žatecký

zpravodaj
číslo 6, 3. dubna 2014

dříve Žatecký týdeník

V čísle:

Foto RM Žatec – Jaroslav Holšťajn

městského úřadu |www.mesto-zatec.cz

Otázka pro

3

Mezi největší
akce roku patří
Dočesná

Depozitáře Regionálního muzea v Žatci vzniknou v části dosud
nevyužitého a chátrajícího areálu bývalých papíren v ulici Volyňských Čechů. Výraznou většinu z nákladů 50 milionů korun by
měla pokrýt dotace z ROP Severozápad.

Muzeum bude mít nové depozitáře
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Galerie připravuje
3. výstavu
Zemanových

5

V Bezděkově
burácejí
motory i bubny

8

Slavoj na jaře
v divizi poprvé
vyhrál

Regionálnímu muzeu v Žatci
se po mnohaletém úsilí podařilo
vyřešit problém s nedostatkem
odpovídajících prostor pro ukládání svých sbírek. Díky finanční
dotaci, kterou nedávno získalo
Město Žatec z ROP Severozápad, budou v květnu zahájeny
práce na vybudování nových
depozitářů. Ty vzniknou v části
dosud nevyužitého a chátrajícího areálu bývalých papíren
v ulici Volyňských Čechů.
Muzejní sbírky jsou v Žatci
systematicky shromažďovány
od 90. let 19. století. V současné
době jsou uloženy ve třech různých budovách na ploše 550 m2.
Prostorová kapacita v nových
depozitářích se téměř zdvojnásobí, takže vznikne dostatečná
rezerva pro ukládání nových
přírůstků. V projektu se počítá
i s vybudováním boxů s řízeným
klimatem (vlhkost, teplota)
pro nejchoulostivější sbírkové
předměty. Do nového areálu se
přestěhuje i odborná a sbírková knihovna se studovnou pro
veřejnost. Depozitáře budou vybaveny moderní zabezpečovací
technikou, nákladním výtahem
a stabilním hasicím systémem.
Splní tak evropské standardy
pro trvalé uchování předmětů
muzejní povahy.
V části objektu se počítá s vybudováním přijímacího (tzv.

karanténního) depozitáře, konzervátorského pracoviště a multifunkčním sálem pro muzejní
prezentace a workshopy. Veřejnost se může těšit i na novou
expozici o historii žateckého
průmyslu.
Rozpočtované náklady se pohybují okolo 50 milionů, přičemž
85% by měla pokrýt dotace
z ROP. Termín dokončení je
naplánován na květen 2015.
V uplynulých několika letech
se podařilo vybudovat nové
depozitáře např. Regionálnímu
muzeu v Teplicích (90 milionů),
Vlastivědnému muzeu v Olomouci (120 milionů) či Muzeu
Vysočiny v Třebíči (42 milionů).
Dr. Petr Holodňák

Další novinkou v Turistickém
informačním centru v budově
radnice je ražená pamětní mince,
kterou Město Žatec vydalo u příležitosti výročí 1010 let od první
písemné zmínky. Cena pamětní
mince je 150 Kč.

Jaroslava Špičku, ředitele
p. o. Chrámu
Chmele a piva
CZ:
Kdy začíná
turistická sezóna?
n Po zimním omezeném
provozu jarní počasí definitivně probudilo členité složení
atrakcí našeho turistického
areálu. V sobotu 29. 3. Chrám
Chmele & Piva v Žatci otevřel
naplno všechny své brány a zahájil tak svoji čtvrtou sezónu.
Otevřeno je kromě pondělí vždy
od 10 hodin. Skupiny se však
mohou objednat po předchozí
domluvě i na pondělí.
Návštěvníky od předškoláků
až po seniory zde čeká plno
zážitků, poučení i prostory k relaxaci. Ten, kdo se chce pobavit
a zároveň poznat více o chmelu,
sladu, pivu a historii žateckého
regionu, je u nás na správném
místě. Areál umožňuje celodenní
výlet, kdo chce může přenocovat
v místních hotelech nebo penzionech. V loňském roce navštívilo
město Žatec přes 16000 turistů,
v letošním roce je naším cílem
přivítat 20000 turistů, kterým
naše krásné chmelařské město
představíme.
CHCHP a infocentrum města
Žatce společně pracují na složitém marketingu, kdy různými
směry město Žatec ukazujeme
a turistu „lákáme“. Letošní novinku je marketing na serverech
seznam.cz a google.com, reklama, kterou opravdu nikdo
nepřehlédne.
Více informací najdete na:
www.chchp.cz
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Město Žatec, Městský úřad Žatec,

zastoupený tajemníkem, vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou:

referent úseku sociálně právní ochrany dětí

Místo výkonu práce:
- Městský úřad Žatec
- Platové zařazení (dle zákona č. 262/2006 Sb., ve znění NV č.
564/2006 Sb., v platném znění): platová třída 10
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:
- VŠ vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné
vzdělání (v souladu s § 110 a 120 zákona 108/2006 Sb., o sociálních
službách, v platném znění),
- ovládání PC (Microsoft Word a Excel, poštovní klient),
- 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. 359/1999
Sb.,
- o sociálně právní ochraně dětí; zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách; zákona č. 109/2002 Sb.,
- o výkonu ochranné a ústavní výchovy; zákona č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád; zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;
zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních,
- výhodou praxe v sociální oblasti, ve veřejné správě nebo při
poskytování sociálních služeb, znalost souvisejících zákonů,
- řidičský průkaz skupiny B,
předpokládaný nástup 01.05.2014.
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.
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 11.04.2014 do 14.30 hod. Přihlášky doručené po tomto datu
budou vyřazeny.
Obálku označte heslem „výběrové řízení – referent úseku sociálně
právní ochrany dětí“.
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 27. března 2014

