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Poslední číslo Žateckého týdeníku
vyjde v letošním roce 12. prosince.
Redakční uzávěrka proto bude již
6. 12. 2013.

Zastupitelstvo města
jedná o dotacích

Řádné veřejné 7. jednání Zastupitelstva města Žatce se uskuteční
21.11.2013 od 17.00 hodin ve velkém
zasedacím sále v patře radnice.
Součástí programu je také informace
o částečném prominutí odvodů (Chrám
Chmele a Piva), finanční krytí projektů
na rekonstrukci dopravního terminálu
v Žatci (autobusové nádraží) a záchrana
objektu bývalých papíren a vybudování
depozitářů muzea v jejich části.
Poslední řádné zasedání Zastupitelstva
města Žatce se pak ještě uskuteční 12.
prosince 2013.

Mimořádný úřední den

Dne 07.12.2013 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.
O úřední sobotu dne 07.12.2013
bude proveden bazarový prodej ztrát
a nálezů Města Žatec. Odprodej ztrát
a nálezů bude zahájen od 08.00 hod a
bude umístěn ve vestibulu radnice. Zároveň sdělujeme, že se jedná o bazarový
prodej a veškeré věci jsou opotřebené.
Prodávány budou např. jízdní kola,
pneumatiky, včetně alu disků (3x pneu
Goodride 205/65/15 a 1x pneu Michellin
205/60/15), mobilní telefon, notebook
atd.
(sme)

Chrám byl svědkem podpisu signatářů
Nominační žádost na zápis souboru industriálních chmelařských staveb v Žatci
na Seznam světového dědictví podepsali signatáři v závěru minulého týdne
v žateckém Chrámu chmele a piva.
Během dvoudenní konference, které se chmelařské lokalitě, jako nikde jinde
zúčastnila stovka odborníků z celé Čes- na světě. Několik desítek dochovaných
ké republiky, ocenili účastníci stávající industriálních chmelařských balíren
chmelařské, ještě dnes provozuschopné a skladů chmele, vzniklých na přelomu
stavby, které jsou dochovány v jedinečné 19. a 20. století, dotváří atmosféru

Město se ukazuje v nové
vánoční výzdobě

Před zahájením adventního času se v těchto dnech město postupně halí
do vánočního hávu. O výzdobu se starají pracovníci Technické správy města
Žatec, kteří využívají nejen stávající vánoční výzdoby a světel.
Letošní výzdoba bude bohatší náměstí. O výraznější výzdobu ulice
o nové prvky vánočního osvětlení, Stavbařů se postarají bílá led svítidla.“
V prvním prosincovém týdnu ožije
připomínající chmelařskou tradici
i výročí 1010 let od první písemné náměstí Svobody každý den v podvezmínky o Žatci. „Nové prvky vánoč- čer programem s námětem adventu.
ního osvětlení využijeme především Začne v pondělí 2.12. slavnostním
na náměstí Svobody,“ říká ředitel rozsvícením vánočního stromku,
TSMŽ Andrej Grežo. „Jedná se o dva tradičně doplněném o Betlém. Vydomy na každé straně v blízkosti vrcholením akcí bude 5. prosince
radnice a nově ozdobená bude i sou- Mikulášská nadílka, kterou zahájí
sední chmelnička. Podobnou adventní průvod od Domu dětí a mládeže před
výzdobu plánujeme také k fontánám, radnici. Více o letošním adventu najak na hlavním, tak na Kruhovém jdete na straně 3.

Výzva pro organizátory akcí v Žatci a okolí v roce 2014
MÍSTO PŘÁTELSKÉ RODINĚ

Městský úřad Žatec získal 3.
místo v soutěži Úřady v Ústeckém
kraji jako MÍSTA PŘÁTELSKÁ
K RODINĚ. Posuzování probíhalo
na základě několika kritérií a to
zejména v oblastech slaďování
pracovního a rodinného života, podmínkách pro zaměstnávání rodičů
s nezletilými dětmi, apod. Ocenění
udělilo Centrum komunitní práce
Ústí nad Labem.
Ing. Bc. Petr Vajda
tajemník MěÚ Žatec

Jako každoročně bychom rádi sestavili seznam kulturních, společenských
a sportovních akcí, které proběhnou
v roce 2014 v Žatci a 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.

a jedinečné panorama města, aby dokumentovala jeho chmelařské tradice.
Celý žatecký chmelařský soubor byl
navržen Ministerstvem kultury ČR
na indikativní seznam, který je soupisem
takových statků, který se rozhodl členský
stát nominovat na Seznam světového
dědictví UNESCO. Signatáři společného

Memoranda, které podepsali v ChChP
(na snímku Tomáše Trégla), jsou zástupci Ministerstva kultury ČR, Ústeckého
kraje a Národního památkového ústavu,
za Město Žatec pak starostka Zdeňka
Hamousová, za Chmelařské družstvo
Žatec ředitel Petr Palán a za Chmelobranu Žatec předseda o. s. Miroslav Sieger.
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Sklady jako investiční příležitost
Dne 8. 11. 2013 se uskutečnilo v Žatci 1. kolo pracovního setkání –
workshopu na téma: „Využití chmelařských a pivovarských industriálních
staveb v Žatci“.
Workshopu předcházelo zpracování workshopu bylo řešení problematiky
1. fáze „Management planu“, který využití těchto staveb a pivovaru Drezdokumentoval téměř 90 skladů her pro další rozvoj města.
a sušáren chmele, nacházejících se
Členové pracovní skupiny UNESCO
na území bývalého Pražského před- při MěÚ Žatec a pozvaní hosté se
městí v Žatci. Množství i kvalita těch- sešli na radnici, kde byli uvítáni
to chmelařských objektů představují starostkou a místostarostou města
z celosvětového pohledu výjimečnou Žatce. Následovala komentovaná
hodnotu – nikde jinde ve světě není prohlídka části památkové zóny
dochováno takové množství autentic- a dvou vybraných
kých staveb, spojených s pěstováním s k l a d ů c h m e l e .
chmele, stojících prakticky v jádru Prohlídku všichni
historického města. O jejich významu účastníci zakončili
svědčí i skutečnost, že tyto stavby v Chrámu chmele
jsou od roku 2007 zapsány na Indi- a piva, kde se hokativním seznamu UNESCO. Cílem vořilo o možnos-

Sladovna ukazuje návrhy
Vítěz soutěže na vytvoření
loga k výročí 1010 let od první písemné zmínky o Žatci, Michal Černý, již převzal
na radnici od místostarosty
Jana Novotného ceny určené
vítězi. „V okamžiku, kdy jsem
si přečetl podmínky, měl jsem
o svém návrhu jasno,“ řekl
u té příležitosti vítěz. Komise
ocenila ještě další autory. Jaké
měli představy čtyři ohodnocení i další autoři, si může-

tech využití skladů, revitalizaci zóny
technických památek a jejím oživení.
Zároveň byla diskutována otázka
získávání finančních prostředků a to
jak formou dotace pro vlastníky jednotlivých objektů, tak i pro financování velkých revitalizačních projektů.
Účastníci workshopu si navzájem
předávali cenné rady, zkušenosti
a podněty, které budou zúročeny
ve 2. kole tohoto pracovního setkání
Nový kalendář Žatce na rok 2014 je již v prodeji v Turistickém informačním
v prosinci tohoto roku.
centru v budově žatecké radnice. Cena je 150,- Kč.

