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25. ročník- Slet
ultralehkých letadel

V čísle:
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Letní kino
vítá diváky
už 60 let
Při sobotním 25. sletu ultralehkých letadel v Žatci mezi předváděnými lákal pozornost létací stroj tzv. Vírník.

Dobré listy komory do správných rukou
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Filmové léto
podle bratří
Čadíků

7

Vzpomeneme
výročí popravy
kpt. Sabely

8

Nohejbalisté
Žatce vyhráli
1. ligu

Slavnostní předávání Dobrých listů hospodářské komory Louny
proběhlo 25. června na MÚ v Žatci.
Dobrý list komory je prestiž- bořany a Středního odborného
ní dokument o nadstandardní učiliště a Střední odborné škoschopnosti držitele v daném ly SČMSD, Žatec, s. r. o.
řemeslném oboru a profesní
Slavnostního předání DLK se
odbornosti pracovat a rozvíjet se. zúčastnila za OHK Louny mísJe to pozitivní signál a komorová topředsedkyně Mgr. Pavlína Kagarance pro budoucího zaměst- litová, Ing. Rudolf Jung z OHK
navatele o řemeslně-odborných Most a HK ČR, starostka MÚ
schopnostech a předpokládané Žatec Mgr. Zdeňka Hamousová,
užitečnosti držitele našeho dob- místostarosta MÚ Podbořany
rého listu pro jeho firmu, nebo Ing. Karel Honzl a ředitel ÚP
živnost. Letos bylo oceněno Louny Ing. Vratislav Pražák.
celkem 9 studentů s nejlepšími Dále se akce zúčastnili zástupci
studijními výsledky z Gymnázia jednotlivých škol, žáci a rodiče
a Střední odborné školy Pod- oceňovaných studentů.
Otevírací doba Turistického informačního centra v měsíci
červenci: Po-Pá 8.00- 17.00 hodin, So-Ne 10.00-14.00 hodin.

Každoroční slet ultralehkých
letadel se konal v sobotu 20.
června na letišti Macerka u Žatce, směrem na Čeradice. I když
počasí příliš nepřálo, za létajícími stroji si na letiště našly
cestu stovky dospělých i dětí ze
širokého okolí. Bavily se bohatým doprovodným programem,
kde mezi jinými svou moderní
techniku předvedli žatečtí hasiči,
kynologové ukázali poslušnost
a prospěšnost záchranářských
psů, svou ukázkou bojového
umění zaujal i klub Titáni, modeláři zde vystavili velkou řadu
krásných modelů letadel a nespočet soutěží se sladkou odměnou pak navnadil i ty nejmenší.
Vyhrát se dalo mezi jinými
i házecí letadélko, se kterým
dováděli jak tatínkové, tak děti.
S radostí pak děti hledaly bonbony se stužkou snášející se z nebe,
z průletu letadla nad plochou, ale
rádi si zaskotačily i na atrakcích,
když si jejich tatínkové zvyšovali
adrenalin v bojovém vozidle.
Závěr dne pak potěšil dva výherce, při losování výherních
lístků, ale i tipovací internetová
soutěž našla svou výherkyni
a tito výherci byli odměněni
seznamovacím letem. Členové
klubu se těší a již se připravují
na příští ročník a tímto by chtěli
poděkovat i za finanční podporu
města Žatec. „Naše každoroční
akce skončila, přesto rádi uvítáme fandy letectví na našem letišti
i po celý rok,“ říká L. Muselová,
členka klubu.

Dvě žatecké studentky uspěly v celostátním kole
Celostátní přehlídka Středoškolské odborné činnosti (SOČ) se
konala 19. – 21. června na Vysoké škole ekonomické v Praze.
Obchodní akademie a SOŠZE Žatec na ní měla hned dvojnásobné zastoupení – Denisu Burešovou a Michaelu Kopeckou,
studentky oboru Ekonomické lyceum.
Finále soutěže talentovaných porotě svou práci na téma
středoškoláků bylo po celé Význam pracovní činnosti odtři dny doprovázeno boha- souzených v oboru Ekonomika
tým programem. To, na co se a řízení. Práce se porotě líbila
soutěžící nejvíce připravovali, a Michaela Kopecká obsadila
byly sobotní obhajoby prací. výborné 5. místo. Denisa porotě
Dvě naše studentky soutěžily v oboru Tvorba učebních pomův rozdílných vědních oborech. cek a didaktická technologie
Michaela představila odborné představila svou práci na téma

Výživa u předškoláků. Se svou
učební pomůckou k výuce zdravé výživy v mateřských školách
v silné konkurenci Denisa Burešová obsadila krásné 10. místo.
Být mezi deseti či dokonce
pěti nejlepšími středoškoláky
v celé republice, to je velký
úspěch. Oběma studentkám
děkujeme za reprezentaci školy a gratulujeme ke krásným
výsledkům.
Ing. Uďanová,
OA a SOŠZE Žatec
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Oznámení

Zastupitelstvo města Žatce schválilo pořízení změny
č. 6 Územního plánu Žatec
za podmínky, že nebudou
vymezovány nové zastavitelné plochy. V návaznosti
na toto usnesení přijímáme
návrhy (žádosti) o změnu
územního plánu od veřejnosti a to nejpozději do 25.
září 2015. Návrhy musí být

podány na podatelnu Městského úřadu Žatec, na řádně vyplněném formuláři,
který je uložen na webových
strá nkách Měs ta Žatec.
Po tomto termínu budou
obdržené návrhy posouzeny
a výsledek předložen zastupitelstvu města ke schválení a zařazení do změny č. 6.
ÚP Žatec.

