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Chrám zahajuje sezónu

Turistický areál Chrám Chmele a Piva v Žatci v letošním roce
vstoupil do čtvrtého roku svého provozu. Neobvyklý soubor
turistických atrakcí se za tu dobu zařadil mezi ostatní oblíbené
české destinace. Statistiky návštěvnosti ukazují na postupné
zvyšování počtu turistů tohoto nového turistického cíle.
Chmel a dobré pivo neodmy- Chmelový orloj, Klášterní zahraslitelně patří k žateckým tradi- da, Galerie v renesanční budově
cím. Město Žatec mimochodem středověké sladovny, dětská
v tomto roce slaví 1010. výročí zahrada s kavárnou, restaurace
první písemné zmínky. Biskup s regionálními pokrmy a vlastní
a letopisec Dětmar Mersebur- kultovní minipivovar U Orloje.
ský tehdy zaznamenal pomoc Mimo jmenovaných částí je
saského krále a jeho vojska možno projít nedaleké centrum
českým knížatům a městu Žatci. města. A to buď samostatně
Některé části turistického areálu nebo s průvodcem. Výhodou
jsou přístupné bezplatně. Nej- našeho areálu je všestrannost.
více názorná je proto statistika Na své si zde přijdou návštěvstoupající popularity prostřed- níci všech věkových kategorií.
nictvím množství prodaného Průvodci nabízí komentované
piva z místního unikátního prohlídky v českém, anglickém,
minipivovaru. Během roku 2013 německém, ruském a polském
návštěvníci ochutnali již sto tisíc jazyce. Od dubna do září je
půllitrů našeho nefiltrovaného otevřeno od deseti do půl šesté,
mimo hlavní sezónu pak od depiva.
Zahájení hlavní turistické seti do půl páté.
Bližší informace je možno nasezóny proběhne v sobotu 29.
března. Návštěvníci budou moci jít na webových stránkách www.
opět navštívit všechny části turi- chchp.cz . Kompletní historie
stického areálu Chrám Chmele města Žatec nebyla po mnoho
a Piva. Nejedná se pouze o jeden desetiletí záměrně publikováobjekt. Během celodenního na. V historii obchodu s chmevýletu do Žatce je u nás možno lem se odráží vývoj celého
zažít výstup na vyhlídkovou evropského kontinentu.
Přijeďte i Vy poodhalit roušku
věž s názvem Chmelový maják,
od dubna je v útrobách věže zá- tajemství starobylého města
roveň opět v provozu 3D anima- s vůní chmele. Kultura dobrého
ce - uvnitř jedinečného výtahu je českého piva je pevně spojená
možno proletět se nad městem. s produkcí prvotřídního chmeK dalším zajímavým objektům le. Chrám Chmele a Piva je tu
patří Labyrint ve starém skladu zkrátka pro Vás.
Jaroslav Špička – ředitel
chmele s ukrytým pokladem,

Mgr. Zdeňku
Hamousovou,
starostku města Žatce
Kdy by měl
být realizován
Zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO ?
n Pro město Žatec je nepsaným, námi stanoveným termínem, rok 2016, kdy by měla být
zatím volná kvóta ČR pro zápis
do Seznamu světového dědictví
UNESCO. V loňském roce
zahájila svoji činnost pracovní
skupina, která realizuje aktivity
v rámci přípravy a zpracování
dokumentace statku „Památky
pěstování a zpracování chmele
a výroby piva v Žatci“. Potřebujeme také spolupráci majitelů
objektů. Podání nominační
žádosti je poměrně náročný
proces, ve kterém musíme dokázat, že chmelařské památky
v Žatci jsou pro zápis dědictví
UNESCO zcela nezastupitelné
a světově jedinečné.

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.
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Kolik odpadu se nechá nashromáždit v našem okolí na trávnících, parčících a nábřežích Ohře
přímo ve městě, kudy chodí lidé
domů, do práce i za zábavou, odhalil sobotní úklid dobrovolníků.
Již potřetí je k brigádě vyzvali
mladí lidé a příznivci České pirátské strany Žatec.
Přes nepříznivé sobotní počasí se 15. března konal pod
taktovkou pirátů úklid podél

řeky, tentokrát v místech, kde
je větší koncentrace domů.
Sešli se na Husitském náměstí
v sousedství starého železného
mostu, odkud se vydali sbírat
odpad po obou březích. Naplnili
téměř stovku igelitových pytlů
nejrůznějšího odpadu, počínaje papírem a konče starými
pneumatikami. Podle vlastního
vyjádření to nebyla poslední
úklidová akce.
(jak)

Výsledkem úklidu v těsném sousedství železného mostu u Husitského náměstí během necelých dvou hodin jsou na snímku už
pytle odpadků, připravené k odvozu. Příznivci pirátů jich během
soboty podle řeky naplnili téměř stovku.

Parkující auta brání úklidu
Probíhá jarní blokové čištění města

Blokové čištění města, které zajišťuje každoročně na jaře
Technická správa města Žatce, je již v plném proudu. Celkový
úklid komunikací, parkovišť a přilehlých veřejných prostranství
obsahuje i souběžné čištění uličních vpustí.
Další úklid je plánován na:
„Protože podle silničního záPátek 21. března v ulicích
kona je povinnost provozovatele
Volyňských Čechů, Mládežblokového čištění minimálně
nická, Šafaříkova, Dukelská
týden předem tuto skutečnost
a Pražská.
oznámit veřejnosti dopravním
Pondělí 24.3.: Svatováclavznačením – dopravní značka B
ská, Mánesova, Francouzská,
29 – zákaz stání a dodatková
Čelakovského, Třebízského,
tabulka s datem a hodinou
B. Němcové
provádění blokového čištění
Středa 26.3: U Hřiště, Podv dané lokalitě, informovali jsme
městí, Sládkova, U Jezu
občany včas, aby uvolnili přilehlá
Pátek 28.3.: Ostrov, V Zaparkoviště a ulice,“ oznamuje
hradách, Fibichova, Erbenoředitel TS Andrej Grežo. Parva, Hájkova
kující vozidla, zejména ta, která
Pondělí 31.3.: Tyršova,
dlouho neotočila svými koly,
U Odborů, Jakubská, Arbeztěžují práci zaměstnancům firsova,Červenka
my. „Naštěstí jich není mnoho,
Středa 2.4.: Náměstí Chmelařské, Nerudovo a Smetanoale každé zdržení je zbytečné
vo, ulice Pod Známkovnou
a pro majitele vozidla může mít
i finanční postih.“
V ostatních ulicích je úklid
S blokovým úklidem se začalo zajišťován v rámci údržby města
v pátek 14. března v ulicích průběžně během roku (zameHusova, Malínská, Písečná tání, ošetřování zeleně, čištění
a Dr. Kůrky, pokračovala v pon- vpustí). Termíny pro jednotlivé
dělí a středu v ulicích Bří Čapků, lokality jsou orientační a moDružstevní, nám. Popperinge, hou být změněny v případě
Černobýla, Pekárenská, Jablo- mimořádných událostí (sníh,
ňová, Javorová, Lipová, Růžová náledí,větrná kalamita, déšť, …).
a Stavbařů.
Ředitelka Mateřské školy Žatec,
Otakara Březiny 2769, okres Louny
v dohodě s Městem Žatec
vyhlašuje termín a dobu pro
podání žádostí o přijetí dětí
k předškolnímu vzdělávání pro
školní rok 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

