudim) má 36 bodů a třetí je Marek Trubač se 34 body,“ pokračuje M.
Bočkai. „Pokud do konce roku 2013
neproběhne žádná flairová soutěž, je
už o vítězi rozhodnuto. Pokud se ale
ještě uskuteční nějaká soutěž ve flairu, může se pořadí změnit. Pevně věříme, že by i tak naši chlapci potvrdili
vedoucí pozice, což by pro naší školu
znamenal raketový start do špiček
v barmanství.“
(jak)

Každý prodejce alkoholu
musí žádat o koncesi

Dnem 17.října 2013 nabyla účinnosti novela živnostenského zákona
(provedená zákonem č. 309/2013 Sb.), která kromě jiného nově reguluje
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.
Úprava se vztahuje na všechny řemeslné „Hostinská činnost“ mohou
podnikatele, kteří se zabývají distri- pokračovat v provozování prodeje
bucí a prodejem lihovin v obchodě na základě živnostenského oprávnění
(ale např. i prodej grogu v cukrár- po dobu 6 měsíců, ode dne nabytí
ně) i na ty, kteří lihoviny prodávají účinnosti tohoto zákona.
v restauračních zařízeních, případně
2) Žádosti o koncesi podané podle
i v dopravních prostředcích.
přechodných ustanovení nepodléhají
Pro plynulý přechod podnikání správnímu poplatku (změna je vyvoze stávající úpravy na novou právní laná změnou zákona).
úpravu byla přijata přechodná ustaPokud do 17.4.2014 nepožádanovení:
jí podnikatelé o koncesi, přijdou
1) Stávající podnikatelé, kteří již o možnost jejího bezplatného získání
vlastní koncesi na „Výrobu a úpravu a současně o možnost prodeje lihu.
kvasného lihu, konzumního lihu, V případě, že budou v prodeji liholihovin a ostatních alkoholických vin pokračovat bez platné koncese,
nápojů“ (a mají provozovnu pro dopustí se neoprávněného podnikání.
zajištění prodeje lihovin na jiné adZa lihovinu je považován alkohorese než výrobní provozovnu) a ti lický nápoj určený k lidské spotřebě
podnikatelé, kteří prodávali lihoviny o minimálním obsahu etanolu 15%
v rámci oboru živnosti volné „Velko- objemových jednotek (vše kromě piva
obchod a maloobchod“ nebo živnosti a vína).

Domov nic nenahradí
Maltézská pomoc poskytuje v Žatci a okolních obcích
službu osobní asistence, která
má za cíl umožnit seniorům se
sníženou soběstačností zůstat
doma. Laicky řečeno provádíme všechny činnosti, které člověk se sníženou soběstačností
potřebuje k zajištění pobytu
doma, a na které již sám plně
nestačí a potřebuje pomoc
druhé osoby.
Rozsah služeb se sjednává
v souvislosti s mírou soběstačnosti, schopností, zapojení
rodiny. Od nákupů, pomocí
s domácností, vaření, zajištění procházek a aktivit během
dne, až po pomoc ráno se
vstáváním, s osobní hygienou,
s přestláním lůžka. Služby
jsou dostupné 24 hodin denně,

Žatecký
týdeník

a to v rozsahu a čase, který
vyhovuje Vám. Zakládáme si
na rychlosti poskytnutí služeb
– v praxi to znamená, že jsme
schopni poskytnout asistenci
v běžném čase a rozsahu během 3 dní. Asistence většího
rozsahu (např. 4 hodin/denně)
do max.10dní.
Cena je pouze 80 Kč /hodinu
a již není navýšena o poplatky
za cestu. Pomáháme s úctou
a laskavostí
Pro více informací volejte:
Hana Šimková 736 620 807
nebo pište hana.simkova@
maltezskapomoc.cz
Děkujeme městu Žatec
za podporu, kterou nám dává,
s cílem nabídnout svým občanům možnost volby sociálních
služeb.

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

Chrám zve
návštěvníky i v zimě

Přestože už zimní čas nadešel, turistické
centrum Chrám Chmele a Piva v Žatci je
připraveno na návštěvníky města Žatce
i v této době.
Veškeré prohlídky CHCHP budou začínat v Renesanční sladovně v Masarykově
ulici. Klasické prohlídky Chrámu Chmele
a Piva vždy v 10:00, 12:00 a 14:00 hodin,
plnohodnotně od pondělí do neděle.
POZOR: Chrám Chmele a Piva vyhlašuje soutěž o nejhezčí podzimní / zimní
fotografii, která bude pořízena z Chmelového majáku. Své fotografie můžete
posílat do 15. 12. 2013 na email: support@chchp.cz
První 3 nejhezčí fotografie budou ohodnoceny v pondělí 16. 12. 2013 poukazem
do restaurace U Orloje v hodnotách 300,Kč za 1. místo, 200,- Kč za 2. místo,
100,- Kč za 3. místo.

