žatecký

zpravodaj
číslo 3, 20. února 2014

dříve Žatecký týdeník

městského úřadu |www.mesto-zatec.cz

V čísle:

5

Úspěch
města v péči
o památky

7
8

Nabídka
jarních
akcí

Slavoj se
připravuje na
sezónu

Křeslo dárců krve v novém zařízení si první u Simony Hašlarové vyzkoušel místostarosta města Žatce a držitel bronzové
Janského plakety Jan Novotný.

Dárci krve se
konečně dočkali
Od konce února již dárci
krve z Žatecka nebudou muset
jezdit kvůli odběrům do sousedních měst, což kromě časové
náročnosti odrazovalo i nové
zájemce o dobrovolné dárcovství. Ve zdejší poliklinice se
totiž v pátek konalo slavnostní
otevření nového transfuzního
odběrového centra za účasti
představitelů města, kraje,
lékařů zdejší Nemocnice s poliklinikou a dalších hostů.
Mezi nimi byla i primářka
transfuzního oddělení Vinohradské nemocnice, či ředitel
Nemocnice Kadaň, které čeká
společně s žateckým zařízením v této oblasti prohloubení
dosavadní spolupráce. „Pro
nás je důležité, nejen že jsme
usnadnili přístup k odběrům

velkému potencionálnímu počtu
dárců na Žatecku, ale také že se
rozšíří naše portfolio krevních
zásob. Pozitivní by měla být
také ekonomická stránka,“ uvedl ředitel žatecké NsP Čestmír
Novák. Odběrné místo bylo vybudováno za 1,6 milionu korun
převážně z vlastních zdrojů.
No v é z a ř í z e n í , k t e r é j e
ve vstupní budově žatecké
polikliniky (nad vchodem v 1.
patře naproti rentgenu), navštívilo a prohlédlo si již v právních
dvou Dnech otevřených dveří
množství lidí. Mezi prvními zájemci o dárcovství jsou i žatečtí
vojáci. Běžný pracovní režim
zde začne v úterý 25. února,
pro odběry krve jsou vyhrazeny
dny úterý a čtvrtek od 7 do 8.30
hodin.
(jak)

Ing. Helenu
Šmerákovou,
vedoucí
odboru
vnitřních věcí
MěÚ Žatec:
Proč byla
instalována nová elektronická úřední deska na budově
radnice?
n Elektronická úřední deska
byla zřízena jako nová služba
občanům. Občan si zde může
zobrazit nejen úřední desku, ale
také oficiální stránky městského
úřadu.
Fyzické úřední desky, umístěné
na Kruhovém náměstí v Žatci,
již nedisponují dostatečnou kapacitou a budou k 30. 4. 2014
zrušeny. Fyzické úřední desky
zůstanou i nadále umístěné
ve vestibulu radnice.

Foto Jar. Kubíček

3

Podpora
sociálního
programu

Foto Jaroslav Kubíček

Otázka pro

Poslední úpravy na nově instalované elektronické desce
na budově radnice na nám.
Svobody vedle infocentra dokončuje Karel Vávra.
Nové zařízení má nepřetržitý
provoz.
1

Ředitelka Mateřské školy Žatec,
U Jezu 2903, okres Louny, v dohodě s Městem Žatec

vyhlašuje termín a dobu pro podání žádostí
o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

od školního roku 2014/2015
Uskuteční se ve dnech

ÚTERÝ 8. dubna 2014 od 8,00 do 13,00 hodin
STŘEDA 9. dubna 2014 od 8,00 do 13,00 hodin
v budově mateřské školy U Jezu

Zápis se stanovuje v souladu s ustanovením § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. (školský zákon). Rodiče nebo zákonní
zástupci, kteří zapisují dítě do mateřské školy, předloží svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte.
Žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2014/2015 můžete najít
na webových stránkách www.msujezu.cz.

Město Žatec, Městský úřad Žatec,
zastoupený tajemníkem,

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou:

pracovník/pracovnice podatelny
Místo výkonu práce: Městský úřad Žatec
Platové zařazení (dle zákona č. 262/2006 Sb., NV č. 564/2006 Sb. v platném znění): platová třída 7
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
 státní občanství České republiky, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt na území ČR,
 minimální věk 18 let,
 způsobilost k právním úkonům,
 morální a trestná bezúhonnost,
 znalost jednacího jazyka – češtiny (u cizích státních příslušníků s trvalým pobytem v ČR).
Ostatní předpoklady:
 středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou,
 ovládání PC (Microsoft Word a Excel, eM Client),
 výhodou znalost spisové služby GINIS,
 znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích; zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů; zákona č. 500/2004 Sb., správní řád; zákona
č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů; zákona č. 300/2008 Sb.,
o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů; vyhlášky č. 259/2012 Sb.,
o podrobnostech výkonu spisové služby; vyhlášky č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění
autorizované konverze dokumentů; vyhlášky č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání
a provozování informačního systému datových schránek,
 flexibilita, samostatnost,
 řidičský průkaz skupiny B,
 předpokládaný nástup 01.04.2014.
Uchazeč o zařazení do výběrového řízení podá na Městský úřad Žatec písemnou přihlášku, která bude
obsahovat tyto náležitosti:
Název pracovní pozice, jméno a příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu,
telefonické spojení, e-mailovou adresu, č. občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, číslo
řidičského průkazu, datum a podpis.

Dětmarova kronika
ve vztahu k výročí

Regionální muzeum připravilo
přednášku s profesorem Slámou
Jak došlo k významné události,
že se Žatec poprvé objevil v písemných pramenech již v roce 1004,
bylo téma přednášky v rámci cyklu
Náš host, kterou připravilo v rámci letošních oslav města Regionální
muzeum Žatec. Dychtiví zájemci
se minulý čtvrtek více dozvěděli
přímo od předního českého znalce,
Prof. PhDr. Jiřího Slámy, CSc.,
který měl v Křížově vile přednášku
nazvanou Počátky Žatce v raném
středověku.
Dokumentem, uvádějícím město do středoevropských dějin, je
kronika Dětmara Merseburského
(napsaná 1012 – 1018), který
zaznamenal události té doby. Jako
císařův důvěrník při tom těžil ze
znalostí situace přímo u císaře
Jindřicha II., jenž přispěchal
na pomoc knížeti Jaromírovi proti
polské posádce Boleslava Chrabrého, která obsadila Žatec. Další
informace o Žatecku v pozdější
Kosmově kronice podle historiků
nemají takovou věrohodnost.
„Originál Dětmarovy kroniky
byl sice zničen v únoru roku
1945 při bombardování Drážďan,
ale naštěstí se uchovala faksimile pořízená roku 1905. V roce
2008 vyšla kronika poprvé v českém překladu i u nás,“ doplnil
informace pracovník muzea Petr
Holodňák. „Profesor Sláma zasvětil celou svou odbornou kariéru
studiu dějin raného středověku
a kromě bohaté pedagogické činnosti na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy je autorem početné
řady monografií i dílčích studií
na téma počátků českého státu.“
(jak)

