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V letošním roce bychom rádi pravidelně uveřejňovali v Žateckém týdeníku
a na webu www.mesto-zatec.cz tématické články o tom, co významného se
v jednotlivých oblastech podařilo úspěšně realizovat v období 2011-2012 a co
se připravuje na rok 2013.
Cílem těchto článků je ukázat široké sauny, kterou do dnešního dne navštíveřejnosti v Žatci i jeho regionu, že se vilo přes 3000 milovníků saunování ze
společně daří vybudovat něco pozitivní- Žatce i okolí.
ho, co má navíc i oporu v dlouhodobých
V průběhu roku 2012 začala výstavba
vizích města. Pro všechny tyto informace sportovního areálu v blízkosti koupalibude spojujícím bodem motto a logo ště. V měsíci prosinci požádala TSMŽ
„Žatec srdce regionu“, které je metou s.r.o. město Žatec o pronájem tohoto
našeho snažení. V příštích číslech se areálu, který v současné době připravuje
můžete těšit na informace z oblasti k otevření pro širokou veřejnost v měsíci
kultury, životního prostředí, dopravy, květnu 2013. Návštěvníci se můžou
sociální oblasti a dalších. Případné re- těšit na víceúčelové kurty pro tenis či
akce můžete směřovat na adresu redakce volejbal, in line dráhu, hokejbalové
tydenik@mesto-zatec.cz.
hřiště, na kterém již probíhají soutěžní
Technická správa města Žatec, s.r.o. utkání, a dále na zázemí areálu včetně
V průběhu roku 2011 dospělo Zastu- šaten a sociálního zařízení. Podrobnosti
pitelstvo města Žatec k názoru, že by k otevíracím dobám a cenám přineseme
bylo z ekonomického hlediska účelné v některém z nadcházejících čísel Žateca přínosné změnit systém fungování kého týdeníku.
příspěvkové organizace Technické služby
Ekonomický přínos
města Žatec. Po odborných diskusích
Provozováním obou areálů ve vlastbyl učiněn závěr založit novou obchodní nictví města, prostřednictvím TSMŽ
společnost 100% vlastněnou městem s.r.o., navíc město uplatnilo vratku DPH
Žatec. Jako typ společnosti byla vybrána ve výši 20.681.859,- Kč u koupaliště
společnost s ručením omezeným a název a 2.527.861,- Kč za sportoviště. Tento
Technická správa města Žatec, s.r.o. fakt společně s dalšími provozními
(dále jen TSMŽ). Společnost vznikla úsporami města dokládá, že založení
dne 11.4. 2012 zápisem do obchodní- TSMŽ s.r.o. mělo reálné opodstatnění
ho rejstříku a samotnou ekonomickou a městu Žatec se vyplatilo. Nejdůležičinnost začala vykonávat od 1.5. 2012. tějším úkolem TSMŽ s.r.o. je to, že se
Důležitým úkolem, který Technická společnost i nadále bude snažit spoluvyspráva města Žatec, s.r.o. řešila ihned tvářet příjemné prostředí pro obyvatele
po zahájení činnosti, bylo převzetí údrž- a návštěvníky města Žatec, dále pak
by městské zeleně, včetně parků, kterou zajišťovat městu ekonomicky výhodné
do té doby zajišťovala soukromá firma. služby a to vše v souladu s heslem:
Dále pak součinnost při řešení provozu „Udržujeme město čisté“.
nového areálu koupaliště se saunou.
Všechny potřebné kontakty a informaMezi další stěžejní činnosti společnosti ce o činnosti TSMŽ s.r.o. a provozovapatří údržba veřejného osvětlení (2 786 ných areálech najdete na webu: www.
světelných bodů), údržba zeleně (cca 50 tsmzatec.cz
ha s četností sečí 4-5 krát ročně), údržba
hřbitovů, úklid veřejných prostranství,
oprava a instalace dopravního značení.
Ke koupališti přibyla sauna
Po dokončení výstavby nového areCo připravilo Chmelařské muzeum
álu koupaliště, včetně sauny, se společnost TSMŽ s.r.o. přihlásila jako a Dolní Poohří pro turistickou sezonu
zájemce k možnosti provozovat areál 2013, najdete na straně 2 dnešního
Městského koupaliště. „Ač letní počasí Žateckého týdeníku.
nebylo úplně ideální, protože 19 dní
z hlavní sezony bylo koupaliště mimo
provoz z důvodu chladného či deštivého
počasí, podařilo se nám vytvořit pro náVeřejná sbírka s názvem „Benefiční
vštěvníky příjemné prostředí k relaxaci koncert pro Nelinku“ byla ukončena
a aktivnímu odpočinku,“ dodal ředitel 25. března 2013. Celkem se za dobu,
TSMŽ s.r.o. Ing. Andrej Grežo. Za dobu kdy sbírka trvala, vybralo 27.968,90Kč
provozu v sezoně 2012 navštívilo kou- (včetně úroků na běžném charitativním
paliště 17.151 platících osob. Od října účtu). Všem, kteří jste na tuto akci při2012 se navíc v areálu rozběhl provoz spěli, velice děkujeme.

foto tomáš trégl

zpravodaj
Městského úřadu Žatec
w w w . mest o- zatec.cz

Velikonoce na náměstí Svobody
Velikonoční prodloužený víkend s kulturním programem společně s farmářskými trhy vylákal četné zájemce na náměstí Svobody.
V pátek se uskutečnila vystoupe- na náměstí program, kde měli nání ZUŠ s ukázkou lidových tanců vštěvníci možnost shlédnout ukázku
a Lucarino Dance s ukázkou country dravých ptáků, vystoupení kejklíře
tanců. V sobotu pak od rána probíhal Pupyho, vyzkoušet si uplést pomlázku,

nazdobit vajíčko a jiné. Další možností
bylo také svezení na Šlapohybu, který
se několikrát naplnil a pohyboval se
po žateckém náměstí. I přes nepříznivost počasí náměstí přivítalo spoustu
návštěvníků.

Město udělilo Borešovy ceny
Ocenění za přínos a propagaci města
za roky 2011 a 2012 převzali minulý
týden v sále renesanční sladovny vítězové
tří kategorií, o jejíchž držitelích rozhodla
Komise pro kulturu a cestovní ruch při
Radě města Žatce. Současně uvedla
do Síně slávy in memoriam Jiřího Ponocného za trvalý kulturní přínos městu
a jeho propagaci.
Ceny před početným publikem předávali představitelé města a během
slavnostního večera zazpíval Žatecký
příležitostní sbor.