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

digitální kino Žatec

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 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 Nově otevřeno pedikúra Zuzka,
Písečná 2820, Žatec (dům s pečovatelkou službou – jih) Tel. 606 413 297
www.pedikura-zuzka.webnode.cz

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! Ptačí úlet je plný dobrodružství, zábavy, dojemné lásky, loajality
a odvahy. Je to příběh dvou hrdinů a jejich šíleného pokusu změnit dějiny.
Vstupné: 130,-

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
n Záchrana před exekutorem!
Cajthaml (Lukáš Vaculík) je celý život na stopě Kmotrovi (Ondřej Vetchý). Sleduje Kmotrovu
Nezvládáte své závazky? Kontaktujte
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
nás! Odlužení dle ins. zákona. KonMěstská knihovna Žatec připravila pro školáky a předškoláky nevšední setká- na druhé straně barikády. Vliv jeho protivníka vzrůstá natolik, že dokáže narušit i struktury
zultace 607 446 488
ní se skutečným výtvarníkem a ilustrátorem knih pro děti Adolfem Dudkem. na straně zákona a nakonec Cajthamla připraví o jeho postavení a práci. Ten přesto s buldočí
n Koupím byt 2+1 s balkonem v ŽatPro předškoláky byl připraven pořad ZŠ nám. 28.října, v družině ZŠ Jižní, vytrvalostí věří v řád a spravedlnost napříč politickými systémy, kterými během svého honu
ci – do 2. patra. Rekonstrukce vítána. Pohádkové kreslení a pro školáky z prv- kterým tímto děkujeme za laskavou spo- projde. Postava kapitána Cajthamla je holdem policistům, kteří neztratili víru v to, že spraNejlépe podměstí – není podmínkou. ních a druhých tříd Malování pro děti. lupráci. Odpolední besedy si užily děti vedlnost má zvítězit. Ta nakonec i v našem příběhu zvítězí, neboť Příběh Kmotra je důkazem
Nejsme RK. Tel. 607 583 313
Po celou dobu se děti aktivně zapojova- ve školách v Krásném Dvoře, Liběšicích platnosti úsloví: „S čím kdo zachází, s tím také schází.»
n Prodám zahrádku v osobním vlast- ly do zábavného programu - malovaly, a Podbořanech. Na závěr besed probíha- Režie: Petr Nikolaev. Hrají: Ondřej Vetchý, Lukáš Vaculík, Andrej Hryc, Vica Kerekes, Kryštof Hádek
Vstupné: 120,nictví u řeky Ohře. Chata, altán s grilem

Děti si hrály a malovaly s Dudkem

a udírnou, domek na nářadí. Zalévání
z řeky. ZN u vodní elektrárny, směr Libočany. Tel. 606 913 090
n Prodej bytu 2+1 v Ž. U Jezu, 53 m2,
OV, 3. patro, bez výtahu. Zrekonstruovaný, komplet zařízený. Dům opraven.
Cena 600.000,-. Tel. 775 677 711
n Hledám hospodyni pro dům a zahradu v Žatci, na 11 hod. týdně, odměna
3000,- Kč měsíčně. Volejte 732 288 081.
n Prodám zahrádku, ulice Lounská,
405 m2, voda pitná, elektrika nová –
udělaná 2012, ovocné stromky, plechová garáž. Cena 180.000,- Kč. Tel. č.
736 141 812

Vzpomínka
n Dne 9. 11. 2013 uplynou 2 roky,
co nás navždy opustila manželka,
maminka a babička paní Bronislava
Vršatová. S láskou vzpomínají manžel a dcera s rodinou.

