žatecký

zpravodaj
číslo 20, 27. listopadu 2014

dříve Žatecký týdeník

městského úřadu |www.mesto-zatec.cz

V čísle:

Nové vedení
města Žatce,

zvolené na ustavujícím zasedání nového Zastupitelstva
Města Žatce 13. listopadu
2014 v KD Moskva

Adventní
program
na náměstí

Místostarosta: Mgr. Miroslav Jan Šramota (ČSSD)
Foto Jaroslav Kubíček
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Starosta: Ing. Aleš Jelínek
(Strana svob. občanů)

Nový starosta města Žatec Aleš Jelínek (vlevo) a místostarosta
Miroslav Jan Šramota se po zvolení městským zastupitelstvem
již ujali úřadu na radnici.

4

Naložené houby
testovalo
20 degustátorů
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Vánoční
akce
v muzeu

8

Tři medaile
ze dvou MS
pro Žatec

Vážení spoluobčané,
někteří z Vás projevili svou
nespokojenost, kterou vnímáme
jako výzvu jak pro nás, tak pro
celé zvolené zastupitelstvo, jež
vzešlo z řádných a demokratických komunálních voleb.
Věřte, že události posledních
dnů nám nejsou lhostejné. Také
proto chceme všem občanům
dokázat, že vzájemná spolupráce
napříč politickým spektrem je
možná a je tou správnou cestou

pro rozvoj našeho královského
města.
Jsme si vědomi, že město Žatec a jeho místní části se potýkají
s celou řadou problémů. Máme
již množství připomínek a požadavků od Vás, občanů, na stav
chodníků, silnic, úklidu města
či údržbu zeleně. Řešit tyto
náměty ve prospěch obyvatel je
a bude ústředním motivem naší
dennodenní činnosti.

Členové rady: JUDr. Karel
Krčmárik (KSČM), Jana
Nováková (ČSSD), Ing. Tomáš Petříček (Strana svob.
občanů)
Zbývající dvě místa v radě
jsou k dispozici dalším subjektům podle výsledků voleb

Můžeme nejen za sebe slíbit,
že společnými silami budeme
usilovat o realizaci přijatého
programového prohlášení. Rádi
bychom také navázali na to dobré, co se povedlo předchozímu
vedení města v čele se současnou senátorkou Mgr. Zdeňkou
Hamousovou.
Ing. Aleš Jelínek – starosta
Mgr. Miroslav Jan Šramota
– místostarosta

Výzva pro organizátory akcí v Žatci a okolí v roce 2015
Jako každoročně bychom rádi
sestavili seznam kulturních, společenských a sportovních akcí,
které proběhnou v roce 2015
v Žatci a jeho blízkém okolí.
Jelikož příští rok čeká královské
město Žatec další významné
výročí, 750 let od udělení královských privilegií, rádi bychom,
aby se akce konané ve městě
nesly v duchu tohoto výročí, stejně jako větší akce v Žatci typu
Velikonoce, Dočesná, Dny evropského dědictví aj. Seznam
akcí bude počátkem roku 2015
zveřejněný na stránkách www.
mesto-zatec.cz.

Informace o příslušných akcích zašlete prosím do Turistického infocentra MěÚ nejpozději
do 31. 12. 2014, nejlépe emailem
na infocentrum@mesto-zatec.
cz, nebo doručte na adresu
Městský
úřad Žatec,
Tu r i s t i c k é
infocentrum,
nám. Svobody 1, 438 24
Žatec. Nezapomeňte prosím
uvést: datum, název,

místo konání a start akce, dále
stručnou charakteristiku a kontakt na pořadatele vč. telefonního čísla, popř. webových
stránek. V případě dotazů volejte
415 736 156.
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Záměr Města Žatce
pronajmout ze svého majetku:

n nebytový prostor v domě číslo popisné 49 ul. Branka
v Žatci o ploše 23,24 m2, na pozemku st. p. č. 264 v k. ú.
Žatec, za minimální nájemné ve výši 3.000,00 Kč/ m2/rok
bez služeb.
n nebytový prostor č. 2 v domě číslo popisné 149 nám.
Svobody v Žatci o ploše 51,52 m2, na pozemku st. p. č. 166/1
v k. ú. Žatec, za minimální nájemné ve výši 1.000,00 Kč/ m2/
rok bez služeb.
n garážový box č. 9 v objektu evidenční číslo 2406 ul.
Příkrá v Žatci za měsíční nájemné 800,00 Kč bez služeb
a bez DPH.
Bližší informace získáte na Městském úřadě Žatec, nám.
Svobody č. p. 1, Žatec, odbor rozvoje a majetku města, tel.
415736224, email rozvoj@mesto-zatec.cz.

Domov nic nenahradí

Kalendář na rok 2015 již v prodeji na Turistickém informačním
centru v budově radnice.

Maltézská pomoc poskytuje v Žatci a okolních obcích
službu osobní asistence, která
má za cíl umožnit seniorům se
sníženou soběstačností zůstat
doma. Laicky řečeno provádíme
všechny činnosti, které člověk
se sníženou soběstačností potřebuje k zajištění pobytu doma,
a na které již sám plně nestačí
a potřebuje pomoc druhé osoby. Rozsah služeb se sjednává
v souvislosti s mírou soběstačnosti, schopností, zapojení
rodiny. Od nákupů, pomocí
s domácností, vaření, zajištění
procházek a aktivit během dne,
až po pomoc ráno se vstáváním,

s osobní hygienou, s přestláním
lůžka. Služby jsou dostupné 24
hodin denně, a to v rozsahu
a čase, který vyhovuje Vám.
Cena je pouze 80 Kč /hodinu, je
finální, tzn, že již není navýšena
o poplatky za cestu.
Pomáháme s úctou a laskavostí
Pro více informací volejte:
Theo Šimko736 620 807 nebo
pište theo.simko@maltezskapomoc.cz
Děkujeme městu Žatec
za podporu, kterou nám dává,
s cílem nabídnout svým občanům možnost volby sociálních
služeb.

Regionální muzeum K. A. Polánka zve na výstavu Žatec
- lazaretní město, kterou muzeum připravilo v souvislosti
s připomínkou výročí 100 let od vypuknutí Velké války
(1914 – 18). Pokud jste nestihli navštívit stejnojmennou
výstavu v Křížově vile na podzim, máte znovu příležitost
seznámit se životem týlového lazaretního města Žatec.
Původní výstavu jsme pře- zapůjčenými ze soukromé
sunuli do hlavní budovy mu- sbírky pana Martina Kloučka.
zea a doplnili novými dobový- Uvidíte dobové medaile, části
mi trojrozměrnými předměty výstroje rakousko-uherské

a r m á d y, u n i k á t n í d o b o v é
fotografie a také nejnovější
publikace o Velké válce. Nebude chybět ani didaktická
aplikace – děti si budou
moci potěžkat plnou polní
a plnit nejrůznější zajímavé
ú k o l y s p r a c o v n í m i l i s t y,
které připravila naše muzejní
pedagožka. Součástí výstavy

bude křest nové muzejní
brožury o Velké válce v Žatci
(v průběhu prosince), která
přinese část prezentovaných
fotografií a také přiblíží dnes
již zapomenuté příběhy místních lidí, jak nám je vylíčila
městská kronika či regionální
tisk. Výstava potrvá do 30.
prosince 2014.
(mk)