Novinky pro
turistickou sezonu

Poděkování za Nelinku

Vítězové Borešovy ceny 2011 – 2012:
Jednotlivec: Monika Slavíková za organizaci promítání filmů z filmového
festivalu „Jeden svět“
Akce, počin roku: Ministerstvo obrany
ČR za Týden s armádou
Kolektiv, soubor: Divadelní spolek Opera
Žatec za hru Požírači leknínů. Cenu převzala Jaroslava Šmídlová (na snímku).
Síň slávy: in memoriam Jiří Ponocný
za trvalý kulturní přínos městu a jeho
propagaci

Druhá výstava sbírky manželů Zemanových
Galerie Sladovna má za sebou derniéru výstavy nazvané „1. návštěva
sbírky manželů Zemanových“. Manželé Zemanovi začali před lety vytvářet sbírku moderního umění, získávali díla umělců, kteří se v oblasti
umění začínali pozvolna prosazovat.
Sběratelé byli na této cestě úspěšní,
udržovali kontakty s umělci a gale-

riemi, zakoupili řadu prací mladých
umělců, jako byli Špaňhel Jakub,
Štech Adam, Sirka Boris, Petrbok
Jiří atd. Že tito umělci dnes stále více
pronikají do významných světových
galerií a na nejrůznější světové přehlídky jsme již mohli zaznamenat.
Právě proto byla tato první výstava
jedinečná a široká veřejnost se tak

Nečekaně velký zájem projevili občané o návštěvu židovské synagogy
v Žatci, kteří ji minulý týden navštívili
u příležitosti vernisáže výstavy Zničené židovské památky severních Čech
1938-89 (otevřeno čtvrtek a neděle).
Do března ji měli možnost vidět návštěvníci pražského Klementina.

Na první akci v synagoze po desítkách let byl přítomen i nový majitel
Daniel Černý z Chomutova, který
má zájem zde vytvořit víceúčelové
kulturní a společenské centrum
města. V nejbližší době čeká celý
objekt postupná rozsáhlá rekonstrukce.

Svoz objemného, nebezpečného a elektroodpadu se koná v Žatci a okolí čtyřikrát ročně. První z nich je připraven
na nejbližší soboty.
Začíná se trasou C v obcích Velichov,
Záběr ze stavby areálu koupaliště a sportovišť, který nyní provozuje Tech- Záhoří, Bezděkov, Trnovany, Radíčeves
nická správa města Žatce, s.r.o.
a Milčeves v sobotu 13. dubna, kde budou

na návsích kontejnery od 8 do 12 hodin.
Příští týden 20. dubna jsou plánovány
dvě tradiční trasy ulicemi Žatce rovněž
v čase 8-12 hodin. Další sběrové soboty
jsou plánovány v městě na 29. června,
21. září a 16. listopadu, v obcích o týden dříve.

Synagoga přivítala první návštěvníky

archiv TSMŽ s.r.o.

Začínají jarní sběrové soboty

mohla seznámit se současným moderním uměním. Chtěli bychom také
upozornit na chystanou vernisáž 25.
dubna 2013 v pořadí již 2. návštěvy
sbírky manželů Zemanových.
Galerie Sladovna má od dubna novou otevírací dobu od pondělí do pátku, od 10:00 do 16:30 hod a v sobotu
a neděli od 10:00 do 17:30hod. (ag)
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Dolní Poohří připravilo
turistům novinky

Novinek v Dolním Poohří je letos
opět spousta a těšit se na ně mohou
turisté i místní. Své brány již na začátku dubna otevřely zámky Krásný
Dvůr, kde si můžete přečíst zajímavosti o zámeckém parku na nových
informačních tabulích, či Jimlín nebo
Stekník, které vystavují ve svých
prostorách historické kočárky. Novou
expozici můžete navštívit v gotickém
hradu, jehož spravuje Městské muzeum Kadaň a nesmíme opomenout
nové prohlídkové okruhy a suvenýry
Chrámu Chmele a Piva v Žatci.
Další novinka se ovšem ještě chystá a tou jistě bude historicky první
turistické zahájení sezony v Dolním
Poohří, kterou pořádá Destinační
agentura Dolní Poohří a uskuteční
se 27. dubna od 10. 30 v parku lázní
Evženie v Klášterci nad Ohří. Zde
pro účastníky bude připraveno krátké
kulturní vystoupení, malé občerstvení.
Cíle jízdy jsou hned tři a to Kadaň nábřeží Maxipsa Fíka, Žatec – Chrám
Chmele a Piva a Louny – Hotel&Café
Caramell, v kterých každý obdrží
pamětní list. Věříme, že se tato akce
uchytí a stane se tradicí oblasti.
Další novinkou letošní sezony je turistická slevová 4K karta Dolního Poohří. Je to obdoba 3K karty, která nese
nový název, jenž značí 4 kameny loga
Brány do Čech. Její uvedení do prodeje bude v druhé půlce dubna a získáte
s ní zvýhodněné vstupy do zámků,
muzeí, sportovních zařízení, zooparku
a dalších asi 30 turistických atraktivit
v oblasti Dolního Poohří a Krušnohoří. Novinkou je, že bude pouze
jeden typ, a to 3denní
s cenovým rozpětím
190 - 590,- Kč pro
dítě, dospělého a rodinu. Také její získání
bude nové a věříme,
že i snazší pomocí
SMS služby. Projekt
4K karty je podpořen
z ERDF Fondu malých projektů Cíle3/
Ziel3 Euroregionu Krušnohoří pod
číslem 0636.02/190213/1/06 a více
informací Vám přineseme v dalším
čísle Žateckého týdeníku.
Libuše Novotná Pokorná,
ředitelka Destinační agentury
Dolní Poohří

Desítka už má svůj název
– Chrámový letňák

Chrám Chmele a Piva vyhlásil 15. 3.
2013 při otevírání třetí turistické sezóny soutěž o název a etiketu nového
„letního“ piva. Podmínkou soutěže
bylo dodržení charakteristiky nového piva a to s důrazem na jeho
stupňovitost a lehkost..
Novým pivem bude 10° světlé pivo
(desítka), která bude jako naše ostatní
piva vařena „starým dobrým“ způsobem naším panem sládkem. Sešlo
více než 100 návrhů, ze kterých vyšel
vítězný a to návrh tří soutěžících. Mezi
nimi byla kulturní komise města Žatce
a její členové, pan Petr Manda a pan
Pavel Mencl. Všichni tři soutěžící
navrhli stejně, a proto budou poctivě
poděleni a to 17ti novými pivy pro
každého.
A jaký název se stal vítězným?
„Chrámový letňák“ Jeho etiketa právě
probíhá korekcí a úpravami našeho
grafika a zákazníci s ní budou seznámeni v nejbližší době.
Chrámový letňák pak bude možno
ochutnat od začátku měsíce května,
kdy bude puštěn na čep.

