žatecký

zpravodaj
číslo 11, 19. června 2014

dříve Žatecký týdeník

městského úřadu |www.mesto-zatec.cz

V čísle:
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Vojáci oslavují
20. výročí
vzniku 4.brn

4

Pasování
prvňáčků
na čtenáře

5

Na co
historie
zapomněla?

8

Slavoj sestupuje
do krajského
přeboru

Charitativní veřejná cyklotour Na kole dětem měla v pátek zastávku v Žatci, kde účastníky v čele s Josefem Zimovčákem pozdravila
starostka města Zdeňka Hamousová. Doprovázející peloton také
následoval slavného velocipedistu po nově dokončené části cyklostezky kolem města.

Vedení města a Městského
úřadu v Žatci přeje nejen
všem školákům pohodové
prožití letních prázdnin.
Aktuální prázdninové informace naleznete kromě Zpravodaje také na
www.mesto-zatec.cz a v Turistickém infocentru na radnici.

Slevová turistická karta

pro Žatec
a dalších 40
atraktivních
míst v Dolním Poohří
a Českém
středohoří k dostaní v infocentru a jiných místech od 190,- Kč
za osobu na 3 dny. Více info
www.4kkarta.cz

Koupaliště zahájilo provoz

Dvě významné akce se konaly v Žatci v pátek 13.června.
Zatímco ve městě proběhla charitativní akce na podporu
onkologicky nemocných „Na kole dětem“, byl zrovna zahájen
letošní provoz na koupališti.
Ceny vstupného zůstávají přehradu, Kadaň a Březno
velmi příznivé jako v minu- u Chomutova. Druhé napojelých letech (viz. tabulka), ní vede cyklotrasou centrem
navíc přibyla novinka v podo- královského města Žatce až
bě dopoledního zvýhodněného k turistickému areálu Chrám
vstupného za 20 Kč/osobu, Chmele a Piva a dále směrem
platné pouze v čase mezi 9. mezi chmelnice k zámku Steka 12. hodinou. Lákavé také ník a do Loun.
Jelikož aktuálně začíná realije, že je koupaliště zařazeno
do slevové turistické karty 4K, zace Regenerace pravého břehu
platné pro Žatec a dalších 40 Ohře, která bude napojením
atraktivních míst v Dolním na cyklostezku, vznikne tak
Poohří a Českém středohoří v budoucnu okruh kolem řeky
(více info na www.4kkarta.cz). ve městě. Úsek je stavebně
V blízkosti koupaliště je rozdělen do 2 částí: I. etapy
v provozu nový 1,2 km dlouhý (úsek loděnice-Slavoj a kolem
úsek asfaltové cyklostezky, Severu k autoškole). Další
který navazuje na koupaliště etapy jsou u zimoviště labua sportoviště s in-line drá- tí a propojky k Husitskému
hou. Úsek je součástí plánova- náměstí. V současnosti jsou
né krajské páteřní cyklostezky zpracovávány žádosti o dotace
Ohře a navazuje na něj cyklo- na další navazující úseky. Úpltrasa vedoucí na Nechranickou ný ceník na www.tsmzatec.cz.

Foto Tomáš Trégl

Otázka pro
Zástupce velitele 4. brigády
rychlého nasazení plukovníka
Antonína Gensera:
Co se chystá v rámci oslav 20
let brigády rychlého nasazení
AČR v Žatci 1. července?
n Přijměte pozvání na slavnostní nástup konaný při příležitosti 20. výročí založení 4.
brigády rychlého nasazení, který
proběhne 1. července od 14 hodin na náměstí Svobody v Žatci
za účasti prezidenta republiky
Miloše Zemana.
Slavnostní nástup za doprovodu Ústřední hudby armády
ČR obohatí průletem vojenská
letecká technika. Součástí dne
je i bohatý doprovodný program.
Na náměstí Prokopa Velkého
budou již od 10 do 15.30 hodin
ukázky zbraní a techniky, dopoledne vystoupení mažoretek,
ukázky MUSADO a ukázka výcviku služebních psů. V průběhu
programu bude hrát vojenský
hudební sbor ONDRÁŠ, skotský dudácký bend – The Rebel
Pipers.
V kapli 4.brn se uskuteční
od 10 hodin bohoslužba za padlé
vojáky.
Program
Náměstí Svobody
14.00 Slavnostní nástup za účasti prezidenta republiky Miloše
Zemana zahájený průletem
letecké techniky AČR.
(V průběhu nástupu hraje
Ústřední hudba armády ČR).
Náměstí Prokopa Velkého
10.00-15.30 ukázky zbraní
a techniky
10.30-10.45 vystoupení Mažoretek
11:00-11.20 ukázka MUSADO
12.00-12.30 ukázka výcviku psů
V průběhu programu vám bude
hrát vojenský hudební sbor ONDRÁŠ, skotský dudácký bend
– The Rebel Pipers.
Kaple 4.brn
10.00 bohoslužba za padlé vojáky
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Kontejnery na tříděný odpad
se budou zamykat
Napříč celým městem dlouhodobě dochází ke znečišťování nádob na tříděný odpad
velkým množstvím vhazovaného komunálního odpadu. Z tohoto důvodu se svozová firma,
po dohodě s Městem Žatec,
rozhodla přistoupit k opatřením, jež mají za cíl napravit
aktuální stav, jenž je z dlouhodobého hlediska neúnosný.
Prvním bude uzamčení nádob
na separovaný odpad (v rámci
1. etapy dojde k uzamčení vík
pouze na u kontejnerů zelené
barvy se sklem).

Uzamčením nádob má občany přimět odpad vhazovat
pouze otvory, které jsou umístěny ve víku. Občané, kteří
měli odpad vytříděný a pouze
ho do kontejneru vysypali,
budou muset odpad vhazovat
jednotlivě.
Pokud nedojde k nápravě,
druhým krokem bude odstranění nádob z nejproblémovějších
oblastí, které jsou již v současné době monitorovány (viz ilustrační foto), a příp. postupné
uzamykání i dalších barevných
kontejnerů na plasty a papír.

Rekonstrukce vodovodu pro Záhoří

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila další plánovanou investiční akci roku 2014 – rekonstrukci poruchového
vodovodu v Žatci, v ulici Stará Stroupečská v úseku za železnicí
mezi hlavním a západním nádražím.
Ing. Bronislav Špičák, generál- metrů. Součástí stavby je pření ředitel SVS, uvádí: „V centru pojení stávajících vodovodních
našeho zájmu je obnova ma- přípojek na trase. Stavba bude
jetku. Z celkové letošní částky provedena bezvýkopovou techna investice 1,25 miliardy korun nologií. Závěrem bude provedeSVS dává 75 %, tj. téměř 950 na úprava povrchu komunikace
milionů korun, právě na obnovu v rozsahu dotčeném stavbou.
vodohospodářského majetku
Investorem stavby je SVS.
společnosti. V rámci uvedené Stavba byla zahájena předánaší investiční akce bude zre- ním staveniště 2. června 2014.
konstruován úsek vodovodu, Stavební práce mají být podle
na který je připojeno přibližně schváleného harmonogramu do60 obyvatel.“
končeny do 31. července 2014.
Stávající vodovodní řad zaJe to jedna ze staveb z oblasti
jišťuje zásobování obecní části obnovy majetku pro okres LouZáhoří. Litinový řad vnitřního ny, kde je pro rok 2014 naplánoprůměru 100 mm byl uveden váno celkem 26 staveb za 81,2
do provozu roku 1970. V rámci milionů korun bez DPH. Celkový
investiční akce SVS se nově plánovaný objem investic vč.
použije potrubí z polyetylénu strategických pro tento okres je
průměru 110 mm v délce 550 91,3 milionů korun.