Kalendář 2014

Zahrádkáři se vydali za Klatovským karafiátem
Zájezd na výstavu do Klatov s názvem Klatovský karafiát, spojený
s návštěvou Plaského kláštera, uspořádala pro své členy územní rada ČZS
Louny. Zájezdu se zúčastnilo 101
členů z celého lounského okresu, kteří
strávili příjemný den jednak na výstavě, jednak prohlídkou městských
zajímavostí. Zpáteční cestu si potom
zpestřili večerní prohlídkou krásného
kláštera v Plasích. Zájezd měl velký
ohlas a za své konání vděčí finanční
podpoře Města Žatec, kterému bychom touto cestou chtěli poděkovat
za podporu činnosti ČZS.
Činnost ČZS se v tomto roce roz-

Řidiči riskují, že nestihnou
výměnu průkazů

te prohlédnout v renesanční
sladovně, kde budou jejich
Jen do konce tohoto roku platí řidičské průkazy,
díla od pátku 22. listopadu
vydané do 30.4. 2004. Jejich majitelé jsou povinni
vystavena.
si je vyměnit, ale zdaleka ne všichni si o výměnu
Soutěž logo 1010
zažádali. „Ve správním obvodu žateckého úřadu
1. vítěz: Michal Černý
zbývá k dnešnímu dni vyměnit ještě 980 průkazů,“
Ocenění Komise pro kultu- informoval 13. 11. vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Žatec Jiří Dobruský. „Pokud
ru a cestovní ruch
to nestihnou do 9. prosince, nelze garantovat, že
2. místo Kateřina Frýdová
nový řidičský průkaz bude vyroben a předán včas.“
3. místo Adéla Bláhová
Platnost průkazů do zmíněného data totiž skončí
zvláštní ocenění komise k 31.12. 20013.
Lucie Kleprlíková

šířila o spolupráci s Domovem dětí
a mládeže v Postoloprtech. Obě
organizace společně otevřely nový
zájmový kroužek pro děti a mládež
Mladý zahrádkář, který je zaměřen
hlavně na floristiku. Finančně jej
podpořila komise pro životní prostředí
městského úřadu v Lounech. V rámci
činnosti kroužku se budou v Lounech,
Žatci a Postoloprtech konat jednorázové sobotní akce vánoční aranžování
určená nejen pro děti ale i pro dospělé. Do budoucna bychom chtěli tuto
pravidelnou zájmovou činnost rozšířit
i do Žatce a Podbořan.
Miroslav Kaloš, předseda ÚS ČZS

Již druhý autobus lze spatřit v oblasti Dolního Poohří a to konkrétně
na lince Žatec – Louny – Praha a zpět, který prezentuje a láká k návštěvě
Dolního Poohří. Jde tedy nejen o zelené autobusy s logem Brány do Čech,
což byl požadavek Ústeckého kraje coby objednatele veřejné dopravy, ale
také reklamní polep soukromého dopravce K+K servis.
První autobus zaměřený zejména i další vozy a v tuto chvíli se připrana prezentaci Chrámu Chmele a Piva vují pro ně grafické podklady. Jsme
vyjel již na začátku turistické sezony velmi rádi, že představitelé obou měst
a tento druhý je zaměřen na atrakti- Žatec i Louny tento krok podporují
vity Dolního Poohří jako cyklostezka a věříme, že se zvýší počet cestujících
Ohře, hrady, zámky, věže, chrámy, za zajímavostmi Dolního Poohří zemuzea a další. Věříme, že bude lákat jména z Prahy, což i nedávno ukázala
turisty k návštěvě zejména v sezoně statistická čísla z dotazníkového šetroku 2014. K dispozici jsme dostali ření vytvořené Oddělením cestovního

ruchu Krajského úřadu Ústeckého
kraje. Právě Pražané jsou největší návštěvnickou skupinou Dolního Poohří.
Ještě nesmíme opomenout malý bonus a to ve formě zlevněného jízdného
až o 50%, když předložíte řidiči při
koupi jízdenky účtenku z Restaurace
U Orloje ve výši minimálně 250,- Kč
nebo předložte jízdenku při návštěvě Galerie Sladovna v Žatci a máte
vstupné zdarma.
Libuše Novotná Pokorná
ředitelka Destinační agentury
Dolní Poohří

Foto Jaroslav Kubíček

Dolní Poohří na autobusech soukromého dopravce

Při hudební chvilce v nové třídě mateřské školy v Bezdušově ulici jsme
zastihli děti při doprovodu kytary učitelky Miroslavy Ulbríkové.

Předškoláci už mají si kde hrát

Nová třída mateřské školy zahájila 4. listopadu provoz pro 28 dětí v prostorách ZŠ Bezručova ulice. Město tam rekonstrukcí volných prostor
reagovalo na požadavky rodičů předškoláků, kteří pro své ratolesti neměli
umístění.
Řešení se po čase nakonec našlo Ulbríková. „Protože se jedná většinou
právě v nejnižším podlaží školy v ul. o velmi malé děti, které nemají s pobyP. Bezruče, ale správou spadá tato tem v tak velkém kolektivu zkušenosti,
třída pod Základní školu a Mateřskou v prvních dnech jsme umožnili pobyt
školu ve Dvořákově ulici. Pro děti je i některým maminkám,“ prozradily
ale podstatné, že tu mají velký prostor učitelky. Na nové prostředí v prostorna hraní, výuku, jídelnu i na odpo- ném interiéru si rychle zvykly. Na jaře
činek. Pečují o ně tři vysokoškolsky budou mít možnost využít i přilehlé
vzdělané učitelky, magistry Eva Die- venkovní prostory, kam ještě přibudou
poldová, Lucie Buchalová a Miroslava hrací prvky.
(jak)