PODĚKOVÁNÍ
n Tímto děkuji Městu Žatec za finanční příspěvek na kulturní akce
v nové čajovně.
Ranjan

Rozloučení
12.10. Josef Kluc
15.10. Selma Vejrážková
		 Marie Kdýrová
16.10. Ing. Antonín Svoboda
17.10. Vladimír Plucnar
18.10. Milan Manga
20.10. František Krejčí
		 Helena Švorcová
		 Julie Budáčová
		 Drahoslav Dostál
		 Milan Dvorský
24.10. Pavol Balažka
27.10. Nina Zbořilová
30.10. Slavěna Bartošová
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76
65
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72
90
88
76
61
60
82
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Děti se představí v divadle

Vánoční akademii pořádá 3. ZŠ
Žatec ve čtvrtek 12. prosince od 17
hodin v Městském divadle v Žatci.
(ss)

zpívaly, počítaly, řešily výtvarné hádanky
a seznámily se s knihami, které Adolf
Dudek ilustroval.
Dopolední besedy probíhaly s ohledem na požadavek prostoru v Mateřském centru Sedmikráska, v tělocvičně

la originální autogramiáda. Adolf Dudek
zanechal dětem svůj jedinečný autogram
na obličeji či ruce. Všech 913 účastníků 19 besed s interaktivní show zažilo
spoustu zábavy a odnesli si kus poznání
ze světa ilustrace a literatury. (pe, fr)

Hudební baroko a poezie v divadle

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: 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
V historické části města Žatce stojí divadlo starší než to národní v Praze. Hez- Z dílny tvůrců filmů Madagaskar, Kung Fu Panda a Croodsovi přichází do kin nový snímek
ké zvenku i zevnitř. Jen diváci si do něj nějak neumějí najít cestu. Netěší to TURBO. TURBO je vysokorychlostní 3D animovaná komedie o šnekovi outsiderovi, který
ani pořadatele ani účinkující. Vlastně to možná netěší ani nepřišedší, když se zázrakem získá nadpřirozenou schopnost být super rychlý. V tu chvíli se jeho sny rozjedou
někde dozví, že představení, kterému se vyhnuli, stálo za návštěvu. Tak tomu na plné obrátky. Vstupné: 130,-

bylo i ve středu 23.10, kdy do Žatce přijel komorní orchestr Atlantis Collegium s pořadem Cherchez la femme.
Mimo hudby v něm zněly verše a to Švestková celý večer potvrzovala, že
v podání nikoho menšího než uznáva- je právem považována za renomované herečky Valerie Zawadské. Poezie nou zpěvačku. Stejně příjemné bylo
to byla místy lehce košilatá, místy mi- naslouchat barokní hudbě v podání
lostně romantická a kupodivu zdaleka komorního tria- housle cembalo violonne toliko francouzská a už vůbec ne cello. Tak jako v poezii i ve skladbách
pouze barokní. Zazněla i česká poezie se ukázalo, že z nich nepadá prach
20. století ve dvou ukázkách z díla Ja- a že jsou svým způsobem i přes věky
roslava Seiferta a dokonce i Jiří Wol- stále akruální. Spojení hudby a poezie
ker (Nevěrná) se překvapivě se dostal v jednom večeru je sice poslední dobou
na pořad večera. Básně vybírala mezzo- v módě ale v případě pořadu Cherchez
sopranistka Colegia Pavla Švestková. la femme díky za ni. Ukázalo se, že
Bylo zajímavé slyšet recitovat ženu nejen Händel s Villonem ale i Villon se
básně mužských autorů. Ale dostalo se Seifertem si „dobře rozumějí“ a stejně
samozřejmě i na básnířky. Básně zněly tak pro ně porozumění měli i vzácně
mezi mimo hudebními ukázkami z děl přišedší diváci.
Když dohrála poslední skladba Vibarokních mistrů.
Za vším co z podia znělo, bylo možno valdiho Amen, byl s komorním večehledat ženu. Mezzosoprán Pavla Švest- rem opravdu Amen. Vít Podrazil sice
ková, Jitka Jiřičková housle, Kristina Ko- po představení vyjádřil spokojenost
cinová violoncello a jediný muž Vítězslav s reakcemi publika, měl ale to štěstí, že
Podrazil cemballo umělecký vedoucí. seděl u cembala zády k němu a neviděl
ty řady prořídlé jak chrup starců.
Recitace Valerie Zawadská.
Byl to komorní večer pro komorně
Večer 23. 10. strávený v Městském
obsazené divadlo, což ale na jeho pří- divadle s pořadem Cherchez al Femme
jemnosti nic neubralo. Večer starých byl příjemný i přínosný. Ty, které to ještě
mistrů a poezie zahájila Pavla Švest- nenapadlo, mohl nasměrovat k většímu
ková skladbou italského skladatele zájmu o poezii nebo hudbu skladatelů
Caciniho Amore Chi´attendi. Pavla z předešlých století.
Jiří Navrátil

Podzimní dílny ve školní družině

Přízemí základní školy Komenského alej v Žatci ožilo 21. října podzimními
barvami a dekoracemi. Konaly se zde již tradiční podzimní dílny školní družiny.
Děti společně se svými rodiči ob- nyní zdobí jednotlivé domácnosti. Děti
kreslovaly, stříhaly, lepily, vybarvovaly se zúčastnily v hojném počtu a všem
a měnily papír, listy, ruličky nebo papí- rodičům, kteří se také podíleli na vy(šch)
rové utěrky v nápadité výrobky, které již rábění, děkujeme.