Dopravní opatření při uzavírce ul. Dvořákova
V ulici Dvořákova pokračují
výkopové práce pro rekonstrukci vodovodu a kanalizace.
Jelikož po tuto dobu je znemožněno v této ulici parkování
vozidel, Město Žatec se proto

rozhodlo po tuto dobu zrušit
placené parkování na náměstí Svobody a umožnit tak
obyvatelům ulice využít tato
parkovací místa k odstavení
svých vozidel.

Projekt Příležitost po dvou letech končí

Úspěchem končí projekt „PŘÍLEŽITOST-POMOC SOBĚ I DRUHÝM“, který je 2 roky realizován v okrese Louny a Litoměřice
Vzdělávacím centrem Podkrušnohoří Žatec. Projekt je financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního
rozpočtu ČR.
Projekt byl určen pro neza- na úhradu mzdových nákladů
městnané osoby starší 50 let zaměstnavatelům - po dobu
a pomáhal jim v opětovném 10 měsíců. Na tato dotovaná
návratu na trh práce. Celkem pracovní místa v sociálních služdo něj vstoupilo 67 lidí. Cílem bách nastoupilo 17 účastníků,
bylo zejména připravit účastníky většina z nich se osvědčila a prapro práci v sociálních službách, cuje u zaměstnavatelů i nadále.
proto měli možnost absolvovat Další účastníci projektu s naší
rekvalifikační kurz Pracovník pomocí našli pracovní umístění
v sociálních službách. Této na- bez dotace v různých oborech.
bídky využilo 35 osob.
Celkem se na trh práce vrátilo
Velkým kladem projektu byla 47 osob, to je 70%.
pracovní místa s příspěvkem
PhDr. Zdeňka Baranniková
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Začala rekonstrukce ve Dvořákově ulici

Souběžná rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Žatci, ve Dvořákově ulici a v části náměstí Svobody, je již v plném proudu.
Investorem stavby je Severočeská vodárenská společnost. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny
do 31. srpna 2014.
Stávající jednotná kanalizace uspořádání inženýrských sítí
je z betonu vejčitého profilu v uvedené lokalitě.
500/750 mm. Stoka z roku 1964
V rámci investiční akce SVS
uložená v dlážděné místní komu- se pro kanalizaci nově použije
nikaci je ve špatném technickém kameninové potrubí o vnitřním
stavu, jak prokázala kamerová průměru 400 mm v délce 167,5
prohlídka: materiál potrubí je metru. Pro vodovod se použije
zkorodovaný a místy je viditel- litinové potrubí o vnitřním průná zemina. Souběžně vedený měru 80 mm v délce 124 metrů
litinový vodovodní řad z roku a pro kratší úsek na nám. Svo1955 zajišťuje nejen zásobová- body se použije litina o vnitřním
ní objektů vodou pro přibližně průměru 200 mm v délce 26,3
250 obyvatel, ale i zokruhování metrů. Součástí stavby je výmědistribučního systému města. na 4 revizních kanalizačních šaLitinový řad na náměstí Svobody chet, přepojení všech stávajících
je páteřním řadem tohoto distri- 20 domovních vodovodních a 17
bučního systému. Vodovod bude kanalizačních přípojek na trase
vyměněn zároveň s kanalizací a 9 přípojek od uličních vpustí.
z důvodu koroze a obtížného
Mgr. Jiří Hladík

Město Žatec/Městský úřad Žatec
přijme dva pracovníky na DPP/DPČ na tyto pracovní pozice:

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, DOTACE
INVESTICE, TSMŽ
Místo výkonu práce: Městský úřad Žatec
Popis činnosti:
• Komplexní příprava a realizace investičních akcí města (opravy místních komunikací, pozemní stavby, památky, školská zařízení aj.), včetně projektové přípravy, výběrových řízení. Zveřejňuje veřejné zakázky
• v rozsahu jemu přidělených investičních akcí resp. svěřených kapitol
a to od fáze investičního záměru až po uzavření smlouvy s vítězným
uchazečem. Navrhuje investiční plán v rámci své působnosti. Metodická pomoc a spolupráce s Technickými službami města Žatec a Technickou správou města Žatec s.r.o.
Předpoklady pro uzavření dohody:
• státní občanství České republiky, u cizích státních příslušníků trvalý
pobyt na území ČR
• minimální věk 18 let
• způsobilost k právním úkonům
• znalost jednacího jazyka – češtiny (u cizích státních příslušníků s trvalým pobytem v ČR)
Ostatní předpoklady:
• ovládání PC (Microsoft Word a Excel)
• znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích; zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých
zákonů; zákona č. 500/2004 Sb., správní řád; zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších změn a doplňků
a Vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona; zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
• výhodou vzdělání stavebního zaměření a vzdělání v oblasti životního
prostředí, orientace ve výkresové dokumentaci, předchozí praxe v oboru
stavebnictví, znalost zákona o veřejných zakázkách
• řidičský průkaz skupiny B
• předpokládaný nástup 01.07.2014
Uchazeč podá na Městský úřad Žatec písemnou přihlášku, která bude
obsahovat tyto náležitosti:
• jméno a příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost,
místo trvalého pobytu, telefonické spojení,
• e-mailovou adresu, č. občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, číslo řidičského průkazu, datum a podpis.
K přihlášce budou připojeny tyto doklady:
• životopis
Písemné přihlášky včetně příloh doručí uchazeč na adresu:
Městský úřad Žatec
Odbor vnitřních věcí - k rukám personalistky
nám. Svobody 1, 438 24 Žatec
nebo osobně prostřednictvím podatelny Městského úřadu Žatec nejpozději do 20.06.2014 do 14.30 hod. Přihlášky doručené po tomto datu budou
vyřazeny.
Obálku označte heslem „Veřejné zakázky, dotace; Investice, TSMŽ“.
Přihláška včetně příloh nebude vrácena. V souvislosti s podáním přihlášky
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.
V Žatci dne 2. června 2014