Den otevřených dveří
teplárny v Perči

Ekologické centrum Žatec, o. s.
a Žatecká teplárenská a. s. s podporou
Města Žatce pořádají v sobotu 20.
dubna 2013 od 9:00 do 12:00 hod
Den otevřených dveří teplárny v Perči.
V rámci akce si bude možné prohlédnout uhelnou kotelnu i novou kogenerační jednotku na štěpku a seznámit se
s technologií výroby tepla a elektrické
energie. Ke shlédnutí budou rovněž
stroje a zařízení společností s provozem teplárny spojených – firem
Marius Pedersen a Solitera. Prohlídky
areálu spojené s odborným výkladem
začínají vždy v každou celou hodinu
v 9:00, 10:00 a 11:00 hod. Akce se
koná ku příležitosti ekologického
svátku Den Země.
(ph)

Žatecký
týdeník

Žatecký týdeník

Chmelařské muzeum otevírá již 1. května
Turistickou nabídku Žatce obohatí prohlídka a sbírky v unikátním areálu
Chmelařské muzeum v Žatci zahájí svou 16. turistickou sezónu ve středu
1. května v 10 hodin. V loňském roce navštívilo největší chmelařské muzeum na světě celkem 5 300 návštěvníků.
Areál dnešního Chmelařského mu- seznámí se sbírkami, do kterých jsou
zea (ChM) vznikal postupně od konce zařazeny historické stroje, mechani19. století a sloužil až do roku 1995 zační prostředky a jiné pozoruhodné
jako sklad a balírna chmele. Na konci nářadí.
téhož roku bylo rozhodnuto o opravě
Vše je doplněno dobovými fotogravšech budov a jejich následném vy- fiemi a písemnými doklady. Nezapoužití pro soustředění dokumentace míná se zde ani na osobnosti českého
a vystavení sbírek o historii oboru chmelařství, které jsou spjaty s pěschmelařství. Chmelařství, družstvo továním a zpracováním této pozoruŽatec, otevřelo ChM pro veřejnost hodné kulturní plodiny. Část muzea
v roce 1997 v rámci tradiční žatecké je věnována oboru neodmyslitelně
Dočesné. Od té doby je naše muzeum spjatého s chmelem - pivovarnictví,
jedinečným a nejdůležitějším návštěv- kde návštěvník pozná celou technoním a turistickým cílem ve městě logii výroby piva i značky piv, která
Žatci.
používají žatecký chmel.
Na 4.000 m² výstavní plochy je doA tak po prohlídce Chmelařského
kladován vývoj chmelařství od raného muzea musí každý pochopit, proč se
středověku do začátku druhé poloviny nejlepší chmel na světě sklízí právě
20. století. Vedle zajímavých sbírek na Žatecku, proč je nezbytnou surovise návštěvníci seznámí s vlastním nou při vaření piva a proč právě česká
objektem, který je příkladem indus- piva, uvařená s českým chmelem,
triální účelové architektury z konce proslavila Českou republiku po celém
19. století.
světě.
Ve vstupní hale návštěvníka ohromí
Přijďte načerpat a doplnit své věhistorický česací stroj BRUFF. V re- domosti o chmelu, plodině, která výcepci muzea shlédne animovaný film znamným způsobem ovlivňovala život
o chmelovém skřítku Hopovi, který lidí v tomto regionu. Zavzpomínejte
ho humornou formou provede všemi na svá mladá léta, na zážitky spojené
fázemi růstu, sběru a zpracování s chmelovými brigádami, protože,
chmele. V jednotlivých patrech se marná sláva, vše co jste potřebovali
Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/
ředitelky Mateřská škola Žatec, Fügnerova 2051, okres Louny

Rada města Žatec

znát pro život, jste načerpali právě
tam.
Srdečně vás zveme k návštěvě!
Otevírací doba:
květen – září
úterý – neděle
10:00 – 17:00
Kontakt:
Chmelařské muzeum Žatec
nám. Prokopa Velkého 1952, 438 01
Žatec

tel: +420 415 710 062,
+420 415 710 315, +420 724 431 422
e-mail: muzeum@chmelarstvi.cz
www.muzeum.chmelarstvi.cz
Zřizovatel:
CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec
Mostecká 2580
438 19 Žatec
www.chmelarstvi.cz
Autor: pracovníci Chmelařského
muzea Žatec

Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/
ředitelky Mateřská škola speciální, Žatec, Studentská 1416, okres Louny

Rada města Žatec

v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního
řízení a konkursních komisích

v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního
řízení a konkursních komisích

vyhlašuje konkursní řízení

vyhlašuje konkursní řízení

na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/
ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Žatec,
Fügnerova 2051, okres Louny

na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/
ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola
speciální, Žatec, Studentská 1416, okres Louny

Předpokládaný nástup: 01. srpna 2013
Pracovní pozice je dle platné legislativy zařazena do platové třídy 10.

Předpokládaný nástup: 01. srpna 2013
Pracovní pozice je dle platné legislativy zařazena do platové třídy 11.

Požadavky na uchazeče:
Uchazeč: občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem
v ČR, který ovládá český jazyk
● odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost dle zákona č.
563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých
zákonů ve znění pozdějších předpisů
● praxe dle ust. § 5 odst. 1 písm. a) výše uvedeného zákona
● znalost školské problematiky a předpisů
● občanská a morální bezúhonnost
● organizační a řídící schopnosti.

Požadavky na uchazeče:
Uchazeč: občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem
v ČR, který ovládá český jazyk
● odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost dle zákona č.
563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých
zákonů ve znění pozdějších předpisů
● praxe dle ust. § 5 odst. 1 písm. a) výše uvedeného zákona
● znalost školské problematiky a předpisů
● občanská a morální bezúhonnost
● organizační a řídící schopnosti.

Uchazeč o zařazení do konkursního řízení podá na Městský úřad Žatec
písemnou přihlášku, která bude obsahovat tyto náležitosti:
● název pracovní pozice
● jméno, příjmení a titul
● datum a místo narození
● státní příslušnost
● místo trvalého pobytu a telefonické spojení
● číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li
o cizího státního příslušníka
● datum a podpis.

Uchazeč o zařazení do konkursního řízení podá na Městský úřad Žatec
písemnou přihlášku, která bude obsahovat tyto náležitosti:
● název pracovní pozice
● jméno, příjmení a titul
● datum a místo narození
● státní příslušnost
● místo trvalého pobytu a telefonické spojení
● číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li
o cizího státního příslušníka
● datum a podpis.

K přihlášce uchazeč připojí tyto doklady:
● strukturovaný profesní životopis, který bude obsahovat údaje
o dosavadních zaměstnáních a délce pedagogické praxe, včetně uvedení
funkčního zařazení
● motivační dopis
● návrh koncepce rozvoje příslušné příspěvkové organizace MŠ
● výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál či
úředně ověřená kopie), u cizích státních příslušníků též obdobný doklad
osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud domovský
stát takovýto rejstřík nevede nebo jej nevydá, doložit bezúhonnost
čestným prohlášením
● úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
● u uchazečů narozených před 1.12. 1971 osvědčení dle zákona č.
451/1991 Sb., (lustrační osvědčení), popř.
● potvrzení o podané žádosti o lustrační osvědčení a čestné prohlášení
dle § 2 odst. 1, písm. d) až h) zákona č. 451/1991 Sb.
● originál lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce ředitele
MŠ (ne starší 2 měsíců).

