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Dobrovolní
hasiči otevřeli
dveře

Balónky ze Žatce mířily
do Bavorska
Při oslavě výročí 1010 let padl regionální rekord

3

Delegace města
na oslavách
v Belgii
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Pozvánky
na výstavy
ovoce a hub

Dáme dohromady 1010 balónků s přáníčky, kterými oslavíme
1010 let od první písemné zmínky o Žatci? To byla hlavní otázka
pořadatelů v sobotu 13. září, kdy se při Dnu evropského dědictví na náměstí Svobody konaly zmíněné oslavy se staročeským
jarmarkem.
Pořadatelé v Infocentru rad- sku, měl pravdu. Kdo si vsadil
nice zaevidovali na 1100 účast- na hranice, měl také pravdu.
níků akce o regionální rekord, „První informace o přistání dona další zájemce už balónky šla od nálezce ze 136 kilometrů
nezbyly. A pak se už jen čekalo vzdáleného Grafenwöhru za Nona pokyn z balkónu radnice rinberkem,“ informoval mísk vypuštění modrobílých poslů tostarosta města Jan Novotný.
přátelství a vyslovených přání. „Podle dosud získaných ohlasů
Kam je donesou a odkud do- máme ještě vzdálenější místo
stanou odesilatelé zprávu, kde - nejdál doletěl balónek do base dozvěděli o žatecké slavnos- vorského Nördlingenu, který leží
ti? Nálezce z nejvzdálenějšího vzdušnou čarou 275 kilometrů
místa dostanou odměnu, znělo od Žatce! Oba nálezci, kteří nám
podali zprávu, k nám pozveme
z informací.
Modrobílý oblak se vydal na návštěvu.“ Na zprávy od přívzhůru nad střechy královského padných dalších nálezců balónků
města a nabral jihozápadní směr. se v Žatci čeká do konce září.
(jak)
Kdo tipoval přistání na Plzeň-

Památky města v obležení návštěvníků
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Bratři Vítové
jsou opět
mistry ČR

Veliký zájem o historii města
projevili občané a návštěvníci
Žatce minulou sobotu při Dnu
evropského dědictví. Ke shlédnutí Žateckého stříbrného pokladu, vystaveného jen na několik
hodin v Křížově vile, přišly stovky návštěvníků. Velký nápor hlásili pořadatelé z dalších objektů,

ruch byl také na vyhlídkových
věžích radnice a Chmelového
majáku. Pestrý program probíhal celý den na náměstí Svobody.
„Podle hlášení z jednotlivých
míst města navštívilo tento den
žatecké památky 4156 návštěvníků,“ informoval místostarosta
Jan Novotný.

Místostarostu
města Ing. Jana
Novotného:
Jak hodnotíte průběh oslav
výročí 1010 let
od první písemné zmínky

o Žatci?
n Od mnohých Žatečanů, ale
i návštěvníků města, máme převážně pozitivní reakce.
Připomeňme si, že již v roce
2013 proběhla grafická soutěž
o logo a logotyp, který zdobí většinu nových tištěných i propagačních materiálů, které vydalo město
a jeho příspěvkové organizace
v roce 2014. Do podpory kulturních, společenských a sportovních
akcí, které pořádalo samo město,
ale i spolky, sdružení a jednotlivci,
bylo investováno o 1,3 milionů Kč
více, než v předcházejícím roce.
Od ledna jsme prezentovali soupis akcí, které se k výročí připojily a krom tradičních
akcí, jako je Dočesná, Chmelfest
či Muzejní noc, byly realizovány
desítky nápaditých akcí s připomínkou našeho jubilea: namátkou
rozličné akce v Synagoze, Dvoře
sv. Jakuba, nebo Chrámu Chmele
a Piva. Oslavy vrcholily Dnem
památek 13. září, kdy se nám
navíc podařilo společně s občany
vytvořit regionální rekord vypuštěním symbolických 1010 balónků
s přáními.
Až do 30. září stále ještě probíhá
vědomostní soutěž o hodnotné
ceny 10x10 o Žatci. Slavnostní
vyhlášení této soutěže proběhne
10.10. 2014 při Filmovém festivalu v Městském divadle, kde
vítězům předají Zdeněk a Jan
Svěrákovi, kteří jsou také spjati
s našim královským městem.
Příští rok je na obzoru další
výročí a to sice 750 let od udělení
významných privilegií Přemyslem
Otakarem II..
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Finanční příspěvky na kulturní památky
Město Žatec přijímá žádosti
(dotazníky) o finanční příspěvek
z Programu regenerace MPR
a MPZ na obnovu kulturních
památek pro rok 2015. Termín
pro podání žádostí: nejpozději
do 22.10.2014.
Bližší informace k Programu

a formuláře žádosti - Městský
úřad Žatec, kancelář úřadu,
správa dotací, Ing. Monika Dušková, email: duskovam@mesto-zatec.cz, tel. 415 736 271, nebo
na www.mesto-zatec.cz (sekce
E-služby úřadu Žádosti a formuláře - kancelář úřadu).

Dobrovolní hasiči
zasahovali před diváky
Historicky první „Den otevřených dveří dobrovolných
hasičů“ se uskutečnil v sobotu
v hasičské zbrojnici v areálu
nemocnice v Žatci. Návštěvníci
si mohli prohlédnout hasičskou
techniku, seznámit se s výzbrojí
a výstrojí, kterou disponuje žatecká jednotka. V neposlední
řadě pak nahlédnout do prostor,
kde jednotka sídlí. V průběhu
akce předvedli členové JSDH

Žatec i dvě dynamické ukázky,
a to likvidaci následků dopravní nehody a likvidaci požáru.
Součástí akce byla i ukázka
sanitního vozidla Zdravotnické
záchranné služby Ústeckého
kraje. Akce byla uspořádána
při příležitosti oslav 1010 let
od první písemné zmínky o Žatci, podpořit ji přišel osobně
i místostarosta města Ing. Jan
Novotný.