Poskytování příspěvků na kotle

Obyvatelé Ústeckého kraje budou mít znovu možnost s přispěním státu i kraje vyměnit svůj stávající kotel na tuhá paliva
za nový, tedy účinný nízkoemisní kotel, který bude méně zatěžovat ovzduší. Vyhlášení výzvy je plánováno už na přelom dubna
a května, do té doby ji musí ještě schválit Rada Ústeckého kraje.
Žádosti se budou podávat středků, tedy 15 miliony. Proti
v písemné podobě na Kraj- loňsku, kdy bylo během měsíce
ském úřadu Ústeckého kraje. srpna podáno 455 žádostí, jde
Veškeré materiály související o navýšení o 10 mil. korun.
s výzvou budou uveřejněny Ústecký kraj využije tento svůj
na webových stránkách www. podíl, který dostal jako dar
kr-ustecky.cz a Státního fondu z Nadace ČEZ.
Upozornění: Veškeré dotazy
životního prostředí České republiky www.sfzp.cz. Na tuto zodpoví zájemcům KRAJ popř.
již druhou výzvu bude aloko- SFŽP, nikoliv MěÚ Žatec, kteváno 30 milionů korun s tím, rý může jen podat informace,
že ministerstvo i kraj přispějí které sám získá na výše uvestejnou výší finančních pro- dených stránkách kraje a sfžp.
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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.
Obousměrný vjezd a výjezd
žovatce Bitozeves-zde sjezdem
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
nákupní zony.
Nehasice
Dočasné dopravní změny
Dočasná změna organizování 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.

Sběrové soboty ve městě a okolí

Svoz objemného, nebezpečného a elektroodpadu v Žatci a přilehlých obcích je také pro letošní rok zajištěn ve čtyřech termínech.
Ten jarní je ve městě připraven již na sobotu 26. dubna, další
pak na dny 28. června, 27. září a 22. listopadu 2014. Na vesnicích je termín vždy o týden dříve. Na určených místech ve třech
trasách mohou občané od 8 do 12 hodin odkládat do kontejnerů
odpad v těchto lokalitách:
Trasa A 26.4. 8-12 hodin
3. Vol. Čechů – u býv. OSP
1. Lounská – u vjezdu do fa 4. roh Tolstého a Puškinova
Silnice
5. Brožíkova – u Elektrome2. J. Herbena – u Fruty
chaniky
3. R. Ungara – u Parlamentu
6. roh Přátelství a u Flory
4. Stroupečská – u Uhel. skladů 7. roh Máchova a Ševčíkova
5. Osvoboditelů – před č.p. 8. Dukelská - naproti Květince
2002
9. Husova – u Margaretky
6. Purkyněho – u sep. odpadu 10. Chmelař. nám – u Pneuser7. Podměstí – před č.p. 2157
visu
8. U jezu – u Žat. Teplárenské 11. Lučanská – u sep. Odpadu
9. Ostrov – parkoviště u Mosk- 12. Sládkova – před Macerkou
vy
13. Příkrá – před Čápem
10. Havlíčkovo nám. - u Satelitu 14. B. Němcové – u garáží
11. V Zahradách – na konci ulice 15. Dvořákova – u Bašty
12. nám. 5.května – u Sv. Flori- 16. Jižní – u vjezdu do ZŠ
ána
Trasa C
13. roh Arbesovy a Nádr. Schody 19.4. 8-12 hodin
14. roh Hejdukovy a Jungmano- 1. Velichov – náves
vy
2. Záhoří – náves
Trasa B
3. Bezděkov – náves
26.4. 8-12 hodin
4. Trnovany – náves
1. Písečná – u Normy
5. Radíčeves – náves
2. Družstevní – separace
6. Milíčeves - náves

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 dotací, životního prostředí, dopravy
a další. Případné reakce můžete směřovat na adresu redakce
zpravodaj@mesto-zatec.cz.
i veřejné sféry.
Městský úřad
V měsíci dubnu bylo započato
Městský úřad Žatec prošel
letech 2011 až 2013 několika kolektivní vyjednávání s odzměnami, o kterých jste již byli borovou organizací Žatecké
průběžně informováni. Cílem zaměstnanecké odbory, jehož
našeho úřadu je otevřenost výsledkem měla být kolektivní
občanům a zejména snaha o to, smlouva pro zaměstnance městaby si všichni naši zaměstnanci ského úřadu a městské policie.
jednoznačně uvědomili, že tu Kolektivní smlouva nabyla účinjsme právě pro občany. V tomto nosti od února 2014.
V červnu 2013 byla řešena
článku bude zmíněno pouze
několik důležitých faktů, které mimořádná situace – lokální
se odehrály na MěÚ Žatec v roce povodně způsobené přívalovými
dešti, společně se všemi složka2013 .
V měsíci lednu 2013 proběhly mi integrovaného systému jsme
prezidentské volby, které měly celou situaci v regionu zvládli
dvě kola a konaly se ve dnech bez významných komplikací.
Od prvního srpna byl vedením
11.01. – 12.01. a 25.01. –
odboru rozvoje a majetku města
26.01.2013.
V únoru úřad spoluorgani- pověřen Bc. Tomáš Trávníček
zoval Benefiční koncert pro (vedoucí stavebního a vyvlastňoNelinku, který byl pěknou ukáz- vacího úřadu, životního prostřekou propojení snah občanské dí), jde o jednu z nejnáročnějších