K přihlášce uchazeč připojí tyto doklady:
● strukturovaný profesní životopis, který bude obsahovat údaje
o dosavadních zaměstnáních a délce pedagogické praxe, včetně uvedení
funkčního zařazení
● motivační dopis
● návrh koncepce rozvoje příslušné příspěvkové organizace MŠ
● výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál či
úředně ověřená kopie), u cizích státních příslušníků též obdobný doklad
osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud domovský
stát takovýto rejstřík nevede nebo jej nevydá, doložit bezúhonnost
čestným prohlášením
● úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
● u uchazečů narozených před 1.12. 1971 osvědčení dle zákona č.
451/1991 Sb., (lustrační osvědčení), popř.
● potvrzení o podané žádosti o lustrační osvědčení a čestné prohlášení
dle § 2 odst. 1, písm. d) až h) zákona č. 451/1991 Sb.
● originál lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce ředitele
MŠ (ne starší 2 měsíců).

Písemnou přihlášku včetně příloh doručí uchazeč na adresu:
Městský úřad Žatec
Odbor vnitřních věcí k rukám personalistky
nám.Svobody 1
438 24 Žatec
nebo osobně do podatelny Městského úřadu Žatec k rukám personalistky
(prostřednictvím podatelny) nejpozději do 30.04.2013 do 15.00 hod.
Přihlášky doručené po tomto datu budou vyřazeny.
Obálku označte heslem „NEOTVÍRAT – KONKURSNÍ ŘÍZENÍ –
Mateřská škola Žatec, Fügnerova 2051, okres Louny“
Přihláška ke konkursnímu řízení včetně příloh nebude vrácena.
V souvislosti s účastí v konkursním řízení uchazeč v souladu s ustanovením
zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů v platném znění souhlasí se zpracováním a archivací osobních
údajů uvedených v přihlášce a jednotlivých přílohách.
Schváleno usnesením Rady města Žatec č. 241/13 ze dne 26.03.2013.

Písemnou přihlášku včetně příloh doručí uchazeč na adresu:
Městský úřad Žatec
Odbor vnitřních věcí k rukám personalistky
nám.Svobody 1
438 24 Žatec
nebo osobně do podatelny Městského úřadu Žatec k rukám personalistky
(prostřednictvím podatelny) nejpozději do 30.04.2013 do 15.00 hod.
Přihlášky doručené po tomto datu budou vyřazeny.
Obálku označte heslem „NEOTVÍRAT – KONKURSNÍ ŘÍZENÍ –
Mateřská škola speciální, Žatec, Studentská 1416, okres Louny“.
Přihláška ke konkursnímu řízení včetně příloh nebude vrácena.
V souvislosti s účastí v konkursním řízení uchazeč v souladu s ustanovením
zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů v platném znění souhlasí se zpracováním a archivací osobních
údajů uvedených v přihlášce a jednotlivých přílohách.
Schváleno usnesením Rady města Žatec č. 228/13 ze dne 26.03.2013.

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

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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řádková inzerce

digitální kino Žatec

n Rekonstrukce bytů, zednické, malířské, sádrokartonářské, tesařské práce.
Tel. 736 114 084, stavbyzatec@seznam.
cz
n Zahajujeme akreditovaný kurz
Masér pro sportovní a rekondiční
masáže. Zahájení kurzu: víkendový
od 1. května, intenzivní od 3. června.
Místo konání: Žatec, Svatováclavská
1404. Ukončeno: závěrečnou zkouškou. Získáte: osvědčení o získání profesní kvalifikace s celostátní platností.
Kontakt: 736 605 905, 415 726 003,
email: katka.d@soazatec.cz, www.
soazatec.cz
n Pronajmu byt 1+1 na Jihu v Žatci. Pouze pracujícím. RK ne. Tel.
721 416 640
n Prodám byt 3+1 v osobním vlastnictví, 72 m2, klidná lokalita Žatec –
Podměstí, zateplený, bezbariérový vstup,
3. patro s balkonem. V blízkosti školka,
škola, nákupní centrum, dětské hřiště.
Cena 650 tis. Kč – dohoda možná. Tel.
725 948 707, RK ne.
n Čištění koberců. Tel.: 606 062 698
n Prodám pěkné dámské kolo, důvod značka zdravotní důvody. Tel.
602 936 503
n Pronajmu byt 1+1 v Žatci, ulice
v Zahradách. Nově položená plovoucí
podlaha, se stropními podhledy, plastová okna, zateplený, možnost kabelovky
a internetu. Příjemná lokalita. Vratná
kauce 10 000, nájem 3 000 + poplatky.
K nastěhování ihned. Volejte na číslo
602 104 686 nebo 724 775 478 (po 17.
hodině).
n Prodám byt 3+1, 84 m 2, v OV,
s balkónem na Jihu, nová kuchyňská
linka, zateplení vč. střechy, plast. okna,
nové stoupačky, tel., sat., internet. 4
poschodí, kompletně zařízený. Cena
660.000,- Kč, možné prodat i garáž.
Tel. 603 383 207

Ukázková jízda
veteránů

Historická vozidla přijedou do Žatce
na hlavní náměstí, kde budou vystavena, v sobotu 27. dubna mezi 12.30
– 15 hodin. Akci pořádá Veterán car
club Chomutov, kde mají účastnici sraz
na parkovišti SD, kde budou vozidla vystavena od 10 do 12 hodin.

11.4.…:17:30 / 12.4.…:17:30 / 20.4.…:17:30 /

11.4.…:20:00 / 12.4.…:20:00 / 13.4.…:20:00 / 14.4.…:17:30 /

Nová a originální trička s žateckými motivy jsou již v prodeji na Turistickém infocentru v budově radnice a také v Infocentru Chrámu chmele a Piva. K dostání jsou v pánských, dámských a dětských velikostech.

Vyskočil a Šulcová v nové hře

Městské divadlo Žatec uvede ve čtvrtek 25. dubna novou činoherní komedii
s názvem Agnes Belladone.
Ve hře můžete nahlédnout za divadelní byla v 70 letech medii označována za sexkulisy do herecké šatny. Zde se také potká- symbol tehdejší doby. Pod vynikajícím rete se herečkou, kterou zneužívají obchod- žijním dohledem Karla Kříže dále zahrají
níci s uměním a novináři. Komedie plná Ivan Vyskočil, Anna Kulovaná, Martin
duchaplného humoru, napětí, skvělých Kubačák, Kateřina Macháčková, Karel
rolí a překvapivého vrcholu dává vynik- Soukup a mnoho dalších. Lístky jsou
nout hereckému umění Jany Šulcové. Ty stále v předprodeji na pokladně divadla.