K přihlášce budou připojeny tyto doklady:
 strukturovaný životopis,
 ověřený doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 výpis z evidence Rejstříku trestů FO ne starší než 3 měsíce.
Písemné přihlášky včetně příloh doručí uchazeč na adresu:
Městský úřad Žatec
Odbor vnitřních věcí - k rukám personalistky
nám. Svobody 1, 438 24 Žatec
nebo osobně prostřednictvím podatelny Městského úřadu Žatec k rukám personalistky nejpozději do
07.03.2014 do 14.30 hod. Přihlášky doručené po tomto datu budou vyřazeny.
Obálku označte heslem „výběrové řízení – pracovník/pracovnice podatelny“.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv v jeho průběhu toto výběrové řízení zrušit.
Přihláška k výběrovému řízení včetně příloh nebude 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.
V Žatci dne 13. února 2014
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Nově v prodeji je na Turistickém informačním centru
v budově radnice výroční turistická známka, kterou Město Žatec vydalo u příležitosti
1010 let od první písemné
zmínky. Cena této turistické
známky je 30 Kč.

Kdy vyjde Žatecký
zpravodaj
V letošním roce bychom opět
rádi pravidelně uveřejňovali
v Žateckém zpravodaji tématické
články o tom, co významného se
v jednotlivých oblastech podařilo
úspěšně realizovat v období
2011-2013 a co se připravuje
na rok 2014. Cílem těchto článků je ukázat široké veřejnosti
v Žatci i jeho regionu, že se
společně daří vybudovat něco
pozitivního, co má navíc i oporu
v dlouhodobých vizích města.
Pro všechny tyto informace
bude spojujícím bodem motto
a logo „Žatec srdce regionu“,
které je metou našeho snažení.
V dalších číslech se můžete těšit
na informace z oblasti investic,
životního prostředí, dopravy
a další. Případné reakce můžete
směřovat na adresu redakce
zpravodaj@mesto-zatec.cz.
Projekty v rámci Komunitního
plánování jsou opět tady
Komunitní plánování je proces,
který v Žatci funguje již od roku
2006.
Díky němu v Žatci víme, které
sociální služby potřebují např.
senioři, zdravotně postižení
nebo rodiny s dětmi. Plánování
nijak nesouvisí s poskytováním
sociálních dávek, nebo bydlením
tzv. nepřizpůsobivých občanů.
Město Žatec každoročně vyhlašuje dotační řízení na podporu projektů realizovaných
v souladu s Komunitním plánem

sociálních a souvisejících služeb. Projektů
rok od roku přibývá
a rámci města jsou
určitě „vidět“.
V roce 2013 bylo
podpořeno 26 projektů, na které bylo
rozděleno celkem 525
tisíc Kč.
A kdo že byl podpořen?: Fond ohrožených
dětí, občanské sdružení Mosty, MŠ speciální, Kamarád LORM, Roztančená kolečka, Rodinné centrum
Sedmikráska, SPCCH Žatec,
Arnika, Domov pro seniory, Maltézská pomoc, o. p. s., Vzdělávací
centrum Podkrušnohoří, Funky
Monkey, dobrovolnické centrum
Levandule a další. V návaznosti
na tyto projekty byl v roce 2013
pořádán Měsíc pro rodinu, který přinesl mnoho zajímavých
akcí nejen pro rodiny s dětmi.
Za vzpomínku stojí vytvoření
největší křídové kresby v Žatci
v rámci této akce. Během celého roku probíhaly i další akce
např. vědomosti vzdělávání pro
seniory v oblasti cizích jazyků
a počítačové gramotnosti, cvičení pro zdravotně postižené,
pomoc osamělým seniorům,
dobrovolnická práce v nemocnici a mnoho dalších.
Také letos je vyhlášen dotační
titul na podporu těchto zajíma-

Žádosti o finanční
příspěvky na rok 2014

MěÚ Žatec v rámci schváleného rozpočtu města přijímá
žádosti o finanční příspěvky od sportovních a ostatních
organizací, sdružujících občany, děti, důchodce a zdravotně
postižené občany pro rok 2014.
V letošním roce čeká město vých stránkách Města Žatce
Žatec významné výročí, a to (www.mesto-zatec.cz – Žá1010 let od první písemné dosti a formuláře – Finanční
zmínky o městě. Rádi by- odbor).
Řádně vyplněné žádosti odechom, aby se akce pořádané
ve městě, pokud možno nesly vzdejte nejpozději do pátku
v daném roce v tomto duchu. 28. 2. 2014 v podatelně MěÚ
Rada města Žatec bude též Žatec nebo přímo na Finančpři schvalování příspěvků ním odboru MěÚ Žatec.
Pokud Vaše akce splňuje
přihlížet k inovativnosti a návaznosti na téma výročí 1010 specifika požadované Ústeclet od první písemné zmínky kým krajem, tak se můžete
pokusit o získání finančního
o Žatci.
Formulář žádostí je možno příspěvku také z rozpočtu
od 10.1. vyzvednout na in- kraje. Bližší info od 10.1.2014
formacích MěÚ Žatec, na fi- na: www.kr-ustecky.cz
Těšíme se na další úspěšnou
nančním odboru MěÚ Žatec
nebo stáhnout na interneto- spolupráci nejen v roce 2014.

č. 4
6. 4. 2014
č. 5 20. 3. 2014
č. 6
3. 4. 2014
č. 7 17. 4. 2014
Uzávěrky vždy týden před
uvedenými termíny.

Mimořádný
úřední den

vých a potřebných projektů.
Uzávěrka je 28.2.2014 a zájemci se více dozví na webových
stránkách města v sekci žádosti/
formuláře/odbor sociálních věcí/
komunitní plánování, nebo u vedoucího odboru sociálních věcí
Mgr. Petra Antoniho na telefonním čísle 415 736 400.