Žatecký
týdeník
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Inzerce
n Koupím byt 2+1 s balkonem v Žatci – do 2. patra. Rekonstrukce vítána.
Nejlépe podměstí – není podmínkou.
Nejsme RK. Tel. 607 583 313
n Prodám zahrádku v osobním vlastnictví u řeky Ohře. Chata, altán s grilem
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 Hubnutí zdravým způsobem www.zhubnemezdrave.cz. Poradenství po telefonu zdarma, vytvoření
analýzy stavby těla.
n Motorest Zlatá Labuť poskytuje
svačiny, obědy. Menu od 58,- Kč. Otevřeno PO – PÁ od 9:00 – 22:00, SO –
NE od 11:00.
n Pronajmu garáž v Lučanské ulici
v Žatci. Cena dohodou. Volat po 16.
hodině. Tel. 775 999 788
n Pronajmu pěkný byt 1+2 v Žatci.
Byt je po celkové rekonstrukci. Kauce
nutná. Volejte 774 240 723
n Pronajmu 1+1 v Žatci s dobrou
dostupností do centra. Řádná nájemní
smlouva, vratná kauce 3 nájmy. Volný
ihned, prohlídka možná pouze o víkendu. Cena cca 6000 vč. služeb, dohoda
o ceně při prohlídce na místě podle
oboustranného zájmu a dohodnuté délky nájmu možná. Volejte, prosím, mezi
17:00 a 20:00 h. Tel: 732 294 281
n Prodám byt 2+1, ulice Svatováclavská, před rekonstrukcí. RK ne. Cena
dohodou, při rychlém jednání sleva. Tel.
603 157 746
n Nabízím zakázkové šití oděvů, kabáty, saka, plesové šaty a opravy všeho
druhu včetně kůže. Prodej látek a látky
patchwork. S. Rampasová, nám. Svobody 149 (u chmelničky) Tel. 603 157 746
n Prodám zahrádku, ulice Lounská
405 m2, voda pitná, elektrika nová – udělaná 2012, ovocné stromky, plechová garáž. Cena 180 000,- Kč. Tel. 736 141 812

PODĚKOVÁNÍ
n Žatecká organizace č. 16 Českého
zahrádkářského svazu uspořádala pro
děti svých členů a pozvané děti z Dětského domova hezké odpoledne spojené
s otvíráním zahrádkářské sezóny. Děti se
bavily svezením na koních, pečením buřtů, soutěžemi a diskotékou. Druhá akce
pro naše členy a jejich děti byla spojena
s uzavíráním zahrádkářské sezóny, výměnou zkušeností o pěstování rozličných
rostlin a dlabáním halloweenských dýní,
které dosahovaly obrovských rozměrů.
Děti si obě odpoledne v zahrádkářské
kolonii opravdu užily a s sebou si odnášely nejen pěkné zážitky, ale i tašku
sladkostí, které doplnily i čerstvé jahody.
Děkujeme tímto Městu Žatec a sponzorovi panu Bremovi, jehož stavební
firma zajistila disžokeje. Velmi si vážíme postoje Města Žatec za podporu
obou akcí, které přinesly dětem radost
a zábavu. Členům ČZS pak i dobrou náladu a radost z práce s dětmi a mládeží.
Kaloš Miroslav, jednatel ČZS or. č. 16

Rozloučení
25.10. Jana Doskočilová
30.10. Aloisie Hosingerová
1.11. Milada Hovorková
3.11. Daria Legátová
		 Mária Smištíková
4.11. Josef Balák
6.11. Valentina Tichá
		 Jiří Moravec
		 Václav Prokop
8.11. Vlasta Břízová
		 Zdeněk Svoboda
9.11. Helga Vlčková
		 Marie Makošová
		 Vojtěch Šarkezi
		 Miloslav Plášil
10.11. Eliška Kratinová
11.11. Zdeňka Frosová
		 Eva Ludínová
Jiří Dvořák
		 Antonie Pešatová

62 let
85 let
92 let
73 let
63 let
73 let
99 let
60 let
55 let
65 let
80 let
81 let
66 let
66 let
59 let
77 let
57 let
72 let
55 let
86 let

Expedice Kongo
s Tomášem Kubešem

Výstava malíře Petra Kožíška
v Galerii Sladovna

Galerie Sladovna v Žatci si Vás dovoluje pozvat na výstavu a vernisáž obrazů
malíře Petra Kožíška, nazvanou „Dlouhé noci“ ze sérií „Vánoce v Lambaréné“ a „Vánoce v Modřanech“.
Vernisáž se koná 21.11. od 18.00 hod. aktuálního umění u nás i v zahraničí.
Jde o první autorskou výstavu tohoto
Při návštěvě naší galerie nepřehlédumělce v Žatci. Petr Kožíšek vystudoval něte doprovodnou výstavu vánočních
pražskou Akademii výtvarných umění. ozdob, na které se můžete podílet i Vy.
Vystavuje jak u nás,tak i v zahraničí Pokud máte doma staré Vánoční ozdoby,
(např. Haus am Waldsee Berlin, Brusel, velice bychom uvítali, zda byste některé
Slovensko aj.). Jeho práce jsou zastou- z nich (alespoň jednu) zapůjčili do této
peny i v soukromých sbírkách. Je vý- připravované výstavy. V domácnostech
znamným umělcem, jehož tvorba výrazně našich prababiček hýřily stromky spouszasahuje do současné umělecké scény. tou krásných ozdob-autíček, domečků,
Výstava, kterou můžete vidět od lodí, ptáčků. V dnešní době, podléhající
21.11. - 31.12., představí výběr z auto- módním trendům, neztratily své kouzlo
rova vánočního cyklu, navozuje přede- a poetičnost dodnes. Připomeňme si
vším intimitu vánočních svátků, štěstí touto výstavkou dobu našich předků,
a pohodu. Je zároveň součástí projektu kteří si svůj um předávali po generace.
galerie postupně představovat veřej- Připomeňme si dobu, kdy život ještě
nosti umělce a jejich tvorbu týkající se plynul pomalu.
(ag)

Advent u Svatého Jakuba

Po tři adventní soboty, to je 7., 14. a 21. prosince bude živo ve Dvoře u Svatého Jakuba v Žatci při vánočních trzích.
„Otevřeny budou všechny obcho- pravujeme kulturní vystoupení za
dy ve dvoře a budou tu Trhy chrá- pomoci ZUŠ.“
V sále v horním patře se uskuteční
něných dílen,“ láká zájemce majitel
Ladislav Černý. „Návštěvníci uvidí již 29. listopadu vernisáž výstavy tužek
živý Betlém, u otevřeného ohně si Emana Petráně, která zde pak najde
budou moci děti opékat buřty a při- stálou expozici.