Skládky kolem Ohře zůstávají trnem v oku

Plánovaný čtvrtý úklid kolem Ohře v Žatci je směrován
na sobotu 4. října, kdy je světový Mezinárodní den ochrany zvířat. Tentokrát se jedná
o úsek od autoškoly Janouš
k fotbalovému stadionu Slavoj
a lávce přes Ohři. V této lokalitě je i zimoviště a hnízdiště
chráněného vodního ptactva.
„Zejména v křoviskách kolem
oblíbených míst procházek Žatečanů podél Ohře se nachází
rozsáhlé černé skládky a dávno
odhozené PET lahve, tašky
a igelitové pytlíky. S pomocí
dobrovolníků, kteří se tradičně

účastní úklidových akcí, se
pokusíme odpad z jinak krásné
lokality odklidit,“ říká jeden
z pořadatelů Radek Holodňák. „Svoz odpadu a pracovní
pomůcky laskavě zajistí Město
Žatec, které úklidovým akcím
vychází dlouhodobě vstříc. Pro
všechny účastníky je zajištěno
opékání buřtů, občerstvení
a pitný režim.“
Sraz všech dobrovolníků je
v sobotu 4. října v 10 hodin
před stadionem Slavoj (tzv.
„U labutí“). Kontakt na pořadatele: +420 721 285 481,
radek.holodnak@pirati.cz.

Kurzy pro seniory začínají od října

Pro aktivní žatecké seniory připravilo Vzdělávací centrum
Podkrušnohoří i v letošních podzimních a zimních měsících
možnost dalšího vzdělávání, ale také společného setkávání při
aktivitách, které je zajímají.
Projekt Kurzy pro seniory
Jako tradičně nabízíme čtyři
kurzy – konverzace v anglickém 2014 je spolufinancován městem
jazyce, německý jazyk, počítače Žatec v rámci platného Komunitpro začátečníky a počítače pro ního plánu. Výuka bude probíhat
pokročilé. Hodiny angličtiny od října do prosince 2014 a to
a němčiny jsou určeny pro 1-2x týdně dle dohody lektorů
všechny seniory, mohou přijít s frekventanty. Celkový počet
i úplní začátečníci. Velký zájem vyučovacích hodin každého
byl vždy o kurzy počítačů, proto kurzu je 45.
Zápis proběhne v úterý 30.
i letos budou otevřeny dva – pro
začátečníky a pro pokročilé. 9. 2014 od 14:00 hodin v sídle
Kurz pro začátečníky pomůže Vzdělávacího centra Podkrušseniorům získat základní zna- nohoří, Masarykova 745, Žatec.
losti z oblasti počítačů a bude Celková kapacita kurzů: anglický
zaměřen především na praktické a německý jazyk 10 osob, počívyužití počítačů (jako je napří- tače pro začátečníky a pokročilé
klad práce s internetem, Word). vždy 12 osob. Je možné se přiPokročilým nabídneme další hlásit i do více kurzů. Pro bližší
programy, velký zájem bývá informace nás kontaktujte na tel.
čísle 733 527 856.
o práci s fotografiemi.
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OZNÁMENÍ

o vyhlášení výběrového řízení
Starostka města Žatce vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

ředitele/ředitelky Městské policie Žatec
Předpokládaný nástup: 01. prosince 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 5 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:
- název pracovní pozice;
- 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;
- číslo řidičského průkazu;
- 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;
- písemný souhlas formou čestného prohlášení s absolvováním testů psychické
způsobilosti k výkonu práce;
- 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.
Přijímací řízení obsahuje:
- ústní pohovor;
- odborné psychologické vyšetření (po úspěšném absolvování ústního pohovoru).
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 14.11.2014 do 13:00 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 16. září 2014
Mgr. Zdeňka Hamousová v.r.
		
starostka města Žatce

Kdy vyjde Žatecký
zpravodaj
Kdy vyjde Žatecký zpravodaj
č. 18
9. 10. 2014
č. 19 23. 10. 2014
č. 20 27. 11. 2014
Uzávěrky vždy týden před
uvedenými termíny.

Výběrové řízení

Město vypsalo výběrové řízení
na zhotovitele rekonstrukce
autobusového nádraží. O tom,
zda město dotaci dostane, se
rozhodne na podzim. Zda Žatec
pak případnou dotaci přijme,
bude rozhodovat zastupitelstvo
vzešlé z říjnových komunálních

voleb. Práce by pak měly začít
v příštím roce v únoru, konec
je naplánován na září.

Mimořádný
úřední den

Dne 04.10.2014 proběhne
na Městském úřadu v Žatci
mimořádný úřední den – sobota.
Úřední hodiny: 08,00 – 12,00
hod.
Úřadující pracoviště:
Budova radnice, nám. Svobody 1, Žatec: podatelna, pokladna, matrika, evidence obyvatel,
úsek OP a CD.
Obránců Míru 295: pokladna,
odbor dopravy a silničního hospodářství.

Slavnosti chmele v Poperinge
navštívila delegace ze Žatce
Ve dnech 19. – 21. 9. 2014
proběhly v partnerském městě
Poperinge slavnosti chmele,
které se konají pravidelně
jednou za tři roky. Tentokrát
se těchto slavností zúčastnilo
i 50 žateckých občanů, u příležitosti 50. výročí spolupráce
města Žatec a Poperinge.
Obě tato města spojuje nejen chmelařská tradice, ale
i výměnné pobyty mládeže
v minulosti.

V Poperinge proběhly oslavy
výročí obou partnerských měst,
u této příležitosti byla starostkou
města Žatec Zdeňkou Hamousovou a starostou města Poperinge Christofem Dejaegherem
podepsána listina o jubilejním
setkání. Vyvrcholením oslav
v Poperinge je každoročně nedělní průvod alegorických vozů
a orchestrů, kde se letos úspěšně
prezentoval i žateckých spolek
Chmelobrana.
(sj)

V Turistickém informačním centru v budově radnice jsou stále
v prodeji výroční turistické vizitky s logem 1010. Cena turistické
vizitky je 12 Kč.