Kdy vyjde Žatecký
zpravodaj
Ke královskému městu Žatci už neodmyslitelně několik desetiletí
patří také armáda. V posledních letech konkrétně profesionálové
ze 4. brigády rychlého nasazení. Město Žatec si přítomnosti
AČR velice váží a spolupracuje pravidelně s touto brigádou
na organizaci některých ceremoniálních i společenských akcí.
n 4. brigáda rychlého nasazení 1994. Slavnostní zahájení výcvi„Obrany národa“
ku jednotek brigády se konalo
Brigáda rychlého nasazení, 30. června 1994 v Havlíčkově
jejíž velitelství sídlí v Žatci, je Brodě. Brigáda se nejprve naútvarem pozemních sil AČR ur- cházela v přímé podřízenosti
čeným chránit suverenitu České náčelníka Generálního štábu
republiky a v souladu s jejími AČR, ale od roku 1997 přešla
politickými a vojenskými ambi- pod velení Velitelství pozemnícemi se účastnit operací (misí) ho vojska v Olomouci. Dne 8.
NATO, EU a OSN. Jako součást května 1999 obdržela historický
IZS České republiky má rovněž název „Obrany národa“. Brigáda
za úkol pomáhat obyvatelstvu tak navázala na hrdinný odkaz,
při přírodních katastrofách, vytvořený v době 2. světové války
kalamitách a průmyslových příslušníky stejnojmenné odbohaváriích.
jové organizace. Mezi hlavní
Hlavním úkolem 4.brn je do- osobnosti 4.brn bezesporu patří
sažení plných operačních schop- i její velitelé, kteří se nesmazatelností v roce 2014 je hlavním ně vryly do srdcí mnoha vojáků:
úkolem pro 4. brigádu rychlého Armádní generál Jiří Šedivý, genasazení a jednotky AČR, které nerálmajor František Štěpánek,
vyčleňují vojáky do 4. BÚU. generálmajor Hynek Blaško,
Výstavba 4. BÚU je nejvyšší generálmajor Josef Sedlák, geambicí AČR v rámci vojenské nerálmajor Ján Gurník, genespolupráce.
rálmajor Aleš Opata, brigádní
n 4.brn od založení až po sou- generál Ladislav Jung - ti všichni
časnost
se zasloužili o rozvoj brigády.
Výstavba 4. brigády rychlého
Od počátku své existence se 4.
nasazení byla zahájena 14. ledna brn zúčastnila všech rozhodují1994 s pohotovostí k 1. červenci cích cvičení jak v ČR, tak v za-

Bojové vozidlo Pandur v plné jízdě terénem

hraničí a současně se podílela
na naprosté většině zahraničních
misí, jichž se účastnila AČR. Své
kvality brigáda prokázala v zahraničních operacích v Bosně,
Albánii, Makedonii, Kosovu,
Kuvajtu, Iráku i Afghánistánu.
Mezi nebojové úkoly, které 4.
brn plnila, patří např. odstraňování následků povodní v roce
1997 a 2002, nebo posilování
Policie ČR.
V rámci reorganizace AČR
v roce 2003 došlo k výraznému snížení počtu jednotek 4.
brn, a to z původní struktury
velitelství a deseti podřízených
jednotek na dva mechanizované
a jeden výsadkový mechanizovaný prapor. Následně v roce 2004
bylo velitelství v Havlíčkově
Brodě a 41. mechanizovaný
prapor v Benešově redislokován
do posádky Žatec. V roce 2008
chrudimští výsadkáři úspěšně prokázali připravenost pro
plné spektrum operací podle
standardů NATO. Tímto se
tato jednotka zařadila do systému Sil rychlé reakce v rámci
Severoatlantické aliance. K 1.
říjnu 2008 byla 4. brn rozšířena
o 44. lehký motorizovaný prapor
v Jindřichově Hradci.

č.12
10. 7. 2014
č.13
24. 7. 2014
č.14
14. 8. 2014
č.15
28. 8. 2014
Uzávěrky vždy týden před
uvedenými termíny.

Jednání
zastupitelstva města

Nejbližší zasedání se uskuteční
v zasedacím sále radnice 26.
června od 17 hodin.

Mimořádný
úřední den

Nejbližší mimořádný úřední
den MěÚ Žatec bude v sobotu
2. srpna.

Opravy chodníků
pokračují podle plánu

Další kontrolní den, který
se konal minulý týden přímo
na staveništi v Komenského aleji,
konstatoval dodržování harmonogramu a požadavků investora
podle zakázky. Zhotovitel firma
KAMO tam dokončuje opravu
chodníků pod marketem Lidl
v rámci „Plánovaných oprav
komunikací roku 2014 v Žatci.“

4K karta opět
v prodeji

Letošní turistickou sezonu je
opět v prodeji slevová 4k karta
Dolního Poohří, která umožňuje držitelům čerpání volných
vstupů i slev ve vybraných
turistických místech severozápadních Čech.
4K kartu lze zakoupit
na všech
vyznačených prodejních
místech (infocentra, hrady,
zámky, muzea). Zakoupením
karty získá návštěvník destinace
zajímavé možnosti - karta funguje jako souhrnná vstupenka
do nejatraktivnějších památek,
aquaparků, lanovek a dalších
zařízení. K tomu je ještě možnost
využít restaurační, ubytovací,
lázeňské a další služby s atraktivními slevami. Jen v Žatci je
možné využít tuto slevovou kartu
na Městské koupaliště, Radniční
věž, Chrám chmele a Piva, Regionální Muzeum K. A. Polánka
v Žatci a Křížovu vilu. Více
na www.4kkarta.cz
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Pasování prvňáčků na čtenáře
Za odměnu viděli pramen Vltavy

V rámci celoročního sběru druhotných surovin jsou žáci ZŠ
Měcholupy vždy odměněni výletem po krásách naší republiky.
Po loňské návštěvě Krkonoš s pramenem Labe letos se vydali
k prameni Vltavy na Šumavu.
Žáky čekala pěší turistika Vyhlídka na Lipenské jezero,
6,5 km dlouhá z Kvildy přímo šumavskou přírodu, Novohradk prameni nejdelší české řeky, ské hory bylo pro žáky odměnou
kam je zavedla po dřevěných za stoupání po točité lávce. Zpět
lávkách naučná stezka s názvem se všichni svezli nejdelším „suFenomén přírody. Poté podél chým „ tobogánem. Dvoudenní
Lipna sjeli k Rozhledně v ko- výlet se opravdu vydařil, všem se
runách stromů na Kramolín. moc líbil a také všechny obohatil
Procházkou dlouhou 372 metrů a rozšířil o znalosti v oblasti příse dostali k vlastní 40 metrové rody, její ochrany a funkce lesa.
Mgr. Helena Gondeková,
rozhledně. Cestou si vyzkoušeli
ZŠ Měcholupy
mnoho zajímavých prolézaček.