agend na MěÚ, přesto se celému
kolektivu zaměstnanců podařilo
úspěšně realizovat např. mnoho
oprav a investičních akcí financovaných z městského rozpočtu.
V měsíci září proběhl vzpomínkový akt u památníku letců
v Podměstí. Památník byl postaven za přispění úřadu i města
v roce 2012. V září proběhla
tradiční Žatecká Dočesná, největší kulturní akce města a jedna
z nadregionálních akcí Ústeckého kraje.
Říjnové volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
proběhly bez komplikací. Zároveň bylo v měsíci říjnu 2013 přestavěno pracoviště podatelny, informací a turistického infocentra
tak, aby lépe vyhovovalo provozu
pro širokou veřejnost.
Na konci roku Městský úřad
nastavil nový systém kontrol
dětských hřišť, které jsou v majetku města tak, aby tato hřiště
byla pro své uživatele co nejbezpečnější.
V půli prosince byl schválen
rozpočet města na rok 2014
a probíhala příprava různých
investičních akcí a dotací. Pro
občany města jsme si připravili
vánoční dárek v podobě virtuální
prohlídky budovy radnice měst-

ského úřadu. Tato virtuální prohlídka si vysloužila ocenění Zlatý
erb za inovativnost městských
webových stránek. Významné
ocenění od Ministerstva vnitra
si odnesl i vzdělávací portál pro
občany z regionu Žatecka i úředníky MěÚ, který je dostupný
na adrese http://portal.rentel.
cz/portal/zatec.
Při mimořádných úředních
dnech – sobotách bylo obslouženo 908 občanů. Bylo provedeno
5 kontrol z Krajského úřadu
Ústeckého kraje. Žádná z kontrol neshledala v kontrolovaných
oblastech porušení zákona.
V roce 2013 byly na MěÚ
Žatec doručeny 2 petice a 16
stížností, z čehož ani jedna
stížnost nebyla důvodná. Bylo
obdrženo 47 pochval a poděkování zaměstnancům úřadu.
Závěrem si dovolím konstatovat, že nebylo možné v tomto
článku popsat veškeré činnosti
úřadu za rok 2013. Naší snahou
je vyjít vstříc občanům. Dovolte
mi, abych tímto ještě jednou
poděkoval našim zaměstnancům
za veškerou činnost, kterou
provedli v roce 2013 a to velmi
často nad rámec pracovní doby
a pracovních povinností. Našich
zaměstnancům si velmi vážím
a jsem potěšen tím, že s nimi
mohu spolupracovat. Věřím, že
i letošní rok bude takto přívětivý.
Ing. Bc. Petr Vajda, tajemník
MěÚ Žatec

Kdy vyjde Žatecký
zpravodaj
č. 7 17. 4. 2014
č. 8
8. 5. 2014
č. 9 22. 5. 2014
č.10 5. 6. 2014
Uzávěrky vždy týden před
uvedenými termíny.

Jednání
zastupitelstva města

Nejbližší zasedání se uskuteční
v zasedacím sále radnice 22.
května od 17 hodin.

Mimořádný
úřední den

Zástupci Žatce převzali ocenění - 3. místo v anketě Zlatý erb za web města

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.
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Třetí návštěva sbírky
Zemanových

Jedním z vrcholů letošní výstavní sezony v žatecké Galerii Sladovna bude nepochybně v pořadí již 3. návštěva sbírky manželů
Zemanových.
Tato výstava moderního umě- manitou tvorbou současného
ní, která svým významem pře- moderního umění a s jejich
sahuje hranice našeho regionu autory, kteří dnes pronikají
a tradičně se již řadí k význam- do významných českých a svěným kulturním událostem na- tových galerií. Tato ojedinělá
šeho města, bude zahájena výstava si rozhodně zaslouží
vernisáží 14. května v 17 hodin. Vaši pozornost. Za posunutí
První a druhá část této unikátní, termínu vernisáže 3. návštěvy
odborníky respektované sbírky, sbírky manželů Zemanových se
byla již veřejnosti představena omlouváme. Výstavní prostory
v minulém roce za nebývalého však prázdné nezůstaly, byla
zájmu jak laické, tak odborné prodloužena atraktivní výstava
veřejnosti. Těší nás, že je nám polských umělců s názvem Conumožněno díky velkorysosti textus, která hned od počátku
manželů Zemanových nabíd- překvapila počtem návštěvnínout návštěvníkům galerie opět ků, zájmu škol a sklidila velmi
výběr toho nejlepšího. Vystavená kladné ohlasy. Těšíme se s Vámi
kolekce obrazů nabízí jedineč- na setkání s uměním.
Alex Gižynski, galerista
nou možnost seznámit se s roz-

Den krásy v knihovně

Městská knihovna Žatec připravila na středu 9. dubna od 16
hodin v přednáškovém sále centrální knihovny (přízemí na nám.
Svobody 52) Den krásy s Mary
Kay. Kosmetická poradkyně
Pavla Matoušková předvede

nejnovější trendy v líčení s kosmetickými přípravky Mary Kay,
dále nás seznámí se správnou
péčí o pleť a tělo i barevnou typologií. Dopřejte si chvilku pro
sebe a přijďte se potěšit. Vstupné
30 Kč.
(kr)