14.4.…:20:00		

Dávám tomu rok

17.4.…:17:30		

Martin a Venuše

17.4.…:20:00		

Jako za starejch časů

Komedie / Romantický / VB / 2013 / 97 min / přístupné od 12 let / Cz Titulky
Britská komedie od scénáristy filmů Borat a Bruno.Ambiciózní Nat (Rose
Byrne) a neúspěšný spisovatel Josh (Rafe Spall) jsou spolu neskutečně šťastní
i navzdory rozdílné povaze. Jejich svatba je jak z pohádky, ale rodina ani přátelé
nejsou přesvědčeni, že jejich vztah vydrží moc dlouho. Joshova bývalá přítelkyně
Chloe (Anna Faris) a Natin pohledný americký klient Guy (Simon Baker) se zdají
být zajímavou alternativou. Jak se blíží jejich první výročí, ani jeden nechce být
ten první, kdo to vzdá . Ale vydrží spolu?
Vstupné: 110,Komedie / Romantický / Česko / 2012 / 120 min / přístupné
Příběh filmu začíná před 10 lety, na vernisáži obrazů, kdy se mladá a nadějná
výtvarnice Vendula (Kristýna Boková) seznámí se svým budoucím partnerem
a manželem Martinem (Marek Taclík). Společně založí rodinu, mají dvojčata
– holčičky - předškolního věku a jednoho kluka, batole. Martin buduje kariéru
ve firmě vyvíjející hračky a Vendula se stará o rodinu. Martin je většinu času
v práci, snaží se zabezpečit rodinu, na kterou mu nezbývá čas, naopak Vendula
se stará o děti a chod domácnosti a nemá žádný prostor pro sebe.
Režie: Jiří Chlumský. Hrají: Marek Taclík, Kristýna Boková-Lišková, Zuzana
Stivínová ml., Tomáš Hanák, Tereza Chlebovská, Tomáš Matonoha
Vstupné: 90,Komedie / Krimi / USA / 2012 / 95 min / přístupné od 12 let / Cz Titulky
Ve filmu Jako za starejch časů se pod vedením režiséra Fishera Stevense sešly
herecké legendy v rolích stárnoucích gangsterů. Val (Al Pacino) opouští po dlouhých 28 letech vězení a Doc (Christopher Walken) pro něj nachystal oslavu
znovu nabyté svobody, během které prožijí to, co někteří obyčejní smrtelníci
nestihnou za celý život. K dvojici se v průběhu noci připojí třetí parťák Hirsh
(Alan Arkin) a v jejich komediálním, až donkichotském dobrodružství ožívají
stará gangsterská pravidla loajality a kodex cti. Úžasnou noční jízdu si užijí
naplno, i když - nebo možná právě protože vědí, co přinese ráno
Vstupné: 100,-

Co všechno (ne)víme o knoflíku

Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci vás zve na další sběratelskou výstavu Dírkou tam a sem, kterou zahájí vernisáž 18. dubna od 17 hodin v hlavní
budově s hudebním vystoupením žáků ZUŠ v Žatci.
Výstava ze soukromé sbírky paní nou akcí je praktická ukázka tvorby
Aleny Hrdličkové z Prahy vás prove- nitěných knoflíků, kterou předvede
de nejen historií a důvody, proč vů- Hana Hořáková v úterý 7. května
bec knoflíky vznikly, jaké materiály od 9.00 – 16.00 hodin. Výstava potra postupy se při jejich výrobě použí- vá do 9. června 2013. Školní výpravy
valy. Doprovodnou akcí výstavy jsou prosíme nahlásit předem na tel. čísle
Knoflíkové hrátky. Další doprovod- 608 200 697.
(jik)

Cestopisná přednáška o Indii

Městská knihovna Žatec připravila na středu 17. dubna od 16 hodin v přednáškovém sále centrální knihovny (přízemí knihovny nám. Svobody 52) cestopisnou přednášku nazvanou Barvy Indie.
Cestovatel, novinář a fotograf Tomáš Váránasím, největším velbloudím srazem
Kubeš nás slovem i obrazem provede na světě, životem a dalšími zajímavostmi
městy z pohádek Tisíce a jedné noci, severní Indie. Vstupné činí 30 Kč (děti
bělostným Tádž Mahalem, prastarým do 15 let 20 Kč).
(fr)

Zveme všechny malé příznivce pohybu
a zábavy na tradiční Povelikonoční pochod, který se uskuteční v sobotu 27. 4.
od 12 hodin. Trasa povede okolím řeky
Ohře, její začátek i cíl bude v areálu
MŠ U Mašinky. Čekají na vás zajímavé
úkoly, drobné odměny a v cíli posezení
s opékáním. Máte-li zájem, přihlašte
se u p. uč. Pinkrové nebo Komorášové
do 22. 4. Těšíme se na vaši účast.
Zaměstnanci MŠ U Mašinky,
Podměstí 2224, Žatec

19.4.…:20:00 / 20.4.…:20:00 / 21.4.…:17:30 / 26.4.…:20:00 // 28.4.…:20:00

24.4.…:20:00		

Pád bílého domu

Akční / Thriller /USA / 2013 / přístupné od 12 let / Cz Titulky
Bývalý agent tajné služby se snaží zabránit teroristickému útoku na Bílý dům.
Režie:Antoine Fuqua. Hrají: Gerard Butler, Morgan Freeman, Radha Mitchell,
Aaron Eckhart, Dylan McDermott
Vstupné: 100,-

Městské divadlo Žatec – Dvořákova 27, 415 710 519
15.4.	Kufr plný evergreenů

19:00

22.4.

11. Benefiční koncert

19:00

Sarah TOLAR Quartet

19:00

24.4.

Adresa:
Nemocnice Žatec; o.p.s.
areál polikliniky
Husova 2796, 438 01 Žatec
Telefon:
414 110 740 - LPS pro dospělé
414 110 164 - LPS pro děti a dorost
414 110 111 - spojovatelka
Ordinační / Provozní doba:
Po - Pá:
17:00 - 20:00
So, Ne, Sv:
9:00 - 18:00

V pořadu,ve kterém jako speciální host vystoupí Naďa URBÁNKOVÁ,zazní plno
známých a oblíbených písní jako např.: Slunečnice, Láska jako lék, Závidím, Dva
roky jezdím bez nehod a to vše za zpěvu Jitky Dolejšové a doprovodu hudebního
uskupení Jitka Band.
Vstupné: 180,- Kč. Mimo předplatné
NEZABLOUDÍM – to je název pro vystoupení dětí z Dětského domova, Základní
školy a Střední školy praktické v Žatci.
Vstupné: 50,- Kč. Mimo předplatné
Již tradičně mohou návštěvníci divadla shlédnout a poslechnout jeden z ojedinělých hudebních vystoupení. Tentokrát, a v Čechách to bude poprvé,přijíždí
z USA jedna z nových newyorských jazzových hvězd –zpěvačka Sarah Tolar. Její
projev a tvorba je elegantním mixem mnoha hudebních vlivů. Debutové autorské
album(Big Blue Moon) je nadčasové,moderní,přemýšlivé i muzikální. Sarah je
známa(jako písničkářka-autorka-interpretka) silnými jazzovými sklony,vřelými
melodiemi a emotivně naléhavými texty v oduševnělé interpretaci. Na „českém“
turné jí doprovodí vynikající hudebníci: GreggWilson/ Thomas Jochmann –
klávesy; Lukáš Kytnar – kontrabas/baskytara a Roman Vícha na bicí.
Mimo předplatné. Vstupné : 180,-Kč