Malíř Václav Nasvětil v Křížově vile

Ve čtvrtek 28. listopadu v 17 hodin jste srdečně zváni na vernisáž výstavy obrazů akademického malíře Václava Nasvětila Vánoční dárek pro více generací.
Na úvod vernisáže zazní žesťové trio ha publikacích, které ilustruje. Jeho
a sólový trombón v podání žáků ZUŠ obrazy visí v loveckých sálech bavorské
Žatec, kteří pracují pod vedením pana šlechty i v loveckých pokojích našich
učitele Libora Růžičky.
myslivců. Václav Nasvětil byl žákem
digitální kino Žatec
Známý žatecký malíř a myslivec významného českého malíře Oskara
představí krajinky, zátiší a myslivost. Brázdy z Líčkova. Nenechte si ujít 22.11. 19:00 ( pouze pro zvané) / 24.11. 20:00 / 30.11. 20:00 / 1.12. 17:30 LIGA NEPOTŘEBNÝCH
S jeho tvorbou se můžeme setkat nejen krásný zážitek v předvánočním sho- Komedie / 2013 Je to tu dámy a pánové... tvůrci Žatecké Prdy a Brejkdens Bradrs konečně
na výstavách, v kalendářích vydava- nu. Výstava potrvá do 12. ledna 2014. jdou do kina s nejočekávanějším filmem letošního jarního podzimu! LIGA NEPOTŘEBNÝCH
(kv) uspokojí všechny ... akce, zrada, pomsta, úder otevřenou dlaní, erotika, koza ... v tomhle filmu
telství Rembrant, s.r.o., ale i v mno-

Aranžování v DDM a výlet

Na předvánoční čas připravil Dům
dětí a mládeže Žatec akce pro zájemce o aranžování.
Předadventní aranžování se uskuteční 23. 11. v DDM od 10 hodin pro
děti od 10 let i dospělé, cena 140 Kč
za osobu. V ceně je veškerý aranžovací
materiál a nářadí.
Na 1. prosince připravuje Dekorace –

dárek z těstovin. Přihlášky do 27. 11,
cena je 90,- Kč.
Na 8. 12 chystá Vánoční dekorace,
přihlášky do 4.12., cena 90,- Kč.
Vánoční Drážďany je název výletu
do Německa, který se uskuteční 14. 12.
s odjezdem v 10 hodin od DDM, odjezd
z Drážďan je v 18 hodin. Cena 280,- Kč,
přihlášky do 9. prosince.

bude prostě všechno! Největší grázl v celé galaxii Thoř Thořovič napadne Zemi s jedním jediným
cílem.... nastolit socialismus na celém světě! Povede se Lize Nepotřebných zabránint mu v tom?
A ta koza.. přežije to? Tyto a jiné odpovědi dostanete jen v tomto již teď kultovním blokbástru.
Celý film byl (mimo jedné scény v Praze) natáčen v Žatci!
Vstupné: 50,-

27.11. 20:00 / 1.12. 20:00

KŘÍDLA VÁNOC

Drama / Česko/ 2013/ 110 min
Velká část filmu se odehrává v nákupním centru v čase Vánoc. Prolnou se tu příběhy čtyř
přátel, kteří zde pracují. Jedním je optik Tomáš (Richard Krajčo). Vystudovaný oční lékař má
rád volnost a ženy, žije v obytném přívěsu na poli nedaleko obchodního centra, kde se prohání
jeho kůň. Hezká Nina (Vica Kerekes) balí dárky ve stánku a provokuje výstředním oblékáním
i přidrzlou otevřeností. Jejím krédem je nemilovat, aby nemohla být zraňována. Ráďa (David
Novotný), nejstarší z přátel, pracuje v supermarketu jako manažer prodeje a bydlí s početnou
rodinou v malém bytě. I když ji má rád, někdy by nejradši od toho chaosu utekl někam daleko.
Zajíc (Jakub Prachař),čerstvěvystudovaný herec, marně obchází castingy a vlastně málokdo
Městské divadlo Žatec
ví, jak se doopravdy jmenuje. Všichni ho vnímají v kostýmu ušáka, který rozdává dětem balonky. Každý z našich přátel má své touhy a sny a právě Vánoce jsou časem, kdy se mohou plnit.
23.11. sobota Drahouškové
19:00 Dejme šanci zázrakům! Copak se pohádky nemohou žít?
Drahouškové jsou komedií pro pět herců, která se velice vtipnou, neotřelou a výstižnou formou Režie: Karin Babinská. Hrají: Richard Krajčo, Vica Kerekes, Jakub Prachař, David Novotný,
zabývá otázkou fungování rodiny v jednadvacátém století, tedy otázkou, jež je i u nás aktuální Vanda Hybnerová, Lenka Vlasáková, Viktor Preiss, Vilma Cibulková, Zdena Hadrbolcová,
a stále palčivější. Vyhledávaná dvojice našich předních komiků, Jana Paulová a Pavel Zední- Stanislav Zindulka, Milena Steinmasslová, Zdeněk Bařinka
ček, přichází, po velkém hitu hry Bez předsudků, s novou komedií francouzské autorky Dany Vstupné: 120,Laurentové“ Drahouškové“. Tato komedie patří k tomu nejlepšímu, co v současné době nabízí
1.12. 15:00 /		
JUSTIN: JAK SE STÁT RYTÍŘEM 3D
divadelní Paříž, v níž si okamžitě získala srdce diváků.
Animovaný / Rodinný / Španělsko/ 2013/ 90 min / CZ dabing
Hrají: J. Paulová (Marion);P. Zedníček(Pierre);D.Suchařípa (Francois); A.Svobodová(Julie);J. Justin je středověký chlapec z dobré rodiny a v království, kde žije, panuje zákon a pořádek.
Kohout (Alexander).
Osvícená královna zde zavedla spolu se svým kancléřem, Justinovým otcem, nekonečné
Režie: P.Novotný; Překlad: A. Jerie; Scéna : I. Žídek; Kostýmy: L. Loosová
množství předpisů a hlavním náboženstvím je byrokracie. Vstupné: 130,Poděkování sponzorům a mimo předplatné
4.12. 20:00 /		
KLAUNI
Činohra. Vstupné: 350,- Kč
Komedie / Drama / Česko / Finsko / Lucembursko / Slovensko/ 2013 / 120 min
24.11. neděle Sněhurka a sedm trpaslíků
15:00 Na počátku kariéry vytvořili OSKAR, MAX a VIKTOR klaunskou skupinu Busters. Jejich
Činoherní divadlo z Ústí nad Labem zahraje a zazpívá nejen našim milým dětským divákům klauniády představovaly ostrůvky svobody uprostřed nehybné bažiny rezignace v komunisticproslulou pohádku s písničkami z pera františka Marka a v dramaturgii Vladimíra Čepka. kém režimu bývalého Československa. Pak se však mezi třemi klauny cosi vážného odehrálo.
Režie – Natália DEÁKOVÁ. Osoby a obsazení: Sněhurka - Anna FIŠEROVÁ; Vypravěč - Marek Jak se ukáže, národem milovaní klauni se mezi sebou nedokážou vystát.
POSPÍCHAL; Král - Jaroslav Achab HAIDLER ; Myslivec - Jakub BUKOVČAN; Královna - Režie: Viktor Tauš. Hrají: Oldřich Kaiser, Jiří Lábus, Didier Flamand, Julie Ferrier.
Marta VÍTŮ; Princ - Jan JANKOVSKÝ; Šmudla - Nataša GÁČOVÁ; Prófa - Jan PLOUHAR; Vstupné: 120,Rejpal - Kryštof RÍMSKÝ; Kejchal - Petr PAZENBERGER; Kecal - Jiří MARYŠKO; Stydlín
5.12. 20:00 / 		
MAFIÁNOVI
- Anita KRAUSOVÁ; Chrápal - František MAREK. Hudba: E. Hocke; Kostýmy: D. Klimešová.
Krimi / Komedie / USA / Francie/ 2013/ 111 min / Cz titulky
Mimo předplatné. Pohádka pro děti. Vstupné: 100,-Kč
Kdysi měl všechny a všechno pod palcem. Ale časy se mění. Bývalý mafiánský boss Giovanni
26.11. úterý
Dialog dvou světů
19:00 Manzoni (Robert De Niro), jeho rázná manželka Maggie (Michelle Pfeiffer) a jejich dvě děti
Rozhovor dvou osobností české kultury , ve kterém se oba protagonisté Jan POTMĚŠIL (herec) jsou za příkladnou spolupráci se zákonem umístěni do programu na ochranu svědků. Žít
a Václav NÁVRAT (houslista a hud.skladatel)podělí s diváky o zážitky a postřehy ze svých oborů životem spořádaných občanů se jim příliš nedaří. Režie: Luc Besson. Hrají: Robert De Niro,
: filmového a divadelního herectví, hry na barokní housle a hudební skladby. Dialog umělců je Michelle Pfeiffer, Tommy Lee Jones, Dianna Agron. Vstupné: 110,prokládán houslovými sóly a besedou s diváky v úsměvném duchu..
6.12. 17:30 / 7.12. 15:00 / 8.12. 15:00 / 13.12. 17:30 / 27.12. 17:30 / 28.12. 15:00 LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ
Předplatné skupiny D a mimo předplatné
Animovaný
/ Dobrodružný / Rodinný /USA / 2013/ 109 min / Cz Dabing
Beseda s diváky. Vstupné: 150,- Kč
Nová pohádka od tvůrců filmu NA VLÁSKU. Nebojácná a věčně optimistická Anna se vydává
27.11. středa Ferda MRAVENEC
10:0, 14:00 na velkolepou výpravu v doprovodu drsného horala Kristoffa a jeho věrného soba Svena, aby
Pohádku plnou dobrodružství slavného hrdiny s puntíkovým šátkem a jeho přátel z knížek nalezla svou sestru Elsu, jejíž ledová kouzla uvěznila království Arendelle do věčné zimy. Na
Ondřeje SEKORY, s písničkami Jana TURKA ,v režii Jaroslava GALINA a s choreografií Lenky své pouti se Anna a Kristoff setkávají s podmínkami, které si nezadají s nejvyššími velehorami
LAVIČKOVÉ zahraje, zazpívá a zatančí Docela velké divadlo.
světa, mýtickými trolly a legračním sněhulákem Olafem, a navzdory drsným živlům se zoufale
Předplatné skupiny E,M a mimo předplatné.
pokoušejí dosáhnout svého cíle dříve, než bude zcela pozdě.
Pohádkový písničkál
Vstupné: 165,Vstupné: 45,- Kč