Uzavírka v Dukelské ulici

II. etapa stavby Rekonstrukce komunikací v ulici Dukelská, Žatec
Od 29. 06. do 30. 09. 2015
pokračuje stavba „Rekonstrukce
komunikací v ulici Dukelská,
Žatec - 2. etapa“, a to za úplné
uzavírky komunikace ulice Dukelská v úseku od křižovatky
s ulicí Šafaříkova po křižovatku
s ul. Svatopluka Čecha x Karla
Škréty včetně úplné uzavírky
křižovatky ul. Dukelská x Studentská x Jiřího Wolkera.
Ve směru jízdy od Pražské
ulice bude objízdná trasa vedena
z křižovatky ul. Dukelská a Šafaříkova ulicí Šafaříkovou kolem
panelových domů, dále ulicí
Politických vězňů, Studentská,
Lva Tolstého, Svatopluka Čecha,
Elišky Krásnohorské a ulicí
Václava Brožíka, v opačném
směru z křižovatky ulic Dukelská

s ulicí Václava Brožíka do ulice
Politických vězňů a dále ulicí
Šafaříkovou. Upozorňujeme, že
z důvodu vedení objízdné trasy pro veškerá vozidla a městskou autobusovou dopravu bude
dočasným dopravním značením
omezeno parkování v ulici Politických vězňů v úseku mezi
ul. Studentská a Šafaříkova
a dále v ulici Šafaříkova v úseku
mezi ul. Politických vězňů a ul.
Dukelská.
Stávající zastávka městské
autobusové dopravy linky číslo 1
„Žatec, Dukelská“ bude po dobu
uzavírky přesunuta z Dukelské
ulice do ulice Šafaříkova k objektu čp. 1120 (před křižovatku
s ulicí Dukelská). Odbor dopravy
a silničního hospodářství

Stávající kanalizační stoka
v Lučanské ulici, která byla
uvedena do provozu roku 1968,
je ve špatném technickém stavu,
jak prokázala její kamerová
prohlídka. Materiál potrubí je
zkorodovaný a vykazuje díry
ve dně, v důsledku čehož vznikají
kaverny. V souběhu s kanalizací
ve vzdálenosti 2-3 m je veden vodovod z litiny vnitřního průměru
80 a 65 mm. Řady z roku 1955
budou vzhledem ke svému stáří
a stavu rekonstruovány současně s kanalizací. Kanalizace
a vodovod jsou vedeny převážně
v místní asfaltobetonové komunikaci ve vlastnictví města,
zčásti v dlážděném chodníku,
zeleni, betonové parkovací ploše
a štěrkové komunikaci.
V rámci investiční akce SVS
se pro rekonstrukci kanalizace
použije kameninové potrubí
vnitřního průměru 600 mm
v délce 161 metrů, vnitřního
průměru 400 mm v délce 80 metrů a vnitřního průměru 300 mm
v délce 20 metrů. Pro vodovod
se použije potrubí z litiny vnitřního průměru 80 mm s vnějším
ochranným povlakem a vnitřní
cementovou výstelkou v délce

205 metrů a potrubí z vysokohustotního polyetylénu vnitřního
průměru 50 mm v celkové délce
81 metrů. Součástí stavby je přepojení všech 45 domovních kanalizačních přípojek a přípojek
uličních vpustí, jakož i přepojení
34 vodovodních přípojek a dvou
armaturních přípojek. Stavba
SVS bude realizována v původní trase, v otevřeném paženém
výkopu. Proběhne v časové koordinaci s investiční akcí města
Žatec, které plánuje během dvou
etap v letech 2015 a 2016 opravit
povrchy komunikace v Lučanské
ulici v celé skladbě.
Investorem stavby je SVS.
Stavba byla zahájena předáním
staveniště 22. května 2015. Stavební práce již probíhají a podle
schváleného harmonogramu
mají být dokončeny do 31. srpna
2015.
(jh)

Rekonstrukce vodovodu
a kanalizace v Lučanské ulici
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Letní odstávka krytého bazénu
Bazén pro veřejnost při OA
Žatec ve Studentské ulici
bude z důvodu letní odstávky uzavřen během letních
prázdnin. Zahájení provozu proběhne 1.září. 2015.

Město Žatec, zastoupené starostkou města
vyhlašuje dnem 20.05. 2015 výběrové řízení na obsazení
pracovního místa na dobu neurčitou na pozici

Strážník Městské policie Žatec
Místo výkonu práce: Katastr města Žatec včetně spádových obcí
Platové zařazení: Dle zákona č. 262/2006 Sb., ve znění NV č.
564/2006 v platném znění – platová třída 6
Vyhlašovatel: Město Žatec, náměstí Svobody 1, PSČ 438 24
Druh práce: Strážník městské policie podle zákona č. 553/1991
Sb. O obecní policii
Požadavky:
- státní občan České republiky
- věk nejméně 21 let
- tělesná a duševní způsobilost k výkonu povinností a oprávnění
podle zákona č. 553/1991 Sb.
- trestní bezúhonnost
- min. střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou
Ostatní předpoklady:
- ovládání PC – Microsoft Word a Excel, emailový klient
- řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič)
- praxe u bezpečnostních složek, případně ve státní správě nebo
samosprávě výhodou
- platné osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů
podle zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii výhodou
- zbrojní průkaz skupiny D výhodou
- znalost cizího jazyka výhodou
Doklady k přihlášce:
- ověřená kopie maturitního vysvědčení (ověřená kopie dokladu
o nejvyšším dosaženém vzdělání)
- originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než tři měsíce
- strukturovaný životopis
- lékařský posudek o zdravotní způsobilosti podle vyhlášky MV č.
444/2008 Sb., příloha č. 2, ne starší než 3 měsíce
- čestné prohlášení o bezúhonnosti ve smyslu § 4a zákona č.
553/1991Sb., o obecní policii ne starší než 3 měsíce
- čestné prohlášení o spolehlivosti ve smyslu § 4b zákona č.
553/1991Sb., o obecní policii ne starší než 3 měsíce
- písemný souhlas formou čestného prohlášení s absolvováním
testů fyzické připravenosti
- písemný souhlas formou čestného prohlášení s absolvováním
testů psychické způsobilosti k výkonu práce strážníka
- výpis bodového hodnocení z registru řidičů (ne starší 1 měsíce)
Lhůta k podání přihlášek: do 17. 07. 2015 do 12:00 hodin
Místo podání přihlášek: podatelna Městského úřadu Žatec, nám.
Svobody 1, 438 24 Žatec
Způsob podání přihlášek: osobně nebo poštou v zalepené obálce
s nadpisem „MP – výběrové řízení – Strážník 2015“ – NEOTVÍRAT!
Obsah přihlášky (ke stažení na www.mpzatec.cz):
- příjmení, jméno a titul uchazeče
- datum a místo narození
- státní příslušnost
- místo trvalého pobytu
- datum a podpis uchazeče
- telefonický kontakt
Bližší informace: MP Žatec, telefon 415 736 600, 415 736 602,
e-mail: mpzatec@mesto-zatec.cz
Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.
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 osobních
údajů uvedených v přihlášce a jednotlivých přílohách. Odborné psychologické vyšetření hradí uchazeč. Veškeré dokumenty a doklady
budou po ukončení výběrového řízení neúspěšným uchazečům vráceny.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv
v jeho průběhu.
Předpokládaný nástup 1.9. 2015.