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 můžete
najít na webových stránkách
www.msbrezinyzatec.cz
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Foto Jaroslav Kubíček

Piráti za sebou nechali čisté břehy

Aktuální dopravní omezení v Žatci

Upozorňujeme řidiče, že v termínu od 20. 03. 2014 do 30. 08.
2014 bude probíhat výstavba
nových inženýrských sítí a dopravní infrastruktury v lokalitě
Pod Kamenným vrškem. V souvislosti s těmito pracemi bude
úplně uzavřena ulice Politických
vězňů, a to v úseku od křižovatky s ul. Jaroslava Vrchlického
po křižovatku s ul. Stavbařů.
V průběhu výstavby nových inženýrských sítí a jejich napojení
na stávající IS bude zároveň
neprůjezdná v termínu od 20.

03. 2014 do 30. 04. 2014 křižovatka ulic Politických vězňů s ul.
Jaroslava Vrchlického. Dopravní
omezení bude označeno příslušným dopravním značením.
V rámci plánovaných oprav
komunikací je aktuálně realizována od 11. 03. 2014 do 09.
04. 2014 úplná uzavírka místní
komunikace v ulici Erbenova,
a to podél řadových rodinných
domů čp. 1875 - 1851 v blízkosti
základní školy.
Odbor dopravy a silničního
hospodářství

Upozornění pro řidiče na dopravní omezení:

Dlouhodobá uzavírka silnice č. III/2511 u obce Nehasice, z důvodu havarijního stavu komunikace ve staničení cca 4,100 - 4,200.
Objízdná trasa pro všechna 2014, v rámci realizace opravy
vozidla je vedena obousměrně komunikace v ul. Plzeňská pod
po doprovodné silnici k R7 Kauflandem ve směru k odbočve směru k mimoúrovňové kři- ce na Čeradice.
žovatce Bitozeves-zde sjezdem
Obousměrný vjezd a výjezd
k obci Bitozeves, dále za tou- k STOP SHOPU po dobu stato obcí s odbočením vlevo přes vebních prací na silnici I/27
obec Vidovle do obce Blažim bude odbočením z ul. Kadaňská
a zde s odbočením vlevo směr podél Kauflandu na parkoviště
Nehasice
nákupní zony.
Dočasná změna organizováDočasné dopravní změny
ní dopravy k obchodní zoně v prostoru okružní křižovatky
STOP SHOP ŽATEC po dobu ul. Plzeňská x ul. Kadaňská
nezbytně nutnou v termínu budou zajištěny osazením přímezi 03. 03. 2014 - 30. 04. slušného dopravního značení.

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.

Hasiči měli první výjezd
První letošní zásah žatecké
dobrovolné jednotky hasičů se
uskutečnil minulý týden. „Jednotka byla vyslána 12.3. v 9.53
hodin k požáru hromady organického materiálu (zahradního
odpadu) v lokalitě Starý Vrch
v Žatci. Na místě události dále

zasahovala jednotka HZS Žatec
a JSDH Libočany,“ informoval
náš list David Homola. „Na místě bylo prováděno rozebírání
skládky pomocí zemědělské
techniky a následné dohašování.
Zásah byl ukončen kolem 15.
hodiny.“

Kdy vyjde Žatecký
zpravodaj

Žatec usiluje o zápis na seznam UNESCO
Soubor industriálních chmelařských staveb, který je lokalizován zvláště na tzv. Pražském
předměstí v Žatci, byl v roce
2007 pod názvem „Památky
pěstování a zpracování chmele
a výroby piva v Žatci“ navržen
a zapsán na indikativní seznam,
který je soupisem takových
statků, které se členský stát rozhodl nominovat v příštích letech
na Seznam světového dědictví
UNESCO.
Zápis těchto bezesporu jedinečných památek je vyvrchole-

ním snah města i občanských
iniciativ, které byly zahájeny již
v roce 1999.
Město Žatec vnímá výše uvedenou mimořádnou hodnotu
města, jeho architektonických
a technických památek chmelařství a cítí odpovědnost za jejich
zachování i další rozvoj. Zápis
na Seznam světového dědictví
UNESCO považuje za vysoce
prestižní akt, který potvrdí světovou výjimečnost tohoto území.
Na základě konzultací s pracovníky ústředního pracoviště

Národního památkového ústavu bylo stanoveno, že vhodné
datum zápisu statku je rok
2016. Jelikož se tzv. nominační dokumentace, která bude
podána ke schválení orgánům
UNESCO, musí připravovat
s min. předstihem dvou let, je
důležité stanovit jasné priority
a nastartovat řízené procesy,
které povedou k podpoření naši
kandidatury.
Město Žatec navázalo na již
realizované kroky v letech
2012 a 2013, které vyvrcholily
zpracováním
podrobných
pasportů
chmelařských
staveb a analytické části
dokumentu,
nazvaném
Management Plan
a jmenovalo
řídící skupinu (Steering
Group) a řídícího managera (Site Manager) s jasným úkolem
¨C připravit
nominační
dokumentaci a provést
všechny nezbytné a dů-

č. 6
3. 4. 2014
č. 7
17. 4. 2014
č. 8
8. 5. 2014
č. 9
22. 5. 2014
Uzávěrky vždy týden před
uvedenými termíny.

Jednání
zastupitelstva města

Nejbližší zasedání se uskuteční
v zasedacím sále radnice 27.
března od 17 hodin.

