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Úspěch
studentů
zemědělky
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Opět
přijede Josef
Zimovčák

Tereza Černá z Turistického informačního centra představuje
puzzle pro děti s motivem města Žatce, které jsou tam v prodeji
za 30 Kč.

Od 2. června do 30. září 2014 má Turistické informační
centrum Žatec prodlouženou otevírací dobu, pondělí - pátek
od 8 do 17 hodin, sobota od 9 do 13 hodin.
Turistické infocentrum na- niční věž, sestavení programu
bízí brožury, letáky, knihy, pro skupiny, zprostředkování
mapy, suvenýry včetně turi- průvodcovských služeb, přestických známek, pohlednic, hled ubytování, stravování,
turistické informace nejen volnočasových aktivit a akcí,
o Žatci a okolí, výstup na rad- informace o dopravním spo-

jení a jiné. Dále je možno
zakoupit suvenýry, které jsou
zaměřené výročí 1010 let
od první písemné zmínky
o Žatci, a to výroční turistické
známky, turistické vizitky,
odznaky, pamětní mince aj.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
www.infozatec.cz

Foto Tomáš Trégl
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Otevírací
doba a vstupné
na koupališti

Ing. Andreje
Greža, ředitele Technické
správy města
Žatec s.r.o.:
Jaké změny
proti loňsku
čekají návštěvníky žateckého koupaliště?
n Především o příjemnější
vzhled okolí bazénů se postarala
vzrostlá nová tráva. Za volejbalovým hřištěm je také nový
travnatý povrch určený pro vyznavače malého fotbalu. V provozu je dráhový golf, ke kterému
je umožněn vstup nejen z areálu
koupaliště, ale i pro zájemce
z venku. Očekáváme podobné
řešení také u bufetu, kam byl
dosud přístup jen z koupaliště.
Letošní novinkou je dopolední
vstupné, které je určeno těm,
kdo si chtějí jenom zaplavat
a nemíní trávit většinu dne
na koupališti. Platí od 9 do 12
hodin, pokud by si to zájemce
rozmyslel a chtěl zůstat déle,
rozdíl by doplatil (návrh letošního ceníku je na straně 2 – pozn.
red.). Společně s našimi pracovníky věříme, že po loňské premiérové sezoně také letos bude
naše koupaliště vyhledávaným
místem občanů města a jeho
návštěvníků. Podle dosavadního
vývoje počasí předpokládáme
pravidelné zahájení provozu
13. června.

Vzpomínkový akt ke 130. výročí narození prezidenta Dr. Edvarda
Beneše pořádalo v sobotu Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, region Žatec pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha
Bubeníčka, CV SČVP Praha, KVV Ústí nad Labem, Vojenská
posádka Žatec, MěÚ Žatec, ČSBS OV Žatec, ČsOL Žatec a Konfederace politických vězňů na Kruhovém náměstí u Benešova
památníku. Po slavnostní části probíhalo v KD Moskva celostátní
setkání Čechů z Volyně, jejich rodinných příslušníků a přátel.

Turistická sezona v infocentru
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Slavoj
musí hrát
o záchranu
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Upozorňujeme občany na nová
dopravní omezení ve středu města:

Od 2. června probíhá rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulici
Dvořákova. Stavební práce budou prováděny ve třech stavebních
etapách při uzavírce vždy cca 60metrového úseku komunikace.
I. stavební etapa: od 02.06. zůstane bez omezení.
III. stavební etapa: od 28.
do 29. 06. 2014 se začátkem
na náměstí Svobody u ostrůvku 07. do 30. 08. 2014 bude úplně
se sloupem „Milénia“ k lékárně uzavřen úsek komunikace Dvo„U Českého lva“. Dojde k úplné- řákova- od čp. 36 po objekt čp.
mu uzavření stávajícího parko- 16. Nebude umožněn výjezd
viště. Průjezd z ulice Dvořákova z ul. Dvořákova na náměstí Svona náměstí Svobody zůstane body. Po tuto etapu bude rovněž
zachován obousměrný provoz
zachován.
II. stavební etapa: od 30. 06. ul. Dvořákova - třída Obránců
do 27. 07. 2014 bude úplně míru. Průjezd k Městskému
uzavřen navazující úsek komu- divadlu zůstane zachován.
Dokončení definitivní ponikace od lékárny „U Českého
lva“ po sousední objekt čp. 36. vrchové úpravy komunikace
Ulice Dvořákova bude ve směru po rekonstrukci inženýrských
k třídě Obránců míru zobou- sítí bude provedeno zhotovitesměrněna. Nebude umožněn vý- lem stavby nejpozději do 30.
jezd u ul. Dvořákova na náměstí 09. 2014.
Svobody. Průjezd ul. Dvořákova Jitka Stříbrná, Odbor dopravy
a silničního hospodářství
ve směru k Městskému divadlu

Uzavírky v době výměny plynovodu

Do 26. srpna 2014 bude probíhat výměna ntl. plynovodu
a jeho přípojek v ulicích Příkrá, Čelakovského, J. Mánesa
a Třebízského, která si vyžádá přechodné dopravní omezení
na dotčených komunikacích.
Stavební práce budou rea- 07. 2014 do 25. 07. 2014
ETAPA č. V (ul. Třebízlizovány v následujících etaského od křiž. s ul. Příkrá
pách, úsecích a termínech:
E TA PA č . I ( u l . Č e l a - po křiž. s ul. Boženy Němk o v s k é h o - u l . M á n e s o v a ) cové) od 28. 07. 2014 do 01.
od 19.05.2014 do 04.07.2014 08. 2014
ETAPA VI. (ul. Třebízského
ETAPA č. II (ul. Příkrá
od ul. Svatováclavská po křiž. od křiž. s ul. Boženy Němcové
s ul. Josefa Mánesa) od 07. po křiž. s ul. Hájkova) od 18.
08. 2014 do 22. 08. 2014
07. 2014 do 18. 07. 2014
E TA PA V I I . ( pr ov ede n í
ETAPA č. III (ul. Příkrá
od ul. Mánesova po křiž. s ul. propoje v ul. Třebízského s ul.
Třebízského) od 21. 07. 2014 Boženy Němcové) od 25. 08.
2014 do 26. 08. 2014
do 15. 08. 2014
Etapy č. I., IV., a V. budou
ETAPA č. IV (ul. Příkrá
od křiž. s ul. Třebízského realizovány za úplné uzavírpo křiž. s ul. Nákladní) od 21. ky dotčené části komunikace.