Spisovatel odpovídal posluchačům
Dárkem, který Městská
knihovna Žatec připravila pro
své čtenáře v měsíci březnu, bylo
setkání s Vlastimilem Vondruškou, oblíbeným spisovatelem,
historikem a publicistou, autorem mnoha vědeckých studií
a populárně naučných knih
z oboru dějin kultury a historie,
rozhlasových a divadelních her
či scénáře k filmu. Žateckým
návštěvníkům přiblížil historické
prameny, které jsou autorům
k dispozici a naznačil, jak a na-

kolik je zapotřebí historické
poznatky upravit, aby vykouzlil
pro čtenáře iluzi doby a přitom
neublížil literárnímu příběhu.
Na závěr vtipného i poučného
povídání zodpověděl několik
dotazů a ochotně podepisoval
knihy, které si návštěvníci přinesli nebo využili možnosti si je
na místě zakoupit. Zdařilá akce
proběhla 19.3. ve zcela zaplněné
Obřadní síni MěÚ Žatec, jehož
vedení za její zapůjčení děkujeme.
(va, kl)

Školáci vítali jaro v Měcholupech
Vítání jara spolu s vynášením
zimy má svůj původ již v pradávných slovanských rituálech.
Také naše škola se snaží tuto
tradici zachovat, a tak každoročně vyrážejí žáci naší školy
k potoku Blanka. Za mohutného
skandování, halasu a zpěvu
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na rozločenou pak vhodili Morenu do vody, aby s sebou odnesla
zimu, ale i nemoci a nečisté síly.
Cestou zpátky do školy žáci II.
stupně ještě posbírali odpadky
do připravených pytlů.
Helena Gondeková, učitelka
ZŠ Měcholupy

Nadrotmistr Roman Záruba na 19. kilometru orientačního pochodu
se zátěží 20kg.

Výsadkáři cvičili na Doupově

Námětem sladovacího cvičení v polovině března na Doupově
bylo nasazení 4. úkolového uskupení do mezinárodní operace
pod velením NATO k udržení celistvosti jednoho ze státu, který
byl napaden sousedem.
Hlavním úkolem bylo přesu- velitel 4. brigády rychlého nasanout jednotky (prapory) z pro- zení plukovník Miroslav Hlaváč,
storu A do prostoru B, přičemž který byl s průběhem kontroly
v průběhu tohoto přesunu se vo- sladěnosti praporů spokojen.
jáci museli vypořádávat s celou Zúčastnilo se ho zhruba 1 300
řadou nenadálých situací, které vojáků a 415 kusů techniky.
jim připravili jejich kolegové Cvičili nejen vojáci 4. brigády
ze 41. mechanizovaného a 43. rychlého nasazení, ale také 13.
dělostřeleckého pluku, 14. pluku
výsadkového praporu.
„Všechny incidenty byly pro- logistiky, 15. ženijního pluku,
cvičeny a zvládnuty tak, aby 25. pluku protiletadlové rakev červnu tohoto roku mohlo tové obrany, Vojenské policie
dojít k dosažení plných ope- a dalších útvarů bojové podpory
račních schopností brigádního a bojového zabezpečení předurúkolového uskupení,“ uvedl čených do úkolového uskupení.

Den vody potěšil děti i studenty

Rekordní účast návštěvníků jsme zaznamenali v pátek 21.3.
při oslavách Světového dne vody, které proběhly na zemědělské
sekci Obchodní akademie a Střední odborné školy zemědělské
a ekologické v Žatci. Jako každoročně se při letošním XI. ročníku
chopili organizace pod odborným vedením studenti 2.A ročníku
a za pomoci svých starších kolegů ze 4. ročníků a zábavnou
a hravou formou se snažili vtáhnout malé předškoláky a žáčky
do vodního světa.
Naši studenti připravili 7 sta- s dětmi vyfotili. Pro nejšikovnovišť, obdobných jako každý nější děti byly připraveny sladké
rok – např. vodní malovánky, odměny a pro všechny účastníky
koloběh vody v přírodě, školní pěkné diplomy.
Velmi úspěšné akci jistě přispělaboratoř, lovení rybiček v ZOO
koutku školy, kde si děti pocho- lo i krásné počasí, které navodilo
vali i některá zvířátka. Velmi pravou jarní náladu. Rekordní se
oblíbeným stanovištěm se stal stala i účast na tomto dni, neboť
venkovní rybníček, hlídaný vod- naši školu navštívilo s pedagoníkem, kterého nám zapůjčili gickým dozorem neuvěřitelných
naši malí kamarádi z MŠ Alergo. 912 dětí. Děkujeme trpělivým
Zde děti určovaly co do vody paním učitelkám, které přišly
patří a co ne a obdivovaly velký s dětmi a velmi pomohly s orpapírový větrný mlýn, který ganizací. Dále také městu Žatec
vyráběli studenti 4.A ročníku. za finanční podporu této akce.
Studenti ukázali, že sami mají Ochrana vody je velmi důležitá
smysl pro humor a připravili a již u dětí je správné vytvářet
překvapení pro děti formou ma- správné postoje a hodnoty.
Za OA a SOŠZE v Žatci
sek vodníků. Navodili tím velmi
Ing. Andrea Rábová
příjemnou atmosféru a rádi se

Inzerce
n Pronajmu dlouhodobě garáž v Žatci, lokalita Podměstí (za panelovým domem v ulici Ostrov) Tel. č.: 604 401 940
n Prodám byt 3+1
možno i s garáží, v OV,
lodžie, 77m2, byt v původním stavu, Studentská
ul., slušný a tichý vchod,
volat až od soboty 22.3.
na tel.: 724 216 804
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.
n Prodám zahrádku
u jezu, 3 ary, u vodní
elektrárny – možnost za-