Kdy vyjde Žatecký
zpravodaj
Další číslo (č.13/2015) vyjde
ve čtvrtek 16. července, číslo 14
pak 6. srpna.
Uzávěrka je jako vždy týden
před uvedeným termínem.

Mimořádný
úřední den
Letní kino zve v Žatci návštěvníky už 60 let
Areál s kapacitou skoro tři tisíce diváků využívá moderní technologii
Sledovat filmový příběh na velkém plátně v prostředí přírodního
amfiteátru, obklopen přírodou, má své nepopíratelné kouzlo.
Takový zážitek si mohou dopřávat návštěvníci letního kina
v Žatci už celých šedesát let.
n Vznik a počátky
vány zastřešené přípravny pro
Žatecké Letní kino bylo zalo- účinkující. Z důvodu odrazu
ženo v roce 1955 zásluhou party zvuku při hudebních produkcích
nadšenců původně jako přírodní se projekční plocha vybavila
divadlo s následným rozšíře- černou oponou. Celému areálu
ním na letní kino. Tehdy bylo se dostává i pravidelné péče. To
zvykem pořádat různá estrádní zahrnuje pravidelnou údržbu,
vystoupení v městském parku. např. úklid, sekání trávy, opravu
Milovníci parku byli názoru, laviček apod.
že by pro tyto příležitosti bylo
Žatecké letní kino paradoxně
vhodnější samostatné přírodní až v posledních letech naplňuje
divadlo. Protože nic takového své původní poslání přírodního
zdaleka nepatřilo mezi inves- divadla. Konají se zde hudební
tiční priority tehdejší radnice, festivaly, republikový šampionát
bylo nutno si pomoci vlastními mažoretek, proběhly zde „Dny
prostředky. Přípravná komise s armádou ČR“, „Sportovní
po zralé úvaze vybrala nevyu- den“ ve spolupráci se ZŠ. V loňžitý prostor zahrady náležející ském roce zde měla poprvé své
k secesní vile u dnes již bývalých místo i jedna ze scén Žatecké
papíren. Díky tomu máme Letní Dočesné. Areál je též pronajíkino téměř ve středu města. mán pro pořádání různých akcí
Naštěstí se našlo dost rukou pro jinými subjekty.
dobrovolné a bezplatné přiložeKapacita areálu je 1 800 míst
ní k dílu, včetně vojáků zdejší k sezení a 1000 míst k stáposádky. Finančně vypomohly ní. Na filmové projekce a huzdejší podniky. A tak 1. máj roku dební pořady může návštěvník
1955 už se mohl slavit v novém přijít se psem na vodítku, přípřírodním divadle. Brzy poté padně přijet na kole. Celý areál
se podařilo přesvědčit ředitele je bezbariérový, k dispozici jsou
„Krajského podniku pro film, vyhrazená místa pro vozíčkákoncerty a estrády“ k souhlasu ře. Uvnitř areálu lze zakoupit
s rozšířením přírodního divadla občerstvení, před areálem je
na přírodní kino. Adjektivum k dispozici parkoviště pro osobní
letní pak vzniklo spíše samo- automobily a autobusy.
volně v lidové slovesnosti, díky
Gró „letňáku“ ale samozřejmě
tomu tedy chodíme už 60 let spočívá ve filmových předstado letního kina v Žatci.
veních. Promítají se tu filmové
premiéry, starší snímky i tzv. art
n Současnost (nejen) filmová
V poslední době prošlo žatecké filmy, vždy od června do srpna.
letní kino rozsáhlou rekon- Po technických úpravách lze
strukcí. Pokrok nezastavíš a tak promítat za každého počasí.
po době celuloidové nastala doba n Smělé plány do budoucna
digitální. Celuloidové promítačProvozovatel Městské divadlo
ky nahradila digitální technolo- Žatec má s areálem ještě další
gie, včetně 5 kanálového zvuku. smělé plány. Zastřešení poPřechod na „digitál“ si vyžádal slední části laviček, kompletní
kompletní opravu projekční regeneraci celého travnatého
plochy, ta dostala i novou stře- povrchu, spojenou výsadbou
chu, která se při rekonstrukci nových dřevin po obvodu areprodloužila nad hlediště. V hle- álu. Počítá se i s rekonstrukcí
dišti přibylo pracoviště zvukařů, oplocení a rozšířením sociálního
po stranách jeviště byly vybudo- zařízení. Vstupenky na před-

stavení bychom mohli časem
kupovat v nové zděné pokladně.
Secesní historická vila mezi
plátnem a parkovištěm u Lidlu,
by se po rekonstrukci mohla při
kulturních pořadech využít jako
zázemí pro účinkující.
Přáním zaměstnanců městského divadla je, aby se sem
návštěvník rád vracel, aby se
zde cítil příjemně bez ohledu
na druh programu, který navštíví.
V letošním roce budou opět
uvedeny filmy v premiérových
termínech. Kompletní informace
o programu jsou vždy k nalezení na www.divadlozatec.cz
a na plakátovacích plochách.

Nejbližší mimořádný úřední den – sobota - proběhne
na Městském úřadu v Žatci
1. srpna.
Úřední hodiny: 08,00 – 12,00
hod.
Úřadující pracoviště:
Budova radnice, nám. Svobody 1, Žatec: podatelna, informace, pokladna, matrika, evidence
obyvatel, úsek OP a CD.
Obránců Míru 295: pokladna,
odbor dopravy a silničního hospodářství.
Další mimořádný termín je
plánován na 12. září 2015.

