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Aktuální přehled
dopravního
omezení

4

Neckyáda
na Ohři jela
svůj 30. ročník

Prázdninové info z…
V žatecké ulici Otokara Březiny likvidovali následky způsobené
vyvráceným smrkem dobrovolní hasiči z Libočan.

Vichr prolétl polovinou města

Parné odpoledne první srpnové neděle nad Žatcem náhle narušila prudká letní bouřka. Jak rychle přišla, tak rychle odešla. Lidé
v dolní části města ji zaznamenali jen podle přívalu vody v ulicích
a několika minutového hřmění, než oblohu opět zaplnilo slunce.
Horší zážitek a dokonce ma- Ulicemi se valila voda proudem,
teriální škody ve stejnou dobu místy nebylo poznat, kde končí
vznikly pro mnohé obyvatele chodník a kde je už silnice. Příliv
horní části města. Od Husovy vody se pochopitelně nevešel
ulice, kde vichr strhl střechu do kanalizace a vytrhával dlažbu
z panelového domu, směrem ulice pod Střelnicí.
na východ pročesávala náhlá
Hasiči měli během chvilky
větrná smršť koruny stromů. řadu výjezdů. Naštěstí škody byly
Lámala větve, vyvracela vzrostlé jen materiální, město se rychle
smrky, sloupy veřejného osvět- dávalo do pořádku. Po provizorlení, kácela ploty a strhávala ních opravách zbylo dost práce
na několika místech střechy. na druhý den i na řemeslníky.

Objekt knihovny je před renovací

7

Nahlédli
jsme za kulisy
Dočesné

8

Přicházejí
pomoci Frýdek
a Rosendo

Rada města schválila tvorbu
studie proveditelnosti na Renovaci objektu č.p. 52 Městská
knihovna. Tu zpracovává dotační
specialistka z Mostu. S projektem knihovny se chceme ucházet
o dotační prostředky z ROP Severozápad (oblast podpory 1.2).
Výše podpory může dosáhnout

až 85% celkových způsobilých
výdajů. Odhad finančních prostředků na rekonstrukci je cca
7,5 mil. Kč.
Projekt zahrnuje např.:
- kompletní výměnu oken
- opravu a výměnu krovu
a střešní krytiny
- celkovou opravu fasády

Dotace urychlí zateplení MŠ U Jezu

Na základě schválené žádosti o dotaci v Operačním programu
Životní prostředí byla městu na akci Realizace energetických
úspor dodatečným zateplením MŠ U Jezu přidělena částka cca
10,3 mil. Kč.
Ve schváleném investičním
O přidělení dotace se město
fondu bylo počítáno s částkou dozvědělo na konci června,
9,5 mil. Kč. Smlouva se zhoto- poté proběhlo v max. možných
vitelem je podepsána, na konci nejkratších lhůtách VŘ. Pro
příštího týdne proběhne předání případ nenadálých komplikací
stavby.
či zdržení stavby jsme vyšli
Po dohodě se zhotovitelem vstříc ředitelce Daně Pechové
bychom podstatnou část prací v osvobození od úplaty za služby
(ovlivňující nejvíc chod školky) MŠ pro měsíc(e), v němž bude
provedli ještě do konce prázdnin provoz mateřské školy omezen,
tzn. výměnu oken. Vnější zatep- a to za podmínky, že se dítě
lení by probíhalo cca od září, v daném měsíci nebude účastnit
protože naruší méně provoz MŠ. předškolního vzdělávání.

n Muzeum a Křížova vila
Út – Pá: 9.00 – 17.00, So –
Ne: 13.00 – 17.00 (polední
přestávka 12.00 – 12.30),
zavřeno v pondělí, o svátcích
a 31. 12.
www.muzeumzatec.cz
n Chrám chmele a piva
Infocentrum u majáku
Út – Ne: 10-17.30 h.
www.chchp.cz
n Galerie Sladovna
Út – Ne: 10-17 hod.
Vstupné: 50,-/30,- rod. 90.n Turistické infocentrum
na radnici
Po – Pá: 8 – 17 h., So: 9-13
hod.
n Výtah na Chmel. maják s 3D
projekcí:
Út – Ne: od 10 h. každých 40
minut do 16.40
Cena 60,-/50,- rod. 130,n Knihovna
(o prázdninách v centrální
knihovně)
Po: 8-17, St.. 8-18, Čt. a Pá.
8-15, So. 8-12 h.
n Koupaliště
Po – Ne: 9-21 h.
Denní: 60,-/40,- rod. 150,Odpol: 50,-/30,- rod. 120,Dopol: dvouhodin. za 20,www.mesto-zatec.cz

V Turistickém informačním
centru v budově radnice jsou
stále v prodeji výroční turistické vizitky s logem 1010. Cena
turistické vizitky je 12 Kč.
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Sociálně aktivizační služba pro Ředitel Kubiska odchází
rodiny s dětmi
na vlastní žádost
Sociálně aktivizační služba Oblastní charity Most funguje téměř
rok. Za tuto dobu bylo podpořeno 33 rodin ze Žatec, Podbořan
a přilehlého okolí. Významnou spolupracující organizací jsou zde
odbory sociálně-právní ochrany dětí městských úřadů v Žatci
a Podbořanech, bez jejich spolupráce by nebylo snadné službu
poskytovat v takové míře, která je potřebná a žádaná.
V průběhu roku se ukázalo, že kontroly apod. Nenápadnost povíce než ve zmíněných městech skytování sociální služby je také
a okolí je množství rodin, které dána snahou o ochranu uživatelů
potřebují podporu sociální služ- před společenskými předsudky.
by. V Žatci a Podbořanech neeBěžná práce spočívá v náxistují typické vyloučené lokality, vštěvách v rodině, domlouvání
jak je známe z Ústí, Janova, strategie naplňování kroků,
Varnsdorfu a odjinud. Vyloučené které vedou k dohodnutému cíli.
lokality Žatecka a Podbořanska Někteří klienti využívají možjsou v jejich okolních obcích. nost ambulantní části a dochází
Dva sociální pracovníci se pohy- do kanceláře v Žatci. V případě
bují v těchto lokalitách a snaží se nutnosti je poskytován doprovod
o podporu rodin, které alespoň na nejrůznější instituce. Praxe
trochu chtějí zlepšit svůj život. však ukazuje, že zdaleka ne vždy
Práce je tím docela skrytá, ja- je doprovod nutný, i když se
koby neexistující. Nápadnější se tím řešení potřebné věci oddálí.
stává nejčastěji, když se podaří Často klienta jeho samostatnost
velký úspěch (pokrok rodiny posílí a příště je schopen opakonebo velký propad) resp. prů- vat získanou zkušenost
švih. Zkrátka něco, co zaujme
Spolupráce bývá různě dlouhá
okolí. Oboje je zapříčiněno mno- i různě intenzivní, vše spočívá
ha vlivy a okolnostmi. Výsledky na dohodnutém individuálním
spolupráce s rodinou jsou často plánu a na možnostech konmalé, možná až bezvýznamné krétní rodiny. Čerpání služby je
pro člověka z většinové společ- bezplatné, dobrovolné a klient
nosti, jedná se např. splacení i nadále nese za život svůj i své
dluhu na nájemném, připojení rodiny plnou odpovědnost.
do sítě el. energie, aktivní trávení
volného času, posílání dětí každý
Rudolf Hemelík, sociální
den do školy, pravidelné lékařské
pracovník OCHM