Občas se v životě člověk ztratí a neví, co dál se životem. Problémy se valí ze všech stran a ten, na koho se valí, neví, jak se
s nimi vypořádat. Vždy však platí, že je lépe nastalou situaci
řešit než čekat, jak se sama vyvine. V Žatci je naštěstí množství sociálních služeb, na které se můžeme obrátit o pomoc.
Jednou z takových služeb tounské nebo jiné, podstatné je
je sociálně aktivizační služba to, že někomu je svěřena péče
pro rodiny s dětmi Oblastní a výchova dítěte. Což není nic
charity Most, která má kancelář snadného.
Sociálně aktivizační služba
nedaleko žatecké hlavní pošty
v ulici Volyňských Čechů č. nabízí zcela zdarma podporu
p. 329. Zde jsou každé úterý v orientaci ve všech záležitosa čtvrtek od 8:00 do 12:00 hod. tech, které nějakým způsobem
k dispozici sociální pracovníci. souvisí se životem rodiny. Může
Název služby prozrazuje, že to být např. orientace v systému
cílovou skupinou jsou rodiny dávek státní sociální podpory,
s dětmi, a je jedno, zda jsou hmotné nouze a dávek pro osoúplné, neúplné, adoptivní, pěs- by se zdravotním postižením,

orientace ve školském systému, podpora dobré docházky
do školy a dobrých školních
výsledků, nacházení způsobů
trávení volného času, hledání
možností spokojeného způsobu života dětí s postižením,
podpora při sepisování žádostí,
odvolání, návrhů a žalob. V neposlední řadě také nácvik péče
o dítě, o domácnost, o rodinné
finance apod. Dle aktuálních
možností zprostředkováváme
potravinovou a šatní pomoc.
Každá sociální služba vychází z potřeb člověka, který se
na ni obrací. Společně s ním,
na základě jeho potřeb, se

formuje individuální plán,
kterým se při práci na zlepšení
kvality života rodiny všichni
řídí. Klient i přesto dál drží
opratě svého života a určuje cíle
směřování. Služba tak pomáhá
hledat možné cesty vedoucí
k cíli. Využití sociální služby
není projev slabosti nebo neschopnosti kvalitně se postarat
o svou rodinu, ale odpovědným
krokem k řešení nebo předejití
závažnější životní situaci. Tím,
že se obrátíte o pomoc, primárně nevystavujete svou rodinu
zvýšené pozornosti odboru
sociálně právní ochrany dětí,
ani jiných úřadů.
(rh)

Doplněná výstava pokračuje v muzeu

Sociální služba jako pomocník rozvoje

2

Měcholupské
Dýňobraní

Dýňobraní, které již tradičně
patří do akcí spojené se ZŠ Měcholupy, letos proběhlo ve středu
12. listopadu. Žáci vyměnili pera
a sešity za lžíce a různá jiná
„dlabátka“ a vyřezávali z dýní
strašáky, které zdobili listy,
bobulemi, kaštany, šípky, různými druhy zeleniny. Vytvářeli
nejroztodivnější strašidla, a tak
mohli předvést svou šikovnost
a nápaditost. Nejmladší děti
malovaly a vyráběly prostorové
dýně z papíru, děvčata ze II.
stupně z vydlabané dužiny upekla vynikající koláč. Dík patří „deváťákům“ za jejich pomoc těm

Kdy vyjde Žatecký
zpravodaj
Další číslo (č.21) vyjde ve čtvrtek 18. prosince 2014
Uzávěrka je jako vždy týden
před uvedeným termínem.

Jednání
zastupitelstva města

Zastupitelstvo města Žatce
se uskuteční 3. prosince od 17
hodin ve velkém zasedacím sále
v patře radnice.

nejmenším. Celodenní program
ve škole vyvrcholil výstavou ozdobených dýní a podvečerním

zapálením svíček. Strašidýlka se
moc povedla a tak zdobí chodbu
a dvorek před školou.
(hg)

Oznámení – změna
úředních hodin dne
31.12.2014

Městský úřad Žatec oznamuje změnu úředních hodin pro
veřejnost ve středu 31.12.2014.
Městský úřad bude v provozu
od 8.00 hod. do 11.45 hod.
Děkujeme za pochopení.

Mimořádný úřední den

Dne 06.12.2014 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.

Dopravní
omezení

Příští týden, od pondělí 1.
do pátku 5. prosince, bude uzavřena Studentská ulice v úseku
od křižovatky s ulicí Vrchlického
po křižovatku s ulicí Volyňských
Čechů.

Oprava kanalizace
v Podměstí

V žateckém Podměstí je betonová kanalizace z roku 1975.
Nedávná kamerová prohlídka
ukázala její špatný technický
stav – korozi, praskliny, v jednom úseku je dokonce protispád.
Důsledkem jsou vznikající kaverny. Severočeská vodárenská společnost rozhodla o rekonstrukci
úseku kanalizace v blízkosti
č. p. 3037 v celkové délce 105
metrů. Stoka je zde vedená převážně v zeleném pásu (v délce 73
metrů) a v chodníku z betonové
dlažby (32 metrů). Vlastní stavební práce jsou před dokončením. K finální obnově povrchů
a předání pozemků zpět do užívání dojde na jaře 2015. (jh)
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Den stromů slavili studenti s dětmi
Společně významný světový
svátek Den stromů oslavili 20.
října studenti 1.A ročníku zemědělské sekce OA a SOŠZE
v Žatci s dětmi MŠ Alergo
v pěkné atmosféře. Studenti připravili pro děti krátký program
v prostorách zahrady MŠ. Letos
pojali tento den pracovně. Upravili jeden úsek zahrady, o který
se budou starat po celý rok. Dále
připravili malou ukázku různých

druhů dřevin, obrázky a povídali
si s dětmi o důležitosti stromů.
Na závěr za pomoci dětí vysadili
pěkně tvarovaný keř - zimostráz
vždy zelený (buxus). V jeho okolí
budou pokračovat v estetických
úpravách na jaře.
Děkujeme za spolupráci televizi OK Plus, Žateckým novinám
a především za finanční podporu
města Žatce. Za OA a SOŠZE
Ing. Andrea Rábová

V Ústeckém kraji se vybralo
více než 11 tun potravin
V sobotu 22. listopadu proběhl
v České republice 2. ročník Národní potravinové sbírky. V Ústeckém kraji se do ní zapojilo 23
obchodů řetězců Penny Market,
Globus, Kaufland, Tesco, Ahold.
výsledky potravinové sbírky
v Ústeckém kraji. „V Žatci se
sbírka konala v Tescu.Podařilo se nám vybrat úžasných
1001 kg potravin. Lidé, kteří přišli v sobotu do obchodů v kraji
nakupovat, darovali na charitativní účely celkem 11 193 kg

trvanlivých potravin. Podařilo se
překonat výsledek loňské sbírky,
kdy dárci věnovali přes 5 tun
potravin“, říká Radka Hrušková,
která sbírku v Ústeckém kraji
koordinovala.
Darované potraviny budou
prostřednictvím charitativních
organizací rozděleny sociálně
potřebným. Potraviny se tak dostanou k lidem bez domova, obyvatelům azylových domů, k matkám samoživitelkám, dětem
do dětských domovů a Klokánků.