Zastupitelstvo
města

má mimořádné zasedání
ve středu 8. července od 14.30
hodin ve velkém zasedacím sále
v patře radnice.
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Léto s knihovnou
od 7. července do 24. srpna vždy každé úterý
07. 7. 9,00 - 15,00

DRÁTKOVÁNÍ A BOWLING
dopolední tvořivé dílny
a bowlingové odpoledne
pouze pro děti, vstupné:
100 Kč + kapesné

14. 7. 7,30 - 15,20

ZÁMEK DUCHCOV
výlet vlakem s prohlídkou
zámku a zámecké zahrady
vstupné: dospělí 210 Kč, děti
190 Kč (+ kapesné pro děti)

21. 7. 9,00 - 15,00

VÝCVIK PSŮ – LIBOČANY
pěší výlet do Libočan
s ukázkou výcviku psů
jednotné vstupné:
70 Kč (+ kapesné pro děti)

Pochopili, že mříže berou
nejen svobodu

Exkurze ve Věznici Nové Sedlo se minulý pátek zúčastnili žáci DD,
ZŠ a SŽ Žatec. Už při vstupu museli všichni projít roentgenovým
zařízením, které odhalilo vše, co se sem nesmí nosit. Po celou dobu
nás provázel pracovník věznice, který přesně věděl, kdy a kam
můžeme vstoupit, kam nahlédnout a kde pouze rychle projít.
Viděli jsme cely s plechovým s odsouzenými, kteří páchali
nábytkem, dvůr, kde mohou trestnou činnost právě v souvisodsouzení trávit pár volných losti s užíváním drog.
chvil, celu zvanou „díra“, kam
Celá exkurze byla velice pose umisťují klienti věznice, kteří učná, zajímavá a současně odhrubě porušují řád.
razující od nuceného pobytu
Hlavním naším cílem byla v tomto zařízení. Žáci velmi
sekce, kde jsou umístěni od- rychle pochopili, že život za mřísouzení s drogovou závislostí. žemi nebere jenom svobodu
Je tu pro ně vytvořen speciální pohybu, ale oklešťuje i možnost
program. Měli jsme dokonce vlastnění věcí, které se nám líbí,
možnost vyslechnout si příběh které nás těší a bez kterých si
jednoho odsouzeného. Bylo to tady venku nedokážeme svůj
zvláštní vypravování se smutným život ani představit. Děkujeme
koncem a nejistou budoucností. všem pracovníkům, kteří nám
Po celou dobu exkurze se nám návštěvu Věznice Nové Sedlo
věnovala a na naše dotazy odpo- umožnili.
vídala Bc. Renata Černá, DiS.,
Žáci DD,
která se specializuje na práci
ZŠ a SŠ Žatec

Záhadný poklad hledali v zámku
28. 7. 7,30 - 15,50

JIRKOV – ZÁMEK, VĚŽ, SKLEPY
výlet vlakem do Jirkova s prohlídkou
městských sklepů, výstupem na věž
a návštěvou zámku Červený Hrádek
vstupné: dospělí 230 Kč,
děti 170 Kč (+ kapesné pro děti)

04. 8. 9,00 - 15,30

ZÁMEK A ÚTULEK JIMLÍN
výlet autobusem na zámek Nový hrad
s prohlídkou kostýmů z pohádky
S čerty nejsou žerty a návštěva
psího útulku vstupné: dospělí 210 Kč,
děti 140 Kč (+ kapesné pro děti)

11. 8. 7,30 - 16,00

FANTASY GOLF PLASY
výlet vlakem do Fantasy golfu
Plasy a procházka po okolí
vstupné: dospělí 180 Kč,
děti 200 Kč (+ kapesné pro děti)

18. 8. 9,00 - 15,20

JUNGLE ARÉNA MOST
výlet vlakem do zábavního
centra plného atrakcí, her
a sportovního vyžití pod jednou
střechou vstupné: dospělí 150 Kč,
děti 280 Kč (+ kapesné pro děti)

24. 8. 19,30 - 12,00
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PRÁZDNINOVÁ NOC
prázdninové nocování
v knihovně s překvapením
pouze pro děti (6-15 let),
vstupné: 100 Kč + kapesné

Záhadný poklad se jmenoval program připravený pro žáky
základních škol v zámku Libochovice. U vstupní brány jsme
obdrželi plánek zahrady s úkoly, které na nás již čekaly.
Na osmnácti stanovištích, kde záhadným pokladem? Věda, moujsme museli zodpovídat různé dro, talent i nekonečné pokusy
otázky spojené s vědou, historií a omyly vedoucí jednou k posunu
a životem v zámku a zahradě. lidstva o mílový krok kupředu.
Překvapením bylo, že jsme se Třeba i z nás budou jednou vědci,
tady setkali s takovými osobnost- badatelé, výzkumníci či lékaři,
mi, jakými byli třeba Jan Jesse- před kterými lidstvo poklekne.
nius, Ticho Brahe, Prokop Diviš,
Objevte i vy svůj záhadný poJosef Ressel a mnozí další. Mile klad s bytostmi, které vám rozšíří
nás přivítali a současně nám obzory, obohatí o nové poznatky
představili svoje vynálezy, vě- a přiblíží dobu, kdy tyto objevy
decké studie i lékařské techniky. vznikaly. Učitelky a žáci DD,
Zámkem jsme díky historickým
ZŠ a SŠ Žatec
postavám propluli jako ve snách
a už na nás čekalo vystoupení. Víkend bez výstupu na věž
Příští víkend, to je 11. a 12.
Rytíři dvou sousedních zemí se
bili, kdo z koho. Fandili jsme července, bude uzavřena radčestným rytířům, bavili se nad niční věž a Turistické informační
taktikou slabších a obdivovali centrum!
zbroj a odhodlání k boji.
Důvodem je instalace ochranA jako v každé pohádce zvítězila ných sítí na poškozeném ochozu
čestnost, moudrost a láska - ten- věže. Jedná se o nebezpečné
tokrát k historii. A co bylo tím výškové práce s možností pádu
omítky.

Prázdniny v centrální
knihovně:

Pondělí
8 - 17
Úterý
ZAVŘENO - AKCE
Středa
8 - 18
Čtvrtek
8 - 15
Pátek
8 - 15
Sobota
8 - 12
Soboty v dospělém oddělení:
11.7. a 25.7. a 15.8. a 29.8.

Prázdniny na pobočce JIH:

Pondělí
8 - 11 a 12 - 17
Úterý
ZAVŘENO - AKCE
Středa
8 - 11 a 12 - 17
Čtvrtek
ZAVŘENO
Pátek
12 - 15
UZAVÍRKA: 27.7. – 7.8.
Prázdninová provozní doba platí
v době od 1.7. do 31.8. 2015.