Dopravní omezení ve městě

V souvislosti s rekonstrukcí kanalizace a vodovodu v ulici Politických vězňů dochází k omezení dopravy v dotčené lokalitě.
Stavební práce budou realizovány za úplné uzavírky komunikace
v jednotlivých částech ul. Politických vězňů následovně:
I. úsek: od ulice Šafaříkova zachován obousměrný provoz
do křiž. ul. Politických vězňů ul. Dvořákova - třída Obránců
s ul. Studentská je uzavírka míru. Průjezd k Městskému
do 10. 9. 2014).
divadlu zůstane zachován.
II. úsek: od křižovatky s ul.
Dokončení definitivní poStudentská po křižovatku s ul. vrchové úpravy komunikace
Svatopluka Čecha (od 11. 9. po rekonstrukci inženýrských
do 10. 10. 2014)
sítí bude dokončeno nejpozději
III. úsek: od křižovatky s ul. do 30. 09. 2014.
Svatopluka Čecha po křižoOkolí Příkré ulice
vatku s ul. Václava Brožíka
Až do 26. srpna 2014 potrvá
(od 11.10. do 30. 11. 2014)
výměna ntl. plynovodu a jeho
Objízdné trasy uzavřených přípojek v ulicích Příkrá, Čelaúseků komunikace budou vy- kovského, J. Mánesa a Třebízznačeny dopravním značením.
ského, která si vyžádá přechodné
Akce Dvořákova ulice
dopravní omezení na dotčených
Pokračuje rekonstrukce kana- komunikacích.
lizace a vodovodu v ulici DvoStavební práce budou realiřákova, která byla zahájena 2. zovány v následujících etapách,
června. Stavební práce probíhají úsecích a termínech:
ve třech stavebních etapách při
III. etapa (ul. Příkrá od ul. Máuzavírce vždy cca 60 metrového nesova po křiž. s ul. Třebízskéúseku komunikace.
ho) od 21. 07. do 15. 08. 2014
V současné době běží již III.
VI. etapa (ul. Třebízského
stavební etapa, která potrvá od křiž. s ul. Boženy Němcové
do konce srpna. Během ní bude po křiž. s ul. Hájkova) od 18.
úplně uzavřen úsek komunika- 08. do 22. 08. 2014
ce Dvořákova od čp. 36 po objekt
VII. etapa (provedení propoje
čp. 16. Nebude umožněn výjezd v ul. Třebízského s ul. Boženy
z ul. Dvořákova na náměstí Svo- Němcové) od 25. 08. do 26.
body. Po tuto etapu bude rovněž 08. 2014
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S velkým elánem a předpoklady nastoupil 1.12. 2012
do funkce ředitele Městské
policie Žatec Zdeněk Kubiska,
ale nyní překvapivě odchází dohodou na základě vlastní žádosti
k 31. srpnu 2014.
„Za plánované věci, které
se v tomto období za podpory
vedení města podařilo zavést
do práce a řízení městské police,

jsem rád,“ říká Mgr. Kubiska.
„Tím více mě pak mrzí, že
některé připravované věci jen
zůstávají ve stadiu rozpracovanosti. K odchodu jsem se
rozhodl sám po zvažování řady
okolností a souvislostí a také
s ohledem na potřeby rodiny,“
dodal žatecký rodák, který žije
v Dobroměřicích.
(jak)

OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení

Starostka města Žatce vyhlašuje výběrové řízení naobsazení pracovního místa

ředitele/ředitelky Městské policie Žatec

Předpokládaný nástup: 15. září 2014
Místo výkonu práce: Žatec
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Pracovní místo je dle platné legislativy zařazeno do platové třídy 10*.
Předpoklady pro obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Městské policie Žatec podle § 3 a 4 zákona č. 553/1991
Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů:
• fyzická osoba, která dosáhla věku 21 let;
• státní občanství České republiky;
• způsobilost k právním úkonům;
• bezúhonnost**;
• spolehlivost***;
• zdravotní způsobilost podle vyhlášky č. 444/2008 Sb., o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka,
čekatele a strážníka obecní policie;
• negativní lustrační osvědčení podle § 8 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro
výkon některých funkcí ve státních orgánech
• a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky
• a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Požadované minimální vzdělání:
• vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání, případně středoškolské
vzdělání s požadavkem 3 let praxe
Další požadavky:
• manažerské a organizační schopnosti, praxe v řídící funkci výhodou;
• znalost jednacího jazyka;
• znalost světových jazyků výhodou;
• znalost bezpečnostní problematiky a fungování integrovaného záchranného systému;
• základní znalost fungování, hospodaření a kontroly veřejné správy;
• znalost zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů;
• základní znalost předpisů z oblasti fungování obcí, integrovaného záchranného systému a jeho základních složek
vítána;
• zbrojní průkaz výhodou;
• znalost práce na PC;
• řidičský průkaz skupiny B.
Uchazeč/uchazečka podává písemnou přihlášku k výběrovému řízení, kterou se rozumí samostatný doklad,
jehož náležitosti jsou:
• jméno, příjmení, titul;
• datum a místo narození;
• státní příslušnost;
• místo trvalé pobytu (a dále případně kontaktní adresa);
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana;
• kontaktní spojení – telefon, mobil, e-mail;
• datum a podpis.
K přihlášce je nutno připojit:
• životopis s uvedením údajů o předchozích zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech;
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál nebo ověřená kopie);
• ověřenou fotokopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
• čestné prohlášení o bezúhonnosti;
• čestné prohlášení o spolehlivosti;
• ověřenou fotokopii negativního lustračního osvědčení, popř. žádosti o vydání tohoto osvědčení;
• fotokopii osvědčení o složení zkoušky odborné způsobilosti (pokud tuto zkoušku uchazeč/uchazečka složili);
• návrh koncepce činnosti Městské policie Žatec v rozsahu min. 3 strany A4.
Písemné přihlášky včetně příloh doručí uchazeč na adresu:
• Město Žatec, Městský úřad Žatec, k rukám starostky města, nám. Svobody 1, 438 24 Žatec
• nebo osobně do podatelny Městského úřadu Žatec k rukám starostky města (prostřednictvím podatelny) nejpozději do 25.08.2014 do 17:00 hod. Přihlášky doručené po tomto datu budou vyřazeny.
Obálku označte heslem „Výběrové řízení – ředitel Městské policie Žatec“.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv v jeho průběhu toto výběrové řízení zrušit.
Přihláška k výběrovému řízení včetně příloh bude neúspěšnému uchazeči vrácena. V souvislosti s účastí ve výběrovém
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.
Ředitel/ředitelka Městské policie Žatec musí být držitelem osvědčení o splnění odborných předpokladů vydaným
Ministerstvem vnitra podle § 4e zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a to nejpozději
ke dni, ke kterému má být Zastupitelstvem města Žatce pověřen/a jako určený strážník podle § 3 odst. 2 zákona č.
553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Není-li uchazeč/uchazečka ke dni vzniku pracovního
poměru k Městu Žatec – Městské policii Žatec držitelem tohoto osvědčení, bude s ním/ní uzavřena pracovní smlouva
na dobu určitou 6 měsíců. Pracovní smlouva na dobu neurčitou může být uzavřena, je-li uchazeč/uchazečka držitelem
tohoto osvědčení nebo jej získá do 6 měsíců od vzniku pracovního poměru k Městu Žatec – Městské policii Žatec.
V Žatci dne 29. července 2014
Mgr. Zdeňka Hamousová v.r., starostka města Žatce
* V platové třídě 10 podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., a podle nařízení
vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších
předpisů.
** Podle § 4a odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, bezúhonným pro účely
tohoto zákona není ten, kdo:
a) byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo byl v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jestliže jeho jednání, kterým spáchal trestný čin, je v rozporu s posláním strážníka
podle tohoto zákona,
b) jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný čin bylo na základě pravomocného rozhodnutí o schválení narovnání
zastaveno, a od tohoto rozhodnutí ještě neuplynulo 5 let, je-li jednání, kterým spáchal trestný čin, v rozporu
s posláním strážníka podle tohoto zákona,
c) jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný čin bylo pravomocně podmíněně zastaveno, a od uplynutí zkušební doby
nebo lhůty, v níž může být rozhodnuto, že se osvědčil, neuplynulo ještě 5 let, nebo bylo v trestním řízení, které bylo
proti němu vedeno, rozhodnuto o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání a od tohoto rozhodnutí ještě
neuplynulo 5 let, je-li jednání, kterým spáchal trestný čin, v rozporu s posláním strážníka podle tohoto zákona,
d) kdo v čestném prohlášení podle odstavce 2 uvede nesprávné údaje nezbytné pro posouzení bezúhonnosti.
Bezúhonnost podle písmene a) se prokazuje výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 měsíců. Bezúhonnost podle písmene b) a c) prokazuje uchazeč o zaměstnání strážníka čestným prohlášením, které nesmí být starší
3 měsíců.
*** Podle § 4b odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, spolehlivým pro účely
tohoto zákona není ten, kdo byl v posledních 3 letech opakovaně pravomocně uznán vinným z přestupku
a) na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi,
b) na úseku obrany České republiky,
c) proti veřejnému pořádku,
d) proti občanskému soužití,
e) proti majetku,
f) na úseku zemědělství, myslivosti a rybářství spáchaný tím, že úmyslně neoprávněně zasáhl do výkonu práva
myslivosti nebo do výkonu rybářského práva anebo úmyslně lovil zvěř nebo chytal ryby v době hájení,
g) na úseku všeobecné vnitřní správy spáchaný tím, že porušil povinnost nebo nedodržel zákaz stanovený právními
předpisy na úseku zbraní a střeliva podle zvláštního právního předpisu, nebo h) podle § 28 odst. 1 nebo 2, jestliže
jeho jednání, kterým spáchal přestupek, je v rozporu s posláním strážníka podle tohoto zákona. Podmínka
opakovaného uznání vinným z přestupku je splněna, jestliže rozhodnutí o odpovědnosti za některý z přestupků
uvedených výše nabude právní moci před uplynutím 3 let ode dne, kdy nabylo právní moci jiné rozhodnutí o odpovědnosti za některý z těchto přestupků spáchaných týmž pachatelem.
Spolehlivým pro účely tohoto zákona není dále ten, kdo uvedl nesprávné údaje v čestném prohlášení, kterým uchazeč prokazuje spolehlivost. Spolehlivost prokazuje uchazeč čestným prohlášením, které nesmí být starší 3 měsíců.

Kdy vyjde Žatecký
zpravodaj
č.15
28. 8. 2014
č.16
11. 9. 2014
č.17
25. 9. 2014
č.18
9. 10. 2014
Uzávěrky vždy týden před
uvedenými termíny.

Jednání
zastupitelstva
města

Nejbližší zasedání se uskuteční
v zasedacím sále radnice 11. září
od 17 hodin.

Mimořádný
úřední den

Nejbližší mimořádný úřední
den je plánován na sobotu 13.
září.

Úprava
pravého břehu
dokončí okruh
cyklostezky

Soutěž 10 x 10 o Žatci
Jelikož rok 2014 završí deset
let již druhého milénia existence královského a jedinečného
města Žatec, připravili jsme pro
toto významné výročí zajímavou
vědomostní soutěž pro všechny
generace, která nese název „10
x 10 o Žatci“. Soutěž probíhá
od 1. 5. 2014 do 30. 9. 2014. Je
připraveno celkem deset úkolů,
každý o deseti otázkách, které se
vztahují k významným místům
v Žatci. Soutěží se o hodnotné

Nábor pracovníků
pro Dočesnou!

ceny, pravidla soutěže včetně
soutěžních formulářů jsou od 1.
5. 2014 dostupná na www.
infozatec.cz a v tištěné podobě
na místech, kde se bude soutěžit (Městská knihovna Žatec,
Městské divadlo v Žatci, Chmelařské muzeum, Chrám Chmele
a Piva Regionální muzeum K.
A. Polánka v Žatci, Křížova
vila a Turistické informační
centrum). Ve hře jsou hodnotné
ceny. Soutěžte s námi!

Městské divadlo Žatec
provádí v těchto dnech
nábor pomocníků pro pořádání Dočesné 2014. Upřednostněni budou zejména
chlapci od 17 let. Jedná se
o fyzicky náročné práce při
stavění pódií a potřebného
zázemí. Práce budou prováděny ve dnech od 3.9.
– 7.9. Přihlášky zasílejte
na hannaz@centrum.cz,
nebo se informujte na tel.:
415 710 519.

Lepší možnosti parkování
u žatecké polikliniky a nemocnice se dočkají motoristé již
koncem prázdnin. V současné
době se tam totiž dokončují
nová parkoviště, dvě jsou přímo
v areálu a třetí vedle vchodu
do polikliniky.
Parkoviště přímo u polikliniky
zasahuje svoji parkovací plochou
pro 16 aut do vlastního areálu
mezi poliklinikou a budovou
léčebny dlouhodobě nemocných.
Vjezd do něj bude z křižovatky
Husovy a Černobýlovy ulice
a stání zde bude zpoplatněno

automatem. Další dvě parkoviště pro 25 míst vznikají uvnitř
areálu. Ta by měla být zpoplatněna, v návrhu se objevila cena
20 Kč za 4 hodiny parkování.
V další etapě se předpokládá
zbudování dalších padesáti
míst, která by měla být rovněž
zpoplatněna. „Jedná se o spodní
část nemocnice od porodnice
kolem interny a chirurgie,“ uvedl
ředitel Čestmír Novák. Jedním
z důvodů, které k tomu kroku
vedou, je zabírání míst vozidly,
jejichž majitelé bydlí v sousedství nemocnice.