Obránců míru 638,
415 710 591

Vydejte se s námi na nejstarší adventní trhy
do Drážďan s tradicí již od roku 14 34!
Termín: 14. 12. 2013 • Cena: 280,Odjezd Žatec: 10,00 hod od DDM • Odjezd Drážďany: 18,00
Při zpáteční cestě hodinová zastávka v Obchodním centru.

Slavnost vánoční pyramidy »Pyramidenfest«
Krušnohorská vánoční pyramida na náměstí
Altmarkt je – se svými více než 14 metry –
největší svého druhu na světě. Její figurky
během slavnosti oživnou.
Přihlašujte se do pondělí 9.12.2013 v DDM!

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, Jay Baruchel, Danny McBride, Craig Robinson, Rihanna, Aziz Ansari, David Krumholtz, Martin Starr, Mindy Kaling, Evan Goldberg, Jason Trost, David Jensen, Ricky Mabe,
Jason Cox, Philippe Radelet, Channing Tatum, Michelle DeVito, Christopher Mintz-Plasse
James Franco, Jason Segel, Jonah Hill, Seth Rogen, Michael Cera,
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 pojí zvláštní přátelství. Ale rivalita je žene ke stále riskantnějším výkonům. Titul mistra
světa může získat jen jeden...
Režie: Ron Howard. Hrají:Daniel Brühl, Chris Hemsworth, Alexandra Maria Lara, Olivia Wilde
Vstupné: 110,-

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.
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. Blake má pouhé tři měsíce
na to, aby dal dohromady dvanáct talentovaných jedinců, kteří spolu dokážou spolupracovat
a dotáhnou to až vysněnému titulu.
Režie: Benson Lee. Hrají: Josh Holloway, Josh Peck, Chris Brown, Laz Alonso, Weronika Rosati,
Giovanni V. Giusti
Vstupné: 155,-

www.divadlozatec.cz

Tvořivá symfonie z přírody

Co všechno se může proměnit v hudební nástroj? Jaké přírodní materiály
pěkně zní a vydávají zajímavé zvuky? Které přírodniny se mohou proměnit
v hudební nástroj? To jsou otázky, kterými se děti ZŠ Měcholupy v rámci
projektu Akustická ekologie zabývaly a zároveň rozvíjely hudební tvořivost
a představivost.
Žáci vyrobili jednoduché hudební bubínky, chřestidla, činely, tamburíny,
nástroje z přírodnin a recyklovatelných perkuse, kladívka a dřívka. Vzhledu ani
materiálů. Používali keramickou hlínu, zvuku se meze nekladly. Všechny nástroklacky, špalíky, kokosové ořechy, oříšky, je jsou ve škole vystaveny. Žáci se těší,
kaštany, kameny i kamínky, kůži, karto- jak budou v hodinách hudební výchovy
ny, lýko, různá semínka i vlnu. Celkem tyto „zvukostroje“ užívat při doprovodu
se sešlo na výstavě 30 originálních hu- oblíbených písniček, básniček a říkadebních nástrojů - píšťaly, rumba koule, del.
(hg)
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Žatecký týdeník

Městské divadlo Žatec
9.11. sobota

12.11. úterý

Giacomo Puccini: TOSCA

18:45

Bílá nemoc

10:00

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,-)
Divadlo různých jmen z Prahy se svými umělci představí legendární drama
Karla Čapka, které napsal před více jak sedmdesáti lety a popisoval v něm
apokalyptickou vizi světa. Jako by jej napsal dnes, kdy stále sníme o nemožném a egocentricky prosazujeme „tu svoji „ pravdu, v inscenaci o naší
zkáze plné humanity a vtipu, s planou filozofií a nebere v potaz člověka? Je
paradoxní? Jistě, tak jako život!
Úprava a režie: Pavel Ondruch. Scéna a kostýmy: Zuzana Mazáčová. Hudba:
Pavel Trojan jr.. Hrají: Ladislav Trojan/ Tomáš Valík, Petr Franěk, Martin
Písařík, Milan Enčev, Petra Špindlerová, Anna Kulovaná, Romana Goščíková,
Lukáš Burian, Ondřej Černý
Mimo předplatné. Představení pro školy. Vstupné : 100,-Kč