Slavnostní pasování prvňáčků na rytíře Řádu čtenářského
uspořádala Městská knihovna
Žatec 10. června v Městském
divadle v Žatci za účasti rodičů
a prarodičů malých školáků.
Žáci každé třídy nejprve na jevišti společně zazpívali píseň
či zarecitovali báseň a složili
čtenářský slib a poté byli jednotlivě pasováni na rytíře Řádu

čtenářského skutečným rytířem.
Na památku obdrželi pamětní
medaili, knihu pohádkových
příběhů a zároveň možnost bezplatného přihlášení do knihovny.
Slavnostního dopoledne se zúčastnily všechny základní školy
ze Žatce a celkem bylo odpasováno 272 prvňáčků. Za laskavou
spolupráci děkujeme Městskému
divadlu Žatec.
(mkž)

Taneční maraton pro děti

Žáci ZUŠ Žatec pod vedením
učitelky I. Mynaříkové v rámci
projektu Procházka Žatcem
v dětské malbě, za finanční podpory Města Žatec, pomalovali na
pěší zóně u ulice Vrchlického
(směr od Holedeče) stěny pěti

garáží historickými budovami
Žatce. Máte možnost si prohlédnout například Chmelařské
muzeum, radnici, orloj a další.
Přijďte se podívat i vy na velkoformátovou malbu žáků ZUŠ
Žatec.

Třetí taneční maraton, který
uspořádala 7.6. ZUŠ Žatec, se
konal v tělocvičně TJ Sever, kde
se mohli všichni tanečníci lépe
vyřádit a hlavně mohli tančit
společně. Akce byla určena pro
děti od 5 let bez omezení věku,
s cílem umožnit jim setkat se
se svými kamarády v jiném než
školním prostředí, seznámit je
s nejrůznějšími tanečními styly
a hlavně poskytnout jim možnost vyzkoušet si svou taneční
výdrž.
I přes úmorné horko děti

Šestý ročník poněkud zvrácené
soutěže Běh Žatecké Jedenáctky
se konal v sobotu 7. června.
V kolektivní hře se závodnické
dvojice snaží v co nejkratším
čase oběhnout osm žateckých
hospod a v každé z nich vypít
jedno pivečko. Letos se běhu

zúčastnilo přes padesát týmů
ve třech kategoriích. První běžci
startovali ve 12.30, kdy slunce
a neúnosné vedro ztěžovalo
soutěžícím práci. Nikdo se však
nenechal odradit a výsledné časy
byly až ohromující.
Vítězem v kategorii žen vyhrál

Support Lesbiens Team (čas
1:48:59h). Ve smíšených dvojicích bodovali Hynek Dlouhý
a Monika Slavíková se svým
týmem H&M (1:37:52). V kategorií mužů vyhrál tým JBMNTv
rekordním čase všech dosavadních ročníků. Milan Cibulka

Procházka Žatcem v dětské malbě

tančily naplno pod vedením
tří lektorek ze ZUŠ (Ivana Fábryová, Lenka Turková a Klára
Churanová). Velkou podporu
získaly děti i od svých rodičů,
kteří, mohli sledovat celý průběh
tříhodinového soutěžení. O konferenci a hudbu se staral Tomáš
Turek. Ke zdárnému průběhu
přispěli i členové Záchranářů
Žatec. Velký dík patří i Domu
dětí a mládeže za půjčení startovních čísel zdarma, finančně
nás podpořilo Město Žatec.
I. Marešová, ředitelka ZUŠ

a Tomáš Holán se tak pyšnili
neuvěřitelným časem 1:19:25
hodiny. Po doběhnutí posledních
závodníků se pobavili u vystoupení kapel nejen soutěžící, ale
i ti co přišli fandit a pasivně se
na VI. běhu podílet.
Hedvika Fajkusová

Běh Žatecké Jedenáctky v horku a rekordu
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Inzerce
n Prodám garáž na Popelišti – proti Kauflandu. Kontakt:
737 250 628
n Pronajmu pěkný byt
1+1 na Jihu v Žatci, v Lipové ulici. Kauce nutná. Volejte
774 240 723.
n Pronajmeme nebytové
prostory pro využití na kancelář, obchod, služby. Jedná se
o dvě místnosti o celkové ploše
33 m2, vstup z ulice (výklad),
v přízemí domu Chmelařské
náměstí 348, Žatec (vedle hasičů). Sociální zařízení, samostatné topení, el. energie, teplá
a studená voda. Volné od 1. 5.
2014. Levně. Kontakt telefon
604587274.
n Prodám byt 3+1 s balkonem v OV v klidné části města. Dům je zateplen, plastová okna. Cena 580.000,- Kč.
Ne RK!!! Tel.606 893 242,
607 860 836
n Garáž k pronajmutí v Dukelské ulici vedle restaurace
„U dvou psů“, zděná, pod dvojím uzamčením, el.220V. Volná
od 1.7.2014. Informace na tel. č.
606 680 008.
n Pronajmu byt 2+1 v suterénu RD (Dukelská ul.), samostatný vchod, plynové ET,
přístup na zahradu. Nájemné
není vysoké, vhodné pro stu-

Vzpomínka
n Dne 29. 6. 2014 tomu
bude jeden rok
co jsi odešel, jak
si to osud přál,
v našich srdcích
a vzpomínkách
zůstáváš dál.
Roky plynou,
jak tiché řeky proud, jen bolest
nedá zapomenout. S láskou a tichou vzpomínkou na Rudolfa
Smočka, manželka a děti

Rozloučení
Zesnulí od 28. 5. - 13. 6. 2014:
Ing. Jiří Mareš
64 let
Emil Sojčík
76 let
Eva Berežníková
93 let
Marie Večeříková
74 let
Milan Psohlavec
76 let
Vladmír Beran
76 let
Bohumil Roubík
84 let
Antonín Pavelka
73 let
Vlastimil Bláha
87 let
Hana Hejtmánková
67 let
Erika Beránková
71 let
Jan Kozák
82 let
Jaroslav Zíma
40 let
Jaroslav Mrzkoš
78 let
Radek Svoboda
44 let
Josef Danč
68 let
Bohuslav Kutnohorský 65 let

denty, vojáky, starší pár, nebo
jako startovací byt pro mladé
manžele, ne RK. Informace
na tel.č. 606 680 008.
n Pronajmu byt 1+1, zařízený, v ul. Volyňských Čechů
(chybí lednice a postel). Nájem 6.000,- + 700,- elektřina.
Volný od 1. 7. 2014. Kontakt
721 538 085.
n Pronajmu byt 1KK a 3+1
v Žatci. Tel:739 887 705
n Pronajmu garáž, Žatec-Jih.
Tel.: 608 981 219
n Prodám byt 1+1 (50 m2)
vč. zahrádky. Žádaná lokalita
v Žatci. Více info + cena na tel.
739 739 168.