Foto: Jaroslav Kubíček

Dokončují se parkoviště u polikliniky

Cyklostezka na levém břehu
Ohře v Žatci od lávky u koupaliště po proudu až do ulice Stroupečská je od loňska celá s novým
asfaltovým povrchem. Ještě
letos na ní naváže za mostem
po pravém břehu řeky podobná
stezka zpět až ke koupališti, takže utvoří souvislý ucelený okruh
nejen pro cyklisty, ale i pro
in-line bruslaře. V současnosti
se tam dokončuje nový povrch
od čerpací stanice Benzina
až k jezu za areálem Severu
s rozpočtem téměř dva miliony
korun. Na dalších 3,8 miliónu
vyjde pokračování odsud kolem
zimoviště labutí k FK Slavoj.
Zde se plánuje parkoviště pro
cca 50 vozidel, které využijí také
návštěvníci divizního fotbalového stadionu.

Před dokončením jsou dvě nová parkoviště u vchodu do žatecké
polikliniky. V provozu by měla být příští měsíc.
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Knihovna připravila sportovní den
Poslední červencové prázdninové úterý v rámci akcí Léto
s knihovnou bylo věnováno
pohybu ve sportovním areálu
Základní školy v Měcholupech.
Pro 11 dětí bylo připraveno
Sportovní klání v jedenácti disciplínách, např. minigolf, chůze
na chůdách, jízda na koloběžkách, skákání v pytli, hod na cíl,
hod na koš, hopsadla a další.
Všechny úkoly děti splnily
za dohledu čtyř dospělých a byly
odměněny perníkovou medailí

a diplomem. Po svačině a malém
odpočinku děti využily další
sportovní možnosti dle své chuti,
především minigolf, trampolínu,
ruské kuželky. Na tento sportovní výlet navážou další akce již
tradičního Léta s knihovnou.
V nejbližších termínech je to
např. Žatec – psi a koně (5.8.),
Fantasy golf Plasy (12.8.) nebo
Za pohádkou do Kadaně (19.8.).
Vydejte se s námi za novými
zážitky…
(mkž)

Neckyádu odstartoval ohňostroj

Vítězná dvojice – nadějný mladík Daniel Richter (vlevo) a zkušený
borec Tomáš Neubauer.

Bitva o krále tenisového debla
Na žateckých kurtech proběhl
2. srpna 8. ročník tenisového
turnaje čtyřher Márdza Kap
2014. O vítězství si to tentokrát
rozdalo 15 párů složených ze
závodních a amatérských hráčů, což je dosud nejvyšší počet
účastníků.
Ke kvalitě celodenního turnaje
přispěla také účast několika
hráčů reprezentujících město
4

Žatec v severočeské tenisové
soutěži, nakonec vyhráli jedni
z největších favoritů – Daniel
Richter a Tomáš Neubauer.
Příjemným překvapením bylo
2. místo a předvedený výkon
dvojice Petr Haišman a Marcel
Šupol, která byla ve finále jeden
míček od celkového vítězství.
Bronzovou příčku získal pár
Matěj Zich - Alois Häckel. (bl)

Pohádkový svět na Ohři pod starým jezem v Žatci doplňoval
v sobotu pestrý rej dalších postaviček, známých z televizních
seriálů, filmových hrdinů až po neandrtálce s malým mamutem
na palubě. Stovky diváků u startu a na třech žateckých mostech
zdravily několik desítek posádek, vydávajících se na plavbu
po řece až do Zalužic, kde si někteří plavci dokázali povídat déle
než jen do pozdní noci.
Neckyáda na Ohři slavila své Dokazují, že mají klukovské
30. výročí. Začala to parta žatec- nápady, chuť i řemeslnický fortel,
kých trempů, která tehdy usku- i když před některými jmény
tečnila první plavbu. Říkají si ukrývají akademický titul.
Třicátou plavbu letos zvládli
Ježek, Pepíček, Drtič, atd., a tak
je znají nejen kamarádi z okolí, pod pořadatelskou vlajkou Říčale i pravidelní účastníci ze ního a rybničního námořnictva
vzdálenějších míst. Z těch tehdy Chmelobrany. Ještě před startem
zarostlých chlapců jsou už dnes se přímo na vodě uskutečnila
většinou dědové s prořídlými svatba admirálského páru z kokšticemi. Kdysi štíhlé pasy dnes lesového plavidla. Asistovali jim
halí do nejrůznějších kostýmů Šmoulové, víly, jízdní kavalerie,
a nasedají na svá nejroztodivnější indiáni, piráti, či Pat a Mat
plavidla, obohaceni o zkušenosti a mnoho dalších postav. Tak
z vln, peřejí i kamení staré řeky. napřesrok všichni: Ahóóój! (jak)

Inzerce
n Pronajmeme samostatnou
místnost 14 m 2, pod uzavřením, přístupnou ze dvora domů
na Chmelařském náměstí (u hasičů) pro možnost uložení materiálu OSVČ (elektro, instalatér,
atd.) Možnost parkování služebního auta na dvoře domu. Levně.
Tel.: 604 587 274
n Prodám RD 3+1 v klidné
části obce 10 km od Žatce. Nové
el. Rozvody, topení, kotel, boiler, WC a koupelna. Samostatná
garáž s dílnou a hospodářskými
místnostmi. Stavební parcela
705 m2. Tel.: 606 928 778. RK
nevolat.
n Kamarád LORM, příspěvková organizace Města
Žatce, vyhlašuje výběrové řízení na pozici: kuchař, kuchařka. Požadované vzdělání s výučním listem v oboru, nástup v polovině srpna.
Přihlášky zasílejte do 31. 7.
2014: Kamarád-LORM, Zeyerova 859, 438 01 Žatec,
jaroslavka.v@seznam.cz
n Prodám dům v Žatci,
v Jungmannově ulici. Dvě bytové jednotky, krásná zahrada,
nutno vidět, ne RK. Telefon:
722126778
n Prodám zahradu v Žat-

ci 1700 m2, cena: 120 000 Kč.
Kontakt: 776 080 053
n Prodám byt 2+1 v OV 65
m 2. Lodžie + 2 sklepy. Klidná lokalita: Podměstí U Jezu.
Cena 569 000, – NE RK! Tel:
725 573 707
n Pracující hledá podnájem
bytu 1+2 nebo 1+3 v Žatci,
v Podměstí. Prosím nabídněte.
Tel.: 727 938 775
n Prodej slepiček. Drůbež
Červený Hrádek, firma Dráb,
opět prodává slepičky snáškových plemen Hisex hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný,
kropenatý, černý, žlutý, modrý
a bílý. Slepičky pouze z našeho odchovu!! Stáří slepiček 17
týdnů cena 170 Kč/ks. Žatec
u Západního nádraží – v sobotu
16. srpna – v 14:30h. Případné
bližší informace: 728 605 840,
728 16 566, 415 740 719

Hledáme učitele,
učitelku 1. stupně
do ZŠ Žatec, Komenského
alej 749, okres Louny.
Zájemci kontaktujte
tel. č.: 606 424 197.