Tanečníci ZUŠ Žatec dosáhli dalších úspěchů
místo. Stejně tak skvělý výkon
podal i soubor orientálního
tance Šeherezády a i on vystoupal na 1. příčku. Všechny tyto
3 skupiny jsou ze třídy učitelky
Ivany Fábryové.
Úspěch zaznamenaly i mažoretky Matulenky Lenky Turkové,
které ve své kategorii obsadily 3.
místo. Další velký úspěch vybo-

jovala Anna Trnková ze třídy I.
Fábryové, která soutěžila v disciplíně sólo O Pohár Nového Boru.
V této soutěžní skupině spolu
soutěžily různé druhy tance –
od společenského přes aerobik,
disko, hip hop, street. A Anička
se svým twirlingovým rytmickým
tanečním sólem okouzlila nejen diváky, kteří ji odměňovali

velkým potleskem, ale i porotu
a získala z 9 soutěžících dívek
3. místo. Třešinkou na dortu pak
bylo vyhlášení Berušky Simony
Halvátové, opět ze třídy I. Fábryové, za Miss Dance Of Live
2014 v kategorii děti. Simča
si odnesla opravdovou „missí“
korunku a šerpu.
Ivana Fábryová

Jak nejlépe připravit nálevy k nakládání houbařských nálezů je
specifická celostátní soutěž, která se v Čechách koná pravidelně
40 let. K aktivním v republice patří také Houbařský spolek Žatec,
který minulý čtvrtek pořádal svůj již 31. ročník degustace hub.
Tentokrát v roli porotců usedlo růžovka získala absolutní největv restauraci Chaloupka nebývalé ší bodový zisk večera. Další dvě
množství dvaceti degustátorů, příčky patří Miroslavu Kardošovi
kteří ochutnávali celkem 39 za vzorky holubinky hlínožluté
předložených vzorků ve dvou a krásnoporky mlynářky.
V kategorii I. pak po loňském
kategoriích. V té první, kam se
řadí obecně známější a osvědče- propadáku vyhrál několikané druhy, jich bylo 20, ve druhé násobný vítěz Jozef Spodniak
(často s neobvyklými názvy pro za svoji hřibovitou směs a byl
laika) jen o jeden vzorek méně. i 3. za podzimní směs. Druhou
I když II. kategorie bývá domé- příčkou za strmělku mlženku
nou předsedy žateckého spolku potvrdil své kvality Miroslav KarPavla Dombaje, tentokrát se doš, který během pouhých šesti
překvapivě nevešel na bednu let svých účastí už patří k praa skončil „až na 5. místě“ za vzo- videlným sběratelům medailí.
V samostatné kategorii degurek s třepenitkou makovou, když
další dva jeho vzorky, pavučinec státorů vyhrála Antonie Rushajní a voskovka luční, získaly náková, která měla nejmenší
8. a 9. příčku. Největším pře- odchylku v bodování od kokvapením bylo prvenství Sofie nečných výsledků. „Výsledky
Svobodové, jejíž muchomůrka degustátorů byly letos mírně

lepší než loni, zatímco výsledky
vzorků byly letos o dost lepší než
v roce 2013 (průměrná známka
letos 5,858 – loni 5,336 bodu),“
hodnotil degustaci Ing. Pavel
Dombaj. „Překvapením bylo
první místo Sofie Svobodové

ve II. kategorii. Jozef Spodniak
se po loňském neúspěchu vrátil
na medailové pozice a výsledky
Miroslava Kardoše byly opět jako
loni výborné.“
Nejlepší vzorky postupují
na celostátní soutěž.
(jak)

Taneční soutěže Dance Of
Live 2014, která se konala
22.11. ve Skalici u České Lípy,
se velice úspěšně zúčastnili žáci
ZUŠ Žatec.
Mažoretky Berušky v kategorii
děti obsadily 1. místo. Mažoretky Krapetky podaly životní
výkon a zaslouženě vybojovaly
v kategorii junior fantastické 1.

Degustaci kralovala muchomůrka růžovka
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Po Sibiři navštíví
jihozápad USA

Inzerce
n Prodám byt 3+KK (původně
2+1), 70 m2 v OV, naproti Pečovatelskému domu v Podměstí. Jedná se o vyvýšené přízemí,
klidná lokalita. Po kompletní
rekonstrukci!!! RK nevolat!
Volný! Cena: 800.000,- Kč. Tel.:
604 937 931
n Prodám byt 1+1 v OV, Žatec-Jabloňová, v 6. Patře. Byt je
po rekonstrukci. Volný. RK NEVOLAT! Cena 420.000,-. Tel.:
724 509 873
n Pronajmu opravený byt
2+1, 1. patro s balkonem v Podměstí u školky. Zateplení, plastová okna, žaluzie, dlažba, obklady, koberec, nová vana, WC.
Platba (nájem+zálohy teplo,
voda) = 3.000,- + pronájem
2.500,-. Kdykoliv možno vidět.
Tel.: 723 817 254 (prosím SMS).
n Prodám BYT 2+1 v OV
v Žatci, 3. patro., výtah, balkón. Panel. dům po rekonstrukci. Cena 580.000,-, tel.:
605 565 731. RK NEVOLAT!!!
n Prodám byt 3+1 (81 m2)
v osobním vlastnictví, přízemí,
klidná lokalita – ul. Vol. Čechů. Cena: 670 000,- Kč. Tel.:
722 077 256
n Prodám byt 2+1 v OV, centrum Žatce, 55 m2, 2NP, plastová okna, parkety, sklep, dvůr ve
vnitrobloku, parkoviště, veškerá
vybavenost v blízkém okolí. Cena
dohodou, tel. 731 137 826.
n Pronajmu byt 3+1 v Žatci.
Tel.: 739 88 77 05
n Sdružení Pokroková mládež
Žatec hledá: Vedoucí zájmových
kroužků od 14 let pro děti v ZŠ
(brigádníky). Kontakt: polygrafcentrum.cz, tel.: 797 7000 942,
po 16. hodině.

Poděkování
n Touto cestou bych chtěl poděkovat personálu Domova pro
seniory – oddělení zvláštního
režimu 2. patro za vzornou péči
o moji matku. Děkuji Stejskal
a rodina.
n Československá obec legionářská jednota v Žatci tímto
děkuje MÚ v Žatci za poskytnutí finančního příspěvku pro naši
činnost. Díky tomu jsme také
mohli uskutečnit zájezd do Lán
a Sezimova Ústí a uctít památku
našich prezidentů: T. G. Masaryka k 100. výročí zakládání Čs.
Legií a Dr. E. Beneše k jeho 130.
výročí narozenin. Za ČsOL Jednotu v Žatci: Výbor Jednoty, Žatec
n Kamarád-LORM, příspěvková organizace Města Žatce děkuje touto cestou Městu Žatci za
poskytnutí účelových finančních
příspěvků na akce v roce 2014.
Bez těchto účelově vázaných finančních prostředků by tyto akce
nemohly být realizovány.