Mimořádný úřední den

Dne 05.04.2014 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.

ležité kroky, které souvisí se
zápisem na seznam UNESCO.
Do konce března 2014 bude
navržen a schválen konkrétní
časový plán celého procesu s jasnými kroky a výstupy. Následně
bude probíhat celá řada jednání
i veřejných setkání s vlastníky
objektů, poskytovateli služeb,
podnikateli i širokou veřejností.
Konkrétní a aktuální informace budou dostupné na příslušných webových stránkách města
http://www.mesto-zatec.cz/
mesto/unesco/ Vladimír Valeš
Site Manager

Herní přístroje mizí z centra města
Díky tomu, že zastupitelstvo Města Žatec přijalo dne 6.9.2012
vyhlášku o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných
podobných her, postupně mizí herny z centra našeho města.
Dle regulační vyhlášky je zakázáno povolování loterií v městské
památkové rezervaci (oblast vymezená hradbami města), okolí
Renesanční sladovny (ulice Nákladní, Masarykova, obě končící
ulicí Karla IV.) a dále část ulice Svatováclavské (herna u 3. ZŠ).
V celém tomto prostoru už to hernách v současné době
nesmí být povolen ze strany „dobíhají“, postupně jsou ze
Městského úřadu v Žatci žádný strany MF vydávána rozhodnuklasický výherní hrací přístroj tí o ukončení provozu z moci
a Město Žatec, jako účastník úřední. Je jen otázkou času, kdy
každého povolovacího řízení všechna rozhodnutí nabydou
na Ministerstvu financí (dále jen právní moci (po případných
MF), se vyjadřuje svým zamíta- odvoláních provozovatelů) a kdy
vým stanoviskem ke každému dojde k faktickému ukončení
videoloternímu zařízení či jiné všech přístrojů na tomto území
podobné hře, která by měla a konečnému zániku heren.
Postupně tedy vidíme, jak se
být povolena MF a umístěna
na území vymezeném regulační herny v centru Žatce uzavírají
vyhláškou. Co se týče přístrojů a jen dvě se stěhují dál, mimo
povolených MF, které v těch- regulované území, do ulice Tyr-

šovy a do ulice Obránců míru.
Ani v dalších oblastech Žatce
nedošlo k otevření nových heren,
pouze došlo ke znovu-obnovení jednoho prostoru, jinak je
předpoklad, že se počet heren
bude pomalu ale jistě snižovat.
Dobrou zprávou je i poslední
informace z MF o tom, že ministr financí Andrej Babiš rozhodl
o tom, že herní zařízení bude
od března letošního roku MF povolovat už jen na dobu jednoho
roku místo dosavadních tří let.
Přispěl tak městům ke snadnější
regulaci těchto zařízení.
Na druhé straně je třeba dodat, že města po celé republice
dostávají díky loternímu průmyslu v současné době jednu
z největších finančních injekcí
za poslední roky. Do rozpočtů

měst totiž směřuje přes finanční
úřady významný podíl z nově
vzniklé loterní daně, která výraznou měrou posiluje i rozpočet
Města Žatec. Příjem z loterií
činil v r. 2013 pro naše město
24 milionů korun, takže z této
nemalé částky byla financována
většina sportovních akcí v Žatci,
dále protidrogová prevence,
kulturní akce v Žatci, provoz krytého bazénu, opravy školských
zařízení, opravy dětských hřišť
a sportovních zařízení apod.
Z těchto důvodů Město Žatec
jednalo velmi uvážlivě a nepřistoupilo k plošnému zákazu
provozování loterií na území
našeho města, tak jak tomu je
např. v Postoloprtech či v Podbořanech.
Dana Ryplová, finanční odbor
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Úspěchy v přednesu i tanci
Krajské kolo soutěže základních uměleckých škol
LDO v přednesu a dramatickém
výstupu se konalo minulý týden.
Z žáků ZUŠ Žatec postoupili
do národního kola Eliška Floriánová za přednes a Jiří Vízner
spolu s Eliškou Floriánovou
za dramatický výstup. Národní
kolo se koná 29.5.-1.6. v Uher-

ském Hradišti.
Dalším úspěchem je vítězství souboru Šeherezády ZUŠ
Žatec ze třídy Ivany Fábryové,
který si 8.3. na taneční soutěži
Elitery Louny 2014 v kategorii
junior vytančil 1. místo a zlatou
medaili v disciplíně belly dance
formace.
(au)

U strašidel našly děti poklad
Výlet do Muzea strašidel Plzeň uspořádal 8. 3. Dům dětí
a mládeže Žatec. Posádku plně
obsazeného autobusu přivítal
pan principál. Po shlédnutí
Vodnické pohádky, následovala
prohlídka muzea, která byla
trochu strašidelná, ale nakonec
byl strach překonán. V samém

závěru jsme po hledání našli
ztracený poklad, protože děti
splnily řadu potřebných úkolů.
Všichni dostali zaslouženou
odměnu. Této akce se zúčastnila
i paní vychovatelka Z. Mlčochová se svými dětmi.
pedagogové DDM

Hudební ocenění žáků
V okresním kole soutěže ZUŠ,
které se konalo v Lounech 4.
března, uspěli žáci ZUŠ Žatec
takto:
Hra na klavír: 1.místo s postupem: Lenka Bešíková, Petra
Hrůzová a Lucie Metličková
1. místo: Hana Benešová,
David Černík, Barbora Skrčená
a Barbora Mašková
2. místo: Ondřej Daněk, Petr
Legutko, Tereza Šusterová a Kateřina Šusterová
3. místo: Matěj Hrádek
Krajské kolo se koná ve dnech

21.-22.3. 2014 v Litvínově
Hra na kytaru: 1.místo s postupe: Klára Kopytková a Jakub
Petříček
1 místo: Barbora Dolejšová
a Robin Pospíšil
2. místo: Barbora Červeňanská
V komorní hře: 1.místo s postupem: trio Klára Kopytková,
Barbora Dolejšová a Barbora
Červeňanská
Krajské kolo se koná 4.4. 2014
v Mostě
Hra na housle: 1.místo: Simona Kicová

Masopust pokračoval na zahradě
Nová tradice vzniká zásluhou ZUŠ Žatec, která připravila na 3. března I. ročník
Masopustu, který se konal
3.3.2014. „Počasí nám přálo,
bylo slunečno, masek přišla
velká spousta, nejen z řad dětí
ale i dospělých, což nás velmi
potěšilo,“ byla za pořadatele
spokojena Alžběta Urbancová.
„Na zahradě školy pak všichni