Putování 1010, aneb „na co
historie zapomněla“

Za velkého zájmu veřejnosti se v sobotu 31. května uskutečnilo
velké putování Žatcem.
Start i cíl byl v Klášterní za- postupně osm stanovišť a získat
hradě. Účastníci akce, zejména indicie na poslední zastávku - tou
rodiny s dětmi, měli možnost byla žatecká Synagoga, která
se na devíti místech seznámit vydala velké tajemství, na „které
s postavami ze žatecké historie historie zapomněla“. Tím byl
(primátor Černobýl, král Přemy- tajemný žatecký golem Chmelem,
sl Otakar II, královna Kunhuta kterého děti pomohly oživit jak
Uherská, kronikář Dětmar), jinak než chmelem. K životu
potkat postavy bájné (chmelový probuzený golem Chmelem pak
skřítek, sudičky, golem Chme- za všemi přišel do klášterní zahralem, duch švédského důstojníka dy. A to už byl závěr akce, které
s rodinou), nebo spoustu dalších přálo nejen počasí, ale také dobrá
tradičních postav (městský kat, nálada všech zúčastněných. Akci
žebrák, jeptišky, věštec, kartář- pořádalo rodinné centrum Sedmikráska ve spolupráci s Měska, pážata a další).
Cílem Putování bylo projít tem Žatec a dalšími partnery.

O kapelách a programu Pestrofestu
21. 6. 2014 ve 13 hodin začíná v letním kině v Žatci festival Pestrofest
n 14:00 -> Cock
Zahajovací formací bude žatecká punková skupina Cock.
Skupinu tvoří tři mladí mužové
hrající v klasickém obsazení
basa, bicí, kytara. Hrají hojně
po Žatci i širším okolí v ústeckém regionu. Vydali dvě alba
a mají na kontě jednu filmovou
píseň, ústřední song Nepotřební
ze známé filmové parodie Liga
nepotřebných.
n 15:00 -> Hippy Hou
S dalším vystupujícím se už
přiblížíme oblasti ska a reagge,
tedy stylu, který bude Pestrofestu dominovat. Zahraje Hippy
Hou. Za tímto jménem se skrývá sólový a komornější, lehce
popový, spíše akustický projekt
frontmana plzeňské skupiny
Frajara Putika Tomáš Hegnera
alias Hippy Hou.
n 16:30 -> Jahtec Jammin´ Job
Třetí přijdou v na řadu spolupořadatelé, žatecký Jahtec
Jammin´ Job. Zkušená, už osm
let na české reagge scéně působí-

cí, parta ortodoxních vyznavačů
a propagátorů reagge hudby.
V letošním roce vydali album
One Job, které nabízejí k poslechu na svém profilu na Bandzone.cz. Žatečtí příznivci je dobře
znají z jejich místních aktivit,
např. z čajovny.
n 18:00 -> Uraggan Andrew
and The Reggae Orthodox
V rytmu reagge žatecké vystřídají ústečtí reaggeři Uraggan Andrew and The Reggae
Orthodox. Ústečtí „Uragáni“
působí na české reagge scéně
už od roku 2003 kdy u jejich
počátků stál Ondřej Skalák,
anglicky Andrew.
n 19:30 -> Frajara Putika
Rytmus reagge se s příchodem
plzeňské skupiny Frajara Putika
o něco zrychlí a zblázní, posune
se z Jamajky téměř až na Balkán.
Hudebně pestré žánrově široké
hudební uskupení z Plzně vychází ze stylu ska, ale na to nabalují
hodě jiných vlivů a hudebních
postupů.

n 21:00 ->Krausberry
Po mnoha dlouhých letech
opět v Žatci vystoupí pražská bluesrocková parta muzikantských matadorů v čele
se z zpěvákem a šoumenem
k pohledání Martinem Krausem, která se dala dohromady
už v roce 1985.
n 22:00 ->BrassBand
Rakovnický dixík BrassBand
s hudbou, která se hrála za velkou louž í konkrétně v New
Orleans ve dvacátých a třicátých
letech minulého století. Ne že
by se nedalo tančit a skotačit už
od počátečních tónů festivalu,
ale tohle je vyloženě taneční
hudba.
n 23:00 -> Konec Pestrofestu.
Čas na probrání a srovnání zážitků a dojmů. Konec Pestrofestu
začátek léta.
A v létě v Letním kině 24. 8.
další festival - Skutečná liga
- soutěž rockových kapel
a na začátku září jedna ze
scén Žatecké Dočesné.
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Letní kino Žatec

Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci

27.6. a 4.7.

JAK VYCVIČIT DRAKA 2

28.6. / 5.7. /

TRANSFORMERS: ZÁNÍK

Animovaný / Dobrodružný / Komedie / USA/ 2014/ 105 min / Cz dabing. Vzrušující
druhý díl epické trilogie Jak vycvičit draka se znovu vrací do fantastického světa
hrdinného Vikinga Škyťáka a jeho věrného draka Bezzubky.
Vstupné: 120,Akční / Dobrodružný / Sci-Fi / USA / Čína/ 2014 / CZ DABING. Akční fenomén
Michael Bay natočil další díl akční sci-fi Transformers.
Vstupné: 120 ,-

29.6.

VŠIVÁCI

Drama / Komedie /Česko/ 2014 / Všiváci jsou příběhem rodiny Rohanů. Mikuláš,
špičkový neurochirurg, se utápí v bludném kruhu milostných dobrodružství, avantýr
a alkoholu. Jeho horkokrevný bratr Richard, veterán z české mise v Afghánistánu,
prohrává svůj boj s dluhy a z nich plynoucí složitou situací své rodiny. Spory bratrů
Rohanů se točí kolem událostí z dětství ... Hrají: Tereza Voříšková, Jiří Mádl, Kryštof
Hádek, Jiří Langmajer, Ondřej Malý, Ondřej Vetchý, Iva Janžurová, Marek Taclík,
Andrea Kerestešová, Tatiana Vilhelmová, Nikol Moravcová.
Vstupné: 110 ,-

3.7.

ZLOBA – KRÁLOVNA ČERNÉ MAGIE

6.7.

10 PRAVIDEL JAK SBALIT HOLKU

Fantasy / Dobrodružný / Drama / Rodinný / USA/ 2014/ 97 min / CZ Dabing
Snímek Zloba – Královna černé magie vypráví dosud nezpracovaný příběh legendární zlé královny z klasického snímku společnosti Disney Šípková Růženka z roku
1959, a seznamuje diváky s její zradou, která nakonec způsobila, že se její kdysi
čisté srdce proměnilo v kámen. Hrají: Angelina Jolie, Juno Temple, Elle Fanning,
Sharlto Copley.
Vstupné: 100 ,Komedie / Česko/ 2014 / 100 min. Hlavní hrdina nové filmové komedie Marek je
typickým příkladem mladého mimoně, žijícího ve vlastním vesmíru. Je to chytrý
a milý student astrofyziky, jehož největší láskou jsou nejen hvězdy, ale i horoskopy.
Jeho dráhu mu však jednoho dne překříží dívka snů. Hrají: Matouš Ruml, Kristína
Svarinská, Miroslav Donutil, Jakub Prachař, Jan Dolanský. Vstupné: 80 ,-

10.7.