Uklízejme po sobě

Jak jsme předem oznámili, v pátek 31. 10. jsme se pokusili
alespoň zčásti odčinit sobecké chování člověka vůči přírodě
a uklidili jsme oba břehy řeky Ohře směrem od autoškoly až
k výjezdu z cyklostezky.
Množství odpadků, které jsme kerý potřebný materiál a nářadí
posbírali, převyšovalo naše oče- jsme čerpali z vlastních zdrojů
kávání. Ovšem za naprosto a významně nám pomáhal náš
nepochopitelný se jevil fakt, že pan školník Martin Krabec.
nejvíce nepořádku jsme zaregis- Všem žákům 9. třídy, především
trovali u odpočívadel, která jsou Petru Wolfovi, Radku Sehakovi
opatřena odpadkovými koši. Je a Elišce Tesařové, panu školopravdu tak těžké chovat se vůči níkovi a vedení školy děkuji
přírodě zodpovědně?
za aktivní přístup a podporu.
O svém plánu jsme informovali Měli bychom mnohem častěji
všechny dotčené organizace včet- přemýšlet o svém chování k naně městského úřadu a veřejnosti, šemu životnímu prostředí a uvěprávě proto nás docela mrzí, že domit si, že my přírodu k životu
jsme nezaznamenali sebemenší potřebujeme, ale ona nás ne.
Ing. Silvie Svobodová
náznak podpory, či pomoci. Veš-

Výstava pokračuje v muzeu
Regionální muzeum K. A.
Polánka zve na výstavu Žatec
- lazaretní město, kterou muzeum připravilo v souvislosti
s připomínkou výročí 100 let
od vypuknutí Velké války (1914
– 18). Pokud jste nestihli navštívit stejnojmennou výstavu
v Křížově vile na podzim, máte
znovu příležitost seznámit se
životem týlového lazaretního
města Žatec.
Původní výstavu jsme přesunuli do hlavní budovy muzea
a doplnili novými dobovými
trojrozměrnými předměty zapůjčenými ze soukromé sbírky
pana Martina Kloučka. Uvidíte
dobové medaile, části výstroje

rakousko-uherské armády,
unikátní dobové fotografie
a také nejnovější publikace
o Velké válce. Nebude chybět
ani didaktická aplikace – děti
si budou moci potěžkat plnou
polní a plnit nejrůznější zajímavé úkoly s pracovními listy,
které připravila naše muzejní
pedagožka. Součástí výstavy
bude křest nové muzejní brožury
o Velké válce v Žatci (v průběhu
prosince), která přinese část
prezentovaných fotografií a také
přiblíží dnes již zapomenuté
příběhy místních lidí, jak nám
je vylíčila městská kronika či
regionální tisk. Výstava potrvá
do 30. prosince 2014.
(mk)

Za Ježíškem do Afriky

Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci připravuje výstavu
s názvem Za Ježíškem do Afriky aneb Betlémy a jesličky z černého kontinentu, která začne slavnostní vernisáží v hlavní budově
muzea ve čtvrtek 27. listopadu od 17 hodin. Vernisáž zpříjemní
koledy v podání pěveckého sboru Camerata ZUŠ v Žatci.
Výstava představí africké bet- nové přírůstky např. ze včelího
lémy ze sbírky manželů Tlustých vosku, skla, vitráží, kukuřičného
z Chotěšova u Lovosic, které jsou šustí, ze dřeva, perníku atd. Dále
vyrobené z tradičních i netradič- se dozvíte o historii a vývoji
ních afrických surovin. Druhou betlémů nejen u nás, ale právě
část výstavy budou tvořit bet- i na africkém kontinentě.
lémy ze sbírky Regionálního
Výstava potrvá do 11. ledna
muzea v Žatci. Představí se 2015.

DENTÁLNÍ HYGIENA NOVĚ OTEVŘENÁ ORDINACE
JANA RŮŽIČKOVÁ DiS.
MOŽNOST OBJEDNÁNÍ – TEL. 602 306 637 • TYRŠOVA 1311, ŽATEC 43801

Tomáš Kubeš byl hostem další
cestopisné přednášky, kterou
uspořádala pro veřejnost Městská knihovna Žatec ve středu
5. listopadu. Fotograf, novinář
a cestovatel nenavštívil zdejší
knihovnu poprvé. Žateckým
návštěvníkům přijel přiblížit
například již své cesty po Africe,
Indii nebo dobrodružnou expedici do Konga. Neméně zajímavým
a neobvyklým tématem jeho
listopadové přednášky byla drsná výprava divočinou východní
Sibiře. Pomocí autentických fotografií a videí a prostřednictvím
osobních zkušeností a zážitků
přiblížil život, obyvatel a divokou přírodu této specifické země.
Zájemce o cestopisné vyprávění
čeká v letošním roce ještě přednáška Petra Nazarova o zážitcích z tříměsíčního putování
po jihozápadě USA ve středu 3.
prosince od 16 hodin. (mkž)

Řemeslná dílna

V tomto školním roce odstartovala na žatecké základní
škole nám. 28. října Řemeslná
dílna pro děti a dospělé, vedená
Mgr. Štěpánkou Šupejovou. Každý měsíc si mohou děti se svými
rodiči přijít vytvořit výrobek
z keramické hlíny, pedigu, dřeva
nebo jiného přírodního materiálu a odnést si domů vlastní
originální dekoraci. Ve středu 3.
prosince nás čeká vánoční aranžování z přírodních materiálů
a v úterý 9. 12. keramické tvoření. Projekt je realizován s podporou Ústeckého kraje. Stačí se
jen přihlásit na stránkách školy
www.zszatec.cz .

Rozloučení
Zesnulí od 18.10. - 20.11.2014:
Anna Křížová
65 let
Libuše Zajíčková
80 let
Jaroslav Konopásek
83 let
Alena Drahovzalová
80 let
Jozef Píchal
81 let
Kristina Hacková
71 let
Hana Mašková
74 let
Drahomíra Bláhová
60 let
Milada Kutřínová
87 let
Pavel Liška
54 let
Jaroslav Hýkl
78 let
Anna Němcová
61 let
Bohumil Bláha
78 let
Josef Jenč
39 let
Oldřich Kuneš
68 let
Milan Solar
66 let
Vlasta Víšková
86 let
Marie Menclová
95 let
Miluše Suchá
47 let
Emilie Jesínková
73 let
Hana Wodrážková
78 let
Marta Hrstková
90 let
Julius Tóth
54 let
František Čechura
76 let
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Městské divadlo Žatec

Digitální kino Žatec
28.11. 17:30 / 30.11. 15:00 // 6.12. 15:00 / 7.12. 15:00 /
14.12. 15:00 / 27.12. 15:00 /
TUČŇÁCI Z MADAGASKARU 3D