Rozloučení
14.3. Eva Kandlerová 56
14.3. Josef Ozogány 65
15.3. Emil Michalík 88
17.3. Leopold Höhne 73
18.3. Zdeněk Sroka 84
20.3. Jiří Urban
54
20.3. Ludmila
Čabraková
76
23.3. Petr Pekárek
72
23.3. Václav Švancar 65
24.3. Vojtěch Běhounek 79
25.3. Jaroslava Raková 67
26.3. Miloslav Beneš 71
26.3. Marta Lánská 84

vedení elektriky, bez chatky. Telefon: 606 829 265
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 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 Šití oděvů Světlany Rampasové se
stěhuje na náměstí
Svobody 150 do bývalé prodejny Pompo.
Tel.: 603157746
n Pronajmeme nebytové prostory pro využití na kancelář, obchod,
služby. Jedná se o dvě
místnosti o celkové ploše 33 m 2, vstup z ulice (výklad), v přízemí
domu Chmelařské náměstí 348, Žatec (vedle
hasičů). Sociální zařízení, samostatné topení, el.
energie, teplá a studená
voda. Volné od 1.5.2014.
Levně. Kontakt telefon
604587274.

Pojďte se školkou na pochod

Čas jarních výšlapů nastává a tedy i v MŠ U Jezu
se vše začíná připravovat na tradiční Povelikonoční
pochod.
Další pozvání je k 8.
Uskuteční se 26. dubna od 10 hodin. Jako a 9. dubnu od 8,00
každý rok bude pro děti do 13,00 hodin. Nejen,
připravena řada stano- že se v tomto termínu
višť se zajímavými úkoly uskuteční zápis, ale soua po procházce se všich- časně proběhnou i dny
ni sejdeme u ohýnku otevřených dveří v obou
na školní zahradě. Při- budovách školy. Na obě
hlásit se můžete v MŠ akce jste srdečně zváni.
– v budově U Mašinky Těšíme se na vás.
Petra Komorášová
nejpozději do 18. 4.

Velikonoční pochod pro všechny
Pořádá DDM Žatec, kde se lze přihlásit až do 7.4.

Děti 60,-, dospělí 30 Kč. Sraz je 12. dubna v 15 hodin u zadního vchodu
Šroubárny. Po procházce opékání buřtů. Telefon 415 710 591.

Po roce se do prostoru závodiště v obci Bezděkov u Žatce vrací soutěž terénních osobních aut
jezdících v těžkém terénu s názvem Offroad trial.
Areál u místního ryb- posádky z celé České
níka byl během podzimu i Slovenské republiky.
a zimy proměněn téměř Jednotlivé vozy jsou rozk nepoznání. Došlo zde děleny do několika katetotiž k velkému sesu- gorii podle rozměrů a vývu půdy. Pořadatelé byli konnosti. Návštěvníci se
nuceni zapojit do úprav mohou těšit také na velké
těžkou techniku a areál množství doprovodného
upravit pro konání této programu. Připraveny
budou koncerty regioi dalších akcí.
V sobotu 12. a neděli nálních kapel, ale také
13. dubna se sem sjedou ukázky vojenské historie

nebo přelet ultra lehkých letadel. Malé děti se
pak vyřádí zcela zdarma
na kolotoči nebo skákacím hradu. Určitě také
letos to bude pro všechny adrenalinový zážitek
a příjemně prožitý víkend.
Program začíná vždy
od 10:00 hod. Podrobnosti o závodech a pravidlech si můžete najít vždy
na: www.offroadtrial.cz
nebo na www.offroadklemo.cz.
(kf)

Foto Jaroslav Kubíček

Offroady se vrací do Bezděkova

Soutěže off roadů nabízejí divákům atraktivní záběry. Také
letos e pojede v Bezděkově o body do mistrovství ČR.
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Digitální kino Žatec

Městské divadlo Žatec

1.4. 17:30 / 3.4. 17:30 / 4.4. 17:30 / 6.4. 15:00 / 9.4. 17:30 /
23.4. 17:30 / 25.4. 17:30
ZVONILKA A PIRÁTI 3D

Animovaný / Fantasy / USA/ 2014 / Cz DABING. Vstupné: 130 ,- až 165,-

1.4. 20:00 /

NONSTOP

Thriller / USA/ 2014 / 106 min / Přístupné od 12 let / Cz titulky. Většinu svých
pracovních dnů tráví Bill tím, že prostě jen sedí v letadle a dává pozor. Vstupné: 110,-

2.4. 17:30 / 8.4. 17:30 / 10.4. 17:30 /

KRÁSKA A ZVÍŘE

Romantický / Thriller / Francie/ 2014 / Cz DABING / Jednoho dne narazí obchodník
na magickou říši Zvířete, který ho vyzve ke smrti za krádež jeho růže. Vstupné: 110,-

2.4. 20:00

ONA

3.4. 20:00

GRANDHOTEL BUDAPEŠŤ

Sci-Fi / Romantický / Drama / USA/ 2013 / 126 min / Přístupné od 12 let / Cz titulky
Děj snímku Her se odehrává v Los Angeles v nedaleké budoucnosti. Vstupné: 120,Komedie / Drama / USA/ 2014 / 100 min / Přístupné od 12 let / Cz titulky. Pan
Gustave (Ralph Fiennes) je legendou mezi hotelovými zaměstnanci. Vstupné: 110,-

4.4. 20:00 / 6.4. 17:30 / 13.4. 20:00

10 PRAVIDEL

Komedie / Česko/ 2014. Marek je typickým příkladem mladíka žijícího ve vlastním
světě. Je to chytrý a milý vědátor zabraný do studií astrofyziky. Vstupné: 130,-