Provozní doba a výše vstupného
na koupaliště v Žatci pro rok 2014
Termín otevření: 13.6.2014,
nebo dle klimatických podmínek
Otevírací doba:
Po – Ne 9:00 - 20:00
Celodenní vstupné
(9:00 – 20.00)
60 Kč – dospělí a děti nad 150 cm
40 Kč – děti, senioři nad 65
let, ZTP
Děti do 100 cm zdarma v doprovodu rodičů
150 Kč - Rodinné vstupné (2
dospělí + 2 děti)
Dopolední vstupné
(9:00 – 12:00):
20 Kč / osoba
Děti do 100 cm zdarma v doprovodu rodičů
2

V případě překročení časového
limitu, bude cena vstupného
doúčtována do výše ceny celodenního vstupného.
Odpolední vstupné
(15:00 – 20:00):
40 Kč – dospělí a děti nad
150 cm
30 Kč – děti, senioři nad 65
let, ZTP
Děti do 100 cm zdarma v doprovodu rodičů
120 Kč - Rodinné vstupné
(2 dospělí + 2 děti)
Jedna jízda tobogánem 5 Kč.
K ceně vstupného bude účtovaná záloha za čipové hodinky
ve výši 100 Kč/ks.

Dopravní opatření při uzavírce ul. Dvořákova
V ulici Dvořákova budou
prováděny výkopové práce
pro rekonstrukci vodovodu
a kanalizace. Po tuto dobu
bude znemožněno v této ulici
parkování vozidel. Město Ža-

tec se proto rozhodlo po tuto
dobu zrušit placené parkování
na náměstí Svobody a umožnit
tak obyvatelům ulice využít tato
parkovací místa k odstavení
svých vozidel.

Při volbách do Evropského
parlamentu koncem května
2014 mělo v Žatci příležitost
a právo volit 15 449 lidí, ale
využilo ji jenom necelých 15
procent. V Ústeckém kraji
šlo k volbám jen 13,81% voličů, v okrese Louny to bylo
15,14%.
Jak jsme volili v Žatci?

V 18 volebních okrscích
bylo celkem odevzdáno 2190
platných hlasů, to je 14,31%.
Největší podporu od nich
měli kandidáti KSČM –
17,21% (377 voličů), ANO 16,89% (370), ČSSD - 15,02%
(329), ODS - 11,23% (246),
TOP a starostové 9,81, Česká
pirátská strana 6,16% (135).

Volby do EU v Žatci

Město Žatec, Městský úřad Žatec,
zastoupené tajemníkem,

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou:

vedoucí rozvoje a majetku města
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 11
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 magisterském nebo bakalářském studijním programu
(výhodou stavební a technické zaměření)
• ovládání PC (Microsoft Word a Excel)
• 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. 183/2006
Sb., stavební zákon; zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách;
172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví
obcí; zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích; zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
• výhodou vzdělání stavebního zaměření, orientace ve výkresové
dokumentaci, předchozí praxe v oboru stavebnictví, znalost zákona o
veřejných zakázkách
• řidičský průkaz skupiny B
• předpokládaný nástup 01.07.2014
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:
• životopis
• ověřený doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání
• výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
• ověřené negativní osvědčení podle § 8, zákona č. 451/1991 Sb. nebo
žádost o vydání tohoto osvědčení
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 nejpozději do 18.06.2014 do 17.00 hod. Přihlášky doručené po tomto datu budou
vyřazeny.
Obálku označte heslem „výběrové řízení – vedoucí rozvoje a majetku
města“, k rukám personalistky.
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.

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.
n Městská policie Žatec
se kolem sebe. Řešit problémy
V současné době se v rámci a situace s rozumem i citem. To
výkonu naší hlídkové činnosti je bohužel problém, se kterým se
snažíme operativně reagovat občas potýkáme. Za uplynulý rok
na problémová místa a situace se podařila i částečná personální
v Žatci. Myslím, že se nám rov- obměna MP Žatec, díky které
něž postupně daří více provádět došlo ke změně věkové struktury
pěší hlídkovou činnost, než tomu strážníků. To byla oblast, která
bylo v minulosti. Pěší hlídky se v minulých letech dle mého
osobně považuji v určitých mís- názoru poněkud podcenila.
tech města za nezbytné. DůleV tomto období se opět začínážitou úlohu plní při kontaktu me zaměřovat více na kontrolu
s veřejností rovněž cyklohlídky, zahrádkářských kolonií. Krimidíky kterým lze obsáhnout vět- nalita spojená s touto oblastí se
ší teritorium působnosti, než bohužel každoročně opakuje.
u pěší hlídky.
Lidé si však musí uvědomit, že
Za jednu z nejdůležitějších není v silách městské policie
věcí k celkovému zkvalitnění všechny zahrádkářské kolonie
činnosti městské policie považuji nepřetržitě hlídat. Jsme schopni
přístup strážníka k plnění svých zajistit pouze nepravidelné mopracovních povinností. Strážník nitorování, příp. prohlídky jedmusí mít chuť pracovat a dívat notlivých zahrádkářských osad.