Animovaný / Dobrodružný / Komedie /USA/ 2014 / CZ DABING
Čtyři tučňáci z Madagaskaru přichází ve vlastním 3D filmu!
Vstupné: 120,-

28.11. 20:00 /

ŠÉFOVÉ NA ZABITÍ 2

29.11. 17:30 /

HUNGER GAMES: SÍLA VZDORU 1

Komedie / USA / 2014/ CZ titulky. Pokračování úspěšné komedie. Vstupné: 100,Dobrodružný / Drama / Sci-Fi / Thriller / USA/ 2014 / CZ Titulky
OHEŇ ZÁŘÍ JASNĚNI V TEMNOTĚ. Krveprolití může zastavit pouze Katniss.
Vstupné: 120,-

29.11. 20:00 / 30.11. 20:00 /

FALEŠNÍ POLDOVÉ

Akční / Komedie /USA/ 2014/ 104 min / CZ Titulky
KDYŽ SI VELKÝ KLUCI HRAJÍ NA POLICAJTY A NA ZLODĚJE. Vstupné: 110,-

2.12. 20:00

JESSABELLE: V TVÁŘI DÉMONA

3.12. 20:00

SEX V PAŘÍŽI

Horor / Thriller / USA / 2014 / 89 min / CZ titulky / Přístupné od 12 let
Jessie po tragické nehodě přijde o snoubence a sama zůstane ochrnutá. Aby našla
klid, nastěhuje se do starobylého domu v Louisianě, který kdysi patřil jejímu otci.
Brzy se tam však začnou dít podivné věci a Jessie najde záhadný vzkaz od své matky,
která zemřela před mnoha lety. Brzy pochopí, že tento dům je už dávno obýván
i nějakou jinou bytostí.
Vstupné: 110,Komedie / Drama / Francie/ 2014 / 116 min / CZ titulky / Přístupné od 12 let
Paříž. Láska. A samozřejmě francouzské ženy. Komedie o kariéře, dětech, lásce,
sexu a hlavně o tom, koho a co ženy chtějí....
Vstupné: 110,-

4.12. 20:00

MY 2

Drama / Romantický / Česko/ 2014 / 99 min.
Milostný příběh ze současného velkoměsta. Třicetiletá Ema (Jana Plodková) na útěku od manžela (Jiří Vyorálek) zakotví uprostřed noci u svého kadeřníka Tonyho
(Ondřej Nosálek), kterého skoro nezná. Postupně se sbližují a jejich přátelství se
mění v hlubší vztah, přestože Tonyho nespoutaný život je pro Emu často těžko
pochopitelný. Tony je gay. Rodiče Emy (Milena Steinmasslová a Luděk Sobota)
trvají na tom, aby se Ema vrátila domů.
Vstupné: 110,-

5.12. 20:00

OUIJA

Horor / USA / 2014 / 90 min. Není nic snazšího než vyvolávat duchy v domě s velmi
temnou a pohnutou minulostí.
Vstupné: 110,-

6.12. 17:30 / 7.12. 17:30 / 9.12. 17:30 / 17.12. 17:30 / JAK JSME HRÁLI ČÁRU

Komedie / Drama / Česko / 2014 / 102 min
Rodinný film se pohybuje na pomezí dramatu a komedie. Hlavním hrdinou je Petr,
chlapec, který se stal rukojm ím československého státu, protože jeho rodiče v polovině šedesátých let emigrovali do Rakouska a on nyní vyrůstá u dědy a babičky
(Milan Lasica a Libuše Šafránková).
Vstupné: 110,-

6.12. 20:00 /

SNOW FILM FEST

7.12. 20:00 /

DŘIV NEŽ PUJDU SPÁT

Digitální kino Žatec se zapojuje do celorepublikového filmového festivalu, který
je zaměřený na adrenalinové dokumenty. Všechny filmy jsou tentokrát zaměřeny
na hory, lyžování a vše co k tomu patří. Filmy budou promítány ve vysokém obrazovém
rozlišení. Diváci se mohou těšit na filmy: ARSLANBOB, HIGH TENSION, SUPERVENTION, VAYA A LA CUMBRE, Z A DO K A ZASE ZPÁTKY a mnoho dalších.
Více informací naleznete na: http://www.pohora.cz/snow-film-fest/ nebo na www.
divadlozatec.cz
Vstupné: 60,Mysteriózní / Thriller / USA / Velká Británie / Francie / Švédsko/ 2014 / 92 min /
CZ titulky / Přistupné od 12 let.
Christine při nehodě před několika lety utrpěla poškození mozku, při kterém se jí
během noci pokaždé vymaže paměť. A každé ráno...
Vstupné: 100,-

9.12. 20:00 / 12.12. 17:30 /

NÁVRAT BLBÝHO A BLBĚJŠIHO

11.12. 17:30 / 14.12. 17:30 /

MODELKY s.r.o.

Komedie /USA / 2014 / CZ Titulky. Uběhlo přesně 20 let od chvíle, kdy jsme Lloyda
s Harrym opustili, a změnilo se toho opravdu hodně – s výjimkou jejich tuposti.
Hrají: Jim Carrey, Jeff Daniels, Laurie Holden
Vstupné: 140,Komedie/Česko/ 2014 / 90 min. Dvě někdejší kamarádky, ale už 40 let nesmiřitelné
rivalky, ikony českého módního světa, si neustále vjíždějí do vlasů, dělají si naschvály,
sabotují si módní přehlídky, pomlouvají se. A předhánějí se, která objeví další Evu
Herzigovou. Když se pak na scéně objeví tvář mladičké Martiny, jež všem svou
krásou doslova vyrazí dech, svedou boj o to, která z nich ji uloví do své stáje. Která
vyhraje? Hrají: Regina Rázlová, Jiří Štěpnička, Nikol Moravcová, Martin Kraus,
Martin Písařík, Evelyna Steimarová, Aneta Krejčíková.
Vstupné: 90,-

11.12. 20:00 / 12.12. 20:00 / 14.12. 20:00 / 19.12. 20:00 /
23.12. 20:00 / 25.12. 20:00 /
HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD 3D

Dobrodružný / Fantasy /USA / Nový Zéland / 2014 / 205 min
Třetí pokračování úspěšné série filmů o Hobitovi.