28.11. čtvrtek Maryša

19:00

Činoherní studio uvede klasickou hru bratří Mrštíků v razantní úpravě a ve výrazné tvůrčí interpretaci jako příběh nenaplněné lásky k životu. Inscenace v tomto provedení je drama o složitosti
proměny zažitého způsobu myšlení a jednání jednotlivců a celé společnosti-v českém kontextu
Městská knihovna Žatec připravila přerůstající v mýtus o národní povaze a odrážející se b neustálé poptávce po našem hrdinovi.
na středu 20. listopadu od 16 hodin Předplatné skupiny A a mimo předplatné
v přednáškovém sále centrální knihovny Činohra. Vstupné: 200,- / 190,- / 180,- Kč

(přízemí knihovny náměstí Svobody 52)
přednášku cestovatele, novináře a fotografa Tomáše Kubeše, jehož fotografie
můžeme najít v titulech jako jsou Koktejl,
Lidé a země nebo Instinkt. Tentokrát nás
zavede do afrického Konga v zajímavém
vyprávění se spoustou nevšedních fotografií. Vstupné činí 30 Kč, pro děti do 15
let 20 Kč.
(fr)
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29.11. pátek

O medvědu Ondřejovi

8:15, 9:30, 10:45

Divadelní společnost Julie Jurištové uvede na motivy lidové pohádky příběh, který napsala
Dana Pražáková o jednom království nemající krále a o princezně Zlatavě , kterou chtějí vdát
za urozeného nápadníka. Jelikož se ale princezna nechce vdávat, jde si pro radu k babce kořenářce a tím začíná spletitý příběh o opětované lásce, převlecích za prince a medvěda a tajné
komnatě. Najde hajný Ondřej cestu ke skrýši a k jejímu srdci?
Pro I .stupeň ZŠ. Vstupné: 55,- Kč

www.divadlozatec.cz

www.divadlozatec.cz

Děti pohlídá Klubíčko

Klubíčko je klub při Domu dětí a mládeže v Žatci, který bude zajišťovat i službu Hlídání dětí pro rodiče, jejichž dítko si chce hrát s dalšími kamarády. Tato
služba je určena pro děti od 3 do 6 let.
Provozní doba: pondělí až pátek by a aktivně podpoří jejich osobnostní
od 8:00 do 15:00
vývoj (rozvoj jemné a hrubé motoriky,
Poplatek: 400,-Kč/týden nebo 80,- Kč/ psychomotorický vývoj, smyslové vníden (v ceně je zajištěna strava, pitný re- mání, kulturní aktivity)
žim a pojištění dětí)
Přihlášky je nutné odevzdat nejpozPedagogové zajistí podobný program, ději do 13.12.2013. Bližší informace
jako je určen pro Mateřské školy, který Vám ochotně sdělíme na telefonním
bude naplňovat všechny jejich potře- čísle: 415 710 591
(mk)
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21. listopadu 2013

Podzimní fotbal ukončila penalta

Žatecký týdeník

Poslední dvě utkání dohrával Slavoj v nervózním závěru

Greisiger juniorským mistrem světa
Žatecký G-Titán porazil ve finále kick boxu Řeka již v prvním kole