Období prázdnin také přináší
svá specifika. Děti a mládež mají
více volna a využívají dětská hřiště a sportovní zařízení do pozdějších hodin, než je v průběhu
roku obvyklé. Proto se budeme
více zaměřovat i na kontrolní
činnost v této oblasti. Rovněž se
na silnicích ve městě zvýší počet
mladých cyklistů. Chtěl bych požádat hlavně řidiče motorových
vozidel o zvýšenou pozornost
a opatrnost, zejména v okolí
hřišť a míst, kde se děti a mládež
nejvíce pohybují. Rovněž rodiče
by měli své děti před obdobím
prázdnin náležitě upozornit
na hrozící rizika a nebezpečí.
V průběhu loňského roku se
na výborné úrovni dařilo rozvíjet
spolupráci s věznicí Nové Sedlo
v oblasti výroby praktických
pomůcek, které MP využívá
v rámci programu prevence kriminality, v mateřských a základních školách nejen v Žatci,
ale i v blízkém okolí. Rád bych
ocenil vstřícný postoj vedení věznice a poděkoval za dosavadní
spolupráci.
Na velmi kvalitní úrovni je
v současné době spolupráce
s Policií ČR. Při zajišťování
průběhu kulturních a společenských akcí dokážeme vždy
najít „společnou řeč“. S vedením
obvodního oddělení a zástupci
vedení územního odboru Policie
ČR jsou pravidelně realizovány
koordinační porady s cílem co
nejlépe reagovat na bezpečnostní situaci ve městě a zajistit
součinnost obou složek při společném plnění úkolů v rámci zabezpečování místních záležitostí
veřejného pořádku.
V letošním roce by mělo být
realizováno přestěhování sídla
NP do ulice Svatováclavská, což
já osobně považuji za pozitivní
krok z několika důvodů. Při pořádání kulturně společenských
akcí v centru města nebude
činnost MP žádným způsobem
omezována. Současně dojde
k posílení dohledu na veřejný
pořádek v lokalitě Podměstí,
včetně okolí základních škol.
V neposlední řadě získá městská
policie k dispozici modernější
budovu a reprezentativnější
prostory. V případě potřeby nový
objekt umožní bezproblémové
navýšení personálního stavu MP.
Mgr. Zdeněk Kubiska, ředitel
městské policie Žatec

č.11
19. 6. 2014
č.12
10. 7. 2014
č.13
24.7. 2014
č.14
14.8. 2014
Uzávěrky vždy týden před
uvedenými termíny.

Jednání
zastupitelstva města

Nejbližší zasedání se uskuteční
v zasedacím sále radnice 26.
června od 17 hodin.

Mimořádný úřední den

Dne 07.06.2014 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.

Chrám sbírá
hlasy

Chrám Chmele a Piva se
účastní soutěže DestinaCZe
2014, kterou pořádá agentura
CzechTourism. Na webových
stránkách www.destinacze2014.
cz, v kategorii „Fénix“ - Znovuzrozený projekt, jej můžete
podpořit až deseti hlasy.

Ručičky hodin
se brzy vrátí
na věž

Rekonstrukce věžních hodin
na žatecké radnici zdárně pokračuje. Důvodem k opravě, která
vyjde město na více než 100
tisíc korun, je znečištění starým
zaschlým olejem a prachovými
relikty, které s olejem vytvářejí
abrazivní směs a opotřebování uložení hřídelí poměrně
vzácného stroje pyramidální
konstrukce. Nevyvážené rafiky
ciferníků také způsobovaly, že
svými rázy způsobovaly zpoždění. Proto došlo k jejich sundání
k nutnému vyvážení. Na věž by
se měly vrátit v příštím týdnu.
Opravy hodin se ujal hodinový
mistr Petr Podzemský z Prahy,
který mimo jiné je také autorem
žateckého Orloje v Chrámu
chmele a piva.
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Knihovnicko-muzejní noc aneb
1010 minut s knihovnou

Pestrých 1010 minut strávilo 22 dětských čtenářů během nocování v knihovně z pátku 16.5. na sobotu 17.5. Knihovnice si
pro ně připravily zajímavý program.
Děti si vyrobily obrázky ze mila Holodňáková umožnila
starých pohlednic Žatce a pak dětem projít expozicí Žatecký
si ověřily své znalosti při soutě- stroj času, za což jí děkujeme.
ži „Toulání 1010 letou historií Po návratu do knihovny byly
města“. Kvůli dešti se z původně děti odměněny za svou snahu,
plánovaných návštěv muzejních šikovnost a výsledky v soutěži.
akcí omezil plán pouze na výstup Za poskytnuté odměny děkuna Chmelový maják. Před spa- jeme i paní Veselé z cukrárny
ním nechyběla oblíbená a vždy Květa, Simoně Janoušové z Inžádaná stezka odvahy a čtení focentra a Městské policii Žatec
na dobrou noc, které rovněž za reflexní vestičky. Výstavu obsouviselo s historií města. Druhý rázků dětí si můžete prohlédnout
den všechny čekala návštěva Re- v prostorách centrální knihovny
gionálního muzea K.A.Polánka, do 30. června.
(mkž)
kde ředitelka muzea PhDr. Rad-

Nové informační a výukové
stanoviště u Ohře
V minulých dnech dokončili
členové žateckého ekocentra
budování nového informačního
a výukového stanoviště u lávky
přes Ohře u nové cyklostezky.
Ke stávající výukové tabuli,
věnované vodnímu ptactvu
na zimovišti a několika dalším
menším, tak přibyla i tato nová,
věnovaná vodním rostlinám.
Řeka Ohře představuje bohatý biotop vodních rostlin
a tak se zájemci dozvědí nejen
co způsobuje, že řeka „kvete“,

Obhájili vítězství v krajském kole

Krajské kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů se konalo 20.
– 21. 5. na dopravním hřišti v Ústí nad Labem, kam postoupilo
po vítězství v okresním kole ve 2. kategorii družstvo ZŠ Petra
Bezruče Žatec.
Prvním úkolem bylo bez- s co nejmenší bodovou ztrátou.
Naši žáci znovu potvrdili, že
chybné zvládnutí jízdy po dopravním hřišti podle pravidel jsou v Ústeckém kraji nejlepší
silničního provozu a prokázání a zvítězili s bodovým náskokem
znalosti těchto pravidel i v tes- 138 bodů. Již podeváté tato
tech. Dalším úkolem bylo najít ZŠ postupuje do celostátního
a vyznačit na mapě co nejkratší kola, které se koná 17.- 19. 6.
a nejbezpečnější cestu z jednoho ve Frenštátě pod Radhoštěm.
místa do druhého. Již po prvním Tam budou reprezentovat nejen
dni se naše družstvo umístilo svoji školu a město Žatec, ale
na prvním místě. Prvenství pak i Ústecký kraj. Pochvala a poděnaši žáci obhájili druhý den, kdy kování za reprezentaci patří K.
měli prakticky splnit úkoly z po- Mizerákové, S. Kupčíkové, J. Neskytování 1. pomoci (tepenné kolnému, O. Holému a přejeme
krvácení a resuscitace) a projet i v tomto kole mnoho úspěchů.
(eř)
náročnou překážkovou dráhou

ale seznámí se i s vodními makrofyty, které osídlují proudící
úseky, zátočiny, břehové lemy
a slepá ramena řeky. Součástí
stanoviště je i ohniště s posezením, dubový rozcestník
a mobiliář pro cykloturisty.
Na realizaci projektu přispěl
kromě Města Žatce v rámci
letošního programu ekologické
výchovy, vzdělávání a osvěty
i Ústecký kraj.
Ing. Přemysl Hautke,
Ekologické centrum Žatec