Vážené firmy, vážení
kutilové!
Otevřeli jsme pro Vás
novou

prodejnu nářadí v Žatci

(vedle jídelny Růžek), kde
Vám rádi poradíme a co
nejrychleji vyhovíme Vašim
přáním.
Hošťálkovo nám.70, Žatec
e-mail:
naradi.zatec@seznam.cz
tel: 728035105, 725948707

Inzerce
n Prodám byt 1+1, v os. vlastnictví, ul. Jabloňová, Žatec. Cena
450.tisíc Kč. Tel.: 773 131 033.
n Prodám byt 2+1 OV, ul. Husova, 2. p. bez výtahu, po rekonstrukci, zaskl. lodžie. Cena dohodou. Bez
nabídek RK. Tel.: 602 949 157.
n Prodám byt 1+1 (36 m2), os.
vlastnictví, ul. Svatováclavská, 2.
patro, výhled na park. Nerekonstr., 380 tis. tel. 732 344 113.
n Prodám zděný podsklepený
dům na pozemku 387 m2, 7km
od Žatce v obci Dolejší Hůrky.
Voda, elektřina, WC v domě.
Cena dohodou., tel. 725 212 311.
n Přenechám zahradu za hl.
nádraží v Žatci, (pronájem Pozemkový fond); cena 25 tisíc Kč (dř.
chatka, plot) Tel.: 602 421 273.
n Prodám pěkný a udržovaný urnový hrob v Žatci. Tel.:
723 456 950.
n Prodám nebo pronajmu zařízený byt 2+1 (60 m2) v os. vlastnictví, ul. Růžová, Žatec. Plast.
okna, nový výtah, balkon v mezipatře, sklep. Bezbariérový přístup.
Cena dohodou. Tel: 774944656.

Rozloučení
Zesnulí od 13. 6. - 25. 6. 2015:
Vladislava Urbanová
86 let
Ján Klebán
90 let
Jiřina Krajdlová
90 let
Štefan Kujan
69 let
Rudolf Kuvik
57 let
Přemysl Bařtipán
91 let
Jiří Blažek
59 let
Marie Lazárová
83 let
Josef Machač
68 let
Blanka Čančurová
85 let
Jana Hrubešová
56 let
Miroslava Hnitková
90 let
Miloslav Hlavsa
50 let

Po stopách za Janem Husem

Inspiraci pro výlet k našim německým sousedům po stopách
Jana Husa můžete najít na výstavě Za Husem k sousedům aneb
Nejen po cestě do Kostnice.
Výstava začíná symbolicky Skutečné i domnělé zastávky
na svátek svatého Jana (24. 6.) jeho cesty na německé straně
v hlavní budově Regionálního hranice jsou představeny krátmuzea K. A. Polánka v Žatci kou charakteristikou a fotograv Husově ulici. Je příspěvkem fiemi místa. Dozvíte se, kde si
k celostátním oslavám 600. vý- Hus připil s místním vínem, kde
ročí upálení Mistra Jana v Kost- po cestě nocoval, kde pobýval
nici. Představí historickou ces- a zemřel v Kostnici. Zjistíte,
tu, po které se Jan v říjnu 1414 jak vypadala nouzová bankovka
vydal z hradu Krakovec přes s jeho obrázkem, kterou vydalo
Bavorsko do švábského města město Kostnice ve 20. letech
Konstanz (česky Kostnice). 20. století. Kromě historické

cesty Jana Husa je na výstavě zmíněna i slavnostní hra
„O husitské válce“ uváděná
každoročně v hornofalckém
městečku Neunburg vorm
Wald, kde můžete na scéně
potkat představitele Jana Husa
již od roku 1983. Opomenut
nezůstal ani nejslavnější Husův
pomník ve Wormu, na kterém
byl koncem 19. století zobrazen Jan Hus mezi předchůdci
Martina Luthera.
Výstava potrvá do 30. prosince
2015.

Sbor církve Českobratrské evangelické v Žatci Vás srdečně zve
k zajímavým společným setkáním pro mládež i dospělé

IMPULS TÝDEN

s mladými křesťany ze Slezska a Norska
příležitost k neobvyklým setkáním a novým zážitkům
Kde všude je můžete vidět? V týdnu od 5.7. do 10.7. na náměstí, na rampách, v Písečné ulici, v parku, na evangelické faře či
v kostele pod muzeem při bohoslužbách, hrách, besedách, písních a společném opékání na farní zahradě.

Program akcí:

neděle 5.7. od 17 do 19 h večerní procházka městem (seznamování s lidmi, zvaní na akce)
pondělí 6.7. bohoslužba k výročí 600 let od upálení Mistra Jan Husa v evangelickém kostele pod muzeem od 18 h
úterý 7.7. sportovní odpoledne v Písečné ulici od 14.30 do 17 h
středa 8.7. zábavná angličtina s Nory na evangelické faře od 14.30 do 17 h
čtvrtek 9.7. zábavné hry v parku od 14.30 do 17 h a od 19 h norský večer (zvyky, ochutnávka sýrů) na faře či farní zahradě
pátek 10.7. zábavné hry na rampách od 14.30 do 17 h a od 19 h IMPULS PÁRTY se všemi na faře, nebo farní zahradě
Účast na všech akcích je nezávazná a bezplatná. Těšíme se na Vás!      Sbor ČCE Žatec, Husova 1200
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Letní kino Žatec
2.7. Čtvrtek - 21:30

Pírkovo dobrodružství

Animovaný / Rodinný /Francie / 2015 / 90 min / CZ dabing
Pírko je ptačí sirotek, který nevyniká ani krásou peří ani sokolí sílou. Je hubený,
opelichaný a žije sám v hnízdě, ze kterého ještě nikdy nevyletěl. Tak moc by chtěl
táhnout do Afriky s hejnem ptačích kamarádů! Až se jednoho dne naskytne jedinečná
příležitost. Sebere veškerou odvahu a vydává se za dobrodružstvím, na jehož konci
leží vysněné africké zimoviště. 
Vstupné: 90,-