6.4. 20:00 /

NOE 3D

8.4. 20:00 /

VELKÁ NÁDHERA

Drama / Fantasy / USA/ 2014 / CZ DABING / Zemi čeká strašlivá potopa. Jeden muž
se rozhodne zachránit svou rodinu a díky tomu zachrání celé lidstvo. Vstupné: 130,Drama / Komedie / Itálie / Francie/ 2013/Přístupné od 12 let / Cz titulky. Příběh
stárnoucího spisovatele v prostředí „třpytivé“ vysoké smetánky. Vstupné: 90,-

9.4. 20:00

POMEPEJE 3D

Akční / Dobrodružný / Drama / Romantický / USA / Německo/ 2014/ 102 min /
Legendární město ukryté pod nánosem lávy ožívá na filmovém plátně. Vstupné: 140,-

11.4. 17:30 / 13.4. 15:00 / 16.4. 17:30 ( POUZE 2D ) / 17.4. 17:30 /
19.4. 15:00 / 22.4. 17:30 ( POUZE 2D ) / 27.4. 15:00
RIO 2 3D

Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný / USA/ 2014 /. Vzácní modří papoušci Blu, Perla a jejich tři děti se ocitnou v džungli. Vstupné: 3D 150,- a 125,- za 2D

10.4. 20:00 / 11.4. 20:00 / 13.4. 17:30 / 16.4. 20:00 / 27.4. 20:00 /
CAPTAIN AMERICA: NÁVRAT PRVNÍHO AVENGERA 3D

Akční / Dobrodružný / Sci-Fi / USA/ 2014/ 128 min / CZ DABING / Vstupné: 165,-

17.4. 20:00 /

3 DNY NA ZABITÍ

Thriller / Akční / Drama / USA/ 2014/ 113 min / Cz titulky. Kevin Costner
v napínavém akčním thrilleru jako umírající agent tajné služby. Vstupné: 120,-

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.

Velikonoce v muzeu

Program v hlavní budově Regionálního muzea v Žatci:
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.
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5.4. sobota

Giacomo PUCCINI: LA BOHÉME

18:45

7.4. pondělí

DIVADLO S KREJČÍKEM HONZOU

8:30, 10:00

12.4. sobota

KONCERT K PŘIVÍTÁNÍ JARA aneb JEN PRO TEN DNEŠNÍ DEN 19:00

14.4. pondělí

VZTAHY NA ÚROVNI

19:00

15.4. úterý

V TÝHLE ZEMI BLBĚ SE MI DEJCHÁ

19:00

16.4. středa

ZUŠ ŽATEC

18.4. pátek

GOTHIC THEATRE III.

Pucciniho příběh fatálně tragické lásky dvou mladých lidí je nejhranější operou
v historii Met. Nastudování: italsky s českými a anglickými titulky
Předplatné skupiny O a mimo předplatné. Opera - Satelitní přenos
Vstupné : 300,-Kč (předplatné 280,-) www.metopera.cz
Výchovný a vzdělávací pořad pro I.stupeň základních škol. Podnájem divadla

Koncert u příležitosti 1010 let od první písemné zmínky o Žatci je pořádán pod
záštitou starostky Města Žatec, Mgr. Zdeňky HAMOUSOVÉ. Srdečně zveme
příznivce dobré hudby zejména pak swingu, latinskoamerických rytmů a melodií
40.-60. let. Se saxofonovým bandem HARMONY QUARTET a jeho hosty zazní
slavné skladby autorů: G. Gershwina, J. Ježka, P. Anky, D. Brubecka, Mr. A.
Bilka, R. A. Dvorského. Tento výjimečný počin je příslibem muzikálně barvitého
a rytmicky pestrého hudebního setkání. Mimo předplatné. Koncert k 1010. výročí
Vstupné: do 30. 3. 2014: 150,-Kč od 1. 4. 2014: 170,- Kč
Divadelní společnost Háta a její protagonisté známí též z TV obrazovek uvedou
anglickou komedii E.Taylora „Vztahy na úrovni“ . V bláznivé kombinaci záměn,
situací a gagů, které od dobré komedie čekáme, můžeme zjistit – proč tato, tak
spolehlivě plní divadla po celém světě. Není toho příčinou především potěšení diváků
z toho, že konečně vidí ty často tak sebejisté muže před někým koktat a klečet…?
Účinkují: Lukáš VACULÍK,Viktor LIMR,Monika ABSOLONOVÁ nebo Kateřina
HRACHOVCOVÁ,Mahulena BOČANOVÁ nebo Adéla GONDÍKOVÁ a další
Předplatné skupiny A a mimo předplatné. Činohra. Vstupné: 300,- / 290,- / 280,- Kč
Ojedinělé turné pořádané jako pocta k 70.výročí narození Karla KRYLA.
Vladimír MERTA, Dáša VOŃKOVÁ, Vlastimil TŘEŠŇÁK, HUSTEJ WIMPY, Míra
KUŽELKA a hosté připravili tento koncert jako poctu k nedožitým 70. narozeninám
KARLA KRYLA. Mimo předplatné. Koncert. Vstupné: 150,-

8:30, 10:00

Základní umělecká škola v Žatci představuje výchovně vzdělávací pořad pro žáky
mateřských a základních škol nejen v Žatci. Mimo předplatné. Koncert ZUŠ

20:00

V žateckém divadle vystoupí průkopníci a legenda gotického roku v Čechách
skupina XIII. STOLETÍ spolu s mosteckou gothic rockovou skupinou CARPATIA
CASTLE za doprovodu taneční skupiny ROCKBALET MOST. Koncert nabízí
divákům skvělou podívanou na velkolepou gotickou show. Mimo předplatné.
Koncert. Vstupné : 280,- Kč / 200,- Kč - v předprodeji do 17.4.2014

www.divadlozatec.cz

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

tel.: 608 200 697, E-mail: rmz@muzeumzatec.cz
Výstavy:
n „VELIKONOČNÍ VAJÍČKO“: probíhá do 27. 4. 2014. Výstava kraslic ze
sbírky RM Žatec doplněná o čokoládové velikonoční figurky od firmy Nestlé,
s. r. o. Praha a o velikonoční výzdobu studentů OA a SOŠZaE 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.
Ostatní:
n VELIKONOCE V MUZEU: 8. dubna – 13. dubna Ukázky zdobení kraslic,
pletení pomlázek a prodej velikonočního pečiva, zákusků a koláčů.

