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Správné
odpovědi z kvízu
k 750. výročí
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Studenti
připravili akci pro
žáky ZŠ

Společnost Nexen Tire zahájila výstavbu

7
8

Žatecké aikido
slavilo 20 let
činnosti

Sněhulák pil
ze stříbrného
poháru

Jihokorejska společnost Nixen
Tire zahájila 1. října oficiálně
výstavbu továrny na pneumatiky v zóně Triangle u Žatce,
která má zásobovat především
přední evropské automobilky.
Slavnostního aktu se zúčastnili
český premiér Bohuslav Sobotka, ministr průmyslu a obchodu
Jan Mládek, ministryně práce
a sociálních věcí Michaela Marksová, hejtman Ústeckého kraje
Oldřich Bubeníček a starostové
okolních měst včetně senátorky
Zdeňky Hamousové. Přítomen
byl i Moon Hayong, velvyslanec
Korejské republiky v ČR a nejvyšší představitelé společnosti
Nexen. Nechyběli také zástupci
automobilek, kterým bude továrna u Žatce pneumatiky dodávat.
„Našimi odběrateli budou automobilky Škoda, Volkswagen,
Seat, Renault, Mercedes Benz,
Hyundai a Kia,“ sdělil Sein Oh,

ředitel žatecké továrny Nexenu.
Vlastní stavba továrny Nexen
u Žatce má začít v únoru příštího
roku. Rozloha závodu bude činit
65,4 hektaru. Hlavní tovární
hala bude 850 metrů dlouhá,
300 metrů široká a 15 metrů vysoká. Stavební práce se dokončí
v roce 2017, po vybavení technologiemi se plánuje zahájení

výroby na únor 2018 se třemi sty
operátory a s výrobní kapacitou
šest milionů pneumatik ročně.
První větší nábor zaměstnanců
začne v průběhu druhé poloviny
příštího roku. Do roku 2022 se
má počet zaměstnanců Nexenu zvýšit až na 1500, celková
kapacita závodu na 12 milionů
pneumatik ročně.
(jak)

Pozvánka

Město Žatec ve spolupráci s Vojenskou posádkou Žatec Vás
zvou u příležitosti 97. výročí vzniku samostatného československého státu na slavnostní pietní akt, který se uskuteční
dne 27. 10. 2015 v 11.00 hod u památníku na Kruhovém
náměstí v Žatci.
Program:
10.45 – setkání účastníků pietního aktu
11.00 – položení věnců a kytic k památníku na Kruhovém náměstí
11.05 – projev starostky města a ostatních řečníků
11.15 – státní hymna
11.25 – ukončení pietního aktu
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Rekonstrukce výtlačného řadu
z úpravny vody v Holedeči

Nový autobusový terminál v Žatci zahájí provoz v sobotu 17. října.
Tím se ruší nástupní stanice v ulici Obránců míru. Na obrázku je
nové rozmístění na autobusovém nádraží.

Město Žatec, Městský úřad Žatec,
zastoupený tajemníkem,

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního
místa na dobu určitou:

pracovník úseku sociálně
právní ochrany

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 01.11.2015.
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 16.10.2015 do 13.00 hod. Přihlášky doručené po tomto datu
budou vyřazeny.
- Obálku označte heslem „výběrové řízení – pracovník úseku sociálně
právní ochrany“.
- 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 1. října 2015
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Stávající výtlačný řad z úpravny vody Holedeč zásobuje nejen
přilehlé obce a místní části Holedeč, Holedeček, Stránky a Veletice, ale především město Žatec.
Z úpravny vody jsou v souběhu
ve vzdálenosti 5-10 m od sebe
vedeny dva řady: jeden plní
funkci přívodního řadu do vodojemu Žatec STP, druhý plní
funkci zásobního řadu pro uvedené okolní obce se zakončením
ve vodojemu Žatec STP. Litinový
řad vnitřního průměru 300 mm
z roku 1971 je silně zkorodovaný
a opakovaně poruchový, proto
bude vyměněn. Jeho trasa vede
převážně nezpevněnou plochou, po soukromých pozemcích
a chmelnici, což působilo při
opravách komplikace.
V rámci investiční akce SVS
se pro rekonstrukci vodovodu
použije potrubí z litiny vnitřního
průměru 300 mm v celkové délce