Koito přivítalo stovky návštěvníků

Starosta belgického města Poperinge a starostka města Žatce
stvrzují podpisy pokračování 50letého partnerství chmelařských
měst. Setkání se uskutečnilo minulý víkend během třídenních
chmelařských slavností v Belgii. Foto Antonín Svoboda

Den otevřených dveří ve výrobním závodě Koito Žatec s.r.o.
se uskutečnil v sobotu 20. září.
Více než 700 návštěvníků továrny druhého největšího zaměstnavatele Žatecka mělo možnost
zjistit, jak se vyrábějí špičkové
světlomety do automobilů světových značek. Doprovodný program ve formě nejrůznějších her
pro děti a setkání s japonskou
kulturou ocenili návštěvníci jako
příjemné zpestření dne. Pozitivní
ohlasy návštěvníků potvrzují, že
se akce líbila a těm, kterým to

tentokrát nevyšlo, slibujeme, že
se výrobní prostory společnosti
Koito Czech s.r.o. neotevřely
naposledy.
Den otevřených dveří se konal
jako součást programu 1010
let od první písemné zmínky
o městu Žatec, zastupující prvek
moderní historie města. Vedení
společnosti děkuje městu Žatec
za poskytnutí finančního příspěvky, který byl použit na zřízení sobotní dopravy návštěvníků
z města do závodu Koito Czech
s.r.o.
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Pozor - Soutěž 10 x 10 končí
Vědomostní soutěž pro všechny generace „10 x 10 o Žatci“,
která začala v květnu, končí
30. 9. 2014! Odpovědi na deset
otázek na vyplněném formuláři
lze ještě odevzdat do úterý 30.9.
nejpozději do 17 hodin v Turistickém informačním centru
na radnici. Soutěží se o desítku
hodnotných cen, pravidla soutě-

že včetně soutěžních formulářů
jsou od 1.5. dostupná na www.
infozatec.cz a v tištěné podobě
na soutěžních místech (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).

Hasiči při mezinárodním cvičení

čekalo na hasiče několik fyzicky
a psychicky náročných zásahů,
mezi které patřila záchrana
osob z nepojízdné lodi na vodní
nádrži Hracholusky, noční dopravní nehoda dvou autobusů,
zásah po zřícení průmyslového
objektu následkem zemětřesení,
záchrana osob po bleskové povodni nebo výbuch ohňostroje
v davu lidí.

Člověk v přírodě 2014
s žateckou účastí
Již po sedmé měli studenti
ze Žatce možnost prezentovat
se v Lounech na akci Člověk
v přírodě, která se každoročně
pořádá v zářijovém prvním
víkendu na lounském výstavišti. Pro návštěvníky připravili
přehled oborů Obchodní akademie a Střední odborné školy
zemědělské a ekologické v Žatci.
Jako každoročně se s velkým
úspěchem představil obor Agropodnikání, se zaměřením
na chov koní. Studenti představili i zaměření na kynologii,
další studijní obory Ekologie
a životní prostředí, Obchodní
akademii a Ekonomické lyceum.
Studentky se zaměřením tvorba
4

a údržba zahrad před zraky návštěvníků předvedly podzimní
aranžování, ozdobily vypěstované dýně a předvedly vazbu
z podzimních květů a plodů.
S největším zaujetím příchozí
sledovali práci na vazbě kytic
Jitky Barborkové, která se v létě
umístila v celorepublikovém
finále soutěže Staň se hvězdou
floristiky na 2. místě.
Celý výstavní prostor je vždy
zaměřen na určité téma, letos si
studenti připravili námořnické,
jako rozloučení s prázdninami.
Již teď přemýšlí o tom, čím
překvapí příští rok.
Ing. Jana Kaňovská

Foto Jaroslav Kubíček

Druhý zářijový týden se žatečtí
dobrovolní hasiči zúčastnili mezinárodního cvičení RESCUE
PATROL 2014, které je zaměřeno na likvidaci následků mimořádných událostí - přírodní i průmyslové katastrofy a hromadná
neštěstí s velkým výskytem
poraněných osob. Již patnáctý
ročník se konal v okolí Třemošné
na Plzeňsku. V průběhu cvičení

Historický jarmark
nabízel umění
Pouhý týden po Dočesné se
v sobotu 13. září opět zaplnilo náměstí Svobody v Žatci
množstvím návštěvníků, kteří
si zde prožívali rozšířený Den
památek EHD.
Historický jarmark nabízel
četné stánky obchodníků a hlavně řemeslníků, kteří neváhali
předvádět své umění jak v dáv-

ných časech. Pozadu nezůstávali
umělci, hudebníci a rytíři v bohatém celodenním programu,
v němž nechyběla ani ukázka
katovského řemesla. Na celé
to hemžení se dalo shlédnou
z ochozu radniční věže, kam
byl vstup zdarma stejně jako
do všech otevřených památek
v rámci Dne evropského dědictví.

ČIŠTĚNÍ ODĚVŮ

OPRAVY, ŠITÍ ODĚVŮ

Hájkova 890 (u 3. ZŠ)
PO 8-12h 13:30-16:30h
ÚT 8-13:30h
ST 9-12h 13:30-16:30h
ČT 8-12h 13:30-16:30h
PÁ 8-15h

Tel.: 607 240 174
Inzerce
n Pronajmu byt 1+1 ve Věžáku v Žatci, v 5. patře, za 5.800,vč. poplatků. Kauce nutná. Volný
od 1.10.2014. Tel: 732 930 471,
776 575 185
n Pronajmu pěkný byt 1+1
v Žatci. Kauce nutná. Volejte
774 240 723
n Pronajmu byt 1+2 s balkónem, zrekonstruovaný, částečně zařízený v Žatci v panelovém domě. Nájem 4 000,- +
poplatky, kauce nutná. Telefon:
605 022 568 po 14 hodině.
n Pronajmu byt 1+3 s balkónem v Žatci v panelovém domě,
nově zrekonstruované jádro,
nová kuchyň. Nájem 5 000, +
poplatky. Kauce nutná. Telefon:
605 022 568 po 14 hodině.
n Prodám nebo pronajmu byt
v OV 2+1 v Žatci, v Zahradách,
7. patro. Možnost se zařízením.
Cena dohodou. Tel.: 603 374 924
n Pronajmu byt 1+1 v Husově ul., v Žatci. Tel.: 603 32 42 53
n Pronajmu kompletně zařízený byt 2+1 v klidné lokalitě,
65 m 2. Nájem včetně energií
8000 Kč. Vratná kauce 10 000 Kč.
Pouze pracujícím! Max 3 osoby. Žatec. Tel.: 776 000 578
n Prodám byt v OV 1+1, panel. dům po rekonstrukci, 2. p.
s výtahem, ul. Vol. Čechů. Cena
dohodou, tel.: 724 216 804.
n KOUPÍM malotraktor VARI-TERA za rozumnou cenu,
předem děkuji za nabídku. Tel.:
777 428 234
n VÝUKA ANGLICKÉHO
JAZYKA A PŘÍPRAVA NA MATURITU. TEL.: 731 914 884
n Prodej slepiček. Drůbež
Červený Hrádek, firma Dráb,
opět prodává slepičky snáškových plemen Lohman hnědý,
Tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý,
modrý a bílý. Slepičky pouze
z našeho odchovu!! Stáří slepiček – 20 týdnů cena 180 Kč/
ks. Prodeje se uskuteční: v úterý 30. září v 15:40 hod v Žatci
u Západního nádraží. Případné
bližší informace: 728 605 840,
601 576 270.