Dne 01.03.2014 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.

Na dvou veletrzích v Německu v posledních třech týdnech
zaujala návštěvníky prezentace města Žatce.

Prezentace Žatce na veletrzích
cestovního ruchu

Město Žatec se již potřetí úspěšně prezentovalo na veletrhu cestovního ruchu Dresdner Reisemarkt, který proběhl ve dnech 31.
ledna až 2. února 2014 v Drážďanech, poté následoval ve dnech
5. 2. - 9. 2. 2014 veletrh Reisen v Hamburgu.
Hlavní nabídkou pro návštěv- potenciálních turistů.
V únoru a březnu bude násleníky žateckého pultu byla regionální turistická slevová karta dovat prezentace Žatce na dal4K, přehled akcí k výročí 1010 ších veletrzích, a to na největším
od první písemné zmínky, včetně veletrhu v České republice Hooblíbené Dočesné, kandidatura liday World Praha, který začíná
města na seznam UNESCO 20. února. Další prezentace
a muzejní expozice našeho proběhne na veletrzích v Ostravě
královského města. Prezentace a Jablonci nad Nisou. Poděkováproběhla společně i s Destinační ní za podporu výstavních akcí
agenturou Dolní Poohří na stán- patří Chrámu Chmele a Piva
ku agentury Czechtourism a se- a Žateckému pivovaru.
(ic)
tkala se zájmem několika tisíců
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Projekt „Aktivní padesátka“
po dvou letech končí úspěchem

Od roku 2012 realizuje Vzdělávací centrum Podkrušnohoří
v Žatci a Lounech projekt „Aktivní padesátka pokračuje“,
který je financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Projekt určený pro nezaměst- čovat v práci u zaměstnavatelů
nané osoby nad 50 let v současné i nadále. Po celou dobu projektu
době úspěšně končí. Od samého účastníkům při hledání zaměstzačátku byl o aktivity projektu nání intenzivně pomáhala paní
ze strany nezaměstnaných velký Irena Kadeřábková na pozici
zájem. Celkem do něj vstou- podpůrného asistenta. Hlavně
pilo 131 lidí bez práce. Ti se díky její práci se podařilo najít
nejprve účastnili motivačního zaměstnání dalším 48 účastnímodulu a poté si mohli zvýšit kům projektu.
kvalifikaci v rekvalifikačních
Výsledky projektu nás těší
kurzech – Základy práce na po- a opět potvrzují, že při hledání
čítači, Skladník, Vysokozdvižný zaměstnání je nutná aktivita
vozík, Hospodyně, Pečovatelka nezaměstnaných, která s pomocí
o děti od 3 do 15 let, Pracovník druhých může vést k cíli – tj.
v sociálních službách. Někteří k nalezení vhodného pracovního
frekventanti využili možnosti místa. Ze 131 nezaměstnaných
a absolvovali dva rekvalifikační se vrátilo zpět na trh práce 63
kurzy, nakonec jsme udělili 128 osob – tj. 48%.
osvědčení o úspěšném složení
Výsledky projektu budeme
závěrečných zkoušek.
prezentovat na Závěrečném
Velkým kladem projektu byla semináři 25. 2. 2014 od 14,00
pracovní místa s příspěvkem hodin v Žatci v zasedací místna úhradu mzdových nákladů nosti firmy SELLI s.r.o - Mazaměstnavatelům - po dobu 6 sarykova 745, 438 01 Žatec.
měsíců. Na tato dotovaná pra- Srdečně na poslední setkání
covní místa nastoupilo 15 osob zveme pracovníky úřadů práce,
a někteří mají možnost pokra- zaměstnavatele, média, lektory…

Na vlně zážitků po Dolním Poohří

Nový propagační materiál s názvem „Na vlně zážitků po Dolním
Poohří“ vydala Destinační agentura Dolní Poohří na začátku
letošního roku.
Brožura slouží jako inspirace pro nadcházející turistickou
k návštěvě zajímavostí Dolní- sezonu.
ho Poohří a to jak turistům,
Kromě této publikace najdete
tak místním občanům. Na 28 v infocentrech i další nové matestránkách se prezentuje 12 riály, které vydal Odbor dopravy
atraktivit z oblasti Klášterecka, Krajského úřadu Ústeckého
Kadaňska, Žatecka, Lounska, kraje a to Jízdní řád a mapu
Postoloprtska, Podbořanska, sítě linek veřejné dopravy v ÚsChomutovska a Jirkovska. Pub- teckém kraji.
likaci získáte na všech infocenTak neseďte doma a vydejte
trech Dolního Poohří nebo si ji se na „Vlně zážitků i poznání
můžete prohlédnout a stáhnout do Dolního Poohří“ na výlet.
na webových stránkách www.
Libuše Novotná Pokorná
dolnipoohri.eu/ke-stazeni/. Již
ředitelka Destinační agentury
nyní připravujeme další vydání
Dolní Poohří
této zážitkové brožury, aby
Mobil: +420 731 086 714
stejně jako letos byla připravena
E-mail: info@dolnipoohri.eu

Foto Tomáš Trégl

KAŽDÝ PRODEJCE ALKOHOLU
MUSÍ ŽÁDAT O KONCESI

Úspěšný trenér Jiří Karas předává místostarostovi Janu
Novotnému kalendář žateckých plavců.