účastníci dostali jak sladké
koláče a čaj, tak jitrnice s tlačenkou, jak to na správném
masopustu má být. Pro děti
byla na zahradě přichystaná
řada soutěží za sladké odměny
a pro všechny bylo vyhlášeno
6 masek jako nejkrásnějších.
Naše akce se na poprvé moc
povedla, takže doufáme, že se
za rok bude opakovat.“

Stopy opět vedou do Skupic
Pro ty, kteří chtějí v předstihu
zažít atmosféru velikonoc, připravilo občanské sdružení Stopy,
o.s. , společnost Hydroclar s.r.o.
a ZUŠ Louny Velikonoce na statku ve Skupicích u Postoloprt
v sobotu a neděli, 12.4. a 13.4.
od 10:00 do večerních hodin.
Připraven je bohatý program
zaměřený na velikonoční zvyky
a tradice.
Veřejnost bude opět mít možnost navštívit nově zrekonstruovaný statek s dobovými expozicemi. Prohlédnout si budou

moci také výstavu porcelánu
„MARE STONE“ Jany Marešové. Návštěvníci ochutnají
tradiční velikonoční jídelníček
a kdo bude chtít, zúčastní se
soutěže o nejlepší kraslici,
mazanec či nádivku. Pro děti
jistě budou nejzajímavější živá
zvířátka z venkovského statku, připravena je mimo jiné
i ukázka výcviku koní. Kulturní
program stejně jako na předchozí akci zajišťuje Základní
umělecká škola Louny.
(pš)

Výstava Velikonoční vajíčko

Při čtení ukázky z knihy Nevyplašte Hadipouše děti ani nedutaly…

Autorské čtení o Hadipoušovi

Městská knihovna Žatec připravila ve dnech 11. až 13.
března pro žáky 4. a 5. tříd
pásmo literárních besed se
spisovatelkou Terezou Meravou, která je seznámila se svou
knihou Nevyplašte Hadipouše.
Autorka není v Žatci poprvé,
četla a vyprávěla dětem již o své
knize Jak se straší Stráchnivec.
Beseda s autorkou je velice
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zaujala, o čemž svědčilo velké
množství zajímavých otázek,
kterými autorku zasypaly, i zájem o autogram či samotnou
knihu, kterou si mohly zakoupit.
Devět besed pro více než 300
žáků ZŠ se konalo v krásném
prostředí Rodinného centra
Sedmikráska a ve školní družině ZŠ Jižní, kterým děkujeme
za laskavou spolupráci. (kl,fr)

Výstava v Regionálním muzeu
K. A. Polánka v Žatci představí
sbírku kraslic našeho muzea,
která se opět rozrostla o unikátní
kousky. Expozice bude doplněna
o čokoládové velikonoční figurky
od Nestlé Česko, s. r. o. Praha
a o výzdobu, kterou pro nás
připravili studenti OA a SZŠ
v Žatci. Výstava potrvá od 27.
března (zahájení v 17 h v hlavní
budově muzea) do 27. dubna.
PROGRAM:
Úterý 8. dubna 9.00 – 17.00
drátování kraslic (Zdeňka Galbová z Chebu) a zdobení kraslic
sítinou jezerní (Zdeňka Brodská
z Litvínova)
Středa 9. dubna 9.00 – 17.00
drátování kraslic (Zdeňka Galbová) a zdobení korálky (Světla
Kubelíková z Nového Sedla)
Čtvrtek 10. dubna 9.00 –
17.00 madeirování (děrování)
a zdobení kraslic voskovým reliéfem (Alena Mrázková z Rokycan)
Pátek 11. dubna 9.00 – 17.00

pletení pomlázek (Jan Pomajzl
z Pnětluk), madeirování (děrování) a zdobení kraslic voskovým reliéfem (Alena Mrázková
z Rokycan)
Sobota 12. dubna 13.00 –
17.00 prodej koláčů, zákusků
a velikonočního pečiva (Cukrárna Svěženka z Kralovic) a zdobení korálky (Světla Kubelíková
z Nového Sedla)
Neděle 13. dubna 13.00 –
17.00 zdobení voskovým reliéfem a batikou (Štěpánka
Šupejová ze Žatce)
Vstupné: základní 30,- Kč,
snížené 20,- Kč, rodinné 60,- Kč,
hromadné výpravy MŠ á 5,- Kč,
ZŠ a SŠ á 20,- Kč. Školní výpravy nutno nahlásit dopředu na tel.
608 200 697. Možnost shlédnout
velikonoční výstavu.
Přijďte se inspirovat a případně zakoupit velikonoční zboží.
Za kolektiv Regionálního muzea v Žatci se na vás těší Jitka
Krouzová.

Inzerce
n Pronajmu byt v podměstí
2+1, po částečné rekonstrukci,
nájemné 7000,- + vratná kauce
14000,- Tel: 724 257 818
n Pronajmu byt 3+1 v Žatci,
ne nepřizpůsobivým. U nás neplatíte skryté poplatky jako fond
oprav. 608418371
n Prodám zahrádku u koupaliště, 3 ary. Tel.: 721952879
n Prodej 2+1, 69 m2 v ul. Husova Žatec. Byt po rekonstrukci,
zasklená lodžie, 2.p. bez výtahu.
Cena 740 000.00 Kč, při rychlém
jednaní velká sleva možná. Kontakt 602 893 572
n Prodám byt 3+1 v osobním
vlastnictví zateplený, plastová
okna, velký balkon se vstupem
z obývacího pokoje a kuchyně.
Slunný, klidná, pěkná lokalita.
Byt je s garáží. Možný i k prodeji bez garáže. Info na tel.:
608 563 837, 777 571 116
n Prodám byt 3+1 možno
i s garáží, v OV, lodžie, 77 m2,
byt v původním stavu, Studentská ul., slušný a tichý vchod,
volat až od soboty 22.3. na tel.:
724 216 804
n Prodej slepiček - Drůbež
Červený Hrádek, firma Dráb,
opět prodává slepičky snáškových plemen Hisex hnědý,
Tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý,
modrý a bílý. Slepičky pouze
z našeho odchovu!! Stáří slepiček: 18-19 týdnů, cena 175
Kč/ks. Prodej se uskuteční:
Žatec u západního nádraží
v pondělí 24. 3. v 14:30.