Mladí záchranáři soutěžili Den dětí patřil nejmenším
v Libočanech
Ve sportovním areálu Libočany
proběhl 20. 5. čtvrtý ročník soutěže „Mladý záchranář 2014“,
Soutěže se účastnilo 16 družstev žáků 7. a 8. ročníků základních škol z celého okresu.
Žáci soutěžili ve 13 disciplínách
(uzlování, evakuační zavazadlo, přelanění, znáš svůj kraj,
hašení požáru, hasící přístroje,
dopravní předpisy, odpadové
hospodářství, nahlášení mimořádné události, první pomoc
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a resuscitace). Zvítězila ZŠ
Lenešice, 2. skončila ZŠ Měcholupy a 3. ZŠ Lubenec. První dvě
družstva postupují do krajského
kola soutěže, které se koná 18.
června v Teplicích.
Sponzoři soutěže: Města Žatec, Louny a Podbořany, Obec
Libočany. Soutěž proběhla dále
za pomoci Policie ČR, Městské
policie Žatec, Záchranářů Žatec
a JSDH Žatec.
(rbr)

Mezinárodní den dětí oslavil
po svém Dům dětí a mládeže
v Žatci. V jeho prostorách připravili v pátek organizátoři pro
děti z Klubíčka den plný zábavy,
her, soutěží, zajímavých akcí
a legrace, na který budou dlouho
vzpomínat.
Každý soutěžící dostal na startu papírovou medaili, na kterou obdržel razítko za každou
splněnou soutěžní disciplínu
ze šesti soutěžních úkolů. Nechyběly ani nejrůznější dárky
v podobě sladkostí, obrázků
a upomínkových předmětů.

Všechny soutěžní disciplíny byly
ušity na míru nejmenším dětem
- prolézání tunelem, hledání
ztraceného pokladu, přenášení
míčku na lžíci, zdolání slalomové
dráhy na odstrkovadle, skládání
puzzle a chytání rybiček. O tom,
že se akce velice vydařila, svědčil
výraz radosti a spokojenosti, se
kterým děti z Dětského dne odcházely. A proto nezapomeňme,
že děti jsou obrovský dar a my
bychom se k nim podle toho měli
chovat. Ne jen jeden den v roce,
ale po celý jejich život.
(lm)

Inzerce
n Prodám byt v OV 4+1,
po kompletní rekonstrukci
se zasklenou lodžií. Plocha
82 m2. Čtvrté nadzemní podlaží-výtah. Žatec-Šafaříkova. Cena
950.000,- Kč. NE realitky!!!
Tel.: 777677461
n Prodám garáž na Popelišti – proti Kauflandu. Kontakt:
737 250 628
n Pronajmu pěkný byt
1+1 na Jihu v Žatci, v Lipové ulici. Kauce nutná. Volejte
774 240 723.
n Pronajmeme nebytové prostory pro využití na kancelář,
obchod, služby. Jedná se o dvě

místnosti o celkové ploše 33 m2,
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.
n Pronajmu byt 1KK a 3+1
v Žatci. NE nepřizpůsobivým!
U nás fond oprav neplatíte. Tel:
739887705
n Prodám byt 3+1 s balkonem v OV v klidné části města.
Dům je zateplen, plastová okna.
Cena 580.000,- Kč. Ne RK!!!
Tel.606 893 242, 607 860836

Město Žatec / Městský úřad Žatec
přijme od 1. 7. 2014 dva pracovníky
na DPP/DPČ na tyto pracovní pozice:

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, DOTACE
INVESTICE, TSMŽ
Bližší informace na úřední desce a na webových stránkách
města Žatec (www.mesto-zatec.cz),
popř. u personalistky sl. Hany Durstové (tel. č. 415 736 301,
e-mail: durstova@mesto-zatec.cz)

Poznej letadla

Slet utr. lehkých letadel na letišti Macerka v Žatci (Čeradická)
a dětský den se uskuteční v sobotu 14. června. Zahájení programu v 10 hodin, bohatý program, vyhlídkové lety 12místným
AN-2, od 18 hodin zábava. Vstupné 50 a 20 Kč.

Stadice 2014 – setkání
mladých zemědělců

Setkání zemědělců a mladé zemědělské a lesnické generace se
opět konalo 16.5.2014 ve Stadicích u pomníku Přemysla Oráče.
Letošního 10. ročníku se ten- Jan Bárta získal cenné 3. místo.
tokrát zúčastnilo sedm zeměděl- Přesvědčivé vítězství ve vědoských škol a učilišť. Jako v loň- mostním testu a zcela bezkonském roce se na akci vypravili kurenční stánková expozice,
i studenti Obchodní akademie charakterizující školní výchovu
a Střední odborné školy země- a mimoškolní činnost, vynesla
dělské a ekologické ze Žatce. čtveřici našich soutěžících opět
Soutěže se zúčastnilo družstvo krásné 1. místo v celkovém pove složení: Václav Andrt, Jitka řadí. Nejen, že se partě mladých
Barborková, Jan Bárta a Iveta ze žatecké zemědělky podařilo
Kroupová, které obhajovalo navázat na loňské prvenství,
loňské prvenství.
k velkému poháru pro vítěze,
V první disciplíně, ručním získali i dva malé poháry za dílčí
dojení, Václav Andrt obhájil 2. vítězství. Ing. Jana Kaňovská
místo z loňska. V jízdě zručnosti
OA a SOŠZE Žatec

Probíhá další soutěž o nejlepší logo

Žatecký Domov pro seniory vyhlásil veřejnou soutěž o své logo.
Podmínky soutěže, odměny zuální identity jednotlivých
a další jsou uvedeny na webo- typů poskytovaných služeb,
vých stránkách této městské dokumentů a výrobků Domova,“
příspěvkové organizace (dps- uvedl ředitel Petr Antoni.
zatec.cz) a také na facebooku.
Zájemci o soutěžní klání
„Cílem je získat jednoduché mohou své návrhy předkládat
moderní logo pro zajištění vi- do 31.8.2014.