Město ocenilo úspěšné plavce a trenéry

Před desítkou let je nikdo neznal, ale dnes už jsou jejich jména
a výkony ozdobou všech plaveckých soutěží, na kterých startují
nejen u nás, ale i v zahraničí. Proto došlo 12. února na přátelské
setkání vedení města s jeho skvělými reprezentanty v zasedacím
sále radnice.
Místostarosta města Žatce Jan třeba medailistka z mistrovství
Novotný poděkoval všem pří- světa Lucie Svěcená či repretomným nadšencům kolem zentant David Urban a medaižateckého plavání za skvělé listé z mistrovství ČR Dominik
sportovní výsledky a výbornou Červenka, Marie Hnízdilová,
reprezentaci královského města Kristian Balon a další úspěšní
nejen v České republice, ale či začínající plavci. Součástí
i ve světě. Ocenění a malý dárek setkání byla také prezentace,
si odnesli všichni zúčastnění ze které bylo patrno, že město
včetně trenérů Jiřího Karase, Žatec podporuje velmi solidně
Karla Urbana, Martina Dvořáka, sport, ať už se to týká příspěvků
Ondřeje Paymy a dalších trenérů na činnost, energie či investičnía trenérek. Za plavce SK Jazz- mi akcemi do nových sportovišť
mani Žatec na setkání dorazila či oprav sportovních areálů.
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Dnem 17.října 2013 nabyla účinnosti novela živnostenského zákona (provedená zákonem č. 309/2013 Sb.), která kromě jiného
nově reguluje prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.
Úprava se vztahuje na všechny „Hostinská činnost“ mohou
podnikatele, kteří se zabývají pokračovat v provozování prodistribucí a prodejem lihovin deje na základě živnostenského
v obchodě (ale např. i prodej oprávnění po dobu 6 měsíců,
grogu v cukrárně) i na ty, kteří li- ode dne nabytí účinnosti tohoto
hoviny prodávají v restauračních zákona.
zařízeních, případně i v doprav2) Žádosti o koncesi podané
ních prostředcích.
podle přechodných ustanovení
Pro plynulý přechod podnikání nepodléhají správnímu poplatze stávající úpravy na novou ku (změna je vyvolaná změnou
právní úpravu byla přijata pře- zákona).
chodná ustanovení:
Pokud do 17.4.2014 nepožáda1) Stávající podnikatelé, kteří jí podnikatelé o koncesi, přijdou
již vlastní koncesi na „Výrobu o možnost jejího bezplatného
a úpravu kvasného lihu, kon- získání a současně o možnost
zumního lihu, lihovin a ostat- prodeje lihu. V případě, že buních alkoholických nápojů“ dou v prodeji lihovin pokračovat
(a mají provozovnu pro zajištění bez platné koncese, dopustí se
prodeje lihovin na jiné adrese neoprávněného podnikání.
než výrobní provozovnu) a ti
Za lihovinu je považován alpodnikatelé, kteří prodávali koholický nápoj určený k lidské
lihoviny v rámci oboru živnosti spotřebě o minimálním obsahu
volné „Velkoobchod a maloob- etanolu 15% objemových jedchod“ nebo živnosti řemeslné notek (vše kromě piva a vína).

Inzerce  
n Dlouhodobě pronajmu
pozemek 2300 m2 vedle bývalé
čerpací stanice Shell směr Praha. Vhodné na autobazar, parkovací plochu. Oploceno, 2 vjezdy.
Kontakt: 608125155
n Prodám byt 3+1 (72 m2)
v Deštnici. Částečně zrekonstruovaný, plastová okna, ústřední
vytápění, autobusové a vlakové
spojení. V obci je obchod, hospoda, nově vybudované dětské
hřiště. RK ne. Cena: 200 000,Kč tel: 603545876
n Nabízíme k prodeji byt
v osobním vlastnictví 1+1. Byt
se nachází v přízemí panelového
domu. Cena 290000,- Kč. Možnost hypotéky. Více na http://
www.bezrealitky.cz /nemovitosti-byty-domy/ 278913-nabidka-prodej-bytu-v-zahradach-zatec
n PRONAJMEME KRÁSNÝ
BYT výdělečně činným zájemcům v 1. patře secesního domu
v Husově ulici (nad muzeem)
v Žatci. 130 m2, 1 + 4 + 3 komory, sklep, dílna 26 m2, přístřešek pro auto, zahrada 1000
m2 s ovocnými stromy a keři,
pískoviště, možnost neomezeně
pěstovat zeleninu, mít bazén.
Vytápění plynem i pevnými palivy - velký prostor k uskladnění dřeva. Nájemné 8.000 Kč +
energie. Kauce 8.000 Kč. Tel.:
604 237 669
n Pronajmu byt v Žatci
u gymnázia 1+2 (60 m2), vybavený (lednice, televize, nábytek).
Nájem 4000 Kč + služby. Kontakt 605022568
n Pronajmu byt v Žatci

u gymnázia 1+3 s balkónem
(77 m2). Nájem 4990Kč + služby. Kontakt 605022568
n Prodám byt 3+1 (81 m2)
v osobním vlastnictví, přízemí,
klidná lokalita – ulice Vol. Čechů. Tel.: 722 077 256
n Povinné ručení je povinné, ale to ještě neznamená,
že musí být drahé. Vypočet
zcela zdarma u Allianz, AXA,
ČPOJ, ČPP, ČSOB, Generali,
Kooperativa, Uniqa, Wüstenrot. Výběr je na Vás. Tel.:
775 878 295.
n Hledáme externího servisního technika balících
strojů (práce na ŽL). Podmínka: vyhláška č. 50, vlastní
automobil, flexibilita. Možnost proškolení. Jedná se
o přibližný měsíční úvazek
cca 20 hod/měsíc, nárazová
práce, servis nutný do 48 hodin. Více informací po osobní
dohodě. Tel: 725 571 759
n Prodám byt 3+1 v zatepleném panelovém domě v podměstí, 7. patro, v osobním vlastnictví, 65 m2, sklepní kóje, lodžie, plastová okna, zděné jádro,
kuchyňská linka s vestavěnými
spotřebiči. Cena: 830 000,- Kč.
Tel.: 602 179 015
n Prodám byt, cihlový
dům, 1+4, 125 m 2 . Telefon
725 036 849
n Pronajmu garáž, Žatec –
jih, elektrika, alarm, kamera,
dálk. ovládání vrat. Telefon
608981219

Klub Sebeobrana Žatec se rozjel

Přes 30 lidí se každý týden schází na žíněnkách v tělocvičně
OA. Najdete zde mladé i starší a jejich jediným cílem je naučit
se efektivně a jednoduše bránit.
Týden co týden přijíždí na tré- ždý člověk by měl znát nějaké
nink jiný učitel. Jednou je lekce základy sebeobrany. V této době
zaměřena na úderové techniky, si myslím, že je to velmi důležité.
jindy na páky či boj na zemi. Nejdříve je nutné útočníka zkuNedílnou součástí je i naučení sit odradit od útoku, a když to
se, jak se vlastně při útoku nejde, jednoduše a hodně rychle
na vaší osobu zachovat a jak ho zpacifikovat,“ řekl Martin
nejlépe útoku předejít. Na tyto Matouš.
Tréninky sebeobrany probíhají
konkrétní lekce zvou Žatečané
Martina Matouše z Chomutova, každé pondělí v malé tělocvičně
který je akreditovaným učitelem Obchodní Akademie od 18 h.
sebeobrany pro veřejnost. „Ka- Více info na tel. 604 403 564

Rozloučení  
22.1.
28.1.
29.1.
30.1.
31.1.
1.2.
1.2.
3.2.
28.1.
5.2.