n Pronajmu dlouhodobě garáž v Žatci, lokalita Podměstí
(za panelovým domem v ulici
Ostrov) Tel. č.: 604 401 940
n Zubní ordinace
MUDr. Milana Řezáče v Žatci, Smetanovo nám. 1379
nově nabízí služby zkušené
dentální hygienistky Evy
Chalupové, DiS.Dentální hygienistka vám účinně
pomůže v preventivní péči
o váš chrup a tím přispěje
k omezení výskytu zubních
kazů a dalších bolestivých
onemocnění chrupu. Pracujeme denně pondělí – pátek od 7,00 do 14,00 hodin
nebo od 14,00 do 21,00
hodin. Podrobnější informace a objednávky k ošetření u dentální hygienistky
na tel. čísle 415 711 407
nebo e-mailem na adrese
zozatec@seznam.cz.
n Šití oděvů Světlany
Rampasové se stěhuje na náměstí Svobody 150 do bývalé prodejny Pompo. Tel.:
603157746
n Pavel Žaloudek
www.pcserviszatec.cz • pavel.
zaloudek@pcserviszatec.cz •
604 192 276 – servis u zákazníka, nové i repasované PC,
servery, pravidelná prohlídka
PC, správa LAN, kompletní
outsourcing IT, Web hosting,
mail hosting. Prostory se nachází na náměstí Poperinge,
v bývalé květince.

Pozvánka na dva koncerty

V aule gymnázia se uskuteční tradiční Koncert učitelů, kam se
chodí žáci „posmívat vytrémovaným vyučujícím“. Koná se 25.
3. od 17 hodin.
Slavnostnější koncert hned sólista Petr Nouzovský na vinásledující den 26. 3. od 17 oloncello a Ladislav Horák
hodin je zařazen do celoroč- na akordeon a bandoneon,
ních oslav Roku české hudby. kteří budou hrát převážně díla
V aule gymnázia a představí českých autorů.
(au)

Rozloučení
1.3.
1.3.
2.3.
2.3.
4.3.
4.3.
5.3.
5.3.

Jaroslav Kožoušek 80 let
Petr Adler
41 let
Věra Vírová
85 let
Josef Šindelář
65 let
František Jeřábek 65 let
Václav Justýn
68 let
Vasil Gunár
77 let
Hildegarda Kovaříková 76 let

6.3.
7.3.
8.3.
8.3.
10.3.
10.3.
11.3.

Anna Pastorková
Juraj Marcely
Štefan Škvaro
Miroslav Malypetr
Anna Kloubová
Jiří Olejář
Marie Šimková

66
79
77
71
91
82
82

let
let
let
let
let
let
let

Březen
v žatecké knihovně
Od 1. března probíhá v Městské knihovně Žatec již tradiční
Březen měsíců čtenářů.
Z nabízeného programu, který
zahrnuje např. dny otevřených
dveří knihovny (středy v centrální knihovně a pátky na pobočce
Jih), amnestii na čtvrté upomínky, výstavy, besedy, přednášky,
autorská čtení, knihovnické
dílny, pohádková odpoledne
apod., si každý může vybrat
podle svého zájmu.
Nově jsme také prodloužili provozní dobu centrální
knihovny ve čtvrtek do 17 hodin,
v sobotu do 12 hodin a zrušili
polední přestávku, na pobočce
Jih jsme dospělým čtenářům

k dispozici navíc ve středu od 8
do 11 hodin.
Od začátku měsíce se nově
registrovalo 27 čtenářů, z toho
16 využilo nabídnuté slevy registračního poplatku. Každý
návštěvník knihovny si během
března od nás odnese malý dárek
v podobě „domácího“ perníčku
s logem letošního výročí města,
který jsme pro vás sami napekli.
Připraveno jich bylo v duchu výročí 1010! Přijďte i vy ochutnat
naši nabídku… Bližší informace
získáte na webu knihovny, osobně nebo telefonicky.
(fr)
5

Digitální kino Žatec

Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci

23.3. 20:00 / 26.3. 20:00 /

25.3. 17:30 / 27.3. 17:30 /

VAMPÝRSKÁ AKADEMIE

Fantasy / Akční / Mysteriózní / USA / 2014 /
Rose Hathawayová je dhampýrka, napůl člověk a napůl vampýr. Dhampýři jsou
zároveň strážci Morojů, což jsou klidní a smrtelní vampýři, kteří žijí diskrétně
v našem světě.
Vstupné: 90,-

25.3. 20:00 /

KANDIDÁT

26.3. 17:30 /

KRÁSKA A ZVÍŘE

Thriller / Komedie / Slovensko / Česko/ 2013 / 106 min
V dnešní době jsou nejcennějším zbožím informace. Film Kandidát ukazuje velkou
moc médií, která manipulováním s událostmi mohou ovlivňovat celý svět. Příběh
sleduje zákulisí politické kampaně kandidáta na prezidenta. Úspěšný a vlivný majitel reklamní agentury Adam Lambert přijímá lukrativní zakázku. Má realizovat
prezi-dentskou kampaň pro zvláštního kandidáta - nevýrazného, maloměstského
podnikatele.
Vstupné: 110,Fantasy / Romantický / Thriller / Francie/ 2014 / Cz
1810. Poté, co ztratil své štěstí na moři je zdrcený obchodník nucen odejít na venkov
se svými šesti dětmi. Mezi nimi je i Kráska, jeho nejmladší dcera, která je velmi
milá a veselá dívka. Jednoho dne narazí obchodník na magickou říši Zvířete, který
ho vyzve ke smrti za krádež jeho růže.
Vstupné: 110,-

27.3. 20:00 / 29.3. 17:30 / 30.3. 20:00 /

NOE 3D

Drama / Fantasy / USA/ 2014 / CZ DABING / Zemi čeká strašlivá potopa. Jeden
muž se rozhodne zachránit svou rodinu a díky tomu zachrání celé lidstvo.
Hrají: Russell Crowe, Emma Watson, Anthony Hopkins, ...
Vstupné: 120,-