3.7. a 16.7. - 21:30

Méďa 2 - Hromský kámoši se vracejí

Komedie /USA/ 2015 / CZ Dabing
Některým plyšovým medvědům nestačí, že umí chodit, mluvit, hulit a milovat se
s prsatými blondýnami. Někteří si dokonce chtějí pořídit vlastní dítě! Mimořádně
úspěšná komedie Méďa názorně předvedla, že když jste z plyše, nic vás nezastaví,
aspoň co se humoru týče. Dobrou, i když možná i lehce znepokojující zprávou je,
že v pokračování se Méďa Ted vydává v doprovodu věrného parťáka Johnnyho
v podání Marka Wahlberga ještě o pár kroků dál.
Vstupné: 120,-

4.7. - 21:30

Život je Život

Komedie / Česko/ 2015
Ondřej Vetchý a Simona Stašová jako manželský pár řeší v komedii Život je život
milostné a životní eskapády svých tří dcer, ale především svoje vlastní. Za snímkem
stojí autoři úspěšné veselohry Láska je láska, oproti „Lásce“ ale „Život“ slibuje více
humoru, fantazie a bláznivých situací. Jak už to tak v životě bývá. Ondřej Vetchý
se navíc ve filmu objeví ve dvojroli dvou zcela rozdílných mužů. Hlava rodiny,
morousovitý a přísný František ( Ondřej Vetchý ) by po boku svých tří dcer rád
viděl schopné a úspěšné muže. Jenže všechny mají vynikající talent nacházet si
pravý opak. Nejstarší dcera se musí i se svým neúspěšným mužem nastěhovat zpět
k rodičům a v rámci možností se dál snaží otěhotnět. Té prostřední se zas neomylně
lepí na paty jenom naprostí exoti a mimoňové. A nejmladší dcera? Tak ta je zase
milostně úspěšná až moc. Je jí šestnáct, je těhotná a neví s kým. Navíc se začíná
hroutit tradiční oáza a pevný bod manželské dvojice – dovolená. Každý rok se jezdí
„na Mácháč“, ale Jana ( Simona Stašová ) začíná snít o moři. Pak se v jejím životě
zjeví bohémský spisovatel s lehce sebevražednými sklony, v tom Františkově zase
krásná kolegyně se španělskými předky . . začnou se dít věci. Všechny malé příběhy
dávají dohromady jeden velký a zábavný život se situacemi, které zná každý z nás.
Ovšem ne každý vede ještě druhý a o poznání dobrodružnější život jako neohrožený agent. František však ano. Režie: Milan Cieslar. Hrají: Ondřej Vetchý, Simona
Stašová, Tereza Voříšková, Miroslav Táborský, Marek Taclík, Barbora Poláková,
Rostislav Novák ml.
Vstupné: 110,-

5.7. - 21:30

Sedmero krkavců

9.7. - 21:30

Špión

FILMOVÉ LÉTO
2015
16.7. VEJŠKA

volné pokračování divácky nejúspěšnějšího filmu tomáše vorla
gympl.

17.7. TŘI BRATŘI

Filmová pohádka nabízí spoustu dobrodružství, překvapivých
situací, ale také laskavého humoru.

18.7. HODINOVÝ MANŽEL

pojednává o čtyřech kamarádech, kteří začnou podnikat jako
hodinoví manželé.

19.7. FOTOGRAF

volně inspirovaný film životními osudy známého českého
fotografa jana saudka.

promítání vždy od 21:30
na náměstí svobody

Pohádka / Fantasy / Česko / Slovensko/ 2015/ 97 min
Pohádkový příběh vychází z klasické pohádky Boženy Němcové „Sedmero
krkavců“. Mladá dívka na sebe bere těžký úkol. Musí se pokusit zachránit své
bratry a zbavit je prokletí, které na ně uvrhla jejich matka. Je to příběh o odvaze,
vytrvalosti, ale také síle slova, pravdy a opravdové lásky... Hlavní hrdinkou je mladá
dívka Bohdanka, která se narodí do utrápené rodiny pekaře, jehož žena před lety
v návalu vzteku proklela sedm svých synů a z těch se stali krkavci. Rodiče před
Bohdankou toto rodinné neštěstí tají. Když se Bohdanka na prahu dospělosti dozví
o prokletí své rodiny, rozhodne se, že musí bratry zachránit.
Režie: Alice Nellis. Hrají: Martha Issová, Sabina Remundová, Lukáš Příkazký, Václav
Neužil ml., Zuzana Bydžovská, Jana Oľhová, Csongor Kassai.
Vstupné:120,Komedie / USA/ 2015/ 120 min / Cz titulky
Susan Cooper (Melissa McCarthy) je zaměstnankyní největší špionážní organizace
na světě, tedy CIA, což zní zajímavě. Ve skutečnosti má ale klidnou, nenáročnou
a chvílemi až nudnou práci. Je totiž analytičkou, která jen málokdy opustí svůj
psací stůl s počítačem, u něhož slouží jako oči a uši špičkového agenta Bradleyho
Finea (Jude Law). Ti dva dohromady tvoří perfektní tým. Bradley špionážní mise
v terénu zvládá, aniž by se mu v pečlivě upraveném účesu zkřivil jediný vlásek.
A Susan ve své suterénní kanceláři zase touží po jeho srdci. Jednoho dne se vše
změní. 
Vstupné:120,-

10.7. a 25.7. - 21:30

Terminátor Genisys

Sci-Fi / Akční / Thriller / Dobrodružný /USA/ 2015 / CZ titulky
Lidé v blízké budoucnosti bojují proti všemocnému Skynetu, který se znovu pokouší
zabít jejich vůdce Johna Connora tím, že v minulosti odpraví jeho matku. Do stejné
řeky se ale dvakrát nikdy vstoupit nedá.
Vstupné:120,-