O víkendu skončila podzimní část výkonnostních a masových fotbalových soutěží. Pro muže Slavoje Žatec A to bylo inkasovaným gólem z pokutového kopu
na Motorletu Praha, po jehož exekuci rozhodčí ukončil utkání a současně tím
i celou sezonu. Mužstvo Slavoje tak skončilo v divizní skupině B na pěkném
8. místě se ziskem 20 bodů.
bu vzápětí napravil, když pokutový kop
n Žatec – Český Brod 3:2 (2:0)
Loučení s domácím publikem v před- Heince vyrazil na břevno a zlikvidoval
posledním kole začali domácí tak dobře, i dorážku Bednáře.
Český Brod však nerezignoval. Naopak
že diváci věřili v triumfální závěr. Vždyť
dobře hrající Slavoj vedl už 3:0, měl ještě si vytvořil postupnou převahu, která byla
v 53. minutě výhodu pokutového kopu, v nastaveném čase drtivá. Nejprve v 72.
ale když ho neproměnil, karta se obrá- snížil Marek, v 90. sice gól neplatil pro
tila. V nastaveném čase neúnavní hosté ofsajd, ale v 92. z dorážky Moravce už
nejenže snížili na rozdíl gólu, když ten ano. V chaotickém závěru ještě hosté
předchozí neplatil pro ofsajd, ale ještě stříleli do odkryté branky, kde zachráv 95. minutě vykopával z domácí branky nil vítězství Slavoje reflexivní zákrok
míč obránce Bešík. Díky tomu nakonec stopera Bešíka.
Branky: 29. Lesniak, 30. Klinec,
skončilo utkání těsným vítězstvím Žatce.
Převahu využili domácí po půlhodině 50. Bešík – 72. Marek, 92. Moravec.
hry, když nejprve po centru Vávry ote- Rozhodčí Šlapák, ŽK 1:4, 150 diváků
Žatec: Baštýř – Fiřt, Bešík, A. Hynek,
vřel skóre pohotově Lesniak a za minutu zvyšoval tečí Klinec po centru Paula. Vávra – Sýs (83. Hankocy), Paul, Heinc
Po změně stran Paulův centr z rohovém (69. V. Hynek), Bednář – Klinec, Lesniak
kopu přesně zakončil hlavou Bešík už n Motorlet Praha – Žatec A 4:2 (3:0)
Umělá tráva nevalné kvality nesvědčila
na 3:0. Další vyloženou šanci Lesniaka
zastavil faulem brankář Gabriel, ale chy- hostům, kteří než se adaptovali, za úvod-

Obrovský úspěch se povedl Hanymu Greisigerovi na mistrovství světa orientálních bojových umění WTKA a WKA, které se konalo od 29.10 do 3.11.2013
v italské Marině di Carrara.
Této «olympiády» se zúčastnilo 5 ti- probojoval Turek s německou národnossíc závodníků z celého světa ve všech ti Hussein Abu-lubdah, kterého porazil
bojových disciplínách: čínském boxu, a postoupil do nedělního finále, ve kteMMA, thaiboxu, karate, sambě, super- rém na něj už čekal Řek Konstantinos
combatu, kickboxu a dalších. Byly zde Fasotitaks, který ale neměl proti Hanymu
thajské školy, japonští mniši, akademie žádnou šanci. Na začátku 1. kola začal
juijitsu, samurajské akademie apodob. Řek bodovat lowkickama, než mu Hany
Jen slavnostní defilé pod tribunou všech prostřelil dvoják a dostal ho do počítázúčastněných států trvalo přes 2 hodiny. ní, ze kterého se rychle dostal a zápas
V halách MS bylo 5 ringů, 2 klece pokračoval ve stejném duchu. Ještě před
na ultimátní zápasy a více než 70 zápa- koncem kola se Hanymu opět povedlo
sišť. Startovali borci týmů z USA, Brazí- dostat Řeka pod tlak, při kterém ho zasálie, Argentiny, Tádžikistánu, Mongolska, hl highkickem do hlavy a poslal k zemi.
Ukrajiny, Skotska, Izraele, Jihoafrické I když se hned zvedá, po dalším počítání
republiky, Číny, Ruska atd. Eliminační rozhodčí zápas ukončil. Hany Greisiger
zápasy trvaly od úterka a celé MS vyvr- se tak stává juniorským mistrem světa
cholilo finálovými zápasy, které natáčel WKA v kategorii do 81kg K.O. v prvním
Eurosport. Greisiger byl nominován kole! Svým dosud životním úspěchem
v lowkicku (což je plnokontaktní kickbox zakončil svou juniorskou kariéru, nes kopy na nohy soupeře), ve kterém se boť od příštího roku bude už bojovat
letos stal dvojnásobným mistrem ČR, jen v mužích.
nejen v juniorech, ale i mužích.
Je to obrovský úspěch jak pro G-TiV této disciplíně bojoval již na ME tány, tak pro českou reprezentaci, i pro
v Polsku, kde bohužel vypadl těsně 1:2 město Žatec a Ústecký kraj, čímž jim
na body se srbským borcem. Tentokrát děkujeme za jejich finanční podporu,
ale měl více štěstí, neboť byl nalosován bez které bychom na takový výsledek
do nasazeného zápasu, kam se k němu nikdy nedosáhli.
Ladislav Blail Žatecká plavkyně Lucie Svěcená se představila spolu s Tomášem Plevkem,
Davidem Urbanem a Tondou Svěceným ve skvělé formě na Velké ceně Brna
– mezinárodních závodech v plavání.
Lucie ve své nejmilejší trati 50 moTomáš Plevko také potvrdil své kvaJiž 11.ročník lounského poháru Luna se konal minulou sobotu v Lounech. týlek zvítězila před polskou závodnicí lity, když vyhrál v nabité konkurenci
Žatecký oddíl tam měl v kategorii plavců 1998 a starších 4 zástupce. Ilonka a v novém českém rekordu dorostu na motýlové 50 m. . Navíc se prosadil
Nováková 5x zvítězila a jednou skončila na stříbrné příčce. Lucie Urbanová a dospělých si po zásluze odváží nej- v nejtěžším závodě na 50 a 100m kraul,
získala jedno zlato a jeden bronz. Filip Urban 3x zvítězil a 3x skončil na 2. lepší bodovaný výkon závodu! Své kde mu skvěle sekundoval další žatecký
maximum vylepšila také na motýlové plavec David Urban, který na 50m VZ
místě, Stanislav Voráč 2x zvítězil.
V kategorii ročníků 1999 a 2000 se nej- dařilo i Elle Pohoriljak, která také získala stovce, kde rovněž pokořila český re- bral „pouze“ 5. místo, ale na 100VZ již
více dařilo Ráchel Pabianové, která jednou jedno zlato a jeden bronz. Marie Hnízdi- kord a opět zvítězila ve skvělém čase fantastické 3. místo!. Tonda Svěcený
zvítězila, 4x skončila na 2.místě a získala lová vybojovala na 50m znak bronzovou 0:58,55. Lucka navíc přidala ještě 2. svou nejlepší formu ještě hledá, nejlépe
místo na trati 50Z.
se umístil na 9. místě na 200P.
(jk)
1 bronz. Další výborná umístění přidal medaili.