Slevová turistická karta

Rozloučení
Zesnulí od 19. 7. – 6. 8. 2014:
Jiří Cihla
87 let
Milan Řepík
Věra Kešnerová
53 let
Maria Kudrnová
Josef Wumbrandt
61 let
Marie Mašková
Michaela Pelcová
40 let
František Kováč
Marcela Krejčová
61 let
Helga Harapátová
Josef Špírek
74 let
Dana Hrubešová
PhamDr. Alena Jánošíková
Miloš Stehlík
69 let
Jolana Kuvíková
Otakar Kahánek
84 let

50 let
62 let
87 let
62 let
80 let
79 let
56 let
64 let

pro Žatec a dalších 40
atraktivních míst
v Dolním Poohří
a Českém středohoří je
k dostání v infocentru
a jiných místech od
190,– Kč za osobu na 3 dny.
Více info http://www.4kkarta.cz/
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Letní kino Žatec

Začátky ve 21

Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci

hodin

14.8.

STRÁŽCI GALAXIE

Akční / Dobrodružný / Sci-Fi / USA / 2014 / 122 min / CZ DABING
V tomto akcí nabitém, výpravném vesmírném dobrodružství se odvážný dobrodruh
Peter Quill stává středem zájmu nájemných zabijáků poté, co Ronanovi, mocnému
padouchovi s plány ohrožující celý vesmír, ukradne tajemnou kouli. Hrají: Chris
Pratt, Zoe Saldana, Bradley Cooper, Vin Diesel, Dave Bautista Vstupné: 130, –

15.8. a 21.8.

TŘI BRATŘI

Pohádka / Rodinný /Česko / Dánsko/ 2014 / 86 min
Tři bratři (Vojtěch Dyk, Tomáš Klus, Zdeněk Piškula) se vydávají do světa
na zkušenou, aby si našli nevěsty a rodiče jim mohli předat hospodářství. Děj
filmu, včetně známých a oblíbených písniček, které ve filmu zazní, pochází z pera
Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Režie: Jan Svěrák. Hrají: Vojtěch Dyk, Tomáš
Klus, Zdeněk Piškula, Miroslav Táborský, Bolek Polívka, Zdeněk Svěrák, Oldřich
Kaiser, Ivana Chýlková, Jiří Lábus, Zuzana Norisová,
Vstupné: 130, –

16.8. a 23.8.

THE EXPENDABLES 3: POSTRADATELNÍ

17.8. a 29.8.

LUCY

22.8. a 30.8.

ŽELVY NINJA

24.8. a 31.8.

SEX TAPE

Akční / Dobrodružný / Thriller / USA / 2014 / CZ Titulky
Úspěšná a oblíbená akční série Expendables přináší ve třetím díle další výbušnou
porci zábavy a jako posily nové filmové legendy. Vedle Stalloneho, Stathama,
Lundgrena, Li nebo Schwarzeneggera budou jako nováčci na odstřel i Antonio
Banderas, Harrison Ford a Wesley Snipes. Role jejich nepřítele se tentokrát ujal
Mel Gibson.
Vstupné: 110, –
Akční / Sci-Fi /USA / Francie/ 2014 / Cz Titulky. V Brutální Nikitě a Pátem
elementu vytvořil režisér a scenárista Luc Besson jedny z nejslavnějších akčních
hrdinek filmové historie. Nyní Luc Besson obsadil Scarlett Johansson do filmu Lucy,
akčního thrilleru o ženě náhodně zapletené do špinavého kšeftu, který ji změní
v nelítostného bojovníka pohybujícího se zcela mimo lidské chápání. Vstupné: 120, –
Dobrodružný / Akční / Fantasy / Komedie / Sci-Fi / USA/ 2014
Město New York zoufale potřebuje hrdiny.
Vstupné: 120, –
Komedie / Drama/USA / 2014 /
Když se Jay (Jason Segel) a Annie (Cameron Diaz) poprvé poznali, byly jejich
vzájemné city opravdu velice silné – ale o deset let a dvě děti později by jejich láska
potřebovala poněkud povzbudit. Aby obnovili svou vášeň, rozhodnou se – protože
proč ne? – natočit si video, ve kterém během nepřerušeného tříhodinového natáčení
vyzkoušejí všechny pozice z knihy o sexu. Zdá se to jako skvělý nápad – než zjistí,
že jejich nejsoukromější nahrávka už jaksi není soukromá.
Vstupné: 140, –

28.8.

ÚTĚK Z PLANETY ZEMĚ

Pohádka / Animovaný / Komedie / Rodinný / Sci-Fi / USA / Kanada/ 2014 / 89 min
Slyšeli jste už o planetě Baab? A věděli jste, že tam žijí zábavní modří ufoni, kteří
mají dokonce svého národního hrdinu?
Vstupné: 100, –

www.divadlozatec.cz

Soutěž o sud žateckého piva

V rámci mobilní aplikace GEOFUN a její spolupráce s Pivovarem
Žatec byla připravena v našem městě soutěž o sud výborného
piva Žatec Premium. Jak lze získat tuto drahocennou odměnu?
Vše je více než jednoduché. Jedná se o geolokační mobilní
Stačí si zdarma stáhnout mobilní aplikaci, která je určena pro
aplikaci GEOFUN a geosrandu majitele chytrých telefonů se sysZa pokladem chmelařského témem Android nebo iOS. Akturegionu, kterou je třeba ode- álně dobývá Českou republiku
hrát a pokusit se získat co možná a její obliba mezi uživateli velmi
nejvíce geonek, to jsou body, kte- roste. S GEOFUNem vás čeká
ré se ve hře získápoznávání měst závají. Během hraní
bavnou a akční forgeosrandy se plní
mou. V Žatci musí
nejrůznější úkoly.
být hra jak jinak než
Výkony budou k vispojená s chmelem
dění na webu www.
a pivem. Průvodcem
geofun.cz v sekci
v městě není nikdo
„Hodnoťte výkojiný než nejstarší piny“ ve skupině
vař na světe, místní
Soutěž o 50 l sud
rodák Lojza Lupulín.
piva Žatec Premium. Ty pak mo- Co vás dále při hraní čeká, již
hou hodnotit návštěvníci webu. nebudeme prozrazovat, ale je
Za každý obdržený palec nahoru rozhodně nač se těšit…
od nich hráč získá 5 geonek
Soutěž trvá až do 31. října
a je velmi pravděpodobné, že 2014. Jakékoliv dotazy směrujte
právě tato hodnocení rozhodnou na otce této hry – Bohuslava
o šťastném výherci pivního sudu. Geofotra na adresu geofotr@
A co to vlastně GEOFUN je? geofun.cz
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Hlavní budova – Husova ul. 678:

tel.: 608 200 697, E-mail: rmz@muzeumzatec.cz
n „PAHORKATINA DŽBÁN“: probíhá do 27. 9. Tématem přírodovědné výstavy je myslivost, archeologie, lidová architektura, řemesla
(např. pletení košíků, hrnčířství, ovocnářství), víra, literatura a umění
v oblasti pahorkatiny Džbán a jeho nejbližšího okolí. K vidění jsou
modely milíře, úvozové cesty, černouhelné sloje, představeni jsou
medailony významných spisovatelů píšících o této lokalitě a dále jsou
k vidění lovecké trofeje i lovecké palné zbraně. Přijďte se svými dětmi
do expozice, která je doplněna různými soutěžemi s poznáváním přírody.