28.3. 17:30 / 29.3. 15:00 / 30.3. 15:00 /

ZVONILKA A PIRÁTI 3D

28.3. 20:00 / 29.3. 20:00 / 30.3. 17:30 /

10 PRAVIDEL

Animovaný / Fantasy / USA/ 2014 / Cz dabing. Ze světa Petra Pana přichází
do našich kin snímek Zvonilka a piráti, velkolepé dobrodružství o Zarině, chytré
a ambiciozní víle.
Vstupné: 165,Komedie / Česko/ 2014. Marek je typickým příkladem mladíka žijícího ve vlastním
světě. Je to chytrý a milý vědátor zabraný do studií astrofyziky. Jeho největší láskou
jsou hvězdy a horoskopy. Jeho dráhu mu však jednoho dne překříží dívka a její
přítomnost mu zcela obrátí život naruby. Marek se do ní tak bezhlavě zamiluje ...
Režie: Karel Janák. Hrají: Matouš Ruml, Jan Dolanský, Jakub Prachař, Miroslav
Donutil, Tereza Nvotová, Petr Buchta, Kristína Svarinská
Vstupné: 130,-

www.divadlozatec.cz

Odbor KČT Žatec vás zve na

XI. ročník turistického pochodu

JARNÍ VÝŠLAP

který se koná v sobotu 22. 3. 2014
Trasy: 10 ,15 ,25 km

Start pochodu:
7.00 - 11.00 hod 270 01 Kounov – restaurace U Tří líp
Cíl: do 17.00 hod 270 01 Kounov – restaurace U Tří líp
Startovné: Členové KČT a děti 20 Kč. Ostatní 30 Kč.
Trasa 10 km: Kounov – Kounovské kamenné řady – zřícenina
hradu Džbán – Kounov
Trasa 15 km: Kounov – rozc. Špičák – rozc. U Dubu – kamenné
menhíry – Špičák - Kounov
Trasa 25 km: Kounov – rozc. Špičák – rozc. U Dubu – rozc.
Pod Výrovem – Konětopy – Čertův kámen – kaple sv. Vojtěcha – Kounov
Informace: Oldřich Pištělák – 124olda@seznam.cz,
tel. 723 122 928 www.kct-zatec.webnode.cz
Dopravní spojení tam: Žatec hl.n. - Milostín 8:43 • Podbořany - Milostín přes Žatec 7:35 • Lužná - Milostín 8:23, 10:23 •
Z Milostína do Kounova na start 1,5 km pěšky • Louny - Kounov
7:39, 9:36 • Rakovník - Kounov 9:02
Dopravní spojení zpět bude vyvěšeno v místě startu
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Hlavní budova – Husova ul. 678:

POMEPEJE 3D

Akční / Dobrodružný / Drama / Romantický / USA / Německo/ 2014/ 102 min
Legendární město ukryté pod nánosem lávy ožívá na filmovém plátně. Hrdinství,
sny a životy obyvatel Pompejí na úpatí probouzející se ničivé síly sopky Vesuvu...
Hrají: Emily Browning, Kit Harington, Kiefer Sutherland, ...
Vstupné: 150,-

tel.: 608 200 697, E-mail: rmz@muzeumzatec.cz
Výstavy:
n „VELIKONOČNÍ VAJÍČKO“: 27. 3. – 27. 4. Kraslice ze sbírky
RM Žatec doplněná o velikonoční čokoládové figurky od firmy Nestlé
Česko, s. r. o. Praha a o velikonoční výzdobu žáků OA a SZŠ Žatec.
Vernisáž výstavy 27. března od 17 hodin zahájí žáci tanečního a recitačního oboru ZUŠ Žatec.
n „SLADKÝ ŽIVOT ČOKOLÁDY ANEB HOŘKOSLADKÝ PŘÍBĚH TÉTO NEŘESTI“: probíhá do 27. 4. Výstava o čokoládě, kakau
a obalech připravená ve spolupráci s Muzeem v Bruntále a firmou
Nestlé, s.r.o. Praha.
Ostatní:
n 8. 4. – 13. 4. VELIKONOCE V MUZEU: ukázky zdobení kraslic
různými technikami, pletení pomlázky a prodej velikonočního pečiva,
koláčů a zákusků z cukrárny Svěženka Kralovice.

Křížova vila – Zeyerova ul. 344:

tel.: 774 192 414, 415 710 389, E-mail: vilakriz@muzeumzatec.cz
Výstavy:
n „SOKOLOVO 1943“: probíhá do 18. 5. Válečné téma zachycující
existenci československé jednotky na východní frontě v bitvě u ukrajinské obce Sokolovo.
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 státních svátcích a 31. 12.

Městské divadlo Žatec
20.3. čtvrtek

NEŘEŽ

19:00

22.3. sobota

GWYN ASHTON TRIO

19:00

24.3. pondělí

ŽENITBA

19:00

27.3. čtvrtek

ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA

Legenda českého folku kapela Neřež, či dříve Nerez, soustředěná kolem hlavních
postav Zdeňka Vřešťála a Víta Sázavského, patří k legendám folkového žánru.
Od počátku osmdesátých let bylo jméno kapely spojeno s osobností výjimečné
autorky a interpretky Zuzany Navarové, v jejímž podání si publikum zapamatovalo
nejslavnější písně skupiny. Po jejím odchodu do hudebního nebe se oba hlavní
protagonisté věnovali spolupráci s mnoha dalšími interprety a přitom vystupovali
v pokračovatelské sestavě Nerezu – Neřež. Diváci se mohou těšit na výjimečný
hudební zážitek ! Předplatné skupiny D a mimo předplatné. Koncert.
Vstupné: 150 ,- Kč www.nerez.sk/
australsko-britský bluesrock „zeppelinovského“ střihu …
V sérii hudebních pořadů pro „náročnějšího“ posluchače a diváka nabídne žatecké
divadlo rodáka z Walesu a naturalizovaného Australana, který se svým osobitým
stylem cestuje od 90.let po celém světě ať už sám, se svou kapelou nebo jako
předjezdec veličin kalibru B. B. Kinga, Buddyho Guye, Raye Charlese, Johnnyho
Wintera, Micka Taylora, Roryho Gallaghera či kapel typu Canned Heat, The Yardbirds a Status Quo. Gwyn se tak postupně stal miláčkem evropského bluesového
publika. V roce 2001 by vyhlášen 3. nejlepším kytaristou na světě, hned po Jeffu
Beckovi a Garry Moorovi.
Mimo předplatné. Koncert
Vstupné : 120,- Kč / 60,- Kč (při předložení vstupenky z minulého koncertu )
Divadlo Na Jezerce již několik let úspěšně uvádí velmi oblíbenou hru Nikolaje
Vasiljeviče Gogola, která bezesporu patří mezi klenoty světové dramatiky .Gogolova
Ženitba, to je trgikomedie, fraška, absurdita, groteska, satira- něco v čem je smutek
a smích dvojjedinou bytostí.Je to svět, kde lidé s urputnou vážností prožívají svá
velká dramata za doprovodu hurónských salv smíchu.Pod režisérskou taktovkou
Lukáše Hlavici a v překladu Leoše Suchařípy se žateckým divákům představí :
Radek HOLUB (Podkolatov), Barbora HRZÁNOVÁ (Agáta), Miluše ŠPLECHTOVÁ (Tekla), Marek TACLÍK (Kočkarev), Jan HRUŠÍNSKÝ (Nenažraný), Miroslav VLADYKA (Žvanikin), Zdeněk HRUŠKA (Onučkin), Věra KUBÁNKOVÁ
(Arina),Tereza NĚMCOVÁ(Duňaša), Martin SITTA (Štěpán).
Předplatné skupiny A a mimo předplatné. Činohra
Vstupné : 350,- / 340,- / 330,- Kč www.divadlonajezerce.cz