14.11. čtvrtek	Doris & The Swingin‘ Bastards

19:00

Pražští Doris & The Swingin‘ Bastards hrají jazz z doby, kdy byl ještě
„mladý”, jak se nápaditě vyjádřila zpěvačka Doris Lamošová, jež se
zhlédla hlavně v Bessie Smith a Billie Holiday. Kapelu Swingoví bastardi
tvoří zpěvačka Doris Lamošová a její sestra Sofie , backup band ve složení
Jan Šimůnek (violinofon, housle), Antonín Šturma (kytara), Pavel Šlosar
(kontrabas) + Dušan Černák (bicí) . Úžasný zpěv a skvělé hudební výkony
muzikantů zaručují opravdu obrovský hudební zážitek, který doslova vezme
za srdce, pohladí na duši a podělí se o skvosty z jiného-elektrizujícího pojetí
tohoto žánru. Bastardi vždy na svých koncertech překvapují „jiným“ složením nástrojového obsazení. Jaká bude sestava kapely během ojedinělého
vystoupení v Žatci ?
Mimo předplatné. Koncert. Vstupné : 160,- Kč

18.11. pondělí	Ten trapas nepřežiju

8:30, 10:00

Komedie pro děti, které tápou v pravidlech slušného chování. Karel Louda je
žákem 8.třídy, přichází do nové třídy v novém městě, bojí se nového kolektivu,
nových učitelů, sousedů a HOLEK! Trapas by nepřežil! V tomto naučně zábavném pořadu předvedou Michaela DOLINOVÁ a Ladislav ONDŘEJ jaké
chyby děláme při představování v autě, ve škole, v kině, na rautu a v kontaktu
s HOLKAMA. Během představení čeká účinkující proměna a na konci si
všichni dají test. Základy slušného chování s nadhledem a vtipně.
Pro II.stupeň ZŠ. Vstupné : 50,- Kč

19.11. úterý	Lochness STORY # 30

19:00

Nestor žatecké hudební scény skupina LOCHNESS uvede hudebně zábavnou „šou“ k oslavě 30. výročí vzniku pěvecky nadaného soboru Lochness
ze Žatce a blízkého okolí. Přijďte slavit spolu s námi. A pokud se tam ještě
vejdou tak dorazí i : Ivo Strasser – kytara, zpěv; Tomáš Minařík – kytara,
zpěv; Pavel Uhlík – kytara; Marek Sklenář – baskytara; Jan Vančura – bicí;
Jana Minaříková – zpěv; Lenka Blažková – zpěv
Mimo předplatné. Koncert. Vstupné : 80,- Kč

Lochness slaví svých 30 let

Když se na Žatecku řekne lochneska, můžete se klidně vsadit, že není
řeč o tajemné bytosti ze Skotska ani o pouťové atrakci. Je to atrakce hudební a letos se dožívá úctyhodných 30 let. A protože se to musí
oslavit, tak se to oslaví, a jak jinak než hudbou a zpěvy na prknech žateckého divadla 19. listopadu v 19 hodin. Lochneska je žatecká folková kapela víceméně regionálního dosahu. Její historie, vývoj a členění jsou pěkně popsány na kapelních stránkách http://www.Lochness.cz.
Dále tedy jen stručně pro ty, kteří nechtějí nebo nemohou klikat.
Kapela vznikla před 30 lety při plavbě hrát např. Nezmary, Spirituál Kvintet,
lodí po řece Ohři jako vodácké trio, s re- Pink Floyd, Petra Kalandru ale i zpívat
pertoárem i názvem poplatným prostředí křehké písně od Zuzany Navarové stejně
vzniku. Jak tak muzikant k muzikantovi jako Žalmanovy dumky.
sedal, postupně si sedali s kamarády ze
Během 30 let svého působení se Lochsouše. To se jim stalo osudným, neboť ness stala žateckým fenoménem. Už něz nich pozvolna vznikla opravdická kape- kolik let se bez nich neobejde Dočesná
la a časem své hudební aktivity přenesli ani jiné kulturní akce pořádané městem
zcela na souš. Po deseti letech, nezávaz- Žatec. Jsou kapelou s působností na ceného muzicírování se odvážili předstou- lém českém severozápadu.
Kapela nepodceňuje ani vlastní tvorpit před platící publikum na festivalech
a country bálech a jiných akcích, zatím bu a chlubí se cca 20 vlastními skladjen jako doprovod známějších kapel. bami. Na jedno album by to už bylo,
ale zatím jsou na stránkách ukázky
A z podia už nebylo úniku.
Kapela během tří dekád své existen- z jednoho pokusně nahraného alba
ce prošla hudebním vývojem od pís- písní převzatých.
Jako na každé oslavě nás čeká spousní trampských přes folk & country až
k dnešnímu blues rocku. Prostě od Žal- ta vzpomínání, setkání s bývalými členy
mana k Pink Floyd. Ve video i audio sekci a hlavně muzika protože Lochness jak
na jejich stránkách je lze slyšet i vidět říkají trampové, umííí … Jiří Navrátil
www.divadlozatec.cz