Marie Smutná
64 let
Oldřich Gabriel
70 let
Antonie Mejvaldová90 let
Marie Karasová
74 let
Emilie Adamcová 83 let
Věra Kratochvílová 81 let
Jiří Uher
48 let
Irma Tomášová
90 let
Věra Teplíková
65 let
Jaroslav Kubelík 70 let

5.2.
8.2.
10.2.
11.2.
7.2.
5.2.
13.2.
13.2.
13.2.
7.2.

Luděk Skokánek 67
Antonín Pfeifer
90
Emil Brhel
79
Bohumila Wanková77
Petr Jánský
65
Josef Vais
72
Václav Háva
73
Olga Malhausová 87
Zdeňka Sochorová 84
Milan Cerovský
63

let
let
let
let
let
let
let
let
let
let

Objekt Dvůr u Svatého Jakuba, který renovoval jeho majitel
Ladislav Černý, se poprvé prezentoval také v účasti soutěže
historických měst a sídel.
Foto Jaroslav Kubíček

Po třech výhrách město druhé

Úspěchem Královského města Žatec skončilo i letošní krajské
kolo soutěže Historických měst a sídel Čech, Moravy a Slezska
o nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR
a MPZ za rok 2013.
Po vítězstvích Žatce ve třech soukromé objekty Dvůr u Svatépředchozích ročnících za sebou ho Jakuba a Kavárna v Dvořákov letech 2010
vě ulici, či akce
– 2012, skonspojené s kandičil za rok 2013
daturou na zápis
na druhém místě
UNESCO,“ inza vítěznou Kaformoval o finádaní a před 3.Lilové účasti místoměřicemi, 4. Českou Kamenicí tostarosta města Jan Novotný.
a 5. Terezínem.
Takovou bilancí, jakou má Žatec,
„Také v posledním ročníku nás se nemůže chlubit žádný z dalreprezentovala Sladovna, nově ších uchazečů o tuto cenu. (jak)

Co se dělo v knihovně  
n Marokem až na okraj Sahary se vydali návštěvníci první
cestopisné přednášky letošního roku v Městské knihovně Žatec.
Hostem a přednášejícím byl 5. února 2014 cestovatel Bohumil
Bob Stupka, který za volantem hotelbusu procestoval téměř celý
svět. Zajímavé vyprávění doplnil autentickými zážitky a krásnými
fotografiemi.
(vm)
n Pro žáky a studenty žateckých škol byla cestopisná přednáška
fotografa, novináře a cestovatele Tomáše Kubeše, který je častým
hostem přednášek knihovny pro dospělé. Besedy se konaly 4. a 11.
února 2014 v Rodinném centru Sedmikráska a navštívilo je více než
100 dětí. Školami vybraná témata se týkala Střední Asie, konkrétně
Uzbekistánu, dále Afriky a Indie. Cestovatel svá vyprávění zpestřil
promítáním fotografií a krátkých videí. Na závěr každé přednášky
dětem odpověděl na četné dotazy.
(kl)
n Zajímavá přednáška nazvaná O osudovosti a svobodné vůli,
která se uskutečnila ve středu 29.1.v přednáškovém sálku Městské
knihovny, se dotkla také tématu minulých životů a reinkarnace.
Hostem byla astroložka Ing. Pavla Baudyšová Jirků.
(vm)
n Příznivci cestopisných přednášek se již nyní mohou těšit na povídání Petra Nazarova o Havajských ostrovech 23.4. v knihovně.
Ještě předtím však můžete navštívit 5.3. oblíbenou degustaci čajů
Zdeňka Nepustila, tentokrát s ochutnávkou slavných čajů jižní Číny,
nebo Setkání se spisovatelem Vlastimilem Vondruškou 19.3. (vm)

Zkrácení termínu výstavy

Z technických důvodů oznamujeme návštěvníkům, že výstava
Československá pošta v 70. letech aneb Život pošty za normalizace očima fotografa Tomáše Vosolsobě, bude končit již
20. února 2014.
Ten den se od 17 hodin usku- z Poštovního muzea v Praze.
teční komentovaná prohlídka, Vstupné: základní 30, – Kč,
kterou vás provedou samotní snížené 20, – Kč. Poté bude
autoři výstavy Mgr. Tomáš Kav- expozice v Křížově vile uzavřena.
ka, Ph.D. a MgA. Martin Říha Děkujeme za pochopení. (jk)
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Digitální kino Žatec

Městské divadlo Žatec

20.2. 17:30 / 21.2. 17:30 / 26.2. 17:30 /

BELLA A SEBASTIÁN

Dobrodružný / Francie/ 2013 / 95 min / CZ BABING
Celovečerní film z okouzlujícího horského prostředí natočený podle slavného
seriálu z roku 1965, ve kterém se odehrávají dobrodružné příběhy malého chlapce
Sebastiána a jeho fenky Belly.
Vstupné: 100, –

20.2. 20:00 / 21.2. 20:00 / 23.2. 17:30 a 20:00 / 26.2. 20:00 / 28.2. 20:00 /
2.3. 17:30 /7.3. 20:00 / 8.3. 17:30 / 9.3. 17:30 / 14.3. 17:30 / BABOVŘESKY 2

Komedie / Česko/ 2014/ 120 min
Letní komedie Zdeňka Trošky je úsměvným obrázkem ze života v současné vesnici,
která s nadhledem a komediální nadsázkou, tak trochu v duchu Slunce, seno,
sleduje kupící se nedorozumění a souhry náhod, které pořádně zamotají hlavu
její obyvatelům. Režie: Zdeněk Troška. Hrají: Lukáš Langmajer, Lucie Plekancová
Vondráčková, Jan Dolanský, Veronika Žilková, Pavel Kikinčuk, Martin Stropnický,
Jana Synková, Miriam Kantorková, Jindřiška Kikinčuková.
Vstupné: 140, –