9:00

V nastudování Divadla Pohádka, opět ožívá pohádkový příběh princezny, která
– dle sudby – se v den svých osmnáctých narozenin píchla o trn růže a usnula,
společně s celým Růžovým královstvím. Navíc je tento základní motiv doplněný
o příběh králevice, který se vydává hledat do světa nevěstu, jejíž obraz spatřil
v královské obrazárně.
Mimo předplatné. Pro I. stupeň ZŠ. Vstupné: 45,-Kč

Výstava fotografií : „DOČESNÁ VČERA A DNES“
www.divadlozatec.cz

Přijďte na Bleší trh

Potřebujete prodat, koupit
nebo se jen podívat?
Kamarád LORM, Žatec –
příspěvková organizace Města
Žatce zve na Bleší trh dne 5.4.
od 9:00 hodin. Najdete nás
v prostorách Sociálně terapeutické dílny, Bratří Čapků 3177,
Žatec (za Barbarem, cesta bude
označena). Akce bude za každého počasí.
Další plánované akce – Velikonoční trhy v pátek 11.4.
od 14:00 hodin a v sobotu 12.4.
od 10:00 hodin na stejném místě.

Den, kdy se bude
tančit všude

Základní umělecká škola Žatec
se již po čtvrté zapojí do celorepublikové akce „Den, kdy se
bude tančit všude“, která se
uskuteční na náměstí Svobody
29. 4. od 15.00 hodin, v délce
max. 2 hodiny.
Budeme rádi, když se do této
akce zapojí i letos ostatní školy,
školky a organizace, které se
chtějí prezentovat svým tanečním vystoupením. Rádi přivítáme tanečníky od nejmenších až
po největší s ukázkami různých
tanečních stylů. Veškerou organizaci zajišťuje ZUŠ (vytvoření
improvizovaného tanečního
parketu, konferenci i sestavení
programu).
Pokud máte zájem představit
své taneční soubory, zaujmout
diváky svými tanečními vystoupeními a zapojit se do celorepublikové akce, kontaktujte nás do 28.3.2014 na tel.
415 740 368 , e-mail zus@
zuszatec.cz nebo přímo p. uč.
I. Fábryové na tel. 723 053 637.
Těšíme se na zajímavý a pestrý
program, který vznikne i Vaší
zásluhou.
Vedení ZUŠ Žatec

KAŽDOU SUDOU
STŘEDU ZAŽEŇ
S NÁMI NUDU

Počínaje měsícem březnem probíhají
každou sudou středu v oddělení pro děti
centrální knihovny a na pobočce knihovny
Jih zábavná odpoledne pro děti, nejen registrované čtenáře, zaměřená na vyrábění,
hraní, čtení a soutěžení.
Děti mladší šesti let mohou přijít
v doprovodu dospělé osoby nebo staršího
sourozence. Vstupné na jednu akci činí
30 Kč a zahrnuje náklady na materiál
výrobku, který si děti odnesou domů. (fr)

Pohádková noc
v knihovně
s komisařem Vrťapkou
v pátek 4. dubna
od 19,30 hodin
se zajímavým
programem
až do soboty
do 9,00 hodin
v oddělení pro děti centrální knihovny
pro registrované čtenáře od 6 do 10 let
Nutná rodiči podepsaná přihláška
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Slavoj zatím nebodoval, ale ani nezklamal
V úvodních dvou jarních kolech divize narazil na vedoucí tandem
Velmi těžký vstup do jarních odvet měli fotbalisté Slavoje Žatec A, neboť je čekala vedoucí dvě
mužstva divize B, od kterých na podzim dostali
11 branek! Přestože tentokrát v obou případech
sehráli vyrovnané partie, na první letošní body
musejí ještě počkat. V sestavě ještě chyběli zranění
obránci Krejčík a Fiřt, v prvním utkání i Vlk.
n Slavoj Vyšehrad - Sla- domácí obránce, rozhodvoj Žatec 3:1(2:1)
čí faul neviděl. Naopak
Domácí favorit z prv- v 73. uznal domácím
ní akce nastřelil břevno branku, když hosté vya od 3. min. vedl 1:0 kopávali míč údajně už
gólem Kočího. Hosté se za brankovou čarou.
oklepali a v 18. vyrovnal
Sestava: Cipra – VáHeinc. Zaváhání obra- vra, Bešík, A. Hynek

Kuželkáři Lokomotivy Žatec na jaře dosud neztratili v KP ani bod . Po jasné výhře doma nad
Mostem B vyhráli i v Chomutově, kde konečně došlo
na souboj bratrů Čabounů, z nichž byl úspěšnější
žatecký Antonín o jedinou kuželku.
n Žatec - Most B 7:1 O vyrovnání se zasloužil
Hofmann výhrou o 75.
(2563:2527)
Sestava a výkony: Ča- Tajbl dotahoval, přesto
boun 419, Tajbl se 442, domácí šli do vedení 2:1.
Goldšmíd 372, Ptáček Goldšmíd v polovině pro436. Na kapitána Jiřího hrával o 4, ve druhé se
Jarolíma nasadili hosté vše otočilo, právě o 4 vyzdejšího odchovance Jo- hrál a byla z toho remíza.
Pak přišel bratrský sousefa Drahoše. Ten v polovině vedl o 10 kuželek, Ja- boj synů bývalého ligisty
rolímovi vyšla koncovka, Josefa Čabouna staršího.
dotáhl na 453 a vyhrál Ač se oba přímému střetu
o 11. V závěrečném duelu léta vyhýbali, teď museli
Hofmann vyhrál o 10 sehrát důležitý duel. Domácí Josef ml. (v jednots výkonem 441.
n Chomutov B - Žatec livccích je čtvrtý), vyhrál
první polovinu o 7, ale
A 2,5:5,5 (2465:2529)
Na ne příliš oblíbené z výhry se nakonec radokuželně VTŽ zahajoval val mladší bratr Antonín,
Jarolím. Rozehrál se poz- neboť vyhrál druhou část
ději a ztrátu stáhl na 13. o 8 a celkově o jedinou