Házenkářky přezimují deváté v I. lize

Po podzimní části I. Ligy národní házené žen přezimuje družstvo Šroubárny Žatec na 9. místě s 8 body. Jeho nejbližšími soupeři v tabulce jsou
8. Příchovice, mající o jediný bod více, směrem ke dnu tabulky pak mají
10. Blovice a 11. Studénka po 4 bodech a poslední 12. Modřany jsou bez
bodu. Tabulku nejvyšší soutěže vede Dobruška se 22 body před Tymákovem s 19.
V závěrečných dvou utkání podzi- stupně vystřídal celou obranu. Na hřimu poslední říjnový víkend měl Žatec ště se tak dostaly hráčky, které sbírají
výhodu domácího prostředí. Jak se cenné ligové zkušenosti.
Sestava a branky: Andrtová, K.Hornodá ztratit výborně rozehraný zápas,
předvedly v předposledním kole ža- vá - Zimová, L. Schneiderová, Vlčková,
tecké ženy. Přestože v poločase vedly Šíbalová, K. Kuželová, L. Kopecká - Bel10:6, podlehly družstvu Sokola Ro- díková 3, Bartoňová 3, Nesnídalová 7,
kytnice 16:17. Rozhodující gól padl L. Kuželová 3, Jurkovičová.
Trenér: Josef Popelka, vedoucí: Žaobloučkem minutu před koncem. Bod
mohla zachránit autorka šesti branek neta Kuželová.
„Pokud jde o obrannou a útočnou
Bartoňová, která ještě měla v posledních vteřinách výhodu trestného hodu část hry během podzimu, tak pohled
za faul hostů na Beldíkovou, ale ne- do tabulky napovídá, že obrana je se
181 obdrženými brankami na 6., útok
uspěla…
Naštěstí si hned v neděli Žatečan- pak se 140 vstřelenými na 10. místě
ky napravily reputaci, když porazily ligové tabulky. Takže na čem zapraSK Studénku 16:8 po poločasu 10:3. covat víme, teď jen doléčit některá
Pokud by se jim to nezdařilo, měly by zranění a můžeme se vrhnout do zims předposlední Studénkou stejný počet ní přípravy,“ shrnula stručně sezonu
bodů. Ve druhé půli trenér vyzkoušel nejzkušenější domácí hráčka Štěpánka
(jak)
v bráně mladou Báru Andrtovou, a po- Zimová.

V akci nejlepší
žatecký střelec
Michal Lesniak.

K ukončení série v Úvalech přispěli rozhodčí
Po katastrofálním začátku podzimní části divize, kdy omlazený tým fotbalistů
Slavoje Žatec s novým trenérem byl po sedmi kolech na posledním 16. místě
bez vítězství, nastal obrat, aby dalších pět kol v řadě Žatec vyhrál a poskočil
už na 8. příčku tabulky. Vítězná šňůra skončila v neděli v Úvalech u Prahy
s přispěním podivných výkonů dvou rozhodčích.
i výsledek otočit,“ hodnotil průběh tren Žatec - Lovosice 2:1 (0:1)
Po čtyřech výhrách se domácím ne- nér Karel Šidlof.
Branky: 47. a 68. Lesniak – 11. (pok.
vydařil vstup do utkání, zejména když
inkasovali branku z pokutového kopu kop) Hanich. Rozhodčí Matějček, ŽK
už v 11. minutě za „vysokou nohu“ 2:2, 200 diváků.
Slavoj: Baštýř - Fiřt – A. Hynek, Bešík,
stopera Bešíka. Půl hodiny byli hosté
pohyblivější, měli více šancí, ale další Krejčík (86. Fedoriška) – Vávra. Paul,
Bednář (81. Klíma), V. Hynek (46. Sýs)
gól už nepřidali.
Po změně stran střídající Sýs hned ze - Lesniak, Klinec. Trenér Karel Šidlof,
své první akce připravil šanci pro Les- asist. Martin Oppel
niaka a domácí nejlepší střelec zblízka n SK Úvaly - Žatec A 1:0 (0:0)
vyrovnal. Ofenzivu výrazně podpořili
Snaha prodloužit vítězné tažení skonkrajní obránci, když zejména přihrávky čila v Úvalech. Za omluveného kapitána
Fiřta „měly oči“ a vybízely spoluhráče Krejčíka se do měsíci vrátil do sestavy
do několika gólových šancí. Největší dvě zkušený Heinc, který v sobotu dominevyužil aktivní Klinec, zejména když noval v B týmu, a také v neděli odvedl
sám před brankou nastřelil brankáře výborný výkon. Žatečtí mladíci se nea za minutu ze malého vápna překopl bojácně pustili do soubojů s urostlými
prázdnou branku. O zaslouženou vý- zadáky domácích, kteří si nepomáhali
hru se tak postaral v 68. opět neúnav- zrovna čistě, zejména když měli ochránný Lesniak. „Naši mladí hráči konečně ce svých zákroků u hlavního rozhodčípotvrzují, že na divizi mají výkonnost ho, který měl ještě povedenějšího asisa jsou schopni soutěž udržet i bez posil. tenta (např. běžel až 70 m, aby žaloval
Tentokrát nás zaskočila úvodní branka na lavičku hostů!?).
hostů, ale naštěstí jsme dokázali hru
Na těžkém terénu měl velkou šanci