NA HRANĚ ZÍTŘKA

Akční / Sci-Fi / USA / 2014/ 114 min / Cz titulky / Přístupné od 12 let
Příběh se odehrává v blízké budoucnosti. Mimikové, mimozemská rasa připomínající včelí kolonii, vytrvale útočí na Zemi, obracejí velká města v hromadu trosek
a zanechávají za sebou miliony lidských obětí. Hrají:Tom Cruise, Emily Blunt, Bill
Paxton, Jeremy Piven, Lara Pulver
Vstupné: 100,-

11.7.

SOUSEDI

Komedie / USA / 2014/ Cz titulky / Přístupné od 12 let. Mac (Seth Rogen) a Kelly
(Rose Byrne) jsou hrdými rodiči malé holčičky a tak nějak smíření s tím, že pro ně
už skončily divoké večírky a že jediné špeky, které mají, jsou ty na břiše. V: 100 ,-

12.7.

VŠECHNY CESTY VEDOU DO HROBU

13.7.

LIGA NEPOTŘEBNÝCH – naposledy v kině

Komedie /Western / USA/ 2014 / Cz titulky / Přístupné od 12 let
Když Albert vycouvá ze souboje, vyvázne sice se zdravou kůží, ale opustí ho
snoubenka, která se s takovým srabem nechce dál zahazovat.
Vstupné: 110 ,Komedie / 2013 /. Je to tu dámy a pánové.... tvůrci Žatecké Prdy a Brejkdens Bradrs
konečně jdou do kina s nejočekávanějším filmem letošního jarního podzimu!
LIGA NEPOTŘEBNÝCH uspokojí všechny ... akce, zrada, pomsta , úder otevřenou
dlaní, erotika, koza ... v tomhle filmu bude prostě všechno! Celý film byl (mimo
jedné scény v Praze) natáčen v Žatci!
Vstupné: 50,-

www.divadlozatec.cz
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Hlavní budova – Husova ul. 678:

tel.: 608 200 697, E-mail: rmz@muzeumzatec.cz
Výstavy:
n „PAHORKATINA DŽBÁN“: probíhá do 27. 9. Přírodovědná výstava o myslivosti, archeologii, lidové architektuře, řemeslech, víře, literatuře a umění v oblasti
pahorkatiny Džbánu a jeho nejbližším okolí.

Křížova vila – Zeyerova ul. 344:

tel.: 774 192 414, 415 710 389, E-mail: vilakriz@muzeumzatec.cz
Výstavy:
n „ZNIČENÉ KOSTELY SEVERNÍCH ČECH“: probíhá do 22. 6. Putovní výstava,
která mapuje zničené kostely v období 1945 – 1989.
n „RŮŽOVÁ KRÁ SA Z CHODOVA“: 17. 7. – 31. 8. Výstava originálního růžového porcelánu z Chodova ze soukromé sbírky J. Malé ze Žatce. Vernisáž výstavy se
uskuteční 17. července od 17 hodin s hudebním vystoupením ZUŠ Žatec.

NÁVŠTĚVNÍ DOBA MUZEA A KŘÍŽOVY VILY:

úterý - pátek: 9.00 – 17.00 hodin • sobota - neděle: 13.00 – 17.00 hodin • pondělí:
zavřeno • (polední přestávka 12.00 – 12.30 hodin) • Poslední prohlídka pro návštěvníky v 16.30. • O svátcích a 31. 12. zavřeno.

LÉTO S KNIHOVNOU
1. 7.

od 1. července do 26. srpna vždy každé úterý

BOWLINGOVÉ DOPOLEDNE

9,00 - 15,00

8. 7.

DRÁTKOVÁNÍ a KORÁLKOVÁNÍ

9,00 – 15,00

15. 7.

BŘEZNO U CHOMUTOVA

7,00 - 15,00

22. 7.

TEPLICE V ČECHÁCH

7,45 – 16,20

29. 7.

SPORTOVNÍ DEN MĚCHOLUPY

7,30 - 14,00

5. 8.

ŽATEC - PSI A KONĚ

9,00 - 15,00

12. 8.

FANTASY GOLF PLASY

7,45 - 16,00

19. 8.

ZA POHÁDKOU DO KADANĚ

8,00 – 15,00

25. 8.

PRÁZDNINOVÁ NOC

19,00 - 11,50

bowling + malování na kameny odpoledne, pouze pro děti, vstupné: 60 Kč + kapesné
tvořivé dílny, nejen pro děti, jednotné vstupné: 60 Kč (+ kapesné pro děti)
turistický výlet za Březenským drakem po Dračí cestě
vstupné: 60 Kč děti, 100 Kč dospělí (+ kapesné pro děti)
výlet do zámecké zahrady a parku v Teplicích
jednotné vstupné: 150 Kč (+ kapesné pro děti)

minigolf, volejbal, tenis, ruské kuželky, petange…
vstupné: 80 Kč děti, 120 Kč dospělí (+ kapesné pro děti)
pěší výlet s ukázkou výcviků psů a jízdou na koni
jednotné vstupné: 80 Kč (+ kapesné pro děti)
výlet do Fantasy golfu Plasy a po Naučné stezce Plasy
vstupné: 250 Kč děti, 300 Kč dospělí (+ kapesné pro děti)
výlet do Muzea čarodějnic a na Nábřeží Maxipsa Fíka
vstupné: 100 Kč děti, 180 Kč dospělí (+ kapesné pro děti)

1010 minut nocování v knihovně, pouze pro děti (6-15 let), vstupné: 100 Kč + kapesné

Hlasujte pro Dolní Poohří
v soutěži DestinaCZE
Do finále postoupil žatecký Chrám chmele a piva
Hned dvě úžasné lokality zastupují Dolní Poohří
v soutěži nekrásnějších míst v Česku. Do finále II.
ročníku soutěže DestinaCZE, vyhlášeného agenturou Czechtourism, se probojovaly dva chrámy
– chmelový v Žatci a nedostavěný v Panenském
Týnci na Lounsku. O vítězi rozhodne hlasováním
veřejnost.
Žatecký Chrám chmele na Pražském předměstí
a piva i tajemný prostor prezentuje bohatou hisnedostavěného kostela torii i živou současnost
Panny Marie v Panen- pěstování a zpracováském Týnci jsou jediný- ní chmele a vaření piva
mi zástupci Ústeckého na Žatecku. Navštívit můkraje v soutěži. „Postup žete unikání Chmelových
do finále považujeme maják, muzeum, labyrint,
za ohromný úspěch, pivovar s restaurací, dětprotože konkurence je ský areál a další atrakce.
Chrám v klášterním
opravdu velká. Věřím,
že úspěch v soutěži po- areálu v Panenském Týntvrdí, že Dolní Poohří ci, finalista kategorie Geje destinace, která stojí nius Loci – nejmagičtější
za návštěvu,“ říká ředi- místo Česka, láká svatebtelka Destinační agentury čany, umělce, psychoDolní Poohří o.p.s. Libu- troniky, léčitele, hledače
pokladů i turisty, kteří
še Novotná Pokorná.
Žatecký projekt je za- milují tajemství a záhady.
řazen do kategorie Fénix, Chrámová loď patří mezi
tedy turistická atrakce nejmystičtější místa v Čevzkříšená z popela. Are- chách a dokáže návštěvníál technických památek ky nabít pozitivní energií.