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 Sokolova.
Ostatní:
n 10. dubna 2014 od 17 hodin se uskuteční přednáška z cyklu Náš host
„Československé jednotky v SSSR a vojenská skupina Žatec“. Představí
se Miroslav Brož, mjr. v. v. a historik Československé obce legionářské, který
povypráví o bojové cestě čs. vojenské jednotky na území SSSR, o jejím prvním vystoupení v boji u Sokolova a jejich podílu na vojenské skupině Žatec.
Vstupné: základní 30,- Kč, snížené 20,- Kč.
n 17. dubna 2014 od 17 hodin se v cyklu Náš host podruhé představí
cestovatel Milan Hnitka. Přednáška „Dvacet pět dnů samoty aneb Vyprávění o lehce adrenalinové cestě po jihoamerické Kolumbii“ nás zavede
do hlavního města Bogoty, Amazonie, části karibského pobřeží, džungle
i do pohoří Sierra Nevady de Santa Marta do „Ztraceného města“. Vstupné:
základní 30,- Kč, snížené 20,- Kč.

POZVÁNKA NA:

PŘEZUTÍ
PNEUMATIK
1. 4. –30. 4. 2014
ON

My jsme připraveni

z

Špatná brzdná dráha
Vás už strašit nebude

NÁ DRÁHA

POUKÁZKA NA TYTO SLUŽBY

Přezutí
pneumatik

150 Kč

VČETNĚ DPH

PLATNOST POUKAZU DO 30. 4. 2014

Poukazy nelze sčítat. Nelze směnit za hotovost.
Poukaz nelze využít na již zlevněné služby.

Uskladnění
pneumatik

A

ZD
Á BR

.c

H

N
AT
ŠP

- L I N E re ze r v a c e m a
eu
w w w. p re z u t i p n

tik

R
ŠPATNÁ BRZDNÁ D

Á

STER
ECH
A L U P Í T I E U RO M A
R
K
V
A
PA RT
LÉ S
E V CE

J A KO
M
O S TA R Á
SE O VÁS P

www.euroma
ster.cz

EUROMASTER – K.A.L.T. PNEU
415 712 776
ŽATEC, Nákladní 1659,
www.prezutipneumatik.cz/zatec
7

S Baštýřem přišly první body

Fotbalisté Slavoje Žatec A se v sobotu poprvé
na jaře představili na svém stadionu u Ohře, aby
získali první jarní divizní body. Po prohře v Novém
Boru, kde jim byl vyloučen brankář Cipra, dostal
tentokrát červenou kartu kapitán Klasna.
n Nový Bor – Žatec 5:2 gól Bešíka sudí neuznali
(2:0)
pro údajný ofsajd. Když
Třetí porážka žatec- nepotrestali ani loket
kých fotbalistů ve 3. obránce v obličeji Lesnizápase jara se zrodila aka v gólové šanci, bylo
v Novém Boru. Hráčům jasné, že Slavoj nezíská
Slavoje opět ulétl začá- ani bod.
tek a po minutě hry už n Žatec – Litol 3:1 (1:0)
prohrávali. Do poločasu
V nezvyklém termídostali i hodně laciný nu v sobotu po poledni
druhý gól.
nastoupil v brance mísKdyž v 60. snížil Lesni- to potrestaného Cipra
ak po přihrávce Heince, nejstarší domácí hráč
bylo vyrovnání na spad- Ondřej Baštýř (35), který
nutí. Naděje zmařila pro- byl na podzim oporou
tiakce domácích v 68., týmu. Vrátil se uzdravený
kdy vyběhl Cipra až Fiřt, ale chyběli zraněza hranici velkého váp- ní Vávra a Vlk. Většina
na a při kontaktu domácí prvního poločasu se ode-

hráč upadl. Rozhodčí
nejen že žateckého brankáře vyloučil, ale nařídil
pokutový kop(!), ačkoliv
Cipra zůstal stát na místě
přestupku před vápnem.
Slavoj dohrával o deseti,
když do branky nastoupil
20letý Kalbač. I když si
na míč sáhl, gólu z penalty nezabránil – 3:1.
Rozhození hosté vzápětí
ještě inkasovali počtvrté.
Deset minut před koncem Bednář snížil a další

hrála na polovině hostů,
kde domácí nevyužili pět
gólových šancí. Brankáři
Kellerovi pomohla jednou
tyč, ve 37. po střele Klince břevno a dvě největší
šance zahodil uvnitř malého vápna mladý stoper
Antonín Hynek. Jediný
gól padl v 18. po akci
Klasny, který vysunul
Klince, jehož přihrávka
lehce tečovaná stoperem
Bohdanem skončila v síti
-1:0.