Slavoj už v 15.min., kdy Vávra z dálky
trefil spojnici břevna a tyče. Stejně dopadla v 85. dělovka Paula. Ve druhém
poločase po rohu Heince hlavičku Bešíka zachránil domácí golman zázrakem
na brankové čáře, v 80. měl gólovku
na hlavě Bednář. Na druhé straně se
v 54. vyznamenal Baštýř bravurním
zákrokem.
„Ovšem, co předvedl hlavní rozhodčí
se svým pomezním hrdinou utkání, stojí
za zmínku. Ponechali dva po sobě jdoucí
fauly domácích bez odezvy, aby z dorážky padla jediná branka utkání,“ popsal
klíčový okamžik sekretář Pavel Maňák.
„Marné byly naše protesty. S příchodem
Sýse jsme měli šance na vyrovnání, jenže rozhodčí nenastavil ani vteřinu. Naši
hráči vydali maximum, ale nebylo jim
přáno. Určitě by bylo zajímavé nahlédnout do hodnocení utkání svazovým
delegátem….“
Sestava: Baštýř – Vávra, A. Hynek,
Bešík, Fiřt – Heinc, Paul, Bednář, V.
Hynek (65.Sýs), Lesniak - Klinec
Žatec zůstává na 8. místě tabulky
a v dalším kole hraje doma již v sobotu 9.
11. od 14 hodin se 13. Českým Brodem.
Sezonu ukončí příští sobotu dopoledne
na Motorletu Praha.
(jak)

Volba fotbalisty roku

Anketa o nejlepšího fotbalistu Slavoje
Žatec 2013 je již v plném proudu. Anketní lístky na 5. ročník ankety pro příznivce jsou k dispozici u sekretáře FK
Pavla Maňáka v restauraci Chaloupka
(na hřišti), uzávěrka je 25. listopadu.
Dosavadní vítězové ankety:
2009 – Zaťko František
2010 – Zaťko František
2011 – Jakubov Alexander
2012 – Jakubov Jakub
2013 - ???
Vyhodnocení ankety se uskuteční 13.12.
na Sportovní zábavě na Chaloupce.

Ondřej Malina při vysvětlování techniky Sankyo.

Žateckému aikidu se daří
Letošní sezóna má pro žatecké aikidisty
skvělý start. Vyšel báječně nábor a tím
se rozrostla členská základna na 30
členů. Hlavně mladí ve věku kolem
15 let letos přišli tomuto tradičnímu
japonskému bojovému umění na chuť.
Hned se startem sezóny uspořádali
Žatečtí víkendový seminář pod vedením jednoho z nejlepších českých trenérů Ondřeje Maliny, který je držitelem
5.DANu. Cvičení bylo zaměřené hlavně
pro začátečníky, takže si nováčci mohli

vyzkoušet základní techniky přímo pod
vedením mistra, který se aikidu věnuje
už přes 20 let. V současné době už mají
začátečníci základy za sebou a mohou se
tak plně věnovat spoustě technik, které
aikido nabízí. Krom klasického aikida
se na trénincích probírá i reálná sebeobrana s využitím aikido principů, což je
pro spoustu cvičenců zajímavé zpestření
tradičních aikido tréninků.
Děkujeme i městu Žatec za pravidelnou finanční podporu.
(lš)