Nábor pomocníků
na Dočesnou

Městské divadlo Žatec provádí v těchto dnech nábor pomocníků pro pořádání Dočesné 2014. Upřednostněni budou
zejména chlapci od 17 let. Jedná se o fyzicky náročné práce
při stavění podií a potřebného zázemí. Práce budou prováděny
ve dnech od 1.9. – 7.9. Přihlášky zasílejte na hannaz@centrum.
cz nebo se informujte na tel.: 415710519.

Rozloučení
Martin Volma
František Skořepa
Božena Prskavcová
Mgr. Jan Hejda
Žofie Součková

40 let
94 let
88 let
63 let
91 let

Gustav Weiss
František Machulda
Bohumila Edlová
Stanislav Kouba
Josef Podlaha

71 let
85 let
92 let
81 let
96 let

Přední české a slovenské
umění v Galerii Sladovna

Od 15. května do konce září 2014 mohou návštěvníci architektonicky ojedinělé Galerie Sladovna v Žatci shlédnout výstavu
předního českého a slovenského umění z registrované sbírky
manželů Zemanových.
Jde v pořadí již o 3. návštěvu manitou tvorbou současného
této sbírky reprezentované au- moderního umění a s jejich
tory, jako jsou: Jiří Georg Do- autory, kteří dnes pronikají
koupil, Jiří Anderle, Jiří David, do významných českých a svěStanislav Diviš, Václav Stratil, tových galerií. Tato ojedinělá
Petr Kožíšek aj. Vystavená ko- výstava si rozhodně zaslouží Vaši
lekce obrazů nabízí jedinečnou pozornost. Více info na: http://
možnost seznámit se s roz- www.galeriesladovna.cz/
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Letní kino Žatec

Městské divadlo Žatec

Letní kino zahajuje sezónu

Tento týden zahájí novou sezonu také Letní kino, které je
umístěno v přírodním amfiteátru v ulici Vrchlického v Žatci.
Hrát budeme prozatím vždy v pátek, sobotu a neděli. Diváci
ocení zejména novou oponu před plátnem. Díky opravě omítky
na promítací zdi ocení návštěvníci také lepší a kvalitnější obraz
Jako jediné regionální kino nabízí svým návštěvníkům také
prostorový zvuk 5.1. Opraveny a natřeny byly také sedačky.
Rozšířen byl prostor pro zvukaře, který zároveň slouží jako
bezbariérový prostor pro návštěvníky. V premiérách uvedeme
například filmy Jak vycvičit draka 2, Transformers: Zánik,
Zloba, Sousedi, Všechny cesty vedou do hrobu nebo Na hraně
zítřka.

Připravujeme také nový festival s názvem
PESTROFEST.

Datum: 21. 6. 2014 Čas: 14:00 – 23:00 hod.
Místo: Letní Kino Žatec (Vrchlického ulice)
Název: PESTROFEST - Festival hudby pestré, kterou na rádiu
sotva naladíš.
Program (Line up)
14.00-14.45 - Cock (punk rock Žatec)
15.00-16.00 - Hippy Hou (acoustic folk/pop/reggae Plzeň)
16.30-17.30 - Jahtec Jammin‘ Job (reggae/dub Žatec)
18.00-19.00 - Uraggan Andrew and The Reggae Orthodox
		
(reggae Ústí n. L.)
19.30-20.30 - Frajara Putika (balkán/ska Plzeň)
21.00-22.00 - Krausberry
22.15-23.15 - Brass Band (jazz/dixieland Rakovník)
6.6. a 10.7.

NA HRANĚ ZÍTŘKA

Akční / Sci-Fi / USA / 2014/ 114 min / Cz titulky
Příběh se odehrává v blízké budoucnosti. Mimikové, mimozemská rasa připomínající včelí kolonii, vytrvale útočí na Zemi, obracejí velká města v hromadu trosek
a zanechávají za sebou miliony lidských obětí. Režie: Doug Liman. Hrají:Tom Cruise,
Emily Blunt, Bill Paxton, Jeremy Piven, Lara Pulver
Vstupné: 100,-

7.6. a 3.7.

ZLOBA – KRÁLOVNA ČERNÉ MAGIE

Fantasy / Dobrodružný / Drama / Rodinný / USA/ 2014/ 97 min / CZ Dabing
Snímek Zloba – Královna černé magie vypráví dosud nezpracovaný příběh legendární zlé královny z klasického snímku společnosti Disney Šípková Růženka z roku
1959, a seznamuje diváky s její zradou, která nakonec způsobila, že se její kdysi
čisté srdce proměnilo v kámen. Vstupné: 130,- (7.6.) a 100,- ( 3.7.)

8.6.

BONY A KLID 2

Drama / Česko/ 2014 / 90 min
„Chceš bony, ňáký bony?“ Ulice v centru Prahy patřily jim, vydělávali hodně peněz
a divoce je utráceli. Co ale dělá partička někdejších veksláků dnes? Z vězení jsou
už dlouho venku. Svět kšeftů s valutami a bony, nelegálně směňovanými poukázkami do obchodů s jinak nedostupným západním zbožím, je sice dávno pryč, ale
způsobů, jak vydělat „rychlý prachy“, je pořád dost. Stačí vědět, jak na to. Hrají:
Jan Potměšil, Veronika Jeníková, Roman Skamene, Jakub Prachař, František Švihlík,
Josef Nedorost, Miloslav Kopečný, Gabriela Kratochvílová, Eva Zubíčková
Vstupné: 100 ,-

13.6.

ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ

Komedie / Česko/ 2014 / Zakázané uvolnění je o únosu nevěsty, který se dost
nepovedl, o důležitém hokejovém utkání a koktejlu, který si holky nalejou, až
když je ten správný čas. Režie: Jan Hřebejk. Hrají: Jana Stryková, Hana Vagnerová,
Zuzana Stavná, Ondřej Sokol, Tomáš Jeřábek. Vstupné: 110 ,-

14.6. a 11.7.