Bylo nás pět

8:30 a 10:30

V režii Ondřeje Lážnovského uvede Divadlo A.Dvořáka z Příbrami adaptaci
slavného laskavě-humoristického románu Karla Poláčka, který diváci znají i
díky rozhlasu a televizi. V Poláčkově „autobiografickém“ příběhu z mládí ožije
pětice chlapců se svými všedními i nevšedními příhodami, a také i řádka postav,
na které se již možná pozapomnělo. Zcela jistě, se Poláčkův román, který poprvé
knižně vyšel v roce 1946 nestane jen položkou v nepřátelském seznamu povinné
školní četby.
Vstupné: 80 ,- Kč, Mimo předplatné

25.4.	Válka s mloky

9:00

Adaptaci slavného Čapkova díla v režii Vladislava Kracíka přiveze nejen mladým
žateckým divákům Divadlo TRAMTARIE z Olomouce. Tato hra se může pyšnit
titulem „Nejzdařilejší premiéra sezóny v „Tramtárii“. Moderné pojetí zpracování nadčasového sci-fi románu rozhodně nenudí. Silné lidské příběhy, humor
i nebezpečí dozajista zacloumají ve tmě divadelního sálu i s těmi nejotrlejšími
diváky. Zdařilé ztvárnění inscenace je umocněno dramaturgií Lenky Jorníčkové,
filmovými projekcemi Andyho Fehu a skvělými výkony herců, kteří jsou zobrazováni v rámci Čapkovy poetiky jako“ jenom lidé“, tedy lidé, kteří kromě svých
poklesků jsou schopni lítosti, kritické sebereflexe i lásky.
Vstupné: 90 ,- Kč

25.4.	Agnes Belladone

Rozloučení
76
47
80
70
55
66
80
79
85
55
57

Nevědomí

Sci-Fi / Akční / Dobrodružný / USA / 2013 / přístupné od 12 let / Cz titulky
Život na povrchu Země už není bezpečný pro lidi, a proto žijí nad oblaky. Přesto
někteří lítají dolů na povrh, aby získali cenné věci. Patří mezi ně také i Jack, který
při jednom z výletů objeví rozbitou vesmírnou loď. V útrobách najde spící mladou
ženou. Ta byla původně vyslána na Mars. Při rozhovoru zůstává otevřeno mnoho
otázek, které bude muset Jack vyřešit.
Režie:Joseph Kosinski. Hrají: Tom Cruise, Morgan Freeman, Olga Kurylenko,
Nikolaj Coster-Waldau, Andrea Riseborough, Zoë Bell, Melissa Leo
Vstupné: 120,-

23.4.

Lékařská
pohotovostní
služba Žatec (LPS)

Vlasta Vaníčková
Lubomír Ondráček
PaedDr. Jaroslava Zábranská
Drahomíra Polcarová
Lubomír Kováč
Milan Černák
Arnošt Frýdecký
Emil Gábor
Jaruška Řimnáčová
Marie Kunášková
František Štěpán

Jurský park 3D

Dobrodružný / Sci-Fi / Thriller / USA/ 1993 a 2013, 127 min / CZ Dabing
Po fantastickém nálezu miliony let starých D.N.A. se pokusí skupina ambiciózních vědců vytvořit přírodní park s žijícími prehistorickými zvířaty na vzdáleném
liduprázdném ostrově. Režie:Steven Spielberg. Hrají: Sam Neill, Laura Dern, Jeff
Goldblum, Richard Attenborough, Joseph Mazzello, Samuel L. Jackson
Vstupné: 150,-

MŠ U Mašinky zve
na pochod

18.3.
		
21.3.
		
22.3.
25.3.
26.3.
27.3.
28.3.
30.3.
31.3.

Pár nenormálních aktivit

Komedie / USA / 2013/ 86 min / přístupné od 12 let / Cz Titulky
Když se konečně Malcolm rozhodně pověsit staromládenectví na hřebík a dovolí
své přítelkyni, aby se k němu nastěhovala, netuší, kdo přivandruje s ní. Po pár
podivných událostech se Malcolm s Keishou rozhodnou podivné aktivity natočit
a zjistí, že Keishu posedl šílený duch. Malcolm povolá na pomoc kněze, aby ducha
z Keishy vyhnal a zachránil tak jejich vztah a především Malcolmův sexuální
život…
Vstupné: 100,-

Farmářské trhy

Nákup čerstvých produktů od českých pěstitelů z regionu pokračuje na
náměstí Svobody i v dubnu. Farmářské trhy tu mají zatím zajištěny ještě
dva termíny na čtvrtky 11. a 25. dubna.

19:00

Hořká francouzská komedie autora Jeana-Paula ALEGRE, jejíž hlavní hrdinkou
je divadelní hvězda Agnes Belladone, odkrývá zákulisí divadla až do herecké
šatny, atmosféru šminek,zrcadel,kostýmů,hereckých špiclů a bonmotů . Ve vynikajícím výkonu herečky Jany ŠULCOVÉ shlédnou diváci příběh slavné herečky
na vrcholu svých sil, která odkrývá tajemství svého mistrovství a vidí svět divadla
jako koridu-jako strhující boj o život a krásu. Hra duchaplného humoru, napětí,
skvělých rolí a překvapivého vrcholu je podtržena výbornou režií.
Účinkují: Jana ŠULCOVÁ (Agnes); Anna KULOVANÁ / Kateřina URBANOVÁ
(Anna); Martin KUBAČÁK / Stanislav LEHKÝ (Igor); Ivan VYSKOČIL (Pierre-Paul); Miluše HRADSKÁ / Kateřina MACHÁČKOVÁ (Gisele); Karel SOUKUP
(Philippe). Režie: K. Kříž a I. Vyskočil.
Předplatné skupiny A a mimo předplatné
Vstupné: 210,- / 200,- / 190,- Kč
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Terénní vozidla míří do Bezděkova

11. dubna 2013

Žatecký týdeník

Otevřené Mistrovství ČR a SR v Offroad Trialu 2013 se uskuteční o víkendu
13. a 14. dubna v Bezděkově u rybníku.
Jedná se o terénní závody uprave- n Doprovodný program 13.4.
ných terénních automobilů pohonu 4x4 12:00 Hasiči Postoloprty – zásah u dodo celkové hmotnosti 3 500 kg. Kromě
pravní nehody
sériových vozů se většinou jedná o spe- 14:00 Historická bitva a Vojenská historie
ciály. V kategorii Open mohou startovat
i nelicenční jezdci s terénními automobi- 15:00 Přelet ultralevým letadlem
ly za dodržení bezpečnostních podmínek. n Koncerty na podium u občerstvovací
zóny
Jedná se o II. závod mistrovství České
i Slovenské republiky. Pořadatelem jsou 15:00 Mastergate
Offroad Club Czech a Offroad Team 17:00 Legalizace
Klemo. V sobotu se jede v 11 a v nedě- 19:00 Hlahol (Teplice)
li v 5 sekcích. Starty po oba dny jsou 21:00 Schlak
22:00 Překvapení
v 10 hodin.