Galerie Sladovna informuje:
Vážení přátelé a milovníci
umění, chtěli bychom Vás
upozornit na výstavu obrazů moderního umění ze
soukromé sbírky manželů
Zemanových v Galerii Sladovna v Žatci, která potrvá
do konce září. Setkávání se
sbírkou moderního umění
manželů Zemanových je
vždy událostí tohoto regionu. Tato končící výstava,
která vzbudila nejen zájem medii, ale i odborníků na poli výtvarného
umění, to jen potvrzuje.

Nenechte si ujít tuto příležitost vidět do konce září
to nejlepší ze současné
výtvarné tvorby.
V přízemí galerie návštěvníky mile překvapí výstava
dětských kočárků ze soukromé sbírky paní Holštajnové, která byla pro velký
zájem prodloužena do 20.
listopadu 2014. Tato zdařilá instalace výstavy vytváří
prostředí, ve kterém jsou
rádi dospělí i děti. Proto je
nezapomeňte vzít sebou.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Kamarád Lorm zve na Bleší trh
POTŘEBUJETE PRODAT, KOUPIT NEBO SE
JEN PODÍVAT? KAMARÁD LORM, Žatec – příspěvková organizace Města
Žatce Vás zve na třetí „BLEŠÍ TRH“ dne 27. 9. 2014

od 10.00 do 17.00 hodin.
Najdete nás v prostorách
Sociálně terapeutické díly,
Bratří Čapků 3177, Žatec
(za BARBAREM, cesta
bude označena). Akce bude
za každého počasí.

NEPŘEHLÉDNĚTE!

Nejbližší farmářské trhy
na náměstí Svobody se konají
1. 10. a 15. 10 v 9.00 až 15.00 hod.

V měsíci říjnu v termínu 13. 10. - 19. 10. 2014 proběhne
týden SPCCH v celé ČR. Okresní organizace SPCCH
LOUNY se sídlem v Žatci, Dvořákova 29, pořádá
dne 22. 10. 2014 zájezd do Plzně. Prohlídka města
a potom od 18.00 hodin hudební podvečer s tancem,
dobrého jídla a pití. (Hudba: p. Žákovec a paní Volánová
Anna… TV Šlágr)
Zájemci hlaste se v kanceláří SPCCH každé úterý
od 10 – 13.00 hodin. Cena 100,- Kč.
Srdečně Vás zve OO SPCCH v Žatci. Za výbor V. Černá

Rozloučení
Zesnulí 7. 9. - 19.
Miloslav Mach
Štefánia Mikulová
Petr Trochymčuk
Jana Mikulová
Stanislav Kubieň
Petr Solar

9.
83
84
77
63
38
44

let
let
let
let
let
let

Anděla Dašková
76
Růžena Bidrmanová 84
Petr Koubek
68
Antonín Novák
70
Anna Kořánová
82
Libuše Veselá
75
Jaroslav Halter
64

let
let
let
let
let
let
let
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Městské divadlo Žatec

Digitální kino Žatec

2.10. čtvrtek Z LOUŽE POD OKAP

19:00

7.10. úterý
7.10. úterý

12:30
19:00

Už od pradávna se šidilo, kradlo, podvádělo, uplácelo......a není tomu jinak ani
dnes. Námět komedie pochází z mnoha kauz, které se v posledních letech vyrojily
v našem českém prostředí a které nás zvedají ze židlí. My se ovšem na příběh paní
Anděly, majitelky rozlehlých pozemků, která bojuje o svou pravdu se zastupitelem
Heřmanem Korýtkem, díváme s humorem, vtipem a s nadhledem. V realitě je každá
zlodějina k pláči. My vám neřekneme, jak náš příběh dopadne, ale slibujeme, že
bude hlavně k smíchu. HRAJÍ: Zastupitel Korýtko: VLADIMÍR KRATINA; Anděla
Pokorná, vědecká pracovnice:DANA HOMOLOVÁ; Karin , realitní makléřka: MICHAELA DOLINOVÁ, Bertík, brigádník: FILIP TOMSA
Předplatné skupiny A a mimo předplatné. Činohra. Vstupné : 210,- / 200,- / 190,- Kč

AMADEUS
AMADEUS

Rádobydivadlo Klapý uvede pro studenty SŠ dramatizaci příběhu , kdy se autor se
inspiroval romantickou legendou, která vznikla ještě za života Antonia Salieriho,
a sice že průměrný skladatel Salieri, který žárlil na Mozarotovo dílo, skladatele otrávil. Dramatizace se proslavila především díky oskarovému filmu Miloše Formana.
Autor: Peter Shaffer. Překlad: Martin Hilský, Úprava a režie: Jaroslav Kodeš
Mimo předplatné. Představení pro SŠ. Vstupné : 60,-Kč