11.7. - 21:30

Odebrat z přátel

12.7. - 21:30

Babovřesky 3

Horor / Thriller /USA / 2014/ 83 min
Laura Barns byla obyčejná středoškolačka, dokud se na internetu neobjevilo
video, které do nechutných detailů prezentovalo, jak se sťala na jednom večírku.
Dříve všemi obletovaná kráska veřejnou potupu neustála a spáchala sebevraždu.
V den výročí její smrti se partička jejích spolužáků „sejde“ na videochatu, kde řeší
obvyklé teenagerovské problémy, dokud se do jejich skupiny nenabourá neznámý
uživatel s přezdívkou Billie227. 
Vstupné:120,Komedie /Česko/ 2015/ 103 min
Příběh začíná tam, kde druhý díl skončil: Horáčková vybíhá z domu naproti mladé
dámě, která přijela do Babovřesek. Místní drbny, které se sběhly na náves, v ní
poznaly sestru Glorii.
Režie: Zdeněk Troška. Hrají:Veronika Žilková, Lucie Vondráčková, Lukáš Langmajer,
Pavel Kikinčuk, Tereza Bebarová, Jana Synková, Bronislav Kotiš Vstupné:80,-

www.divadlozatec.cz
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Hlavní budova – Husova ul. 678:

tel.: 608 200 697, E-mail: rmz@muzeumzatec.cz
Výstavy:
n „OPRÁSKI SČESKÍ HISTORJE 20. STOLETÍ“: probíhá
do 30. 8. Výstava představuje návštěvníkům 29 stripů z populární,
obdivované i zatracované komiksové série Opráski sčeskí historje
od autora skrývajícího se pod přezdívkou Jaz.

Křížova vila – Zeyerova ul. 344:

tel.: 774 192 414, 415 710 389
E-mail: vilakriz@muzeumzatec.cz
Výstavy:
n „PŘIJĎTE SI ZAPAŘIT ANEB POČÁTKY OSOBNÍCH
POČÍTAČŮ U NÁS“: probíhá do 23. 8. Interaktivní výstava
historických počítačů, která zachycuje historii výpočetní techniky od počátků po polovinu 90. let 20. století. Součástí výstavy je
„pařanské doupě“ s historickými i moderními PC s více jak 400
hrami.
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. jsou obě budovy muzea uzavřeny.

Fotbalisté zahájí
přípravu již za dva týdny
Krajský fotbal zná definitivní složení všech
soutěží a skupin

POZVÁNKA

Konfederace politických vězňů ČR
a Město Žatec Vás zvou u příležitosti 66. výročí popravy členů
skupiny Praha – Žatec na vzpomínkový akt, který se uskuteční
v pátek dne 17. července 2015
od 12:00 hod. ve vestibulu radnice,
náměstí Svobody 1, Žatec. Pamětní
akt bude dále pokračovat vzpomínkou u pamětní desky kpt. Sabely
na Nákladní ulici u domu č.p. 397.

Vás zve na výstavu

ZA HUSEM K SOUSEDŮM
(Nejen po cestě do Kostnice)
Výstava připomíná šestisté výročí upálení
Mistra Jana Husa, jeho život, dílo a místa působení

Losování krajských fotbalových soutěží v pondělí
v Teplicích definitivně určilo složení jednotlivých
tříd a skupin. Muže Slavoje Žatec A, kteří po čtyřletém působení v divizi sestoupili do krajského
přeboru, čekají nelehcí soupeři.
Spolu se Žatcem se- Jiřím Markupem, který
stoupily do KP také je členem výboru FK.
Krupka a LoKo Cho- Béčko čekají těžcí, ale
mutov, čtyři celky po- nikoliv neznámí soupeři.
stoupily z 1.A třídy - FK Jsou jim např. nadšení
Postoloprty, Duchcov, nováčkové - vítěz OP SoStřekov a Srbice. Další- kol Nové Sedlo, Perštejn
mi účastníky jsou zku- a Vejprty. Dalšími celky
šená mužstva - Chmel jsou Klášterec, Havran
Blšany, Modlany, Štětí, Kryry, Kopisty, Vroutek
Neštěmice, Bílina, H. Ji- (sloučený s V. Černořetín, Proboštov, Hrobce cí), Tuchořice, Ervěnice
a Modrá. Krajský přebor B, Braňany, Černovice,
se 16 účastníky začíná Lom a LoKo Chomutov
8. srpna úvodním ko- B. FK Žatec nepřihlásil
lem, v němž Žatec hostí do žádné soutěže tým C
Krupku. O týden později mužů, který hrál v OP.
se představí u nováčka Muži obou týmů mají
v Postoloprtech, se kte- úvodní sraz na svém
rým nehrál ve společné stadionu již 15.7. v 18
hodin.
soutěži desítky let.
Dorostenci hrají krajNo v ý m t r e n é r e m
A týmu je Karel Chlad skou 1.A třídu, kde je 15
z Mostu (bývalý hráč VTJ týmů. Žáci v obou kateŽatec, B. Most, FK Tep- goriích hrají krajský přelice) který žatecký fotbal bor ve skupinách po 10
dobře zná z předcho- družstvech.
Za hrací dny pro dozích působení. Na jaře
ještě trénoval Modlany mácí utkání nahlásil
(3. místo v KP), muž- A tým soboty v úřední
stvo povede společně čas, pro B tým to bus domácím Vladislavem dou neděle dopoledne
v Libočanech od 10.30
Hynkem.
Mužstvo Žatec B, které hodin. U mládeže bude
se přihlásilo do nižší stanoveno až následně,
soutěže 1.B třídy, po- po rozlosování okresních
vedou zkušený trenér soutěží přípravek.
(jak)
Jiří Plečinda s vedoucím

Žatecká Hnízdilová opět
na vítězné vlně

24. 6. – 30. 12. 2015

Letní olympiáda dětí a mládeže, která probíhala
14. - 19. 6. v Plzni, měla ve výběru Ústeckého kraje
také zastoupení žateckými plavkyněmi.
Nejvíce se dařilo Ma- desítce výsledkové listirušce Hnízdilové, která ny. Ella Pohoriljak se nejna obou znakařských lépe umistíla na 11. místě
tratích postoupila s pře- na 100 m znak, Veronika
hledem do finále, ve kte- Seifertová vybojovala dvě
rých na 100 i 200 m domi- 16. místa na 100 m volnovala a s velkým násko- ným způsobem a 200 m
kem vyhrála. Na 200 m motýlkem. Radana Halvolným způsobem při- vátová plavala motýldala naše závodnice ještě kářské tratě a na 100
i 200 m motýlkem obsa8. místo.
Zbylá tři děvčata se dila 18. místa.
Karel Urban
shodně umístila ve druhé
7