kuželku! Lokomotiva
se tak konečně dostala
do vedení. V závěrečné
dvojici Ptáček výhru hostů ještě zvýšil. Výkony:
Jarolím 427, Hofmann
465, Tajbl 405, Goldšmíd
389, A. Čaboun 428,
Ptáček 415.
Tabulku vedou Vejprty před Chomutovem
B, Žatec je na 3. místě.
V žebříčku jednotlivců
jsou čtyři hráči Žatce
v první patnáctce, kde
jsou i další bývalí Žatečané - 3. Josef Drahoš
(Most) a 4. Jos. Čaboun
ml. (Chom.). Vede Rudolf
Hofmann ml. s 450, 5. je
Antonín Čaboun 435, 7.
Zdeněk Ptáček 430 a 15.
Jiří Jarolím 423. Žatec
v sobotu od 9 hodin hostí
4. celek tabulky Teplice
B.
(jak)

Žatecký Michal Lesniak (vlevo) a Marek Smola patřili
k nejlepším hráčům svých týmů v sobotu v Postoloprtech,
kde Slavoj Žatec podlehl v divizi Slavii Louňovice 3:4.

ny však potrestal ve 33.
domácí Osumanu, jehož
bratr Ali hrával za Žatec.
Ve 39. po rohovém kopu
vykopl z branky hlavičku
A. Hynka domácí obránce. Když v 59. sestřelil
unikajícího Klince zezadu

Foto Jaroslav Kubíček

(76. Vl. Hynek) Klasna
– Bednář, Paul, Heinc,
Karban (69. Sýs) – Klinec, Lesniak. Připraveni:
Baštýř, Hodina
n Žatec A – Slavia
Louňovice 3:4 (2:2)
Utkání, které se v so-

botu hrálo z technických
důvodů na umělce v Postoloprtech, rozhodly
tři branky hostů, vstřelené na začátku obou
poločasů. Skóre otevřel
Bohata už ve 4. minutě po zaváhání domácí
obrany. O vyrovnání se
postaral hlavou A. Hynek
po rohovém kopu Heince. Těsně před koncem
proměnil penaltu Nykl,
ale hned z protiútoku
vyrovnal hlavou nováček
Karban.
Druhý poločas hrál
Slavoj za podpory větru,
ale než se dostal do hry,
dostal za úvodních 9 minut dva góly. Poslední
půlhodinu se hrálo jen
před brankou Slavie, ale
cesta do sítě byla zakletá i po gólovkách Vlka
a Paula. I když závěr
zdramatizoval dorážkou
v 85. Klinec, Slavoj už
vyrovnat nestačil. Výkony
s lídry tabulky však jsou
do dalších zápasů nadějné. Sestava byla shodná
s 1. utkáním, jen místo
střídajícího Vl. Hynka ho
zastoupil Vlk.
V dalším kole hraje
Žatec v sobotu v Novém
Boru. Doma u Ohře se
představí v sobotu 29.
března, kdy nastoupí
ve 14 hodin proti FK
Litol.
(jak)

Souboj bratrů rozhodla jediná kuželka

Reprezentanti ČR, Petra Cífková a Lukáš Frydecký z Team
karate clubu Žatec, nenašli v loňském roce v republikových soutěžích u nás přemožitele. Oba jsou držiteli
Ocenění České unie bojových umění 2013.

Žatečtí karatisté usilují
o zlatý hattrick

Petra a Lukáš celý rok doma nenašli přemožitele
Výborně vstoupil do nového soutěžního ročníku
2014 Team Karate club Žatec. Po prvním turnaji
vede tabulku I.ligy ČR před Hvězdou Karlovy Vary
a SK Hostivař. Přitom ani v městě, které skvěle
propaguje nejen v republice, ale jako český mistr
i v zahraničí, unikají veřejnosti jeho úspěchy. Proto
se název klubu ani jeho borců většinou ani neobjevuje v anketě o nejlepší sportovce okresu či města.
Žatečtí karatisté pa- s jehož týmem se stala
tří do absolutní české vítězem ligy družstev ČR,
špičky už dlouhá léta. mezinárodního turnaje
Současní borci navázali Gichin cup a je mistrem
na úspěchy tehdejších ČR v kumite seniorek bez
kolegů současného tre- rozdílu hmotnosti! Cífkonéra Rudolfa Šianského. vá také odvedla maximum
Získali tak titul Mistra na Mistrovství světa družČR smíšených družstev stev v Liverpoolu, kde
JKA v roce 2012, aby jako členka týmu ČR zísho obhájili o rok později kala bronzovou medaili.
a usilují o zlatý hattrick n Lukáš Frydecký
Mezi seniory prokazuje
i v letošním roce. Tým
KC Žatec potvrdil vy- podobné hodnocení Lusokou sportovní úroveň káš Frydecký, který stejně
i prvenstvím v meziná- jako Petra získal Ocenění
rodním turnaji Gichin za rok 2013 od České unie
cup 2013 v Praze. Všich- bojových umění, a také on
ni jeho členové jsou také nebyl rovněž loni poražen
držiteli medailí z národ- v žádném zápase v ČR.
ních soutěží, mistrovství Vyhrál Národní pohár ČR,
ČR, dokonce i ME a MS. stal se vítězem Mistrovství
ČR v kumite seniorů bez
n Petra Cífková
Suverenní postavení rozdílu hmotnosti. V barmezi ženami drží Petra vách KC Žatec je mistrem
Cífková, držitelka oceně- ČT v týmech a vítězem
ní České unie bojových Gichin cupu 2013. Nejumění 2013 (sdružuje větším loňským zahraničvšechny bojové sporty ním úspěchem Lukáše je
v ČR)! „V loňském roce bronzová medaile v týmu
opět nenašla v České re- ČR na Mistrovství Evropy
publice přemožitelku,“ v kumite mužů Portugal(jak)
těší trenéra Šianského, sku.

Stříbro pro starší žáky Severu
V neděli v Litoměřicích
sehráli starší žáci krajský
přebor tříčlenných družstev ve stolním tenisu.
Kvartet Severu Žatec
ve složení Filip Karbula,
Dominik Urbánek a David Žitný vybojoval stří-

brné medaile. Ve finálové
skupině naši chlapci postupně porazili Most 3:2,
Chomutov 3:2, Teplice
3:1 a teprve v posledním
utkání podlehli vysoce
favorizovaným domácím
těsně 2:3.
(js)
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