8.10. středa ZAHRADA

10:00, 14:00

Opět pro naše nejmenší diváky je na toto podzimní období připravena pohádka,
tentokrát podle knihy Jiřího TRNKY. Tajemný příběh začíná stejně jako předloha:
…“ To šlo jednou pár kluků do školy. Tak šli a cestou uviděli ve vysoké zdi z kamene
starou železnou branku, celou rezavou…“ Tajemství a kouzla mají rádi velcí i malí.
A co teprve, když se ocitnou v takové tajemné Zahradě plné překvapení.
To se dozví diváci prostřednictvím účinkujících z Divadla KRAPET.
Předplatné skupiny E,M a mimo předplatné. Pohádka pro děti. Vstupné : 40,- Kč

11.10. sobota Giuseppe Verdi : MACBETH

18:45

Nová sezóna přímých přenosů The Met: Live in HD bude zahájena 11. října Verdiho shakespearovskou tragédií Macbeth. V úspěšné inscenaci Adriana Noblea
z roku 2007 vystoupí v náročné dramatické úloze Lady Macbeth sopranistka Anna
Netrebko. Po jejím boku se v titulní roli objeví Željko Lučić, dále Joseph Calleja
jako Macduff a René Pape jako Banco. Orchestr bude řídit Fabio Luisi.
Účinkují: Anna Netrebko (Lady Macbeth), Joseph Calleja (Macduff), Željko Lučić
(Macbeth), René Pape (Banquo)
Předpokládaná délka přenosu: 3 hodiny a 13 minut.
Předplatné skupiny O a mimo p ředplatné.
Opera - Satelitní přenos. Vstupné: 300,-Kč (předplatné 280,-) www.metopera.cz

Regionální muzeum K. A. Polánka
Hlavní budova – Husova ul. 678:

tel.: 608 200 697, E-mail: rmz@muzeumzatec.cz
Výstavy:
n „PODZIM A ZIMA V LIDOVÉ KULTUŘE“: 7. 10. – 17. 11.
Výstava a týdenní workshopy zaměřené na téma vinařství, posvícení,
dračky, Halloween, Dušičky, perníkářství, přástky, tkaní ad. Přiblížíme svátky svatého Matouše, Václava, Martina, Hedviky a lidovost
v kalendáři. Každý týden je připraven bohatý program se ZUŠ a SOU
a SOŠ SČMSD v Žatci. Podrobný program na www.muzeumzatec.cz
Ostatní:
n V rámci podzimních workshopů se uskuteční 9. října 2014 od 17:00
přednáška PhDr. Bohumíra Roedla „VINAŘSTVÍ NA ŽATECKU
A LOUNSKU“. Součástí přednášky je připravena prezentace Vinařství
Němeček z Března spojená s ochutnávkou a prodejem vín.

Křížova vila – Zeyerova ul. 344:

tel.: 774 192 414, 415 710 389, E-mail: vilakriz@muzeumzatec.cz
Výstavy:
n „NEJEN PIVO A CHMEL Z DRÁTKŮ“: probíhá do 11. Výstava
drátovaných objektů Ladislava Lokajíčka na téma pivo a chmel.
n „ŽATEC – LAZARETNÍ MĚSTO“: probíhá do 2. 11. Výstava k výročí vypuknutí 1. světové války, která zpřístupňuje především dochované
fotografie ze žateckých lazaretů a městských slavností z počátku války.
n „OVOCNÁŘSKÁ VÝSTAVA“: 26. – 27. 9. 10:00 – 17:00. II. ročník
ovocnářských výpěstků pěstitelů ze Žatce a blízkého okolí. Výstava jablek, hrušek a švestek, přednášky, prodej zboží, prezentace škol a firem,
soutěž O nejhezčí jablko a mnohé další. Více na www.muzeumzatec.cz
Ostatní:
n „VŠEDNÍ ŽIVOT ZA 1. SVĚTOVÉ VÁLKY NEJEN V ŽATCI“:
2. října od 17 hodin. V cyklu Náš host se představí historička RM Žatec
PhDr. Milada Krausová. Vstupné: základní 30,- Kč, snížené 20,- Kč.
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.
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igitální kino Žatec, které je umístěno v budově divadla, zahájí
svou sezonu od 1. října. Projekce plánujeme v podobné rozsahu jako v předchozích letech. O změnách Vás budu případně
brzy informovat.
Na 10.10. plánujeme malý filmový festival. Ten bude zaměřen
na filmy, které byly v Žatci natáčeny nebo mají se našim městem
něco společného. Jako hosté přijedou také herec Zdeněk Svěrák
a jeho syn režisér Jan Svěrák. Vstupné je plánováno 10*10 korun.
Filmový festival bude probíhat cca od 10:10 hodin.
1.10. 17:30 / 24.10. 17:30 /

ŽELVY NINJA 3D

1.10. 20:00 / 4.10. 20:00 /

FAKJŮ PANE UČITELI

Dobrodružný / Akční / Fantasy / Komedie / Sci-Fi / USA/ 2014 / CZ Dabing
Město New York zoufale potřebuje hrdiny.
Vstupné: 130,-

Komedie/ Německo/ 2013/ 117 min / CZ dabing. Zeki Müller nemá na vybranou.
Někdo totiž postavil školní tělocvičnu přímo nad jeho „úsporami“. Tedy nad místem
se zakopanými ukradenými penězi.
Vstupné: 110,-

3.10. 17:30 / 9.10. 17:30 / 16.10. 17:30 ( 2D ) /

7 TRPASLÍKŮ 3D

Animovaný / Německo / 2014 / 88 min / CZ Dabing
Bobo, nejmladší ze sedmi trpaslíků nešťastnou náhodou píchnul princeznu Růženku
do prstu než hodiny na oslavě jejích 18. narozenin odbily půlnoc. On i jeho šest
kamarádů musí stůj co stůj chybu na-pravit. Ale jak?
Vstupné: 130,-

3.10. 20:00 /

LET´S DANCE ALL IN

Drama / Hudební / Romantický / USA/ 2014/ 112 min / CZ titulky / přístupné
Sean se vydá z ulic rodného Miami do Hollywoodu, kam ho táhne vidina slávy
a bohatství. S krásnou a tvrdohlavou Andie si založí novou taneční skupinu, která
to přes všechny překážky dotáhne až do finále televizní talentové soutěže. Není to
ale tak jednoduché.
Vstupné: 100,-