Soutěž DestinaCZE
byla vyhlášena v pěti kategoriích, v nichž může
veřejnost vybírat vždy
z pěti lokalit. „Přihlásili jsme také Nábřeží
Maxipsa Fíka v Kadani, Selský dvůr Perštejn
a chomutovský zoopark,“
dodává Libuše Novotná
Pokorná s tím, že tyto
lokality ale do finále nepostoupily.
Hlasování probíhá
na stránce www.destinacze2014.cz. Hlavní výhrou je voucher
na pobyt v hodnotě 10
tisíc korun, každý den
je ale během hlasování
rozdáváno několik dalších cen a dárků. Absolutním vítězem loňského
ročníku se staly Rychlebské stezky – trasy
upravené pro zábavnou
jízdu na horském kole
krásnou přírodou Rychlebských hor na severní Moravě.

Kinematograf bratří Čadíků
uvidíme již potřetí v Žatci
Ve dnech 17. - 20. července zavítá na náměstí
Svobody potřetí Kinematograf bratří Čadíků, který
Žatec navštívil již v letech 2012 a 2013.
Kinematograf na fil- te dětem, Archa Chanmových projekcích v ČR tal, Akce cihla, Konto
vybírá dobrovolné vstup- BARIÉRY, Masarykův
né, které je každoročně onkologický ústav a obvěnováno na charitativní čanské sdružení Dar
účely. Od roku 1998 života. V roce 2012 se
se vybíralo pro nadace podařilo ve spolupráKapka naděje, Pomoz- ci s rádiem IMPULS

vybrat 600.000,- Kč,
které byly symbolicky
předány začátkem září
2012 na náměstí Svobody žateckému žáku
Martinu Zelinkovi, který
trpí závažnou nemocí.
Těšit se můžete na české
filmy, Příběh kmotra,
Revival, Martin a Venuše
a Donšajni.

Příležitost pro sportující veřejnost
Na stadionu Mládí má
široká veřejnost ze Žatce
a okolí opět možnost
vyzkoušet si zdarma několik atletických i neatletických disciplín a získat
tak i pamětní diplom
s výkony z jednotlivých

disciplín. Městský stadion jim bude k dispozici
v neděli 22. června od 9
do 13 hodin.
Pro Letošní rok jsou
vyhlášeny disciplíny:
Běh přes nízké překážky, střelba basketbalovým

míčem na koš, vrh koulí
(3,4,6 kg), běh na 100
metrů, skok daleký, skok
vysoký a vytrvalostní běh
na 1500m. Na Vaší účast
se těší pořádající Atletický klub Žatec a Základní
škola Komenského. (jb)

Balon na stupních ani
jednou nechyběl

Ve skvělé formě se ukázal na MČR 11letých v Domažlicích žatecký plavec Kristián Balon. Ve všech
svých startech dosáhl v nabité konkurenci na stupně vítězů, a dokonce 4x na zlatou medaili!
Kristián patřil již před stříbra přidal na 200PZ
MČR k velkým favoritů, a 50VZ. Blahopřejeme
a to zejména na prsař- Kristiánovi a celému reaské disciplíny, kde do- lizačnímu týmu, do kteréminoval celý rok a svou ho také patří Ivan Klíma,
nadvládu potvrdil ziskem Kristiánův děda.
Na svém prvním Misnejcennější republikové
medaile v obou závodech trovství ČR se objevila
na 100m v čase 1:22 další naděje 10letá Lena 200m v čase: 2:59. ka Bešíková, která patří
Oba časy vítěze jsou le- do tréninkové skupiny
tošními nejlepšími vý- J. Karase spolu s K. Bakony ve všech tabulkách lonem. Lenka prokázala
a Kristián dokazuje, že svou stoupající formu
je dalším velkým přísli- a mezi 30 nejlepšími
bem žateckého plavání! plavkyněmi se postarala
Prokazuje velkou kvali- o pěkné vzrušení, když
tu ve všech plaveckých obsadila 3x fantastické
způsobech, což potvr- 4. místo – na 100znak,
zuje také zlatá medaile 100PZ a na 50 volný
na 100m polohový závod způsob museli rozhodoa také na 50m motýlek, vat cíloví rozhodčí.

V poháru uspěli
sourozenci Svěcení

Žatečtí plavci před dvěma týdny startovali na 4.
kole Českého poháru Praha 2014.
Vzhledem k velké kon- volným způsobem 6.mískurenci se podle očeká- to. Na kraulařské stovce
vání na stupně vítězů David zaostal jen těsprosadili jen sourozenci ně za našimi nejlepšími
Svěcení. Lucka postou- sprintery a jen 23 setin
pila do finále 50m znak, ho dělilo od medailového
kde vybojovala 2.místo umístění.
a stejnou příčku obsadila
Z dorostenců se neji na dvojnásobné trati. více dařilo Tomáši UrFinále vybojovala ještě banovi, který překvapina 50m volným způso- vě postoupil do finále
bem kde skončila pátá. na 50m znak, kde skončil
Její mladší bratr Antonín osmý. Do první dvacítky
si vyplaval stříbro na své se třikrát dostali Ilonka
nejoblíbenější trati 200m Nováková a Stanislav
prsa a k tomu přidal i 6. Voráč, jednou Dominik
místo na 50m prsa. Da- Červenka.
vid Urban odjížděl bez
Naši plavci si v Praze
větších ambicí po skoro zaplavali řadu osobních
měsíčním tréninkovém rekordů a teď je před
„maturitním odpočin- nimi již poslední a nejku“, ale nakonec z toho důležitější závod, kterými
bylo na 100m motýlkem je MČR dorostu a MČR
výborné páté a na 100m dospělých.
(jk)
7

Tucet branek ve dvou zápasech
znamená sestup z divize
Fotbalisté Slavoje prohráli na závěr divize doma s Motorletem 5:6
Přestože fotbalisté Slavoje Žatec A přezimovali
v divizní tabulce na pěkném 8. místě, během jarních
odvet klesali, až se zastavili na předposledním 15.
místě a společně se Štětím a LoKo Chomutov sestupují do krajského přeboru. Místo aby v závěrečných dvou kolech jednou vyhráli (poskočili by tak
o pět míst vzhůru!), dostali pořádnou nakládačku
v Českém Brodě (0:6) a v neděli půltucet branek
i doma s Motorletem.
n Žatec A – Motorlet z ročníků 1990 – 95.
Praha 5:6 (2:2)
Slavoj šel v 17. do veK rozhodujícímu zá- dení po akci Lesniaka,
pasu sezóny nastoupil kterou zakončil stále se
Slavoj bez zraněného lepšící Bednář. Hosté ale
A. Hynka a Vávry, ale hned po rozehře vyrovnali
po trestech za vyloučení a za 5 minut otočili stav
už nastoupili všichni tři ve svůj prospěch. Do šahříšníci. Domácím hrálo ten se šlo za stavu 2:2, nedo not, že Motorlet přijel boť z přímého kopu ještě
se slátaným mužstvem, vyrovnal Bednář. Žatečtí
neboť „obětoval“ hráče naposledy vedli v 50., když
áčka k dopoledním boji po rohovém kopu hlaza záchranu své rezer- vou dorážel Bešík na 3:2.
vy v Pražském přeboru. Šance byly na obou straProto mladý celek hostů nách. Zatímco ty žatecké
měl v sestavě nejstaršího většinou likvidoval skvělý
kapitána Pyška (1988), brankář Vácha a stopeři,
zatímco všech zbývají- hosté se snadno dostávali
cích 15 hráčů, kteří se do akcí po levé straně oteu Ohře představili, je vřené žatecké defenzivy.