SOUSEDI

15.6. a 12.7.

VŠECHNY CESTY VEDOU DO HROBU

Komedie / USA / 2014/ 96 min / Cz titulky
Mac (Seth Rogen) a Kelly (Rose Byrne) jsou hrdými rodiči malé holčičky a tak
nějak smíření s tím, že pro ně už skončily divoké večírky a že jediné špeky, které
mají, jsou ty na břiše. Žijí v útulném domečku v tiché ulici a pomalu se připravují
na krizi středního věku. Vstupné: 110 ,Western / Komedie / USA/ 2014 / Cz titulky /
Ve všech hlavních rolích filmu Všechny cesty vedou do hrobu účinkuje Seth
MacFarlane, tvůrce oblíbené komedie Méďa. Napsal k němu scénář, režíroval ho
a zahrál si i hlavní roli zbabělého ovčáka Alberta. Když Albert vycouvá ze souboje,
vyvázne sice se zdravou kůží, ale opustí ho snoubenka, která se s takovým srabem
nechce dál zahazovat. Ztracenou důstojnost a odvahu nalezne až díky záhadné
krásce, která se ve městě zčistajasna objeví. Vstupné: 120 ,-

www.divadlozatec.cz
6

6.6. pátek

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení

11:30

10.6. úterý

„Pasování“ prvňáčků na čtenáře

8:00

Studentům OBCHODNÍ AKADEMIE v Žatci.
Mimo předplatné. Podnájem divadla. Akce OA v Žatci
Mimo předplatné. Podnájem divadla
Akce Městské knihovny a Městského divadla Žatec

11.6. středa MYŠIČKO, MYŠ, POJĎ KE MNĚ BLÍŽ …

10:00, 14:00

Insenace pro nejmenší diváky, která především prostředky pohybového divadla
vypráví příběh dvou myšáků, Píska a Hvízda, kteří se shodou okolností potkají
na jedné půdě.
Pohádka je o tom, jak je třeba spolupracovat, aby se dostali na svobodu, o tom,
co všechno musí provést, aby společně porazili zlého kocoura, který na ně někde
v zákoutí tmavé půdy číhá, ale především o tom, jak je dobré nebýt sám, mít kamarády a společně s nimi překonávat nebezpečí každodenního života.
Předplatné skupiny E,M a mimo předplatné.
Činohra
Vstupné : 45,- Kč , www.divadlo-rozmanitosti.cz

13.6. pátek

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení

9:00

Studentům SOUKROMÉ OBCHODNÍ AKADEMIE a studentům STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY ELEKTROTECHNICKÉ v Žatci
Mimo předplatné. Podnájem divadla.
Akce SOA a SPŠE Žatec

16.6. pondělí OSUDY DOBRÉHO VOJÁKA ŠVEJKA

19:00

17.6. úterý

17:00

Městské divadlo v Mostě nás dozajista přesvědčí o tom, že notoricky známý Haškův román stále vybízí k novým interpretacím a dalším výkladům a to, ať už pro
žánrovou neukotvenost či pro nejednoznačnost hlavní postavy.
Hašek prostě 1. světovou válku zobrazil jinak, než jeho kolegové a jeho „hrdina“ – postava sebeironicky pranýřující obraz českého lokajství, postava šaška,
jež svému pánovi vladaři, slouží jako zpětná vazba a oponent, to jednoznačně
dokládá. Osobitá dramatizace a režie Jiřího Krause v dramaturgii Michala Pětíka
umocňuje toto dílo inscenováním textů primárně nedivadelních - v takzvané
NEPRAVIDELNÉ DRAMATURGII.
Diváci tím však určitě nebudou ochuzeni o dobrou zábavua výbuchy smíchu při
sledování našeho možná nejslavnějšího třídílného románu , a to v kabaretní podobě.
Předplatné skupiny A a mimo předplatné.
Činohra. Vstupné: 210,- / 200,- 190,- Kč

Závěrečné vystoupení žáků TANEČNÍHO OBORU

tříd Ivany FÁBRYOVÉ a Bc. Kláry CHURANOVÉ
Mimo předplatné. Podnájem divadla. Akce ZUŠ Žatec

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 „PAHORKATINA DŽBÁN“: probíhá do 27. 9. Přírodovědná
výstava o myslivosti, archeologii, lidové architektuře, řemeslech, víře,
literatuře a umění v oblasti pahorkatiny Džbánu a jeho nejbližším okolí.
Ostatní:
n 7. června „MUZEJNÍ POCHOD“ trasa Holedeček – Kozlov – Výrov. Start v 9.00 v Holedečku na začátku naučné stezky za žel. přejezdem
na cestě vlevo. Na trase dlouhé cca 13 km na vás čekají tři zajímavá
stanoviště a soutěž o ceny. Připraveno ve spolupráci s KČT Žatec.
Startovné 20,- Kč/ osoba. Odvoz zpět do Žatce zajištěn autobusem.

Křížova vila – Zeyerova ul. 344:

tel.: 774 192 414, 415 710 389, E-mail: vilakriz@muzeumzatec.cz
Výstavy:
n „ZNIČENÉ KOSTELY SEVERNÍCH ČECH“: probíhá do 22. 6.
Putovní výstava, která mapuje zničené kostely v období 1945 – 1989.
Ostatní:
n 12. června 2014 od 17 hodin přednáška z cyklu Náš host, která
doplní téma probíhající výstavy Zničené kostely severních Čech . Besedovat přijde předseda občanského sdružení Společnost pro obnovu
památek Úštěcka Tomáš Hlaváček a jeho hosté. Vstupné: základní
30,- Kč, snížené 20,- Kč.
NÁVŠTĚVNÍ DOBA MUZEA A KŘÍŽOVY VILY:

úterý - pátek: 9.00 – 17.00 hodin • sobota - neděle: 13.00 – 17.00 hodin
• pondělí: zavřeno • (polední přestávka 12.00 – 12.30 hodin) • Poslední
prohlídka pro návštěvníky v 16.30. • O svátcích a 31. 12. zavřeno.