Nohejbalisté slaví 40 let

Mistři republiky ve dvojicích, Ondřej a Petr (vpravo) Vítové, přispěli výhrou
v prvním i posledním zápase dne k vítězství Žatce nad Zručí-Senec 6:3 a tím
k prvenství v základní skupině 1. ligy. 
Foto Jaroslav Kubíček

Žatec postupuje do play off z prvního místa
Nohejbalisté SKN Žatec sobotním vítězstvím nad
SK Zruč-Senec vyhráli základní část 1. nohejbalové ligy.
O návrat do nejvyšší utkáním druhý o bod
soutěže extraligy budou za svým soupeřem. Utkábojovat po prázdninách ní dobře otevřela dvojka
se čtvrtým celkem tabul- mistrů republiky braky SK Přerov, o druhého tří Vítů, ale po druhé
finalistu se utkají Zruš- dvojici hosté srovnali
-Senec a Prostějov.
na 1:1. Také po trojkách
V závěrečném kole I. byl nerozhodný stav 2:2.
ligy se rozhodovalo o po- Skvělý zážitek předvedla
řadí na prvních dvou třetí dvojice Zlatohlámístech. Žatec byl před vek, Pecina, která strhla

opět vedení na stranu
domácích. Kapitán Ondřej Vít pak přidal čtvrtý
bod v singlu výhrou nad
Smolou. I když hosté ještě stáhli na rozdíl bodu,
zbývající duely patřily domácím, kteří tak vyhráli
6:3 a skončili po základní
části na 1. místě se 23
body, 2. Zruč-Senec má
o bod méně, 3. Přerov 19
a 4. Prostějov 18. bodů.

(jak)

Když před čtyřmi desítkami let vznikl v Žatci
nohejbalový klub, netušil ani jeden z hlavních
protagonistů a zakladatelů Josef Zábranský, že
se tady bude hrát nejvyšší soutěž, oddíl získá
několik titulů mistrů republiky a dokonce i mistrů světa!
Jeho prvním domá- olympiáda, kterou nácím stánkem bylo hřiště sledovala i druhá po čtyza tehdejší Střední eko- řech letech.
nomickou školou, které
Oslavy 40. výročí vznisi zájemci sami vybu- ku SKN Žatec její členodovali. Výrazně přispěli vé a pamětníci připravují
i k tomu současnému na sobotu 4. července.
stadionu Mládí, na kte- Již od 10 hodin začne
rém za výrazné pomoci v jejich areálu nohejbaAgrostavu a podpory lový Open turnaj pro
řady orgánů odpracovali ligová družstva, další
neuvěřitelná množství pak pro celky krajských
brigádnických hodin. a okresních soutěží, pro
V tu dobu nejkomplex- veterány a pro mládež.
nější a nejhezčí nohej- Po vyhlášení výsledků
balový areál otevřela plánují, že se pobaví při
v roce 1983 celostátní volné zábavě s hudbou.
Zemědělská sportovní
(jak)

Nejmladší volejbalistky
na Mistrovství ČR

O víkendu se v Českých Budějovicích konalo regionální Mistrovství České Republiky v barevném
minivolejbalu. Turnaje se zúčastnilo téměř 300
družstev, která postoupila ze sedmi krajských
kvalifikací, tedy nejlepší hráči a hráčky z poloviny
republiky.
Na turnaj se nominova- pilo mezi sedm nejleplo osm našich družstev, ších týmů a ve finálové
zastoupení jsme měli skupině obsadilo druhé

Nekola je mistrem republiky v kickboxu
Mezinárodní mistrovství České republiky v různých
polokontaktních a plnokontaktních disciplínách se
konalo 13.6. v Praze v Areně Sparta.
Za žatecký oddíl G – Týř, který nastoupil proti
Titani se účastnili v ka- české jedničce v profesiotegorii mužů Aleš Týř, nálních zápasech Danielu
v disciplně low-kick Vítovcovi z pražského
do -86 kg a David Ne- Hanuman gymu. Týř
kola lowkick do -71 kg. přesto si v prvním kole
Za starší žáky zápasil vedl poměrně dobře, ale
Vojta Drda v kategorii Vítovec začal stupňolightcontact a kicklight vat tempo, že po dvou
do -52 kg. Velmi smol- počítáních raději vhodil
ný los soupeře měl Aleš žatecký trenér Roman

Šifalda do ringu ručník.
David Nekola v prvním
zápase proti Ivanu Moudříkovi z BFC Liberec dostal do počítání hned
zpočátku druhého kola
úderem na hlavu, zbytek
zápasu si již pohlídal
a vyhrál jednoznačně 3:0
na body. Ve finále proti
Miroslavu Smolárovi ze
Slovak National teamu
vyšel také jako vítěz. Nekola se tak stává mistrem
České republiky v kategorii low-kick -71kg.
Vojta Drda měl v kategorii kicklight st. žáci
do 52kg proti Davidu Ducarovi ze Slovak National
teamu a prohrál těsně
na body 1:2. Ve druhém
zápase porazil 3:0 Mohammada Jafarova ze
Schejbalś gymu Lovosice
a vybojoval bronzovou
medaili z mistrovství
ČR. Poděkování patří
příznivcům přátelům,
kteří nás přijeli do Prahy
podpořit. 
(lb)

ve všech pěti kategoriích.
Lichotivé je, že naše výprava byla na turnaji třetí
nejpočetnější. V každé
kategorii se o medaile
utkalo téměř padesát
týmů a naše dívky a kluci se většinou umístili
zhruba v polovině svých
tabulek.
Největší naděje jsme
vkládali do zelené barvy,
ve které holky opanovaly
jak krajskou kvalifikaci
tak i přátelský turnaj
v Novém Boru. A naše
„áčko“ tyto předpoklady
naplnilo beze zbytku. Ze
základní skupiny postou-

místo. K zisku stříbrných
medailí svůj tým táhla
Kačka Rodová, které
zdatně sekundovaly Adéla Baronová a Verča Janoušková. Nutno dodat,
že ve smíšeném turnaji
skončila před i za námi
družstva tvořená převážně kluky.
Pozici nejlepšího dívčího týmu v zeleném
minivolejbalu budeme
hájit v září ve finále MČR
v Liberci.
Na snímku stříbrné
medailistky, zleva Verča
Janoušková, Adéla Baronová a Kačka Rodová.
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