17.12. 20:00 /

Vstupné: 140,-

RALUCA

Film-Noir / Krimi / Erotický / Thriller / Česko / 2014/ 80 min
Bývalý polda si některé věci ze své minulosti rozhodně nechce připomínat. Ale
připomenou mu je jiní... Pracuje jako soukromý detektiv, spí se svojí sekretářkou,
sleduje lidi za peníze. Až do chvíle, než se mu do života připlete svůdná Raluca
a otočí mu ho o 180 stupňů. Hrají: Jan Dolanský, David Novotný, Helena Dvořáková,
Malvína Pachlová, Stanislav Majer, Kristýna Frejová.
Vstupné: 100,-
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1.12. pondělí HOSPODA NA MÝTINCE

19:00

Hospoda Na mýtince je divadelní hra z repertoáru Divadla Járy Cimrmana. Autory
jsou Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak, jako spoluautor je uváděn rovněž velký
český vynálezce, filosof a dramatik Jára Cimrman. Hra měla premiéru 7. dubna
1969 v Malostranské besedě v Praze.
Stejně jako většina ostatních představení Divadla Járy Cimrmana, sestává Hospoda Na mýtince ze dvou částí – série odborných referátů, týkajících se života
a díla Járy Cimrmana a v druhé části pak ucelenějšího zpracování některého jeho
díla – v tomto případě úryvku z Cimrmanovy operety Proso (zdroj: WIKIPEDIE)
…není co dodat ….
Mimo předplatné. Opereta s výpravou a kostýmy.
Vstupné: 420,- / 410,- / 400,- Kč

3.12. středa NÁVŠTĚVA V PEKLE

10:00, 14:00

Profesor Belzebub a jeho asistentka čertice Albína Vás zvou na vzdělávací přednášku o čertech. Ve čtyřech pohádkách se dozvíte vše, co k čertům neodmyslitelně
patří, přísloví a rčení o čertech, v co se čerti proměňují, za jaké lidi se převlékají,
jaká jídla nejraději jedí, kde na zemi přebývají a kam jezdí na svatební cestu (ale
čerti se žení málokdy). Ale především, jak čerty lidi šidí, ubližují jim a skoro vždy
je napálí. A přitom čerti zajišťují ve světě spravedlnost a často lidem pomáhají.
Předplatné skupiny E,M a mimo předplatné
Pohádka pro děti.. Vstupné: 45,-Kč
www.uniart.cz / www.divadlokuba.eu

5.12. pátek

KOUZELNÉ VÁNOCE ANEB JÁ NEJSEM JEŽÍŠEK ALE KOŽÍŠEK! 8:30, 10:15

Kouzla a Vánoce patří neodmyslitelně k sobě. A v našem případě vás čekají opravdu
nezapomenutelné kouzelnické Vánoce s Pavlem Kožíškem! Vánoční speciál je plný
úžasných kouzel a legrace nejen pro děti… Po představení je pro děti připravena
autogramiáda. ..(podpisové fotografie zdarma) a fotografování s Pavlem ožíškem.
Mimo předplatné. Představení pro školy.
Vstupné: 50 ,-Kč
www.divadlokouzel.cz

8.12. pondělí VÁNOCE S KREJČÍKEM HONZOU

8:30, 10:00

Koledy a vyprávění o vánočních zvycích, o tom se děti dozví od Krejčíka Honzy
a jeho přátel – to je vánoční představení pro děti z MŠ a ZŠ.
Mimo předplatné.
Vánoční pořad pro děti. Podnájem divadla

www.divadlozatec.cz

Na Vánoce do Regionálního
muzea v Žatci

V Regionálním muzeu v Žatci můžete po celý Advent navštívit řadu zajímavých a netradičních akcí.
Na 11. prosince od 9
Tou první je výstava
v hlavní budově muzea do 17 hodin je v hlavní
Za Ježíškem do Afriky budově muzea přichysaneb Betlémy a jesličky taná praktická ukázka
z černého kontinentu, vyřezávání dřevěného
která probíhá od 27. lis- betlému. Vyřezávat bude
topadu 2014 do 11. ledna pan Jiří Šafránek z Jano2015. Gro výstavy tvoří va u Litvínova.
V pobočce Regionálníafrické betlémy ze sbírky
manželů Tlustých z Cho- ho muzea v tzv. Křížově
vile na vás čekají Panenky
těšova u Lovosic.
Ovšem, co by to bylo jako živé aneb Můj svět
za Vánoce, kde by chy- rebornů. Exponáty této
běly ryze české betlémy! netradiční výstavy pocháDruhou část výstavy proto zejí z tvorby rebornistky
tvoří betlémy ze sbírky RM paní Dagmar Němcové
Žatec, které jsou vyrobeny z Jesenice u Prahy. Tato
ze dřeva, z kukuřičného výstava potrvá do 4. 1.
šustí, ze skla, z vitráží, 2015.
ze včelího vosku, perníku
Ještě 11. prosince
a dalších materiálů. Někte- od 17:00 se v Křížově
ré z nich jste zatím v Žatci vile uskuteční adventní
neměli možnost vidět. koncert. Na violoncello
Dozvíte se přitom, jaký zahraje Olga Šelembová
je rozdíl mezi oslavami s klavírním doprovodem
Vánoc u nás a v Africe.
Hany Kocumové. Délka

programu cca 50 minut.
Vstupné předprodej 50,Kč, v den konání 60,- Kč.
Ve středu 17. prosince od 9:00 a od 10:30 se
v prostorách Křížovy vily
uskuteční „Narození Ježíška“ v podání žáků prvního stupně ZŠ Liběšice,
kteří si pro hosty připravili pásmo koled, písniček
a mluveného slova. V zahradě vily budou od 8:30
do 16:30 k vidění živá
zvířata od ZO ČSCH Žatec.
Vstupné na akce běžné, pokud není uvedeno
jinak.
Jak už se v Žatci stalo
tradicí, hlavní budova
Regionálního muzea
v Žatci zpřístupní vánoční výstavu i o Štědrém dnu, tj. 24. prosince
2014, v době od 10:00
do 16:00. Všichni návštěvníci mají „od Ježíška“ vstup zdarma.

Na kouzelný čas Adventu se připravují také pořadatelé v Dolním Poohří. Chybět nebudou jarmarky
a trhy, zajímavé výstavy a akce na památkových
objektech. Sérii předvánočních akcí odstartuje
poslední listopadový víkend slavnostní rozsvěcení
vánočních stromů a výzdob ve městech Dolního
Poohří.
Už v sobotu 29. listo- z období Vánoc bude
padu se koná tato slav- 15. prosince divákům
nost v Kadani, prová- vyprávět ve Vrchlického
zená celodenními trhy divadle režisér Zdeněk
i předáváním hornické- Troška (www.louny.eu).
ho světla svaté Barbory
Adventním jarmarkem
krušnohorskými havíři ožije o první adventní
(www.kultura-kadan.cz). neděli nádvoří zámku
O den později v neděli Krásný Dvůr, program
30. listopadu se vánoční z a č í n á v e 1 2 h o d i n
strom rozzáří na náměstí (www.krasny-dvur.cz).
v Klášterci nad Ohří, kde V neděli 30. listopadu zakulturní program s Jaro- čínají na zámku Červený
slavem Uhlířem začíná Hrádek u Jirkova netrave 14 hodin. Českou mši diční vánoční prohlídky
vánoční si můžete v kos- nazdobených zámeckých
tele vyslechnout od 18.30 interiérů, obohacené
hodin.
o varhanní a klavírní
Také Podbořany rozzáří koncerty, které se busvou vánoční výzdobu dou opakovat každou
na Masarykově náměstí adventní neděli (www.zav neděli 30. prosince. mek-cerveny-hradek.cz).
V Lounech je tento první Živý Betlém na Štědrý
závan Vánoc v neděli den chystají také na ná30. listopadu od 14,00 městí 1. máje v Chomuhodin na Mírovém ná- tově (www.eChomutov.
městí. Následující neděli cz). Adventní neděle
7. prosince se v knihovně jako z Ladových venkovotevřou vánoční dílny pro ských obrázků vás čekají
děti i dospělé a na Míro- ve skanzenu Stará Ves
vé náměstí dorazí zná- u zooparku v Chomutomý červený kamion se vě. Vždy od 14 hodin je
Santa Clausem. Příhody pro děti připravena po-