Odsud také přišla v 63.
pohroma po nastřelené
ruce. Podzemský vyrovnal z penalty a vzápětí
už domácí prohrávali.
Po přihrávce Bešíka ještě
vyrovnal střídající Paul
na 4:4, ale pak během
deseti minut ještě dvakrát Baštýř inkasoval. Při
kontaktním gólu Klince
v poslední minutě už bylo
jasné, že domácí přes pět
vstřelených gólů sestupují
z české do krajské soutěže.
Branky: 17. a 38. Bednář, 50. Bešík, 76. Paul,
90. Klinec – 18. Jakimenko, 23. Pyšek,
63. Podzemský (PK),
70. a 80. Novotný, 87. Fischer. Rozhodčí Šlapák,
ŽK 0:1, 180 diváků.
Sestava: Baštýř – Fiřt,
Bešík, Heinc, Fiřt, Krejčík – Karban (83. Vl.
Hynek), Klasna, Bednář,
Vlk (59. Paul) – Klinec,
Lesniak. Trenér Karel
Šidlof
(jak)

Nohejbalisté konečně zabrali

Foto Jaroslav Kubíček

Žatečtí nohejbalisté, kteří měli do 7. června v tabul- nedal šanci Janíkovi, aby
ce extraligy pouhé dva body, konečně zabrali tak, přidal 5.bod. Hosté se
že během dvou utkání přidali další čtyři. Přestože ještě nevzdali a udolali
stále hrají bez zraněných opor Peciny a Tirpáka, obě trojky na průběžných
vyhráli doma obě utkání shodným výsledkem.
5:3. Vítové nenechali nic
n Žatec - Šacung Bene- vedení na půdě hostů náhodě a poměrně jasně
ztratili celý zápas, za- přehráli Ungermanna se
šov 6:3
Celé utkání bylo velmi čali být příznivci ner- Cmíralem 2:0 a zajistili
vyrovnané. Domácí šli vózní. Obavy potvrdila tak dva zápasové body.
potřetí do vedení ve hře Ungermannova trojka, Žatec je v tabulce sedmý
lichých dvojek, kdy zabo- když zdolala žateckou a čeká ho zápas v Česdovali Kubát s Dráždilem druhou trojici. Naštěstí kých Budějovicích, které
a pak přidal čtvrtý bod pak zabodovali Kubát budou pravděpodobně
v singlu Ondra Vít po těs- s Dráždilem ve třech se- jeho soupeřem i v playné výhře nad Kadeřáb- tech a v singlu O. Vít -out o udržení.
(jak)
kem. Když první trojice
opět potvrdila svou kvalitu a udolala Makarovu
formaci, měli domácí
zajištěn alespoň jeden zápasový bod. Rozhodující
zápas zvládli bratři Vítové
proti Makarovi s Flaksem
a Žatec se radoval ze
svého teprve druhého
vítězství v soutěži. Výborně zahrály první dvojice
a trojice, z jednotlivců
byli nejúspěšnější Kubát
a Petr Vít.
n Žatec - Český Brod 6:3
Po výborném úvodu
vedli domácí už 3:0. Jen- Výborný výkon na síti předvedl Jan Kubát, vpraže, protože i z takového vo při bloku v utkání se Šacungem.

Muay-Thai kemp v přírodě

Promotér žateckých G-Titánů Honza Greisiger
pořádal od 5. do 8. června již pátý Muay-Thai
kemp na řece Střele, kterého se zúčastnilo 24
bojovníků, dětí i dospělých. Soustředění bylo přípravou na MČR v K-1, které se bude konat hned
po prázdninách v Praze.
Pod vedením Romana mu úřadu ústeckého
Šifaldy se trénovalo 3 kraje za finanční podkrát denně. Mezi trénin- poru, bez které by tenky byly výlety na hrad to kemp nebyl možný.
Krašov a do Mariánské Na fotografii je trenér
Týnice. G-Titáni děkují Roman Šifalda (vlevo)
Městu Žatec a Krajské- při sparingu.
lb)

Kuželkáři uspěli ve Varech

Na kuželkářské čtyřdráze SKK Karlovy Vary se konal turnaj dvojic a čtyřčlenných družstev na 100 HS.
Celkem startovalo 85 dvojic, což je 170 jednotlivců
a 42 družstev. Startovali zde i hráči z nedávného
MS a profesionálové hrající v zahraničí.
Lokomotivu Žatec za- 15. příček obsadili páry ze
stupovalo družstvo Ja- zahraničí a reprezentanti.
rolím, Ptáček, Ptáčková V jednotlivcích se Jarolím
a Chotová. Goldšmíd vy- náhozem 851 umístil 28.
tvořil třetí dvojici s Uhlí- za 170 a v plných byl dokovou. Družstvo skončilo konce na 7. místě!
Do začátku nové seve druhé polovině startovní listiny stejně jako zóny a startu v divizi
pár Goldšmíd – Uhlíková. odehrají Žatečtí ještě
Podstatně lépe si vedla několik turnajů a po nutdvojice Jarolím - Ptáček. ných menších úpravách
Celkovým náhozem 857 na své kuželně se budou
kuželek obsadili konečné těšit na polovinu září
27. místo, když prvních a nové soupeře.
(jj)

Mezinárodní úspěch Severu

Od pátku do neděle startovali mladí stolní tenisté
Severu Žatec na velkém mezinárodním turnaji
Velké ceně Prahy. V průhonické sportovní hale
na čtyřiceti stolech hrálo tři sta mladých závodníku
z třinácti evropských zemí.
Žatečtí se dokáza- soutěži obsadil třetí místo.
li prosadit i v této silné Potvrdil tak, že jeho úspěškonkurenci. V kategorii né vystoupeni na MČR
starších žáků družstev ve Vlašimi nebylo náhodFilip Karbula s Domini- né. Tímto gala turnajem
kem Urbánkem v soutěži uzavřeli žatečtí stolní
consalition obsadili 2. mís- tenisté letošní sezonu.
to, když ve finále podleh- Dlouhá přestávka je však
li německému družstvu. nečeká, již tento měsíc
Filip Karbula v kategorii začínají s přípravou na semladších žáků ve stejné zonu 2014 – 2015. (js)
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