4.10. 15:00 / 19.10. 15:00 / 22.10. 17:30 /

POŠŤÁK PAT

Animovaný / Rodinný / Velká Británie/ 2014 / 88 min / CZ Dabing / přístupné
Nebýt nového protivného šéfa, Pat by možná napořád roznášel zásilky sousedům
ve své idylické vesničce. Jenže šéf mu zatrhne rodinný výlet k moři a Pat je rozhodnutý
udělat cokoli, aby ji na vysněný výlet do Itálie mohl vzít.
Vstupné: 90,-

4.10. 17:30 /

LABYRINT: ÚTĚK

5.10. 15:00 /

ÚTĚK Z PLANETY ZEMĚ

5.10. 17:30 /

STRÁŽCI GALAXIE 3D

5.10. 20:00 /

SIN CITY: ŽENSKÁ, PRO KTEROU BYCH VRAŽDIL 3D

Akční / Thriller / Sci-Fi /USA / 2014 / 114 min / CZ Titulky / Přístupné od 12 let
Podzemní výtah Thomase vyvezl na louku obklopenou vysokými zdmi. Vůbec na nic
si nepamatuje, dokonce si zpočátku nevzpomíná ani na vlastní jméno. Vstupné: 110,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: 80,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. Vstupné: 130,Akční / Krimi / Thriller / USA/ 2014 / 103 min / CZ titulky / Přístupné od 12 let
Je další horká noc. Bezvětrná a vyprahlá. Dwight (Josh Brolin) hloubá o tom, na kolik
způsobů to v životě zvoral a co by dal za to, kdyby dostal šanci začít znova s čistým
štítem. Vtom mu zavolá jeho osudová žena Ava (Eva Green) a požádá ho, aby jí
ochránil před násilnickým manželem. Režie: Robert Rodriguez, Frank Miller. Hrají:
Mickey Rourke, Rosario Dawson, Eva Green, Jessica Alba Lady Gaga.Vstupné: 130,-

8.10. 17:30 / 10.10. 16:00 ( film festival) / 26.10. 17:30 / 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. Sourozenci
při svém putování jako kouzlem vstupují do slavných pohádek, ve kterých je čeká
mnoho nástrah, nečekaných příhod a možná také láska... Režie: Jan Svěrák. Hrají:
Vojtěch Dyk, Tomáš Klus, Zdeněk Piškula, Miroslav Táborský, Bolek Polívka, Zdeněk
Svěrák, Oldřich Kaiser, Ivana Chýlková, Jiří Lábus.
Vstupné: 130,-

8.10. 20:00 /

ILUZIONISTA – FILM S PŘÍVLASTKEM

Animovaný / Drama / Fantasy /Francie / Velká Británie/ 2010 / 80 min / CZ Titulky
V rámci filmového klubu Vám budeme každý měsíc přinášet film pro náročnějšího
diváka. Pokaždé krátce pohovoříme o filmu a pozveme Vás na další projekce.
Britsko-francouzský animovaný film vznikl na základě nerealizovaného scénáře
francouzského herce a režiséra Jacquese Tatiho z roku 1956.
Vstupné: 60,-

9.10. 20:00 / 12.10. 20:00 / 19.10. 17:30 /

ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE

Drama /Česko / 2014/ 97 min / přístupné od 12 let
Našimi hrdiny jsou lidé, kteří si nechávají život prokluzovat mezi prsty. Neměli by.
Pro některé z nich to totiž dneska večer skončí. A proto se v jejich blízkosti objevili
andělé. Jejich podoba a názory vás asi zaskočí. Ono je to vzájemné. Lidskému oku
neviditelní strážci našich osudů bývají zase pro změnu překvapeni překážkami,
které sobě a jim dobrovolně stavíme do cesty. Režie: Alice Nellis. Hrají: Marián
Labuda st., Vojtěch Dyk, Vladimír Javorský, Bolek Polívka
Vstupné: 110,-

www.divadlozatec.cz

Filmový festival 1010
10. 10. - Deset filmů se vztahem k Žatci za 10*10 Kč
1/

10:10

BÍDNÍCI

Drama / Francie / Itálie / Španělsko / Německo/ 2000
Osudy Jeana Valjeana patří mezi ty příběhy, které se nám nikdy neomrzí a které budeme vždy vděčně
přijímat v nové a nové podobě. Bídníci patří mezi ty příběhy, které každá generace francouzských
tvůrců pokládá za výzvu. Z tvůrce úspěšného přepisu Monte Christa: režisérku Josée Dayanovou,
scenáristu Didiera Decoina a Gérarda Depardieua tedy 3D, jak toto úspěšné trio nazývá občas
francouzský tisk. Pozornému divákovi neunikne, že se mnohé scény natáčely v Čechách a že se
v epizodních rolích objeví i naši herci.
Režie: Josée Dayan. Hrají: Gérard Depardieu, Christian Clavier, John Malkovich, Virginie Ledoyen

2/

12:00

HOLKY Z PORCELÁNU

Komedie / Československo / 1974 / 98 min
Laskavá komedie o jedné předávací inventuře, jenž je důkazem, že i takové místo jako sklad se
může stát dějištěm úsměvného příběhu, který ani za víc než dvacet let, jenž od jeho vzniku uplynuly,
neztratil nic ze svého kouzla. Jeho hrdinkami jsou dívky a ženy pracující mezi stohy talířů ve velkém
skladu jedné porcelánky. Příběh začíná v okamžiku, kdy do skladu nastupuje nová síla, šestnáctiletá
Maruška, a zatímco vedoucí, paní Světla, jako již mnohokrát vyhrožuje, že "s tím sekne" a půjde
dělat jinam. Přestože vytoužený nový skladník je ochoten převzít sklad okamžitě, Světla trvá na inventuře. To ovšem netuší jaký pedant je předseda inventurní komise, jistý pan Rybička. Předávací
inventura se mění v groteskní noční můru, která zaskočí všechny zúčastněné a poněkud naruší
nejen pracovní režim, ale i osobní program každé z holek z porcelánu... Režie: Juraj Herz. Hrají:
Míla Myslíková, Marie Rosůlková, Lenka Kořínková, Marta Rašlová, Dagmar Veškrnová-Havlová