hádka a adventní dílny,
21. prosince pak navíc
s možností přinést nadílku pro zvířata v zooparku (www.zoopark.cz).
Trochu jiný svět Vánoc
přiblíží výstava v hlavní
budově žateckého regionálního muzea, nazvaná
Za Ježíškem do Afriky.
Od 27. listopadu až
do 11. ledna příštího
roku představí návštěvníkům betlémy z černého
kontinentu (www.muzeumzatec.cz).
Adventní setkání
na zámku Nový Hrad
v Jimlíně se bude konat v sobotu 6. prosince od 10 do 17 hodin.
Rodiny s dětmi pobaví
čerti, muzikanti na chůdách a Václav Upír Krejčí
(www.zameknovyhrad.
cz). Jedinečnou možnost nahlédnout do nově
opravené kaple zámku
Stekník budou mít návštěvníci 12. prosince,
kdy se tam od 17 hodin
koná vánoční koncert
žáků ZUŠ Žatec (www.
zamek-steknik.cz). Příchod nového roku můžete
oslavit v Žatci, kde připravují společné oslavy
na Náměstí Svobody 31.
prosince.
Kateřina Táborská

Adventní čas v Dolním Poohří

Svěcená má limit pro MS v Kataru

V Brně pokračoval o víkendu 15.-16.11. Český
pohár v plavání VIII. Kolem za účasti tří současně
nejlepších plavců Jazzmanů Žatec.
Lucka Svěcená opět stla- tu mu chyběly více než
čila svá letošní minima 4 vteřiny.
David Urban podal
na motýlkových tratích
a v poměrně těžké zahra- v Brně také kvalitní výkon
niční konkurenci vybojo- a dokázal se na 100 m volvala na 50 m motýlkem ným způsobem probojovat
skvělé 2. místo a na 100 m do finále. V něm ovšem
schytal, od pozdějšího vímotýlkem 3. místo.
Antonín Svěcený měl těze, několik „vln“ a časem
poslední šanci pokusit se 51:17 obsadil 6. místo.
Lucka Svěcená si těsplnit limit na MS dospělých. Bohužel mu 200 m mito závody naposledy
prsa nevyšlo dle vlastních vyzkoušela svou formu
představ a časem 2:14.39 a za tři týdny ji čeká MS
obsadil 5. místo a do limi- v Kataru. Karel Urban

První aquatlon v Žatci

Vítězem žateckého aquatlonu byli všichni, kteří
dokončili závod v jeho prvním ročníku. Konal se 8.
listopadu 2014 a obsahoval disciplíny Plavání a běh.
Za mimořádné účasti zdárně první takový závíce než 70 závodníků vod ve věku 5 let! Nejvšech věkových kate- starší účastnicí byla pak
gorií odstartoval v 10 žatecká vytrvalkyně Natahodin v žateckém bazénu. ša Slavíková. Nejrychlejší
Plavalo se dle katego- ze všech v kategorii žen
rií od 25 m po 400 m byla Eliška Korbášová,
a od 13 hodin na atle- z mužů pak jednoznačtickém stadionu Mlá- ně žatecký triatlet Filip
dí se běhalo (od 250 m Urban.
Velké poděkování zado 3 km). Součet obou
časů rozhodoval o celko- slouží Dr. Miroslav Urvém umístění závodníků. ban, který s tímto náNejmladší účastníce Kač- padem přišel a také jej
ka Paymová dokončila zdárně uskutečnil. (jk)

Výborné mladé volejbalistky

Mladší žákyně VK Sever Žatec navázaly v prvním
kole čtyřkového minivolejbalu na dobré výkony
z kvalifikačního turnaje.
Naše družstva B a C hrajícími spoluhráčkami
složené z mladších dí- vynikala svým výkonem
vek se statečně poprala Klára Weidischová.
Ještě lépe si vedlo naše
se staršími soupeřkami
ve III. lize KP. Oba týmy „áčko“ ve II. lize. Díky
dokázaly přesvědčivě pře- obětavé kolektivní hře
hrát děvčata z Ústí nad postupně dokázaly porazit
Labem, bohužel však soupeřky z Teplic, Ervěnic
shodně podlehly Čížko- a Děčína, turnaj vyhrály
vicím. Obsadily tak v tur- místo a v příštím kole bunaji 2. druhé a 3. místo dou startovat v I. lize KP
a v soutěži se bez obtíží mezi pěti nejlepšími týmy
(kk)
udržely. Mezi výborně ústeckého kraje.

Fotbal přes zimu nespí

Po skončení podzimní části všech soutěží týmů
Slavoje pokračuje fotbal i v zimním období dalšími
aktivitami.
Nejžhavější novinkou S rodiči se mohou hlásit
je, že družstva už mohou od 16.30 h. každé úterý
trénovat na nové umělé v 3. ZŠ a čtvrtek v hale
trávě za řekou, kde se Severu. Slavoj má zájem
plánují i zimní turna- i o začínající trenéry.
je (muži, dorost, žáci)
Fotbalista roku 2014.
a přípravná utkání včetně Připravuje se VI. ročSilvestrovského loučení. ník ankety jako vždy se
FK Slavoj Žatec zve slavnostním vyhlášením
nejmladší zájemce o fot- nejlepších 6. prosince
bal do nově zakláda- 2014. Více na www.slaných družstev přípravek. vojzatec.cz
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V japonské přesile
vybojovala Cífková bronz

Šťastní kickboxeři G-Titánů Žatec po nedávném MS v Praze - zleva bronzový
David Meduna v kategorii lowkick -81, mistr světa Hany Greisiger v K1, jeho
otec, majitel a kouč klubu Honza Greisiger a David Nekola.

Hany Greisiger se stal mistrem světa
Na MS v kickboxu získal v jiné kategorii Meduna ještě bronz
Obrovský úspěch české reprezentaci a G-Titánům
přinesla velká žatecká naděje Hany Greisiger, který
byl za ČR nominován do nejobsazenější mužské
kategorie K1 -81kg na Mistrovství světa v kickboxu, které se konalo v polovině listopadu v Praze.
Na MS světové kick- hrál z rozdílem několika
boxerská federace WKF málo bodů. V této méně
v Praze ve Sparta Areně obsazené kategorii dosábyli ze žateckého klu- hl Meduna poté na pěkné
bu nominováni David 3. místo.
Hanymu přisoudil los
Nekola, David Meduna
a Hany Greisiger. Ne- dalšího Francouze René
kolovi v kategorii K1 Dione. Ten sice byl lepší
do 67kg nešťastný los v 1. kole, ale ve druhém
přiřkl tvrdého Francouze kole Greisiger Francouze
Alexe Baskima, který se dotahoval a poslal ho
výborně pohyboval a roz- k zemi kopem do hlakopával Nekolovi levou vy. Oba upadli, na rozdíl
nohu. Ve 3. kole naskočil od soupeře Hany odchází
tvrdý zadní direkt, který do bílého rohu a Francouz
Nekolu poslal do počítá- zůstává ležet a je odponí se zlomeným nosem čítán! V semifinále čeká
a tím Nekolu vyřadil. na Greisigera slovenský
Tento Francouz vyhrál reprezentant Tomáš Gut,
nakonec celou kategorii, který je velice nepříjemný
pro Davida byla smůla, že soupeř s ocelovou bradou.
ho dostal hned na úvod. Konečný verdikt rozhodTaké Meduna v kate- čích je těsně pro českého
gorii lowkick -81kg měl reprezentanta. Ve finále
za soupeře Francouze za dva dny se střetne
Paul Versalia, s nímž pro- s vítězem druhé pyramidy.