25.2. úterý

Černobílé písničky s Alešem Cibulkou

19:00

Máte rádi filmy 30. a 40. let minulého století? Dámy, jihnete při pohledu na Oldřicha Nového, Otomara Korbeláře, Jana Pivce, Raoula Schránila či Karla Högera?
Pánové, nechali byste se zlákat na schůzku s Adinou Mandlovou, Natašou Gollovou,
Lídou Baarovou nebo Hanou Vítovou? A milujete ještě k tomu ke všemu hudbu
té doby? Potom si určitě nenechte ujít zcela nový koncertní program Černobílé
písničky, složený z více než dvaceti filmových šlágrů 30. a 40. let, které vám zahraje
osvědčený ansámbl Blue Star Václava Marka. Průvodcem večera bude milovník
starých českých filmů, autor knih o Nataše Gollové i o dalších hvězdách stříbrného
plátna, moderátor a spisovatel Aleš Cibulka. Koncert filmových písní.
Předplatné skupiny D a mimo předplatné.
Vstupné: 180, – Kč

27.2. 17:30 / 28.2. 17:30 / 2.3. 15:00 / 4.3. 17:30 / 6.3. 17:30 /
12.3. 17:30 / 23.3. 15:00 /
VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ 3D

Animovaný / Dobrodružný / Kanada / Jižní Korea / USA / 2014 / CZ DABING
Veverčák Surly a jeho krysí kamarád Buddy mají něco za lubem. Zima se nezadržitelně blíží a oni přemýšlí, kde ve městě nashromáždí zásoby. Vstupné: 130, –

27.2. 20:00

PRODLOUŽENÝ VÍKEND

5.3. 17:30 /

LIGA NEPOTŘEBNÝCH

Drama / USA/ 2013 /111 min / CZ titulky / přístupné od 12 let
Adele (Kate Winslet) před časem opustil manžel a ona se z toho dosud nevzpamatovala. Místo toho, aby se starala o svého třináctiletého syna Henryho, pečuje
on o ni.
Vstupné: 110, –
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. Ale jinak je v tomhle filmu prostě
všechno... akce, zrada, pomsta, úder otevřenou dlaní, erotika i koza! O čem ten
film vůbec je?? Režie: Lukáš Šimandl. Hrají: Martin Šolc, Lukáš Šimandl, Zuzana
Petráňová, Michal Veit, Josef Petráň, Milan Bočkai
Vstupné: 50, –

5.3. 20:00 /

ŠPINAVÝ TRIK

6.3. 20:00 /

PAMÁTKÁŘI

Krimi / Drama / USA/ 2013/ 129 min
Fiktivní snímek Špinavý trik, který je založen na reáliích jednoho z nejpozoruhodnějších skandálů v dějinách Spojených států, vypráví příběh špičkového podvodníka
Irvinga Rosenfelda (Christian Bale), který je společně se svou obdobně vychytralou
britskou partnerkou a milenkou Sydney Prosserovou (Amy Adams) přinucen
ke spolupráci s agentem FBI Richiem DiMasem (Bradley Cooper), který se zcela
vymkl kontrole.
Vstupné: 80, –
Drama / Dobrodružný / Komedie / Válečný / USA/ 2014 / 112 min / Cz titulky
Památkáři nejsou žádní nudní patroni, ale unikátní vojenská jednotka, která nasazovala vlastní krky, aby z rukou nacistů vyrvala skvosty, které za trvání Druhé
světové války nakradli. Hvězdnou sestavu uměleckých záchranářů vede George
Clooney ve výjimečné čtyřkombinaci producent – režisér – scenárista – herec,
kterého doplňují třeba Matt Damon, Bill Murray, John Goodman nebo Cate
Blanchett.
Vstupné: 120, –

www.divadlozatec.cz

Degustace špičkových čokolád

Regionální muzeum K. A. Polánka a Chocolaterie Willy &
Pauli z Prahy Vás srdečně zvou na Degustaci špičkových čokolád, která se uskuteční 27. února od 17 hodin v hlavní budově
muzea v Žatci.
Degustace bude doplněna čokolády, a kteří se chtějí nechat
přednáškou a promítáním fo- unášet nádhernými vůněmi
tografií o původu a historii a rozmanitými chutěmi. Přijďte
čokolády, zpracování kakaových si zpestřit odpoledne zajímavou
bobů, vlivu čokolády na zdraví ochutnávkou! Po skončení dečlověka, seznámíte se s nejlep- gustace bude možné čokolády
šími světovými výrobci čokolád zakoupit.
Vzhledem k omezené kaa především ochutnáte luxusní
čokolády z dílen skutečných mi- pacitě sálu (50 lidí) lze zastrů oboru, které jsou v prodeji koupit vstupenky již nyní
jen ve vybraných specializova- v předprodeji za 150, – Kč,
v den konání za 200, – Kč.
ných prodejnách.
Nenechte si ujít ojedinělý Po skončení akce je možnost
zážitek určený pro všechny shlédnout výstavu Sladký život
mlsné jazýčky lidí, kteří chtějí čokolády aneb Hořkosladký
nahlédnout do tajů zrodu pravé příběh této neřesti.

veselí ve Skupicích
Zaujala Rusalka i Ucpanej systém Masopustní
Koná se 1. března ve Dvoře čp. 4 ve Skupicích u Postoloprt
Rekordní návštěva téměř dvou
set diváků sledovala v digitálním kině městského divadla
v Žatci 8. února přímý přenos
Rusalky z Metropolitní opery
v americkém New Yorku. Je
to více návštěvníků, než chodí
na většinu filmů. Divácké rekordy současně hlásí i z dalších
digitálních kin v ČR, která přenášejí přenosy z Met. Celkem se
ve stejném čase jednalo o 9207
diváků, jak informuje zprostředkovatel přenosů společnost
Aerofims. Tím byl překonán
dosavadní rekord o 41 procent,
který dosud držela opera Carmen z roku 2010.
Spokojeni byli nejen pořadatelé, ale i návštěvníci s příjmením
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Dvořák, kteří před přenosem
Rusalky dostali zdarma vstupenky na některý z přenosů ve zbývající části sezóny. Ty pokračují
již 1. března od 17.45 hodin,
kdy začíná z New Yorku přenos
opery Alexandra Borodina Kníže
Igor s Ildarem Abdrazakovem
v hlavní roli.
Žatecké divadlo se zcela
zaplnilo 11. února návštěvníky,
kteří zavítali na novou divadelní
komediální adaptaci hry Irvina
Welshe s názvem Ucpanej systém. Hra v nastudování pražského Dejvického divadla s herci
v čele s Ivanem Trojanem upoutala černým, cynickým a brutálním humorem, který až příliš
pravdivě popisuje skutečný život.

od 10 hodin, ve 14 začne maškarní rej. Probíhá pravá zabijačka
a kulturní program. Vstupné dobrovolné.