Svěcená ve skvělé formě před ME

Pro pohár Luny si doplavali Žatečtí

Tomáš Urban, který 2x zvítězil a k tomu
přidal jedno stříbro a jeden bronz. Martin
Filek také 2x zvítězil a 3x skončil druhý.
Dalším medailistou této kategorie se stal
Jakub Dvořák, který na 100m prsa bral
bronz. Radek Haišman překvapil na 50m
znak a získal stříbrnou medaili.
Poslední kategorií lounského závodu
byli plavci ročníků 2001-2002. V ní potvrdila dobrou formu Barbora Ševčíková
ziskem jednoho zlata a stříbra. Stejně se

Naši plavci plavali ještě v Lounech štafetu 4x50m polohový závod MIX. Štafeta
ve složení Ilona Nováková, Tomáš Urban,
Lucie Urbanová a Filip Urban zvítězila
a druhá štafeta, kde plavali Standa Voráč, Jana Haišmanová, Ráchel Pabianová
a Martin Filek přidala 6.místo
V celkovém pořadí oddílů Žatečtí nakonec s velkým náskokem více než sta bodů
získali za 1.místo do ročního držení pohár
Luna.
(jk)

Školákům fandil Roman Šebrle

Žáci žatecké školy P. Bezruče startovali v Podzimním pětiboji všestrannosti,
který se konal 8.11. v lounské sportovní hale za účasti 24 škol z Ústeckého kraje.
Soutěží se ve čtyřech věkových ka- tvořili žáci z hokejové školy, ze školy zategoriích a zároveň všechny kategorie měřené na atletiku či jiný sport. Potom
tvoří družstvo. To vytvořili žáci (od nej- výsledek našich nováčků, kteří na pomladších): Michaela Horňaková a Ruda dobné akci byli poprvé, nevypadá špatně.
Chromý, Tereza Šímová a František Všichni si zaslouží pochvalu za vzornou
Malý, Alena Nováková a Jan Kozák, Ni- reprezentaci školy.
kola Křišťanová a Petr Votík. Soutěžilo
Soutěžící přijeli do lounské haly podse v trojskoku z místa, hodu medicinba- pořit čeští olympionici, mezi nimiž byl
lem, leh sedech, skákání přes švihadlo i olympijský vítěz a světový rekordman
Žatec B - Černovice 3:0 (1:0)
a v driblingu.
Roman Šebrle, který je jedním z duchovNaše družstvo skončilo na 20. místě. ních otců projektu Odznak všestrannosti
V závěrečném utkání podzimu 1.B tří- vi, který v 80. vyloučil hostům Hovorku
Mezi školami však byli i takoví soupe- olympijských vítězů, který má podpořit
dy domácí v neúplné sestavě začali rychle za druhou ŽK.
vstřeleným gólem, který dal Hankocy.
Slavoj B je na 2. místě za vedoucím ři, obzvláště z velkých měst jako je Ústí sportování a zdravý pohyb české mládeVzápětí ale musel ze hry odstoupit pro Mezibořím, ale může přezimovat třetí. nad Labem, Most, Chomutov, kdy team že.
E. Řezníčková
zranění Klíma, který skončil na ošetře- Stalo by se tak v případě, že Podboní ramene v nemocnici. Hra pak byla řany uhrají nejméně bod v odloženém
z obou stranách neurovnaná, se spous- zápase v Kopistech, kam nedojely pro
tou nepřesných přihrávek i zakončení. autonehodu autobusu nad Žiželicemi.
Domácí podržel svými zákroky 19letý V okresním přeboru přezimuje Žatec Kuželkáři Lokomotivy Žatec na podzim v krajském přeboru vyhrávali až do listopadu všechna svá utkání na půdě soupeřů. Platilo to do soboty, kdy přijeli
brankář Kalbač. Když se rozehrál doros- C na 7. místě.
Sestava B: Kalbač – Fedoriška, Oppel, s prázdnou z herny druhých Teplic, neboť tam po šesti soubojích prohráli
tenec Hassman, sám se prosadil důrazem, aby v 65. vstřelil druhý gól a v 85. Hodina, T. Hynek - V. Hynek, Hassman, o pouhých 12 kuželek. Týden předtím prohrál Žatec doma s Chomutovem.
připravil třetí pro Provazníka. Utkání se Provazník, Pelikán – Hankocy, Klíma V tabulce se tak propadl na 6. místo, ale v jednotlivcích vede Ruda Hofmann
příliš nepovedlo ani rozhodčímu Freyo- (8.Vrábík). Trenér Vl. Hynek starší. (jak) m.l, osmý je Zdeněk Ptáček a 9. Antonín Čaboun.
ztráceli 3 a vše bylo otevřené. Ptáček také
n Žatec A - VTŽ Chomutov B 1:7
nehrál zle, bohužel na chomutovského
(2576 : 2615)
Přestože Lokomotiva podala letošní Josefa Čabouna ml. to bylo málo. Ten
Po sobotní prohře s Conceptem Most 1:6 klesli žatečtí hokejbalisté v regi- nejlepší domácí výkon, navíc ozdobený výhrou o 18 zajistil hostům minimálně
onální lize na osmou příčku, navíc je čekají na závěr podzimu těžké duely rekordem kuželny jednotlivců, ani to bod. Aby ho měli také domácí, musel
na body nestačilo. Ani k očekávanému by Jarolím vyhrát o 22. Po vyrovnané
s vedoucími celky.
Po minulé domácí výhře 4:1 nad rezerAktuálně tak Žatci patří v tabulce 8. souboji bratrů Čabounů nedošlo, neboť přetahované však prohrál o 18 a domácí
vou extraligového Ústí panoval v žateckém příčka, mají na kontě zatím jen dvě každý hrál v jiné dvojici. Za domácí zahá- herna zůstala opět bez bodu.
Sestava: Čaboun 408, Hofmann 478 (
týmu optimismus, zvlášť když Concept výhry, jednu prohru na nájezdy a šest jil Antonín Čaboun, ale bohužel mu úvod
Most také nepatří mezi špičku soutěže. proher. Tabulka je ale kolem 6.-9. mís- nevyšel, protrápil se dorážkou a ztrátu rekord), Goldšmíd 408, Tajbl 422, PtáAle, zaúřadovala opět letošní největší ta hodně vyrovnaná, každá výhra může 19 už nedohnal. V exceletní formě hra- ček 442, Jarolím 418.
jící Hofmann pak nedal soupeři šanci n Teplice B – Žatec A 5:3 (2566 : 2554)
nemoc žateckých hokejbalistů. Na důle- znamenat posun vzhůru.
V zápase plném zvratů, pěkných výžité zápasy jim chybí klíčové opory týmu,
Žatec bude mít ale těžkou úlohu, a nakonec o 2 kuželky překonal rekord
konů ale i výpadků byli nakonec domácí
nejinak tomu bylo proti Mostu.
ve zbývajících třech zápasech podzimu kuželny, aby vyhrál o 64.
Goldšmíd v polovině vedl, ale závěr šťastnější a vyhráli v dramatické koncovV první třetině ještě Žatec odolával ho nečeká žádný lehký soupeř. Doma
náporu Mostu, pak ale rychle dostal přivítají první Bílinu a pátou Kolibu Ústí, vůbec nezvládl a ze slibně rozehraného ce těsně na kuželky. Zahájil Hofmann,
čtyři branky a nakonec odešel poražen zajíždějí také na půdu druhého Chomu- souboje to byla nakonec prohra o 23. aby mohl stihnout odpolední fotbal
1:6, když jediný úspěch Žatce zazna- tova. Dobrou zprávou je, že by konečně Tajbl bojoval, kvalitní soupeř výborně jako rozhodčí. Plné sice dlouho hledal,
zvládl plné a vyhrál o 25. Rázem domácí v dorážce však opět exceloval (185) a to
menal Bizoň.
mohli být kompletní.