FK Slavoj Žatec pořádá nábor
Pro zájemce o vstup do fotbalové
přípravky Slavoje Žatec (především
ročníky - 2004, 2005, 2006, 2007)
pořádá FK organizovaný nábor,
který se uskuteční v následujících
termínech:
středa 17.4. od 16. - 18.00 hod.
zápis na hřišti v sekretariátu klubu
čtvrtek 18.4. od 16.00 hod. prak-

tický nábor (sportovní výstroj)
středa 24.4. od 16.00 hod. v případě
zájmu dokončení ofic. náboru
Již nyní se mohou hlásit zájemci
na našem FK každé pondělí osobně
na hřišti od 17.00 hod., nebo písemně
na adrese sekretáře klubu - pavelmanak@email.cz, mobil - 604609896,
kde obdrží další pokyny.

Hokejbalisté Žatce zdraví diváky po třetím vítězném utkání s Bílinou, které dosáhli v sobotu ve
čtvrtfinále play off. Po vítězstvích 3:0, 1:0 a 2:1 je čeká semifinále v regionální lize.

Žatečtí plavci Svěcená a Plevko
splnili limity na ME a MS
Elitní žatečtí plavci se prosadili v I.
kole Českého poháru v plavání v Českých Budějovicích.
Cíl splnit limity po MS plavců nejlépe zvládla velká naděje českého plavání
juniorka Lucie Svěcená, která ve všech
svých startech získala medailí, ale hlavně zaplavala limity na letní ME juniorů
do Poznaně, i na MS juniorů, které se
uskuteční v srpnu ve Spojených arabských emirátech. Nejlepší výkon a zlatou medaili vybojovala v závodě proti
silným Maďarkám a Simoně Bamrtové
na 50m motýlek. Další medaile přidala
Lucka v disciplínách: 100m znak, motýl
a 200m znak (vše druhá místa).

Získal dvě medaile

V sobotu v Děčíně získal Dominik Urbánek ze Severu Žatec na krajských
přeborech mladých stolních tenistů
v kategorii mladších žáků dvě medaile.
Společně s litoměřickým Chuchlem
zvítězil v deblu, když ve finále porazili chomutovský pár Kubík, Morávek.
Ve dvouhře však ve finále podlehl teplickému Mítovi 1:3. Velká škoda, že nemohl
startovat pro zranění druhý žatecký závodník Karbula, současný nejlepší hráč
Ústeckého kraje v této kategorii. (js)

Další nadějí žateckého oddílu s cílem
splnit limity je David Urban, který překvapil všechny skvělou formou a na trati
100m kraul byl 5. skvělým časem: 51:90
a za limitem zaostal o necelou vteřinu.
Ještě lépe se předvedl na poloviční tratil,
kde porazil i olympionika Martina Vernera z Brna a získal fantastické 3. místo,
pouhé dvě desetiny za limitem na MS!
Limit se nakonec podařil splnit i Tomášovi Plevkovi, který ovládl kraulařskou
stovku i padesátku. Stejně zvládl padesátku motýla a dokázal, že je nejlepším
Výsledek utkání KP na kuželně ve Vejsoučasným sprinterem v České republice. Splnil limit na MS dospělých, které prtech, které vedou tabulku, vypadá
jednoznačněji než průběh zápasu. Hráse uskuteční v létě v Barceloně.
čům Žatce k bodu chybělo trochu štěstí.
Kromě prvních dvou duelů byly ostatní souboje vyrovnané. Například Tajbl
chybičkou v závěru přišel o vítězství jen
odložené utkání s FK Litol a další bě- o 2 kuželky.
hem osmi dní sehraje třetí už v neděli
Za rozhodnutého stavu získal Ptáček
od 16.30 hodin u Ohře, kde hostí po- alespoň čestný úspěch. Žatečtí si udržestupového kandidáta Motorlet Praha.
li 8 místo. O sestupu Podbořan C už je
n Čelákovice – Žatec 0:4 (0:1)
rozhodnuto a možná je doprovodí jeden
Branky: 20. Mahmutovič, 71. Lesniak, tým Kadaně tým podle vývoje ve vyšších
86. Klasna, 89. Vlk
soutěžích.
Sestava: Aschenbrenner - Klasna V posledním domácím zápase přivítá
Heinc - Fiřt - Bešík - Gabčo (88. L.Hynek), Lokomotiva 13.4. od 9 hodin Spořice.
Lesniak (81. Hodina), Vlk, Mujagič – n Vejprty – Žatec A 7:1 (2469:2381)
Mahmutovič, Osumanu (78. A. Hynek).
Goldšmíd 381, Ptáčková 384, Jarolím
Připraveni: J. Hynek a Zaťko
393, Čaboun 392, Tajbl 408, Ptáček 423.