V hlavní roli byli
dva Víťové

Příznivci Slavoje, kteří jezdí na fotbalová utkání rezervních týmů dospělých
do Libočan, viděli v sobotním dešti zcela rozdílnou střeleckou produktivitu.
n Žatec B - TJ Kopisty 8:2 (5:0)

Střelecky opět vynikl Víťa Hankocy, který nastřílel 6 branek, další přidali Heinc
a Klíma. Slavoj B je v tabulce 1.B třídy třetí a v neděli ho čeká derby v Tuchořicích!
Sestava: Kalbač - Fedoriška - Oppel
M. - Tatár - Hynek T. - Heinc - Hassman - Dupály, Sýs - Klíma – Hankocy.
Střídání: Provazník, Hynek A.
Domácí rezerva byla po celé utkání
daleko lepším týmem, a utkání bylo
Ač to zní neuvěřitelně, žatečtí kuželkáři na podzim venku ještě neztratili ani otázkou skóre.
bod. Ačkoliv doma obě dosavadní utkání prohráli, i ve čtvrtém zápase na ku- n Žatec C - Slavětín 0:1 (0:0)/
Kdo chtěl vidět, co se nedá proměnit
želnách soupeřů dokázali naplno bodovat.
Goldšmíd v duelu s jedničkou tabulky ve fotbale, mohl v sobotu si zaskočit
Tentokrát zajížděli do Bíliny k duelu
s TJ MUS Most B, který má doma po- jednotlivců exžatečákem Pepou Draho- do Libočan. V hlavní roli byl Víťa Kouba,
dobnou bilanci. Duel byl proto dramatic- šem polovinu zápasu hrál dobře. Po pa- který měl na svých kopačkách minimálně
ký do posledních hodů. Hosté prohrávali, desátce ztrácel jen 7, ovšem ve druhé 5 - 6 čistých gólovek. Nakonec se radopak vysoko vedli a nakonec uhájili těsné odešel psychicky a nakonec ztratil 45 vali hosté, kteří proměnili jednu jedinou.
Sestava: Baloun - Provazník - Koutský kuželek.
vítězství na kuželky.
Jarolím měl jediný úkol, náskok udržet. Vrábík - Laibl - Svítek - Novotný - Dupály
Zahájil Čaboun, v polovině prohrával
o jedinou kuželku, ale ve druhé části už Nebylo to ale vůbec jednoduché, zejména Tatár - Havelka – Kouba. Sřídání: Kru(pm)
na soupeře nestačil a prohrál celkově když domácí hráč vedl v polovině o 3. pička, Kulhavý, Růta.
o 27. Ve druhém duelu předvedl Hof- Náskok se tenčil, ale kapitán hostů zvládl
mann konečně, co umí. Už první půlku závěr na výbornou, ustál soupeřův tlak,
vyhrál o 70(!) a bylo prakticky rozhod- a i když prohrál, udržel celkový náskok
nuto. Vypadalo to na atak pětistovky, ale 16 pro Žatec. Tým je na 3. místě tabulky
Mladší žák Severu Žatec Filip Karbula
ve druhé části nevyšla stejně hra do pl- KP a v jednotlivcích má v TOP 10 hned zvítězil v dalším bodovacím turnaji mlaných. Přesto výhra o 76 otočila zápas. trojici hráčů – 3. je Hofmann, 5. Jarolím dých ústeckých stolních tenistů. O víkenTajbl si na soupeře věřil a výhrou o 16 a 9. Čaboun. Další utkání hraje doma du dokázal v Krupce zvítězit v kategorii
v sobotu s Chomutovem B.
připsal pro Žatec druhý bod.
starších žáků. Ve finále porazil favorizoO třetí se postaral Ptáček. Přestože n MUS Most B – Lok. Žatec A 3:5 vaného Malého z Chomutova 3:1 a pose v současnosti trochu trápí, duel si
(2522:2538)
tvrdil svoji současnou výbornou formu.
pohlídal a navýšil vedení o dalších 20
Čaboun 398, Hofmann 483, Tajbl 414, Úspěšné vystoupení žateckých stolních
kuželek. Lokomotiva vedla 3:1 o 85. Vše Ptáček 406, Goldšmíd 405, Jarolím 432. tenistů potvrdil třetím místem Dominik
vypadalo jasně.
(jj, jak) Urbánek.
(js)

Lokomotiva vozí body jen z venku

Vítězná série pokračuje