Karnevalové
spinkání
v Sedmikrásce

Veselé spinkání v RC Sedmikráska s Míšou a Věrkou. Večer
plný karnevalových masek. Děti
si užijí soutěže a zábavu ...
pohádku na dobrou noc. Startujeme 1. března v 18:00 ve Velké
Sedmikrásce a končíme 2.3.
2014 v 10:00:). Cena je 200.-Kč
(v ceně je večeře, snídaně a pitný
režim). Nutné hlásit se předem,
kapacita omezena!

Mladí fotografují
památky

Poděkování diabetiků za finanční pomoc

Děkujeme Městu Žatec i Obci Libočany za poskytnuté finanční
příspěvky, díky kterým bylo možné pro naše členy uskutečnit
jeden dlouhodobý v Deštném a jeden krátkodobý rekondiční
pobyt v Mšených Lázních a celoroční plavání pro diabetiky.
Rekondice v Deštném v Or- pravidelně zúčastňuje 10-12
lických horách, kterou organi- diabetiků. Tyto příspěvky nám
zovala ÚO SD Postoloprty se velmi pomohly k uskutečnění
zúčastnilo 26 žateckých a 11 těchto akcí, neboť státní dotace
postoloprtských členů. Rekondi- přišly až po 20 prosinci 2013
ci v Mšených Lázních pořádala v minimální výši.
Ostatní kulturně-společenské
naše ÚO SD Žatec a zúčastnilo
se 39 žateckých a 14 posto- akce zabezpečovaly i pro naše
loprtských členů. Plavání se členy jiné organizace a Měs-

to. Naši členové se zúčastňují
turistických pochodů, výstav
a přednášek v Křížově vile,
v Muzeu i ve Sladovně, bohatě
navštěvují i koncerty a divadelní
představení.
Věříme i nadále v dobrou
spolupráci s Městem a ostatními organizacemi v zajišťování
naplánovaných akcí na rok 2014.
Věra Vysopalová,
Svaz diabetiků ČR, uzemní
organizace Žatec

Soutěž je určena pro žáky
a studenty základních a středních škol, kteří přihlásí fotografie, vyjadřující hlavní
myšlenky Dnů evropského
dědictví (www.ehd.cz). Celá
akce má podpořit zájem
a znalosti našeho kulturního
dědictví, podpořit znalosti
historických budov a zahrad,
venkovských a městských
krajin uznávané památkové
hodnoty či neobvyklé krásy.
Soutěž není pouhou „fotografickou” akcí, ale spíše
zážitkem spojeným s uměleckým a památkovým dědictvím. Je proto třeba vyhnout
se námětům, které přes svou
možnou fotografickou zajímavost, neodpovídají takovému záměru. Vzhledem k velké
mezinárodní prestiži soutěže
se také Sdružení rozhodlo
vysílat do Strasbourgu první
tři umístěné, kteří tak dostanou možnost poznat evropské
instituce a získat mnoho
neocenitelných zkušeností.
Technické specifikace
soutěže pro rok 2014: Pro
poslání fotografií je uzávěrka
31. 3. 2014. Vítězové Národního kola soutěže budou
slavnostně vyhlášeni u příležitosti Mezinárodního dne
památek a sídel na Pražském
hradě ve Španělském sále dne
17. dubna 2014 a postupují
do mezinárodní soutěže.
Rada Evropy stanovila pro
soutěž tato kritéria:
Téma: Architektonické dědictví
Účastníci: Mládež navštěvující školní zařízení
Věkový limit: 21 let
V letošním roce poprvé
musí účastníci vkládat fotografie přes internet na nové
webové stránky Sdružení
– www.historickasidla.cz .
Každý účastník může vložit
maximálně 3 fotografie. Pozor, registrace a vložení jedné,
dvou nebo tří fotografií musí
proběhnout najednou. (není
možné se zaregistrovat, vložit jednu fotografii, odeslat,
a následně za několik dnů
vložit další fotografii)
Veškeré informace či dotazy
Vám zodpoví sekretariát SHS
ČMS na tel: 224 213 166
nebo na internetové adrese
info@shscms.cz.
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Utkání během galavečera v Lidovém domě dostavala diváky do varu.

Strhující zápasy nadchly diváky
V Lidovém domě v Žatci se 1. února konal II. ročník G-Titans night´o pohár starostky města Žatce.
Samotnému galavečeru předcházely zápasy dětí
a mládeže a od 19 hodin už byl slavnostní nástup
všech 11 G-Titánů a proti nim 11 borců z celé
republiky, kteří mají již na svém kontě prestižní
tituly z evropských i světových šampionátů.
David Meduna před- před koncem se dostal
vedl s vícemistrem svě- do počítání a to rozhodlo
ta v Muay-Thai Danem o vítězství Víta Kubína.
V boxu na body prohrál
Vaidenthalerem parádní
zápas, ale prohrál těsně žatecký Schieferdecker
na body. Stejně dopadl s libereckým Erbanem,
i David Nekola, který se ale vyhrál žatecký David
při počítání špatně po- Iška do 81kg nad Laiblem
stavil k rozhodčímu, jenž z KBC Liberec.
V žákovské plnokonvzápětí zápas ukončil
a vítězem vyhlásil mi- taktní K-1 vyhráli K.O.
sstra Evropy Krištůvka Míra Svoboda nad Zdeňz Lana gym Praha. Sláva kem Danielem z Plzně
Špác celou dobu vedl, ale a Lukáš Kolert, který

poslal k zemi v I. kole
Filipa Lagrona z Klatov.
Z tréninku zraněný Michal Kadlec svedl proti
zkušenějšímu Hostinskému z Plzně první životní
zápas, který prohrál se
ctí. Aleš Týř po ohromném vypětí a sebezapření
těsně porazil na body
plzeňského Babku v K-1
do 86kg. O senzaci večera
se postaral Hany Greisiger, který už v mužské
kategorii poslal v 10.
sekundě k zemi Marka
Kaisera z Narama Klatovy. Pět set diváků v Lidovém domě ve aplausem
ve stoje ukončilo celý
galavečer. Ladislav Blail