Křížova vila – Zeyerova ul. 344:

tel.: 774 192 414, 415 710 389, E-mail: vilakriz@muzeumzatec.cz
n „RŮŽOVÁ KRÁSA Z CHODOVA“: probíhá do 31. 8. Výstava
originálního růžového porcelánu z Chodova ze soukromé sbírky J. Malé
ze Žatce doplněná o historii výroby a výrobní značky porcelánky.
n „NEJEN PIVO A CHMEL Z DRÁTKŮ“: 4. 9. – 2. 11. Výstava
drátovaných objektů Ladislava Lokajíčka na téma pivo a chmel.
Vernisáž výstavy 4. září 2014 od 17 hodin.
NÁVŠTĚVNÍ DOBA MUZEA A KŘÍŽOVY VILY:

Návštěvní doba muzea a Křížovy vily: Út – Pá: 9.00 – 17.00, So – Ne: 13.00 –
17.00 /polední přestávka 12.00 – 12.30/ zavřeno v pondělí, o svátcích a 31. 12.

R

Drátkovaná výstava

egionální muzeum K. A. Polánka v Žatci Vás a Vaše děti
zve po prázdninách do Křížovy vily na novou výstavu Nejen
pivo a chmel z drátků. Jak už název napovídá, půjde o výstavu
drátovaných objektů, které pro tuto příležitost vytvořil Ladislav
Lokajíček. Prezentovat se budou díla nejen s motivem chmele
a piva, ale i mnohé další. Zveme vás na slavnostní vernisáž
ve čtvrtek 4. září 2014 od 17 hodin do přízemí Křížovy vily.
Výstava potrvá do 2. listopadu.

Sladovna zve do svých prostor

Příjemné strávený čas i v horkých dnech nabízí Galerie Sladovna
v Žatci, která je součástí turistického areálu Chrámu Chmele
a Piva.
Z rozpálených ulic našeho né atmosféře této renesanční
města vstoupíte rovnou do let budovy.
Pro milovníky umění galerie
svého dětství. Jezde pro Vás
nachystána výstava dětských nadále nabízí výstavu obrazů
kočárků sběratelky paní Hol- moderního umění ze soukromé
sbírky manželů Zemanových.
štajnové.
Výstava, která vyvolává mnoho Máte možnost shlédnout díla aunostalgických vzpomínek, vzbu- torů, kteří jsou respektováni nejen
dila nebývalý zájem veřejnosti. u nás, ale i v zahraničí (DAVID
Prázdniny ani výstava ještě ne- Jiří, NIKL Petr, KVÍČALA Petr,
končí, proto zavítejte do galerie RITTSTEIN Michael, ANDERi se svými dětmi. Ukažte jim, LE Jiří, ZEMÁNEK Bohumil,
v čem Vás vozili Vaši rodiče. Je SOPKO Jiří, a mnoho dalších)
Obě tyto výstavy budou k vito jedna z možností, jak příjemně
strávit volný čas v nezaměnitel- dění do konce září.

O nejkrásnější jablko

Již podruhé zveme všechny příznivce ovocnářství a regionálních
potravin do zahrady Křížovy vily, kde ve dnech 26. a 27. září
2014 od 10.00 do 17.00 proběhne dvoudenní výstava ovoce.

Výzva pro drobné pěstitele

Vystavovatelem na této akci se může stát každý z vás! Velmi uvítáme, pokud věnujete na výstavu 4-5 ks ovoce od každé sorty (jablka, hrušky, švestky) s označením odrůdy, vaším jménem a místem, odkud ovoce pochází. Naplníte tak smysl výstavy – představit místní pěstitelskou aktivitu zahrádkářů i větších producentů.
Ovoce je možné donést ve dnech od 15. září do 23. září 2014
(od 8.00 do 17.00) do Křížovy vily, Zeyerova 344.
Bližší informace: vilakriz@muzeumzatec.cz, tel.: 774 192 414
Případně si po tel. domluvě ovoce od Vás i vyzvedneme!

Žatecká Dočesná 2014 se blíží

Ve dnech 5.a 6. září se v Žatci uskuteční
již 57. ročník akce Dočesná 2014. Jak
již z názvu vyplývá, jedná se o oslavu
dočesání chmele. K ochutnání zde bude
mnoho produktů od více než 30 pivovarů
z Čech, Moravy, Německa a opět také Japonska. Kromě tradičních soutěží, jako
jsou například tanec s korbelem na hlavě
nebo ruční česání chmele, se návštěvníci
mohou těšit na bohatý kulturní program.

Pro širokou veřejnost zde mimo jiné
zahrají a zazpívají Chinaski, Wohnout,
Tata Bojs, Věra Špinarová, Petra Janů,
Peter Nagy, Jaroslav Uhlíř, The Tap
Tap, Alkehol, Harlej, Tony Ducháček
a Garage, Žlutý Pes, Rock and Roll band
Marcela Woodmana, Kamelot, Luboš
Pospíšil, Carpatia Castle, Tři sestry
Banditos, Žatečanka a mnoho dalších.
Novinkou pro letošní rok bude rozší-

Věra Špinarová
Věra Špinarová je produkt ostravské soul rockové líhně stejně jako
např. Marie Rottrová či
Petr Němec. Narodila
se roku 1951 v Brně, ale
v 7 letech se přestěhovala
do Ostravy. Její kontakty
s hudbou začaly chozením do houslí a učením
se na kytaru, provázeny
zpíváním.
Když umíte zpívat
a máte hlas a umíte s ním
zacházet, není problém

Chinaski

Původně Jičínská skupina Chinaski letos slaví
20 let své existence. Při
té příležitosti si nadělila
nový hit jménem Hlavolam a v září přijede zahrát
na Dočesnou. Prehistorie
kapely sahá ještě do 80.
let, kdy Pavel Grohman
s Michalem Malátným
(tehdy ještě Novotným)
spolu založili skupinu
Staré hrady, později přesmýklou na Staré Hadry
a ještě později 1994 přejmenované podle hrdiny
Charlese Bukowského
na Chinaski.
Úspěchy a nové songy
přibývaly, popularita rostla. Muzikanti se střídali
jen duo Groman, Malátný – Novotný zůstávalo.

udržet si ho až do důchodového věku a potom
můžete dostat pozvání
na festivaly zaměřené
spíše na lidi, kteří v době
vaší největší slávy ještě
nebyli na světě. Mimo
to už několik let spolupracuje s dalším “mladíkem“ Petrem Bendem.
Od roku 2010 vede její
doprovodnou skupinu
syn Adam Pavlík. Spolu
se objeví na Dočesné
a určitě se svým hlasem

bude pokoušet bořit aspoň bariéry věkových
hranic, když ne letní
kino. Muzika totiž není
ani pro mladé ani pro
staré. Je jen pro lidi,
kteří jí umějí poslouchat.
Těsně před dočesnou:
29.8 – 31.8 ji čekají tři
koncerty se Suzi Quatro,
na podzim společné turné
s Petrou Janů.
V. Špinarová vystoupí
v Letním kině 5. září
od 19.50 hodin.