Bartáková zářila
při maratonu v Dánsku

Zajímavá zpráva přišla z dánské Kodaně, kde
se minulý měsíc běžel Nykredit marathon 2014
za účasti 10 135 vytrvalců z mnoha zemí světa.
Vítězem se stal Keňan Mutai, mezi ženami byla
nejrychlejší Hordofová z Etiopie.
V závodě žen, kde se býval předsedou její otec
prezentovalo 2 362 atle- MUDr. Pavel Barták.
tek, doběhla na vynika- „Když se podívám do výjícím celkově 10. místě sledkové listiny, kolik lidí
časem 3:02:50 hod. Petra zůstalo za mnou, těší mě,
Bartáková, která ve své že nejsem stará baba
věkové kategorii 35-39 do šrotu,“ komentovala
let obsadila 4. místo lakonicky Petra svůj velký
pouhých 12 minut za ví- úspěch, neboť obsadila
tězkou. Petra začínala v absolutním pořadí 295.
běhat za AK Žatec, kde příčku.
(jak)

Regionální muzeum K. A. Polánka Žatec
a Klub českých turistů Žatec pořádají

TURISTICKÝ POCHOD HOLEDEČEK - VÝROV
7. června 2014 v 9 hodin

Na cestě za železničním přejezdem v Holedečku
(začíná zde naučná stezka a modrá turistická značka)
Na trase dlouhé 13 km projdete tři stanoviště, kde vás seznámíme s místní
lokalitou a zároveň se zde můžete účastnit naší soutěže. Cílem je vrch Výrov
(sejdeme se u anténního vysílače), tady proběhne přednáška o historii
zdejšího osídlení.
Úspěšní soutěžící budou v závěru slosováni a tři nejlepší odměněni malým
dárkem. Odvoz z Výrova do Žatce zajištěn autobusem.
Účastnický poplatek 20,- Kč/ os.
Více informací naleznete na stránkách muzea www.muzeumzatec.cz

VC Slovenska ozdobil
reprezentant Svěcený

V dresu české juniorské plavecké reprezentace
startoval žatecký Antonín Svěcený na Velké ceně
Slovenska, která se konala v Bratislavě 23.-25.5.
Tonda svými výkony na 100m prsa časem
opět dokázal, že je vy- 1:04.54 a na 200m prsa,
nikajícím prsařem a do- které zaplaval 2:19.42.
kázal v Bratislavě 2x Na 50m prsa si Tonda
zvítězit a jednou skončil vylepšil osobní rekord
na druhém místě. Zla- a čas 29.42 znamenal
té medaile vybojoval 2.místo.

Florbalová přípravka
nenašla přemožitele

Na kole dětem

Cyklistický peloton v čele se známým českým velocipedistou Josefem
Zimovčákem zavítá po třech letech znovu do Žatce.
Jde již o 5. ročník veřejné chaPeloton dorazí do Žatce 13. 6.
ritativní cyklotour Na kole dětem. ve 12,30 hodin na náměstí Svobody.
Jedná se o jedinečnou akci, která se Zájemci o účast v pelotonu mohou
svým charakterem mezinárodním pro bližší informace kontaktovat
rozsahem zařadila mezi významné Turistické informační centrum sportovní projekty na podporu on- tel.: 415 736 156 či e-mail: infocenkologicky nemocným dětem.
trum@mesto-zatec.cz .

Přátelský turnaj pro kategorie přípravek a elévů
uspořádal v sobotu florbalový klub FbC Jazzmani
Žatec za finanční a materiální podpory královského
města Žatce. Tentokrát do našeho města zavítaly
týmy z Podbořan a Dubí.
V kategorii přípravek za týmem z Podbořan, ale
trenér žateckého týmu i tak se domácímu týmu
„uvařil“ takové sestavy, celkem vedlo. Na závěr
které prostě neprohrá- byli všichni hráči oceněni
vají. Jazzmani v úvodním medailí a týmy pohárem
utkání doslova zdemolo- a věcnými dary. V Žatci se
vali soupeře a tak pokra- florbal dynamicky rozvíjí
čovali celý turnaj, v němž a potvrzuje skutečnost,
statovalo pět družstev.
že je celostátně druhý
V turnaji elévů byly nejpočetnější sport hned
Žatečtí lehce pokulhávali po fotbale.
(pv)

Vyhráli, co se dalo

Florbalový turnaj v Podbořanech, určený chlapcům vyššího stupně ze čtyř praktických škol –
Podbořan, Loun a Žatce, se konal minulý čtvrtek
v Podbořanech.
C e l k o v ý m v í t ě z e m činilo 30:5. Získalo pose stalo družstvo DD, hár a sladkou odměnu,
ZŠ a SŠ Žatec, kte- navíc získalo i cenu pro
ré vyhrálo všechna svá nejlepšího hráče.
utkání, konečné skóre
E. Vávrová
7

Nekola a Greisiger jsou
vicemistři ČR

Vyrovnávací branku Slavoje Žatec střílí hlavou Petr Bešík (ve výskoku
vlevo), který nastoupil před minutou. Oslabený Slavoj remizoval s SK
Úvaly 1:1.
Foto Jaroslav Kubíček

Mistrovství České republiky v disciplíně kickbox
lowkick se konalo 24.5. v prostorách kulturního
domu v Krásné Lípě. Za žatecký oddíl G-Titán
Žatec nastoupili David Nekola ve váhové kategorii
do 71 kg a Hany Greisiger ve váze do 81 kg.
Hany Greisiger nastuV prvním zápase vítězstvím 3:0 na body poval rovnou do finálonad vícemistrem Evropy vého zápasu proti Petru
v karate Pavlem Pilným Špiklovi z Vipers Česká
z klubu Samurai Fight Lípa. Bohužel pro déleClub Chodov, si Nekola trvající zranění nohy mu
vybojoval rovnou účast ve zápas nevyšel se soupefinále. Konalo se ve for- řem, který má na kontě
mě galavečera, kde se více než 75 zápasů. Hany
utkal se mistrem Evropy sice titul neobhájil, ale
a světa Jiřím Štádlerem i přesto si žatecký oddíl
z Naramy Plzeň. Nekola odváží domů dva tituly
po porážce 1:2 na body vicemistra ČR, které jsou
získal titul vicemistra dalšími z řady velkých
ČR, když loni vybojoval úspěchů našich bojovníků.
(lb)
bronz.