3/

13:45

HOP SE VRACÍ

4/

14:00

AŽ NA TO VOKO

Animovaný film o Hopovi, který se vrací do chmelařské oblasti města Žatec.
Krátký komediální film od Kamarád Lorm Žatec

5/

14:20

LIGA NEPOTŘEBNÝCH

Akční / Komedie/ Česko / 2013 / 76 min. BrejkDenz Bradrz, slovy karlovarské České umělecké
agentury „dva hodně vostrý hoši, který se nebojí ukázat světu, že tepláky... to je základ fšeho",
společně působí už deset let a v roce 2010 svými tanečními kreacemi okouzlili porotu televizní
soutěže Česlo Slovensko má talent. Nyní spojili síly s tvůrci pořadu Žatecká Prda, jinak černé perly
v programu jedné z našich regionálních televizí, a výsledkem je filmová parodie, která potěší každého
příznivce žánru, i když prudérnější diváci se svými dětmi či vnuky zůstanou možná raději doma.
Režie:Lukáš Šimandl. Hrají: Martin Šolc, Lukáš Šimandl, Zuzana Petráňová, Michal Veit, Josef
Petráň, Milan Bočkai, Pavlína Bajborová.

16:00

Vyhodnocení soutěže 1010

Za účasti Zdeňka Svěráka a Jana Svěráka

6/

16:30

TŘI BRATŘI

Pohádka / Rodinný / Česko / Dánsko/ 2014 / 90 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. Sourozenci při svém putování jako kouzlem
vstupují do slavných pohádek, ve kterých je čeká mnoho nástrah, nečekaných příhod a možná také
láska... Filmová pohádka Tři bratři nabízí spoustu dobrodružství, překvapivých situací, ale také
laskavého humoru. 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

7/

18:15

TATÍNEK

Dokumentární / Česko/ 2004/ 92 min. Film Tatínek je celovečerním portrétem známého českého
autora, herce, textaře, scenáristy Zdeňka Svěráka. Film společně natočili tvůrcův syn, režisér Jan
Svěrák, a jeho kolega Martin Dostál. Divák má možnost poznat kouzlo mnoho desítek let trvající
sounáležitosti, na jejíchž zákonech stojí úspěch slavného divadelního cimrmanovského souboru.
Režie: Jan Svěrák, M. Dostál. Hrají: Zdeněk Svěrák, Jan Svěrák, Ladislav Smoljak, Jiří Menzel, J. Uhlíř

8/

20:30

EDITH PIAF

Drama / Životopisný / Hudební / Francie / Velká Británie / Česko/ 2007 / 140 min
Narodila se na chodníku, vyrůstala v nevěstinci, vydělávala si pouličním zpěvem... Přesto se z ní stala
světoznámá hvězda první velikosti. Život Edith Piaf (vlastním jménem Edith Giovanna Gassion) byl
bojem o hudbu, přežití a lásku. Její magický hlas, vášeň a přátelství s hvězdami její doby (Marlene
Dietrich, Jean Cocteau, Yves Montand aj.) jí od dětství v chudobě přivedlo k obdivu celého světa.
Žila vždy naplno a "ničeho nelitovala..." . Díky své neuvěřitelně silné vůli a neobyčejnému nadání se
vypořádala s tragickým osudem a její sen z dětství se stal skutečností. "Jednou budu bohatá, budu
samé prachy. Budu mít bílý auťák a černého šoféra." Nechtěla dát světu šanci na ni zapomenout
a povedlo se jí to beze zbytku. "Velcí umělci nepatří jen jedné generaci, zůstávají tu napořád."
Režie:Olivier Dahan. Hrají: Marion Cotillard, Sylvie Testud, Pascal Greggory, Emmanuelle Seigner,
Jean-Paul Rouve, Gérard Depardieu, Clotilde Courau, Jean-Pierre Martins, Pavlína Němcová

9/

22:50

ŽATECKÉ GROTESKY

Krátké grotesky natočené před mnoha lety žateckým ochotnickým sborem Jitřenka.

10/

23:15

POŽIRAČI LEKNÍNŮ

01:00

BONUS FESTIVALU

Drama /Česko/ 2013/ 92 min. Zkrachovalý spisovatel Hynek Šefr hledá po létech v ústraní téma
pro svůj nový román. Pro inspiraci se vydává do populární počítačové hry "Svět pod hvězdou".
Brzy zjišťuje, že i ostatní mají důvod, proč trávit svůj čas ve virtuálním světě. Postupně přestává
být jasné, co je pro koho skutečnost a co je jen přetvářka. Režie: Jaroslav Wagner
Noční překvapení … Jedenáctý film jako bonus festivalu

7

Začala nová sezóna
s nejmenším míčkem

Žatecký Antonín Hynek z této pozice hlavičkuje míč jen do tyče brozanské
branky a Slavoj tak stále zůstává bez bodu.
Foto Jaroslav Kubíček

Příliš smutný fotbalový podzim
Přestože se do letní přípravy nezapojilo osm fotbalistů Slavoje Žatec A, ani největší pesimisté by
nevěřili, že koncem září bude torzo mužstva v divizi
bez bodu a s neuvěřitelným skórem 3:32.
Katastrofou byl minulý 0:4, ve středu v odložetýden, kdy Slavoj prohrál ném utkání v Chomudoma přes všechnu sna- tově 0:10 (!) a v sobotu
hu s mužstvem Brozan na Motorletu Praha 0:3.