Novotný se spíš z praktických důvodů přejmenoval na Malátného, když
v jeho divadelním angažmá byli s ním Novotní tři.
Vypadalo to na pohádku
o nerozlučné dvojici se
šťastným koncem až se
v roce 25. 7. 2008 stala
nehoda jednomu motorkáři. Jmenoval se Pavel
Grohman. Se srdcem
bubeníka, textaře a zakladatele kapely se na čas
zastavilo i její soukolí.
Naštěstí kapela usoudila, že by si jejich kamarád přál pokračovat,
a tak se v září zase vrhli
do práce. Na podzimním
turné je za bicími podpořil David Koller, nového
stálého bubeníka už si

také vyhlídli. Jelo se dál,
přišly další desky, písně
další koncerty a ocenění.
Včetně Zlatého slavíka. Chinaski si zahráli
ve věznici, i v USA, navštívili šest velkých hal
s bombastickou pódiovou
show vezenou 5 kamiony.
Chinaski toho mají hodně za sebou hodně před
sebou. Např. koncert
na hlavní scéně 57. Žatecké Dočesné, při němž
bude náměstí Svobody
jistě praskat ve švech.
Zbývá jen dodat, že nebýt
Dočesné takovou kapelu
bychom v Žatci sotva
někdy viděli.
Chinaski zahrají
na nám. Svobody v sobotu 6.9. od 21.50 hodin.

North Big Band
Na Dočesné nezůstanou ošizeni fanoušci žádného hudebního žánru
vyjma opery. Jedním
z žánrů, který zde běžně
nezní, je jazz a swing.
Letos návštěvníkům
Dočesné zahraje North
Big Band z Litvínova.
Vznikl v roce 1992 ještě
jako Studentský orchestr, v roce 2005 získal
současné jméno s ohledem na to, že anglický
název se lépe pamatuje
cizincům.

North Big Band vystupuje pravidelně
na různých jazzových
a swingových festivalech
a soutěžích téměř po celé
Evropě. Povedlo se jim
objevit několikrát i v České televizi a nahrávali
pro německou TV stanici
MDR.
V současné době natáčejí pravidelně ve studiu
českého rozhlasu Regina.
NBB hraje ve složení:
příčná flétna, kvartet trubek a pozounů, kvintet

saxofonů, klavír, kytara,
baskytara, bicí souprava,
vibrafon a zpěvy. Od roku
2003 je součástí i vokální kvarteto 4 Voices.
V tomto roce s nimi zpívá
Tomáš Savka, pravidelně
s nimi vystupuje slovenská zpěvačka Sisa Sklovská (swing a muzikálové
melodie) a Laďa Kerndl
(swing).
Nort Big band vystoupí na nám. Svobody
v sobotu 6. září od 18.40
hodin.

ření programu na nová podia. Z důvodu
plánovaných oprav a rozšíření zeleně se
scéna z Autobusového nádraží přesune
do prostor již opraveného Letního kina
v ulici Vrchlického. Nově bude umístěna
hudební scéna na nám. Prokopa Velkého
u Chrámu Chmele a piva. Scény na nám.
Svobody a ve Dvořákově ulici zůstávají
stejné. Kompletní informace se již brzy
objeví na www.docesna.cz

Tony Ducháček a Garage

Jak čas běží, stávají se
z mladých kapel založených v minulém století
rockové legendy. Naštěstí
si na nich čas většinou vylamuje svůj chrup. Stejně
je to s undergroundovou
legendou Garage, která
vystoupí na Žatecké Dočesné. Založil ji už v roce
1979 baskytarista Ivo Pospíšil pod názvem Garáž.
V 80. letech byla jednou z nově vznikajících
undergroundových kapel. Hudba Garáže byla
živější a méně ponurá
než třeba hudba starších
Plastik People. Skupina
krátce experimentovala
s rozšířením o dechovou

sekci. Nakonec zůstal jen
saxofon.
Vůdčí osobností Garáže a jejím hlasem je
zpěvák Tony Ducháček.
Napsal většinu textů
na hudbu Joe Karafiáta
a Jana Macháčka. Barva
Ducháčkova hlasu údajně připomíná hlas Lou
Reeda. Spíše než hlas to
bude ale pěvecký styl co
mají společného. Úsporný spíše deklamující zpěv
vlastních textů podpořený hutným zvukem. To
je image kapely Garage.
Ukázky ze tří alb Garage
jsou k slyšení na youtube.
Kde: Letní kino
Kdy: sobota 6. 9. 21:30

Pavel Novák ml. a Family
Pavel Novák mladší, je starším synem
slavného přerovského
zpěváka, Pavla Nováka, jež dosáhl vrcholu
popularity v 60. a 70.
letech a jehož hity jako
je „Nádherná Lásko“,
„Pihovatá“, „Malinká“
či „Chci zapomenout“,
jsou nedílnou součástí
historie českého popu.
A které hity zazní? Pihovatá dívka, Malinká,
Georgia, Nádherná láska,

Závrať z lásky, Chci zapomenout, Podivný spáč
a mnohé další. Bude se
vzpomínat slovem i písničkami. Uslyšíme neuvěřitelné příhody a trapasy, které napsal sám
muzikantský život. Takže
nakonec to bude veselé
vzpomínání na veselého
člověka.
Pořad se uskuteční
na Nám. Prokopa Velkého v sobotu 6. září od 11
hodin.

Mezi osvědčenými jmény v programu 57. Žatecké Dočesné se objevuje
i Jaroslav Uhlíř s kapelou. Nebude to poprvé, co
zahraje na Dočesné, ale
poprvé to bude vystoupení spíše pro velké než
malé. Vystoupí s rockovou kapelou se známými
skladbami v rockovějším
hávu. Návštěvníci Dočesné uslyší jeho největší hity a mohou se
těšit na nezapomenutelné
písničky, které za posledních 40 let složil.
Jaroslav Uhlíř působí
nenápadně a nesměle,
ale když se k jeho hudbě

přidají správná slova,
vyplave na povrch jeho
skladatelský talent a um
psát chytlavé melodie.
V tom měl Jaroslav Uhlíř
štěstí na dva zásadní textaře Karla Šípa a Zdeňka
Svěráka. V sedmdesátých
letech působil v Šípově
skupině Faraon, kde pro
Jiřího Schelingera napsal
dva hity. René já a Rudolf
a Holubí dům. Později
se v rozhlase seznámil
se Zdeňkem Svěrákem,
čímž začala jejich dodnes
trvající spolupráce.
J. Uhlíř se představí 6. 9. od 17.10 hodin
na nám. Svobody.

Jaroslav Uhlíř – in rock
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Zcela zaplněná tribuna na stadionu U Ohře byla naposledy při divizním utkání Žatec – Souš. Přestože právě tento soupeř se tu představí v neděli, obrázek stejný nebude. Především proto, že letitá tribuna musela být zbourána.