Dokázali vyrovnat v oslabení

Ve třetím divizním utkání za sebou měli fotbalisté Slavoje Žatec vyloučeného
hráče a to už v prvním poločase (po vyloučení stopera Bešíka s Chomutovem
to byl v Lovosicích brankář Baštýř a nyní v neděli Heinc). Přesto pokaždé
v oslabení skórovali a v posledních dvou utkáních tak získali cenné čtyři
body v boji o záchranu.
n Lovosice - Žatec A 1:3 soupeře, který byl devá- však už minutu po svém
(1:2)
tý. Žatečtí hráli aktivně, příchodu na trávník
Domácí posíleni o ús- ale bez nápadu a hlavně vyrovnal hlavou po rotecké hráče z farmy začali úspěšného zakončení. hovém kopu Bednáře.
domácí aktivně. Hosty, Největší šance nevyužili V závěrečných minutách
které dvakrát podržel Klasna ani stále se lepšící měla obě mužstva na rozBaštýř, se však ujali v 18. Bednář. První šok přišel hodující gól, ale skóre se
vedení gólem uzdrave- ve 38. po náhlém pro- už nezměnilo.
Jedenáctý Slavoj jede
ného Lesniaka a ve 33. tiútoku hostů, kdy sólo
jejich vedení zvýšil Kli- útočníka sice vychytal v sobotu do Českého
nec. Když ve 38. zastavil Cipra, ale na dorážku Brodu (10.) a ročník zavybíhající Baštýř domá- Špringra už byl krátký. končí doma 15. 6. proti
cího útočníka, dostal ČK Druhý šok následoval 3. Motorletu Praha. Věřa domácí výhodu poku- ve 42., kdy byl po rychlé me, že to nebude divizní
tového kopu, kterým se druhé ŽK vyloučen do té derniéra.
Branky: 72. Bešík vrátili do hry. Oslabení doby bezchybně hrající
38. Špringr. Rozhodčí
hosté se statečně bráni- Heinc.
Žatečtí celý druhý po- Hanyš. ŽK 3:2, ČK 1:0
li, měli i šance, ale vše
rozhodl až v 88. minutě ločas byli přes oslabení (42. Heinc), 280 diváků.
únik Karbana a střela aktivnější, ale slabí v kon- Sestava: Cipra – Fiřt, A.
Lesniaka. Dobře zachytal covce. Největší možnosti Hynek, Heinc, Krejčík nevyužili P. Klinec ani Paul (71. Bešík), Klasna,
střídající Cipra.
n Žatec A - SK Úva- Lesniak. Třetí šok násle- Vlk, Bednář – Lesniak,
doval v 68. minutě, kdy P. Klinec (80. Karban).
ly 1:1 (0:1)
Slavoj mohl v případě skončil na nosítkách Paul. Připraveni: L. Baloun, Vl.
(jak)
vítězství postoupit před Nahradil jej Bešík, který Hynek.

Rezerva Slavoje míří k postupu

Tři kola před koncem
1.B třídy zvýšili fotbalisté
Slavoje Žatec B svůj náskok v čele tabulky na 4
body, neboť druhé Podbořany prohrály v Meziboří.
n Kopisty - Žatec B
1:2 (1:2)
Žatecká rezerva naopak
vyhrála na půdě SK Kopisty, přestože měl trenér

Vladislav Hynek potíže
se sestavou, neboť béčko
hrálo v neděli ve stejný
čas jako áčko. Pozval proto pět dorostenců včetně
brankáře Boučka a tři
hráče C týmu. Odvděčili
se výkonem, který jim
upevnil vedení v tabulce.
Branky vstřelili Klíma
a Filip Klinec.

Sestava: Bouček – Tatár, Syrovátka, Fedoriška,
Svítek – Hankocy, Hassman, J. Hynek, J. Baloun
(33. Oračko), Klíma – F.
Klinec
n Hraje se v Libočanech
Sobota 7. června: Žatec C – Žiželice (OP)
v 10.30, Žatec B – Tuchořice (1.B) ve 13.30 (jak)

Filipovi se dařilo na MČR

Dva nadějní sportovci
ze Severu Žatec startovali o víkendu na MČR
ve stolním tenisu jednotlivců - Dominik Urbánek
v kategorii starších žáků
v Hluku a Filip Karbula
v kategorii mladších žáků
ve Vlašimi. Dominikovi se
v silné konkurenci příliš
nedařilo a vypadl v úvod-

ních kolech turnaje, ale
Filip ve Vlašimi příjemně
překvapil. Ve dvouhře postoupil až do osmifinále,
kde podlehl po vyrovnaném boji pozdějšímu
vítězovi Valentovi z Kladna 1:3. V útěše obsadil
výborné třetí místo po porážce s pozdějším vítězem
Skálou z Brna 1:3. (js)

Uspěli na kvalifikaci na MČR

Oblastní přebor staršího žactva v plavání se konal
24. - 25. 5. v Jablonci nad Nisou, kam Jazzmani
Žatec vyslali celkem 17 plavců a hned 10 se podařilo
umístit na stupních vítězů.
Nejvíce se dařilo Ráchel Ella Pohoriljak a Filip
Pabianové a Kubovi Sei- Mach a po jedné medaifertovi, kteří shodně získali li získali Barbora Ševčí5 medailí. Kuba se navíc ková a Štěpán Henrych.
Celkem Žatečtí přivezli
stal 3x přeborníkem kraje
a Ráchel jednou. Čtyři me- 29 medailí - 9 zlatých, 11
daile získal Radek Haiš- stříbrných a 9 bronzomana a z toho dvě zlaté. vých. Vzhledem k tomu,
Po třech medailích přivezli že krajské přeboru jsou
Veronika Seifertová, Marie kvalifikačními závody
Hnízdilová a Světlana Va- na nadcházející MČR,
vríková. Nejmladší z nich, gratulujeme všem plavMaruška Hnízdilová, se cům ke skvělým výkonům
navíc stala 2x přebornicí a přejeme jim podobná
kraje. Dva cenné kovy umístění i na mistrov(jk)
v Jablonci vybojovala ských soutěžích.
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