Holandan Fernando Nogueira je představitel holandské školy, na styl K1
nejlepší v Evropě. Hned
v prvním kole po několika
kombinacích Greisiger
Noguieru tvrdě natrefoval
a přetáhl diktát zápasu
na svoji stranu. První kolo
vyhrál na body, ve druhém kole dokonce posílá direktem Holandana
k zemi. Třetí kolo je již
pod vedením Greisigera,
který kolem Holanďana
lehce krouží, tvrdě ho
trefuje a zápas tak končí
jednoznačně ve prospěch
českého reprezentanta
3:0. Hany Greisiger se tak
stává Mistrem světa v K1
do 81kg!
Česká reprezentaci
a město Žatec získává
obrovský úspěch titulem světového šampiona.
Tímto klub G-Titán děkuje za finanční podporu,
která nebyla zbytečná,
Ústeckému kraji a městu
Žatec.
Láďa Blail

Tečkou byly neproměněné penalty

Po předchozích dvou domácích výhrách shodnými
výsledky 4:0 padly u Ohře i v závěrečném utkání
podzimu čtyři branky, ale po remíze s Krupkou
2:2 fotbalisté Slavoje Žatec získali jen bod. O další
dva se připravili zbytečně inkasovaným gólem v 85.
minutě a nakonec o ten zbývající nevydařeným
penaltovým rozstřelem. Ziskem sedmi bodů tak
přezimují v divizi na posledním místě.
n Žatec - Krupka 2:2, vyrovnal exlounský Watzna pen. 2:3 (1:1)
ka. I když další branku doSlavoj hrál bez potresta- mácích sudí neuznali pro
ného Strnada a zraněného odpískaný ofsajd, Belán
Bednáře, navíc s chybující po narážečce Bešíka dorozehrávkou po získání stal opět Slavoj do vedení,
míče. Hosté z toho vytě- o které však přišli v sažili jen nastřelené břevno. motném závěru po chybné
Domácí šli brzy do vedení, rozehrávce Houdka, kdy
tentokrát v 11. po střele bránili nadějný stav. DiBelána z těžkého úhlu. váci tak poprvé viděli peDo poločasu hosté po- naltový rozstřel. Všech 10
trestali další zaváhání, exekutorů v základní části

bylo úspěšných (za Žatec
Heinc, J. Hynek, Tretyak, Klíma, A. Hynek),
v pokračování se krupský
Bačkovský netrefil mezi
tyče, ale domácímu Hassmanovi střelu kryl Prokeš
a Vl. Hynek nastřelil jen
břevno.
Branky: 11. a 56. Belán - 29. Watzka, 85. Valenta, rozhodující PK
Šístek. Rozhodčí Tvrdík,
ŽK 1:1, 150 diváků
Slavoj: Aschenbrenner
- Sýs, Heinc, Houdek, A.
Hynek - Bešík - Hassman, Rezek (46. V. Hynek), J. Hynek, Rosendo
(46. Tretyak) - Belán
(81. Klíma)
(jak)

Vynikající úspěch českého karate na MS v Tokiu
zařídila závodnice Žatce
Žatecká karatistka Petra ly zastoupení. Teprve
Cífková vstoupila minu- tam Petra skončila, když
lý měsíc do dějin karate v boji o finále narazila
v Japonsku, kde se konalo na pozdější mistryni světa
mistrovství světa (pořádá Satomi Taguchi. Byla to
se jednou za 3 roky). „Pet- jediná prohra na MS,
ra vybojovala v kumite neboť Petra ještě předtím
žen bez rozdílu hmotnosti vybojovala za ČR vítězně
senzační bronzovou me- utkání v soutěži družstev
daili, která je současně proti Číně a Argentině.
první pro ČR v seniorské
„Porazit Japonce v Tokategorii a teprve 12. me- kiu je neskutečně těždailí (od roku 1977) pro ké, protože rozhodčí jim
nejaponskou závodnici,“ všechno mávají. I naporadoval se žatecký trenér sledy v Thajsku, kde se
Rudolf Šianský.
dařilo našemu Lukášovi
V Tokiu startovalo v ka- Frýdeckému (5.místo), to
tegorii bez rozdílu vah bylo hrozně vidět,“ doplcelkem 63 karatistek. ňuje bývalý reprezentant
Cífková postupně pora- a mnohonásobný mistr
zila závodnice Ruska, ČR Rudolf Šianský.
USA a Anglie, aby po„Petra je navržena
stoupila mezi 8 nejlepších na miss sympatie na Noci

do čtvrtfinále. Favoritkami byly pochopitelně
Japonky, které obsadily
v této fázi polovinu míst,
dále tam bylo po jedné závodnici ze Srbska,
Jihoafrické republiky,
Norska a ČR.
Závěrečný den šampionátu se bojovalo na centrálním vyvýšeném tatami.
Žatecká karatistka pak
vyřadila domácí soupeřku Mari Hirose výhrou
2:1 na body a postoupila
do semifinále, kde už
vedle Petry jiné státy
kromě Japonek nemě-

mistrů, která se koná
6.12. v Praze. Ještě se
dá hlasovat na stránce:
http://www.nocmistru.
cz/miss-2014
Já tam v roce 2010
dostal cenu Fair play
a Honza Tuček v roce
2009 cenu Krále noci
mistrů. Jsou čtyři hlavní
kategorie napříč všem
bojovým uměními včetně boxu i kulturistiky.
Organizuje to Česká unie
bojových umění, která
sdružuje na čtyřicet bojových sportů,“ doplnil
trenér Šianský.
(jak)

Žáci Severu mezi nejlepšími

Třetí bodovací turnaj
mladých stolních tenistů
našeho kraje se uskutečnil
8. 11. v Litoměřicích. V kategorii starších žáků se celá
trojice závodníků Severu
Žatec probojovala do finálové šestnáctky - Svoboda
skončil na 11. místě, Urbá-

nek byl čtvrtý a Filip Karbula si zopakoval vítězství
z Chomutova. V semifinále
porazil domácího Skokana
3:1 a ve finále favorizovaného Míta z Teplic rovněž 3:1.
Svoje postavení jedničky
potvrdil vítězství s Urbánkem ve čtyhře.
(js)
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