Lepší výsledek než výkon

ních 10 minut už dvakrát inkasovali. Nejprve dostali gól hlavou po dorážce míče
odraženého od břevna a pak z trestného
kopu, který brankář Baštýř proti nízkému slunci pořádně neviděl. Když přišel
třetí gól, vypadalo to s hosty tragicky.
Naštěstí prokázali dostatek vůle, aby
průběh zápasu změnili. „S hrou kluků
ve druhém poločase jsem velmi spokojený,“ říkal pyšně po utkání žatecký trenér Karel Šidlof. „Škoda, že nám utekl
začátek, kvůli tomu jsme nezískali ani
bod. I když k němu i tak bylo velmi,
velmi blízko…“ Slavoj totiž snížil zásluhou penalty předtím faulovaného Klince a pak tečí Lesniaka při střele Paula
na jednogólový rozdíl. Domácí mužstvo
Martina Frýdka se bránilo s velkým
nasazením. Když v 89. náhle zaútočilo
a jeho hráč skočil do žateckého vápna,
pražský rozhodčí záhadně nařídil penaltu. Po úspěšné exekuci pak sudí ihned
utkání ukončil…
Sestava: Baštýř - Vávra (68. L. Hynek),
A. Hynek, Bešík, Fiřt - Paul, Heinc, Bednář, Sýs - Lesniak, Klinec.
(jak)

Náročný víkend

O minulém víkendu proběhly dva
krajské bodovací turnaje mladých stolních tenistů Ústeckého kraje. V sobotu
v Krupce v kategorii nejmladších žáků se
dokázali prosadit, dva začínající elévové
žateckého Severu. David Žitný obsadil
7. místo a Filip Keller byl desátý.
V neděli hala Severu hostila nejlepší
dorostence. Do čtvrtfinálové osmičky
se probojovala čtveřice domácích závodníků. V boji o umístění byl nejlepší
Štěpnička na 4. místě, David Urbánek
skončil 6., Vízner 7. a Městka osmý. (js)

Kuželkářský turnaj dětí

Příležitost zahrát si kuželkářský turnaj
v herně Lokomotivy Žatec (u autobusového nádraží) připravil zdejší oddíl
na příští víkend pro všechny zájemce
do 15 let. Hraje se podle platných pravidel kuželkářské asociace na 2x20 hodů
do plných. Hrací doba je v pátek 29. 11.
od 15 hodin a v sobotu 30. 11. od 9
do 15 hodin. Vstup na dráhy jen s čistou sportovní obuví se světlou podrážkou. Startovné: vstup zdarma. První tři
získají věcné ceny, všichni pak sladkou
odměnu a malý dárek.
Pořadatel si vyhrazuje právo na případné úpravy. Přihlášky přijímá ředitel
turnaje R. Hofmann (607 723 110, e-mail: rudolfohofi@seznam.cz).

Děti strhly do akce
i rodiče

TJ Sever Žatec, SPV pořádaly jako každý rok akci Sobota hrou pro děti z celého
okresu Louny. Soutěží se zúčastnilo 55
soutěžících dětí v 9 družstev - TJ Sever
Žatec, TJ Chožov, Lenešice, 2 družstva
Zeměchy, 4 družstva Kryry. Soutěžilo se
v 12 náročných disciplinách, v nichž se
děti vyřádily i za odpory trenérů a rodičů, kteří je přišli podpořit. Vítězem
se stalo družstvo Kryry 1 před Kryry 2,
třetí místo obsadil Chožov.
Na závěr bylo přetahování lanem,
kde pomáhali rodiče i cvičitelé. Odměna
všem soutěžícím byly diplomy a sladkosti. Poděkování patří všem, kteří tuto akci
připravily - cvičitelky TJ Sever Sport pro
všechny.
(ak)

Venkovní kouzlo přestalo působit

Hokejbalisté ještě dvakrát doma

rozhodlo o jeho výhře o 35. Náskok však
vzápětí ztratil Goldšmíd a tak to bylo 1:1
a 9 pro Teplice.
Uhlíková zde hrála poprvé, nevyšla jí
dorážka a domácí přidali k vedení náskok
o dalších 50. Ztrátu dohnal výborně hrající Ptáček, který dominoval v dorážce
(172), aby v osobním rekordu srovnal
na 2:2 a stáhl rozdíl na – 8 .
Čaboun proti nejstaršímu hráči soutěže měl starosti, aby doslova vydřel
výhru o 4, a tak to bylo 3:2 pro Žatec
a – 4. Jarolím měl úkol jediný, vyhrát
alespoň o 1 na remízu, popřípadě o 4
na body oba. Bohužel pokazil úvodní
plné a prohrál půlku o 9. Později šel
žatecký kapitán ještě do vedení, ale
ztratil ho a tím i nejméně bod za tým,
aby se po utkání spoluhráčům omluvil.
V žebříčku jednotlivců klesl na celkové
17. místo. Družstvo je 6. Se ztrátou tří
bodů na 2. místo.
Sestava: Hofmann 459, Goldšmíd 393,
Uhlíková 391, Ptáček 468, Čaboun 444,
Jarolím 399.
(jak)