Zmrhal oslavil narozeniny gólem
Pěkný dárek si dal minulý týden ke svým 21. narozeninám středopolař ligových fotbalistů Slavie
Praha Jaromír Zmrhal.
V pátečním utkání
Žatecký rodák začínal
vstřelil druhou branku s fotbalem u Ohře a přes
Pražanů do sítě Baníku Blšany se dostal ještě
Ostrava a přispěl k vítězství svého mužstva 3:1.
A týden na to strhl vedení
na stranu Slavie v utkání
proti Liberci, které domácí v závěru ještě zvýšili,
aby se dostali do čela prvoligové tabulky! Zmrhal
tak nastřílel za týden více
branek než za předchozí
tři sezony, když ten premiérový zaznamenal už
před dvěma roky proti
Zbrojovce Brno.

jako žák do SK Slavia.
Tři sezóny si stálý člen ligového kádru udržel svůj
post záložníka u trenérů
Rady, Koubka, Pastora
a nyní i u exblšanského Miroslava Beránka.
Člen kádru Dovalilova
reprezentačního týmu
ČR do 21 let, kde už také
skóroval, veří, že si příští
rok zahraje ME 21, jehož
pořadatelem je právě
ČR. V Jardových stopách
jde také mladší bratr
Jakub Zmrhal, který hrál
za Slavoj Žatec do loňska, než se stal členem
mládežnické základny
FK Teplice.
(jak)

Plavci Urbanové dobře zvládli triatlon
Závodu Českého poháru v triatlonu v Mělníku
(0,75-20-5) se koncem července v úmorném vedru
zúčastnili také čtyři závodníci plaveckého klubu
Jazzmani Žatec.
Nejstarší a nejzkušeněj- dařilo a nakonec obsadil
ší ironman Míra Urban pěkné 12. místo.
ve své kategorii M40 obMezi dorostenci (M16)
sadil vynikající 4. mís- nás reprezentoval Filip
to. Na to se vypracoval Urban. Ten si v plavání
především díky skvělému nejprve pohlídal největplavání a vynikajícímu zá- ší soupeře, svůj náskok
věrečnému běhu. V kate- ovšem na kole ztratil,
gorii M18 nás zastupoval ale závěrečným výborDavid Urban. Ten sice ným během se posunul
skvěle zaplaval, ale kolo na skvělé 7. místo. Mezi
a běh se mu moc nevy- žáky (M14) jsme měli

Tomáše Urbana, ten se
konstantním výkonem
ve všech disciplínách
udržoval na hraně první
desítky a nakonec obsadil
pěkné 12.místo.
Vzhledem k tomu, že se
závod konal v teplotách
30°C a více a i trať byla
poměrně členitá, bylo
pro naše závodníky již
úspěchem, že se dostali
ve zdraví do cíle. Odměnou jim pak byla koupel
v místní kašně na náměstí. 		
(jk)

Ženy Šroubárny Žatec sestoupily z I. ligy
Pro oddíl národní házené Šroubárny Žatec, jehož
některá družstva mládeže patři každoročně k oblastním přeborníkům a tím finalistům mistrovství
ČR, skončil nedávno uplynulý soutěžní ročník
velice trpce.
Vlajkovou lodí klubu Modřany. Žatečtí muži,
je družstvo žen, které hrající už řadu let druhou
však právě letos po dlou- nejvyšší soutěž na předhých 17 letech sestoupilo ních místech, se letos
z nejvyšší soutěže ČR. museli uspokojit s 5. příčPřestože po podzimu kou a jejich rezerva Žatec
přezimovalo na 9. místě, B skončila v obl. přeboru
skončilo nakonec na 11. poslední.
místě a opouští I. ligu
Jediného prvenství
společně se Spartakem ve své soutěži dosáhli

starší žáci, na 2. místo
pak dosáhli dorostenci
a mladší žáci, 3. skončila
družstva mladších a starších žákyň. Dorostenky
obsadily v oblastním přeboru čtvrté místo.
Od neděle se koná letní
soustředění až do 16.
8. Právě tento den se
za Sokolovnou uskuteční
turnaj mužů O pohár
Chrámu chmele a piva
za účasti 8 týmů I. a II.
ligy. 		
(jak)

Nový divizní ročník zahájili fotbalisté Slavoje Žatec
bez osmi hráčů, kteří patřili k oporám a zatím
z různých důvodů nehrají. Tým pod vedením Karla
Šidlofa prohrál všechna přípravná utkání. Minulý
týden v generálce na soutěž pak sehráli hráči A a B
týmu spolu zápas, který už sledoval internacionál
Martin Frýdek (na snímku vpravo se sekretářem
Pavlem Maňákem). Frýdek povede mužstvo se
Šidlofem i v dalších utkáních, když v premiéře
prohráli na Kladně. Poprvé za náš mladý tým už
hrál i Argentinec Rosendo.
n Kladno - Žatec 5:1 (1:0) – Hodina, Bešík, A. HyRozhodujícím okamži- nek, V. Hynek – J. Hynek
kem byla ve 43. minutě (66. Klíma), Heinc, Roza bezbrankového stavu sendo, Hassman – Bedneproměněná jasná šance nář, Karban.
Karbana (po akci J. Hyn- n Nejbližší program:
16.8.: Slavoj Žatec B
ka), neboť z protiútoku se
domácí ujali vedení gólem - FK Blšany od 17.00
do šatny. Hra Slavoje ne- hod. (pohár ÚFKS v Libyla tak špatná, jaký byl bočanech)
17.8. Žatec dorosty
nakonec výsledek. Ten
mohl v závěru ještě dvakrát - Postoloprty od 14.00
upravit Karban sám před hod. v Libočanech
Slavoj Žatec A - Babrankářem, ale v sobotu
se mu zkrátka nedařilo. ník Souš od 17.00 hod.
Branky: 43., 49. Kraus, v Žatci (upozornění pro
65. Růžička, 69. Veselý, fanoušky - je možné vy82. Procházka z PK – užívat parkoviště v pro76. Klíma. ŽK: Hynek. Roz- storu před koupalištěm
hodčí: Tryzna. Diváci: 258. - odbočit u Kauflandu)
Žatec: Aschenbrenner
(jak)

Foto Jaroslav Kubíček

Foto Jaroslav Kubíček

Slavoj hraje o první body

Další Sparťan - Martin Frýdek

Po bývalých hráčích mistrovské Sparty Praha,
kteří zakončili před dvěma, resp. třemi roky svoji
hráčskou kariéru ve Slavoji Žatec (Michal Horňák
trénuje juniorku Sparty, Zdeněk Svoboda je Lavičkovým asistentem u A mužstva), přichází nyní
k Ohři jejich další bývalý spoluhráč. Je jím Martin
Frýdek (nar. 9. 3. 1969 v Hr. Králové), člen týmu
vicemistrů Evropy 1996 v Anglii.
Frýdek odehrál nejlepší ky. Hrál také za Teplice
roky kariéry ve Spartě, a zkoušel v Bundeslize se
se kterou získal v letech prosadit v Leverkusenu
1990 – 97 celkem 5 titulů a Duisburgu. Jeho syn
mistra ligy (ČSSR i ČR). Martin hraje v současZa reprezentaci odehrál né době ligu za Liberec.
celkem 37 zápasů (29 Frýdek st. naposledy tréza ČR) a vstřelil 4 bran- noval FK Kolín.

Ezequiel Horacio Rosendo
Argentinec Eze Rosendo od roku 2006 žije
na severu Čech, když
hrál tu profesionálně
za Blšany, Most a Ústí.
Ani u Ohře není nováčkem - předloni si zahrál
také za Žatec a vstřelil

jednu divizní branku. Je
mu 29 let, měří 181 cm
a váží 80 kg. Otec dcery
je technicky vybavený
hráč, výborný střelec
a měl by být výraznou
posilou Slavoje v dalších
zápasech.
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