Hynek si udobřil fandy
v 54., kdy konečně skóroval hlavou po přesném
centru Heince. Od té
chvíle ale převzali otěže
hosté a vynutili si převahu. Ještě v 59. a 61.
podržel domácí vynikajícími zákroky Baštýř.
Jeho spoluhráči nebrali
varování vážně, neboť
v 74. je hosté tak vyšachovali, že dal Korejza
zblízka kontaktní gól.
Další pohroma přišla
v 76. minutě, kdy motor
domácí akcí kapitán Jan
Klasna dostal druhou
žlutou i červenou kartu.
Naštěstí oslabení netrvalo dlouho. Ačkoliv hosté nebyli do 79. minuty
ani jednou napomínáni,
v závěru vyfasovali dvě
žluté a jednu červenou
kartu, kterou dostal v 85.
Křivánek. A za minutu
bylo rozhodnuto. Klinec
se odvážně uvolnil v pokutovém území, nahrál
Lesnikaovi, jehož narážečku zúročil v třetí gól
Vít Karban.
Slavoj je v tabulce
na 11. místě pouhé 3
body od 7.příčky. V sobotu dopoledne hraje
ve Štětí a další zápas
sehraje doma v neděli
13.dubna od 16.30, kdy
hostí Kladno.
Branky: 18. Klinec, 54.
A. Hynek, 86. Karban –
74. Korejza. Rozhodčí
Kubec – Cupl, Šouflová,
ŽK 4:2, ČK 1:1, 160
diváků.
Slavoj A: Baštýř –
Paul, A. Hynek, Bešík,
Fiřt – Karban, Heinc,
Bednář, Klasna – Lesniak, Klinec. Trenér Karel
Šidlof st.
(jak)

Žatecký půlmaraton
20.4.2014
Start: v 10:10 na nové cyklostezce Ohře
(úsek č. 4 od lokality Loučky)

Prezentace: od 8:30 do 9:40 v místě startu
(rovinka před jezem)

2. ročník akce zahájí pořadatelé a zástupci města
Propozice, registrace závodníků a blížší info na
internetových stránkách běhu:
http://zateckypulmaraton.webnode.cz

Těší se na Vás pořadatelé a město Žatec!

Po třech rekordech
zpíval kanár

Výbornou sezónu okořenili žatečtí kuželkáři minulý
týden doma vítězným utkáním s Teplicemi, kdy
hosté nejenže odjeli s kanárem, ale domácí třikrát
překonali rekordy své kuželny! Týden po tom ale
utrpěli první jarní porážku.
n Žatec A - Teplice B 8:0 na 4:2. Celá čtveřice
(2718:2550)
překonala čtyřstovku
Vše odstartoval Anto- a Ptáčková výkonem 441
nín Čaboun, který výko- zaostala jen 10 za renem 480 překonal rekord kordem.
jednotlivců o 2 kuželky. n Kadaň B – Žatec A 6:2
To že ale vydrží jen 2 ho- (2557:2507)
diny, nečekal ani Václav
V páteční předehrávce
Tajbl. Měl už do plných na nejméně oblíbené ku331 a skvělou dorážkou želně utrpěli hosté první
(druhou 102!) stanovil letošní porážku, přestože
nový rekord na 495!
nehráli špatně a o remízu
Když při svých výhrách usilovali až do konce. Vypřidali Hofmann 462, hráli jen Hofmann (432)
Goldšmíd 398, Ptáček a Tajbl (426), ostatní
442 a Jarolím 441, padl prohráli: Goldšmíd 390,
také rekord družstva ná- Ptáček 396, Jarolím 436
hozem 2718.
a Čaboun 427. LokoRekord se mohl pře- motiva je pět kol před
pisovat i v odpoledním koncem na 3. místě a má
utkání, když B tým otočil pět hráčů v první dvacítce
duel s Údlicemi z 0:2 jednotlivců.
(jj,jak)

Plavci měli vynikající vstup do sezony
Svěcený už splnil limit na ME, své limity zaplavali i Urbanové
Prvního závodu nového ročníku Českého poháru,
kterým byla v závěru března Velká cena Českých
Budějovic, se z oddílu Jazzmani Žatec zúčastnili
4 plavci - David Urban, Antonín Svěcený, Filip
Urban a Tomáš Urban.
Bratři Filip a Tomáš Ur- maxima a zaplavali limity
banové odjížděli s cílem do SCM II. Teď před nimi
poprat se svými osobní- stojí další meta - splnit
mi rekordy a případně limit do reprezentace.
usilovat o splnění limitů
David Urban odjížděl
do SCM II. Obojí beze do Budějovic s cílem alezbytku splnili, když v de- spoň jednoho umístění
víti svých startech překo- na „bedně“. Splnil to
nali svá nejlepší osobní v hlavním závodě Velké

ceny, kterým byla kraulová stovka. Ve velice
slušném čase 52.27 obsadil 3. místo. Na poloviční trati 50m volným
způsobem David postupoval do finále s nejlepším časem, ale pak
ve velmi těsném závodě
obsadil 4. místo, když
mu na medaili scházelo
5 setin. S již splněným
limitem do SCM I bude
určitě opět usilovat o za-

řazení do reprezentace.
Nejvíce se v Českých
Budějovicích dařilo Antonínu Svěcenému. Zvítězil
hned ve svém prvním závodě 200m prsa. Skvělý
čas 2:18.64 znamenal
nejen vstupenku do juniorské reprezentace ČR,

ale navíc i splněný limit
na juniorské Mistrovství Evropy v létě 2014
v Holandsku. Tonda ještě
přidal stříbro na 100m
prsa a ve finále na 50m
prsa ho od medaile dělila
pouhá 1 setina.
Karel Urban
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