Vyrovnané souboje

Náročný týden začal první jarní výhrou

Fotbalisté Slavoje Žatec A vyhráli
na jaře teprve ve svém čtvrtém utkání,
když předtím vstřelili jediný gól. O výhru na půdě posledního Unionu však
museli bojovat do poslední minuty.
Žatec hrál bez omluvených Vávry
David Meduna (vlevo) musel čelit důrazu Juráčka, nakonec však přece jen a Krejčíka a musel odolávat tlaku domácích. O vysokém výsledku se prakticky
zvítězil žatecký borec.
rozhodlo v posledních 20 minutách, kdy
dali hosté tři branky vesměs zásluhou
svých odchovanců.
Slavoj hrál včera (po naší uzávěrce)
Český svaz fullcontactu pořádal v sobotu další kolo K-1 ligy Alpine logistik
v lovosické sportovní hale.
Trenér žateckých G-Titánů Roman vi Juráčkovi ze SKBU Hostivař PraŠifalda tam vzal Davida Medunu a Jir- ha byl dosti náročný, neboť Juráček
ku Rozsnyakiho, který měl svůj teprve je úřadující juniorský mistr republiky
první zápas proti Lukáši Kabátníkovi v K-1 do 81kg. V prvním kole Meduz Kosagym Praha. Jirka první kolo tak nu do konce počítali, ve druhém zase
tlačil, že dokonce Kabátníka počítali počítali Juráčka a ve třetím kole byl důa od vítězství K.O. ho dělilo pár sekund. raznější Meduna, což rozhodlo o jeho
Ve druhém kole Rozsniaki neustál od- vítězství na body 2:1.Trenér Šifalda Triumfem žateckých neregistrovaných kuželkářů sdružených v SK Unisport bíčková z družstva Women Žatec s výkovetný tlak soupeře a prohrál svůj první byl s výkonem Meduny spokojen, ne- Žatec skončil letošní ročník soutěže Pokal (POdbořanská Kuželkářská Ama- nem 238 kuželek, což nakonec bylo jen
zápas R.S.C., ale i tak dal do zápasu vše boť Juráček je často na stupních vítězů térská Liga), který pořádá oddíl Kuželky Podbořany. V letošním dlouhodo- o 0,89 kuželky více, než uhrála její oddíloa předvedl dobrý výkon.
i v M.M.A., což jsou těžké ultimátní bém turnaji, který začal v říjnu 2012 a skončil minulý týden, získali poprvé vá kolegyně a 2. v pořadí Táňa Šlapetová.
Třetí skončila Jitka Helusová z podbořanDalší zápas Meduny proti Matúšo- zápasy v kleci.
(lb) v desetileté historii všechny tři trofeje hráči jen žateckých družstev.
Hlavní soutěž vyhrál nejstarší tým setin kuželky! Na dalších místech skonči- ského týmu Keramika s průměrem 232,2.
v soutěži Unisport Žatec ve složení Jaro- li 3. J. Rázek ml. z Keramiky 251,6, 4. L. Nejlepší výkony v sezoně dosáhli Konmír Šlapeta, Zdeněk Ausbuher, Vladimír Kondrát Jednota Podb. 246,5, 5. V. Šváb drát rovných 300 a u žen Helusová 269.
Přestože letošní ročník se dohrál jen
Janotka a František Valchář, přestože z Pink ladies 246,2, 6. J. Čermák Blšany
v závěrečném kole prohrál s beznadějně 246,1.Na 7. místě byl klasifikován bývalý díky obětavosti náhradních lidí po neposledním Killer teamem 3:5. Žatečtí úspěšný reprezentant ČR v cyklokrosu shodách s bývalým vedením klubu a mazískali 32 bodů, zatímco celek 2. JKM Kamil Ausbuher v barvách Provytu Ža- jitelem kuželny, je velmi pravděpodobné,
že oblíbený seriál kuželkářů bude pokraKlatovská sportovní hala hostila dětskou ligu v kickboxu a zároveň turnaj 2011 měl o 5 bodů méně. Třetí skončila tec s průměrem 244,17.
V kategorii žen získala trofej Mirka Ku- čovat i po prázdninách.
(jak)
Keramika Podbořany s 25 body.
v K-1 dospělých.
Druhé družstvo Žatce tvořily výhradně
První zápas v životě tam měli žatečtí na něj čekal 9letý ČR Petr Zich z Kick
G-Titáni, například Erik Greisiger, Lu- boxu Čáslav s 15 zápasy na kontě. ženy pod názvem Women, jako jediný
káš Kolert nebo Dominik Šilhánek, ale Erik tak dosáhl ve svém prvním turnaji dámský tým. Pět střídajících hráček (vesměs manželek hráčů zbývajících dvou
startovali i ostřílení borci Míra Svoboda, na krásný stříbrný pohár.
Marek Kočka, Aleš Novotný a v kategorii
Paralelně s dětskou soutěží zde probí- celků ze Žatce) dokázal potrápit všechny
dospělých Hany Greisiger.
hal turnaj dospělých v K-1. V kategorii favority a skončil na 7. místě ziskem 17
Mladší žák Svoboda vybojoval ve váze -81kg nastoupil Hany Greisiger proti bodů. Zbývající tým Provyt Žatec skondo 42kg zlato a v kategorii lightcontact místnímu 22letému Karlu Plíškovi, kte- čil na 10. místě se 13 body po několika
stříbro. Kočka vybojoval bronzovou me- rý měl na svém kontě 16 zápasů. Hany nejtěsnějších porážkách doslova o pár
dali v kategorii lightcontact do 37kg ho poslal dvakrát k zemi, a vyhrál „jen“ kuželek. Na jeho výkonech se projevovala nevyrovnanost pětice hráčů.
a starší žák Novotný dosáhl na stříb- 3:0 na body.
Také v kategorii jednotlivců patřily obě
ro v kategorii do 42kg. Ale promotéra
Hany a i Míra Svoboda se jako jediní
Honzu Greisigera a trenéra Ivo Gistra z G-Titánů vypravili druhý den bojovat trofeje žateckým reprezentantům. Soutěž
potěšili nejvíce nováčci Kolert a Šil- znovu, tentokrát na náročnou Muay-Thai mužů vyhrál od prvního kola vedoucí
hánek, kteří napoprvé získali stříbra ligu do Prahy. Svoboda bohužel prohrál Zdeněk Ausbuher z Unisportu průměve svých kategoriích kicklight do 52kg s Michalem Weinnbrenerem z Buldozer rem 257,33 kuželky na zápas (na 60
a v kat. ml.žáci +52kg lightcontact. Po- gym Hradec Kr. v plnokontaktním Mu- HS). Protože k započítání 75% výkonů
z předepsaných zápasů mu jeden chyběl,
zornost celé haly na sebe upoutal zápas ay-Thai těsně na body.
7letého 23kg vážícího Erika Greisigera,
Hany Greisiger knokautoval ve 3. kole nastoupil po několikatýdenní pauze pro
proti němuž nastoupil domácí 26kg těž- Tomáše Dubského z Gladiators gym Čes- zranění do závěrečného kola. Jeho nejký Ondra Karafa. Erik obě kola jasně ké Budějovice s 13 zápasy, což znamená, slabší výkon v seriálu 216 kuželek mu
vedl a na konci 2. kola poslal Karafu že ve dvou dnech po sobě vybojoval dvě stačil na udržení těsného vítězství, neboť Všechny hlavní ceny v podbořanském Pokalu vybojovali hráči Žatce, za vídokonce úderem na střed k zemi a vy- vítězství, což je úctyhodný velikonoční 2. J. Stupka (Keramika Podbořany) stáhl tězný Unispsort převzal pohár František Valchář, vlevo vítěz mužů Zdeněk
hrál tak svůj první zápas K.O. Ve finále výkon.
(lb) dvoukuželkový náskok na pouhých 18 Ausbuher a vpravo vítězka žen Mirka Kubíčková.

Meduna se z počítání brzy dostal

Podbořanský seriál Pokal totálně
vyloupili amatérští kuželkáři Žatce

Nejmladší G-Titáni vzali místo
pomlázky boxerské rukavice