Slavoj začne po zimě na umělé trávě
Příprava fotbalistů Slavoje Žatec na zahájení jarní
části divize finišuje. V lednu byli na soustředění
ve Vilémově, kde pro své potřeby měli ideální podmínky. Na zimním turnaji na umělé trávě v Postoloprtech odehráli pět utkání a další také v Krupce
a Litvínově. Žatec v kombinované sestavě všechno
vyhrál, když v 7 utkáních nastřílel 45 branek.
Po podzimní absen- šenosti z KP v Kryrech
ci, zaviněné zdravotním a Lounech a brankář Cistavem, je už v přípravě pro, jenž působil v SRN.
Martin Vlk, po dohodě Trenér Karel Šidlof dáse do kádru u Ohře vrátil val příležitost v přípravě
Jan Klasna a působení i hráčům rezervy a někteprodlouží Martin Bednář. rým dorostencům.
Slavoj je se 20 body
Na zkušené tu je útočník
Karban, který má zku- na 8. místě divize, ve kte-

ré zahájí odvety s vedoucími dvěma týmy
soutěže. Oba mají po 34
bodech. Už 9. března
nastoupí Žatec na umělce
Vyšehradu Praha a hned
za týden přivítá „doma
v Postoloprtech“ nováčka
Louňovice.
Zimní příprava Slavoje: Žatec - Postoloprty
3:0, - Tuchořice 11:3, Černčice 10:0, - Krupka
4:0, - Dobroměřice 8:3,
- Domoušice 7:2, - Litvínov 2:1.
(jak)

Foto Aleš Týř

Volejbalistkám začala
jarní část sezony

Juniorky VK Sever Žatec zahájily nadstavbovou
část první ligy na palubovce Ústí nad Labem.
Naše družstvo oslabené
o šest hráček základní
sestavy nedokázalo kompletnímu kádru soupeře
vzdorovat a podlehlo dvakrát 0:3. V tabulce dívky
klesly na 4. místo a boj
o záchranu první ligy
bude ještě velmi obtížný.
Podobně oslabený tým
kadetek v neděli naopak
bez větších obtíží dokázal porazit soupeřky
z Chomutova. Dívky splnily povinnost a slabšího
protivníka zdolaly 3:0 (16,
22, 17). Soupeř nás potrápil jen v úvodu druhého
utkání, koncovka prvního
setu byla velmi vyrovnaná
a náš výkon trochu laxní.
O vítězství rozhodl výborný výkon mladé Báry
Marečkové, ke které se
v dalším průběhu přidala

i ostatní děvčata a dovedla i druhý zápas k výhře
3:0 (25, 16, 17).
Naše nejmladší hráčky
v trojkovém minivolejbalu odehrály výborný turnaj v Duchcově. Ve druhé
lize KP bojovaly dívky
proti soupeřkám starším
až o tři roky, přesto to
na výkonech ani výsledcích nebylo znát, spíše
naopak. „Áčko“ po třech
vyrovnaných zápasech
skončilo na 3. místě a bez
obtíží se tak ve druhé lize
udrželo. Dívky z „béčka“
nedokázal v turnaji porazit nikdo. Vybojovaly
první místo a tím i postup do první ligy mezi
pět nejlepších celků KP.
Všechny dívky si zaslouží
uznání, přesto k celkovému vítězství „béčka“
nejvíce přispěly obětavým
a odvážným výkonem
Kačka Rodová a Ivana
Jarošová.
(jv)

Filip Karbula ze Severu
Žatec na celostátním bodovacím turnaji stolních
tenistů v kategorii mladších žáků si vedl výborně.
Ve dvouhře Filip prošel
úspěšně kvalifikací a našel přemožitele až v boji

o čtvrtfinále. Ve čtyřhře
společně s jihlavským
Jadrným se stal největším překvapením turnaje.
Společně se probojovali
až do finále, kde podlehli
až ostravské dvojici Onderka, Skála.
(js)

Karbula si zahrál ve finále

Pět turnajů, pět vítězství

O víkendu pořádal Sever Žatec dva bodovací
turnaje mladých stolních tenistů ústeckého kraje.
V sobotu se mezi nej- Filip Karbula. V letošní
lepší dorostence dokázali sezóně vyhrál všech pět
prosadit i domácí závod- turnajů, když ve finále
níci. Vízner obsadil 4. porazil svého tradičního
místo a do první desítky se soupeře, teplického Míta
ještě probojoval na 7. mís- 3:0. S blažimským Zámtě Štepnička a 8. Karbula. kem pak potvrdil své výV neděli mezi mladšími sadní postavení vítězstvím
žáky potvrdil svoji prioritu ve čtyřhře.
(js)

Lokomotivě praskla hřídel, ale body přivezla i z hor
Kuželkáři Lokomotivy Žatec vstoupili do jarních
odvet krajského přeboru hodně kulhavě. Na jejich
archaické kuželně v úvodním zápase s Bílinou
za stavu 1:1 totiž praskla hřídel na automatickém
stavěči kuželek. Dohrávka zápasu se uskuteční až
po opravě techniky…
Ke druhému zápasu podařilo nečekané, když
jara nastupovali Žatečtí celá šestice hráčů podala
v sobotu herně suverénně výborné výkony.
vedoucího Slovanu VejprVše zahájil A. Čaboun
ty, který doposud ztratil výhrou nad kvalitním
pouhé 2 body a doma soupeřem o nečekaných
byl 100%. Hostům se ale 65 kuželek. Tajbl se sta-

tečně bil, ale prohře o 26
nezabránil. Goldšmíd
výborným nástupem
přibrzdil domácí snahu
a výhrou o 32 vrátil Lokomotivě vedení. Když
Ptáček potvrdil formu
a uhlídal si těsný náskok
o 12, Žatec zvyšoval stav.
Jarolímovi pak utekla první polovina (prohrál o 40), ale nakonec
se vzpamatoval, a tak

z toho byla ztráta jen
26. Hofmannovi v posledním duelu dne mezi
dvěma vedoucími hráči
žebříčku stačilo uhlídat
náskok 60. Sice půlku
prohrál o 6, ale domácí
Jakub Hudec nezvládl
závěr psychicky, až prohrál o 36 kuželek.
Žatec tak vyhrál už
páté utkání ze 6 venku.
S jedním nedohraným

zápasem má nyní 12
bodů, což ho řadí na průběžné 4. místo. Rudolf
Hofmann ml. vede soutěž
jednotlivců a 5. je Ant.
Čaboun.
n Vejprty – Žatec A 2 : 6
(2443:2539)
Sestava: Čaboun 440,
Tajbl 411, Goldšmíd 393,
Ptáček 436, Jarolím 427,
Hofmann 432.
(jj, jak)
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