Tento týden bude opět
doma usilovat o první
body, když jeho soupeřem bude tým Neratovice/Buškovice. Hraje
se v neděli na stadionu
U Ohře od 16.30 hodin.
(jak)

Žatečtí florbalisté se po letní přípravě, která probíhala na hřišti 5. ZŠ, se opět přemístili do haly.
Klub pro letošní rok podmínky pořádání ligozískal větší prostory vého utkání kategorie dopro mladší a starší žáky rostenců juniorů a mužů
v tělocvičně obchodní (požadovaný rozměr je
akademie. Přípravka 40x20m, tělocvična OA
a elévové hrají stále v tě- má 32x22). Proto hráči
locvičnách 5. ZŠ, za což starší 16 let nemohou
děkujeme řediteli školy hrát své zápasy doma
Ing. Zdeňku Němcovi. a přilákat více diváků.
Žáci však hledali větší Přitom florbal je velice
prostory z důvodu po- populární sport a členská
žadavku na větší hřiště základna je v ČR je druhá
a tomu v Žatci právě největší hned po fotbale.
vyhovuje jen tělocvična
FbC Jazzmani Žatec
OA. V Žatci stále chybí přihlásili do soutěží 5
multifunkční sportovní družstev - přípravku,
hala, která by splňovala elévy, mladší žáky, starší

žáky a muže – vše v krajských soutěžích. Celkově
se v Žatci uskuteční 15
celodenních turnajů, což
je největší porce za posledních 15 let.
Nově jsme po 16 letech
získali florbalové mantinely, jejichž částka je
vyšší než sto tisíc korun.
Dále jsme pořídili z důvodu nedostatku, přenosné
světelné tabule a tím jsme
schopni zajistit časomíru
na dvou hřištích současně. Za finanční spolupráce z Ústeckého kraje jsme
pořídili nové vybavení pro
všechny brankáře. (kg)

Nový sportovní klub pod názvem Bohemia sport
Žatec z.s. dává poprvé veřejnosti o sobě vědět. Jaké
bude jeho zaměření a co má být smyslem jeho práce,
jsme se zeptali jeho předsedy, všestranného sportovce a bývalého výborného atleta Petra Kopeckého.
SK Bohemia se zan Kde bude příprava
měřuje na všestrannou probíhat?
sportovní přípravu dětí
Převážně na atletickém
od 5 do 10 let k rozvojem stadionu Mládí a v tělozákladních pohybových cvičně ZŠ Komenského
dovedností. Pod vedením alej. Počítáme s tréninky
certifikovaných trenérů dvakrát týdně od 17 hose naučí také související din, pravděpodobně úterý
hygienická a zdravotní a čtvrtek.
pravidla při sportu, don Co vás k takovému
držování tréninkového zaměření vedlo?
Většinou si rodiče vysní
plánu a v neposlední
řadě ctění pravidla fair- představu, že jejich potomek bude vynikající a tím
-play.

i bohatý sportovec. Zaměřují se například na hokej
a tenis. Přitom tyto děti
mohou mít předpoklady k vyniknutí ve zcela
jiném sportu, ale pro
příliš rannou specializaci
svůj talent ani neprobudí.
n Kde se mohou zájemci hlásit?
Na stadionu Mládí
v úterý a čtvrtek od 17
hodin, případně se informovat na mém telefonu
727 835 075.
Při zahájení činnosti
a výchově nejmenších
sportovců přejeme hodně zdaru.
(jak)

Mladým stolním tenistům Severu Žatec začala nová
sezona. Již minulý víkend startovali Štěpnička,
Vízner, Dominik Urbánek a Karbula na celostátním bodovacím turnaji v Praze. Nejlépe se dařilo
Karbulovi, kterého o postup mezi elitní třicítku
připravila těsná porážka od ostravského Valoška.
V sobotu v Litoměři- Urbánek, který skončil
cích odstartoval seriál celkově šestý. Naopak
krajských bodovacích příjemně překvapil solidturnajů. V kategorii ním 13. místem Svoboda.
starších žáků se výrazně V neděli pak v mostecké
prosadil Filip Karbula, sportovní hale startovakterý prohrál až ve finále li nejmladší žáci David
s domácím Březovským Žitný a Filip Keller mezi
a společně s Urbánkem staršími soupeři v kauhráli 2. místo ve čtyř- tegorii mladších žáků.
hře. Mezi šestatřicítkou V konkurenci 40 závodzúčastněných nesplnil níku byl David třináctý
(js)
zcela očekávání Dominik a Filip dvacátý.

Florbalistům chybí větší hřiště

Bohemia sport zve nejmladší sportovce

Žatecký Jan Kubát (vpravo) blokuje útok Ešnera z Českého Brodu v utkání play off v Žatci, kde domácí prohráli 2:5. Kubátova trojka se J. Zlatohlávkem a O. Vítem
skončila před měsícem na 4. místě v Mistrovství ČR 2014
trojic.
Foto Jaroslav Kubíček

Bratři Vítové vyhráli
mistrovství ČR dvojic
Rozporuplné pocity
mají příznivci žateckého nohejbalu z letošní
sezóny. Zatímco muži
týmu A ještě bojují o záchranu v extralize, oddíl
se raduje z titulu mistrů
republiky ve dvojkách.
Na Mistrovství ČR
2014 dvojic, které pořádal NK Karlovy Vary,
se koncem srpna prosadili žatečtí bratři Ondřej
a Petr Vítové, kteří už
mají z předchozích let
každý také titul ze hry
jednotlivců. Tentokrát si
vedli výborně ve dvojkách, kde jejich zásluhou vyhrál titul Žatec
před Vsetínem (Plachý,
Pavelka) a Modřicemi
(Pelikán, Mrákava).
Žatečtí startovali také
v turnaji trojic (O. Vít,
Zlatohlávek, Kubát),
kde zůstali těsně za medailisty, když skončili
na 4. místě. Vítězství

patří Modřicím B, 2. jsou
České Budějovice a 3.
Modřice A.
n Hrají o udržení v extralize
Žatečtí nohejbalisté se
v nejvyšší soutěži družstev mohou zachránit už
jen na úkor bývalého několikanásobného mistra
republiky, týmu Šacung
Benešov. Rozhodlo o tom
dvojutkání play off s Českým Brodem, ve kterých
Žatec obě prohrál s výsledkem 2:5. Šacungu se
však také nedařilo, neboť
ve třech zápasech ho přehrál poslední celek základní části České Budějovice.
Rozhodující souboj
na dva vítězné zápasy
Benešov – Žatec začíná
27. 9. v Benešově, kde
by se hrál i případný třetí
duel 11. října. Odvetné
utkání v Žatci na Mládí je
na pořadu 4. října od 14
hodin.
(jak)
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