618 metrů. Vzhledem ke konfiguraci trasy (soukromé pozemky,
chmelnice, podchod Blšanky
a vysoká hladina spodních vod
v lokalitě prameniště u úpravny
vody) bude rekonstrukce výtlaku
provedena bezvýkopovou metodou Berstlining, kdy se zatahuje
nové potrubí stejného či většího
průměru do potrubí stávajícího
při jeho současném roztlačení.
Stavba se realizuje v době vegetačního klidu chmele. Závěrem
bude provedena obnova povrchů
v rozsahu dotčeném stavbou.
Investorem stavby je Severočeská vodárenská společnost a.
s. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 10.
září 2015. Stavební práce mají
být zahájeny v těchto dnech,
a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny
do 30. listopadu 2015.
Jiří Hladík, tiskový mluvčí SVS

Dva nově vybudované přechody pro chodce překlenou
v Žatci plzeňskou silnici I/27
v těsném sousedství mostu
přes Ohři z obou stran – u jatek a za řekou na křižovatce
s ulicí Osvoboditelů. Státní
fond dopravní infrastruktury

již schválil dotaci přes dva
miliony korun, což je 85%
celkových nákladů. Ty vzejdou
z výběrového řízení na dodavatele. Smlouvu se SFDI je nutné
podepsat ještě letos, realizace
samotné akce může probíhat
v roce 2016.

Na přechody dostane město příspěvek

Projekt Vzdělávání třetího věku 2015

Vzdělávací centrum Podkrušnohoří (Masarykova 745, Žatec,
1.patro) pořádá na podzim 2015 tyto vzdělávací kurzy pro seniory města Žatce a okolí v rámci projektu Vzdělávání třetího
věku 2015:
1. Kurz anglického jazyka pro 4. Kurz enkaustiky (nenáročná
mírně pokročilé - rozsah 45
technika - malování horkým
hodin
voskem) - rozsah 20 hodin
2. Kurz německého jazyka pro 5. Kurz tvořivých činností s texmírně pokročilé - rozsah 45
tilem - rozsah 20 hodin
hodin
Bližší informace kontakt3. Kurz základů výpočetní tech- ní osoba: Mgr. Hodanová niky - rozsah 45 hodin
723 517 906.

Možnost nahlédnout
do katastrálního operátu

V měsíci říjnu Katastrální pracoviště Žatec dokončuje obnovu
operátu v katastrálním území Žatec - přepracováním katastrální
mapy z analogové formy do digitální.
Před vyhlášením platnosti Českého úřadu zeměměřického
digitální katastrální mapy bude a katastrálního na adrese: http://
obnovovaný operát vyložen nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKaod 26.10. do 6.11. 2015 v za- tastrInfo.aspx.
sedací místnosti Katastrálního
Následně katastrální úřad
pracoviště Žatec v běžných úřed- vyhlásí platnost digitální katasních hodinách (pondělí, středa trální mapy, a tím se dosavadní
8-17 hodin a úterý, čtvrtek, pátek analogové mapy na plastových
8-14 hodin), kde si vlastníci bu- foliích stanou neplatnými. Po vydou moci v připravované mapě hlášení platnosti bude aktuální
prohlédnout zobrazení svých stav digitální katastrální mapy
nemovitostí. V tomto období dostupný i na internetu na výše
bude možné do obnovovaného uvedené adrese.
katastrálního operátu nahlédIng. Radka Křivánková
nout i na webových stránkách
ředitelka KP Žatec

Vyhodnocení tematického kvízu
Chmel – historie – Žatec – UNESCO

Foto Jaroslav Kubíček

V čísle 16 Žateckého zpravodaje byl, na podporu aktivit, spojených s nominací „Památek pěstování a zpracování chmele
a výroby piva v Žatci“ na Seznam světového dědictví UNESCO,
otištěn tématický kvíz o hodnotné ceny.
Do 25. 9. 2015 mohli účast- 7. Kolik kulturních památek
níci ankety své lístky odevzdat
z ČR je dosud zapsáno
v prostorách Turistického inforna Seznamu světového děmačního centra žatecké radnice
dictví UNESCO?
na náměstí Svobody. Bylo odea) 12
vzdáno celkem 11 vyplněných
b) 21
anketních lístků. Z nich byly
c) 30
2 anketní lístky bezchybné, 6 n Losování s besedou
lístků obsahovalo jednu chybu
Dne 28. 9. v den svátku všech
a 3 lístky měly dvě chyby.
Václavů bylo během přednášky
Nejen pro všechny zúčastněné Žatec a jeho balírny a sklady
uvádíme celý kvíz ještě jednou, chmele v Restaurantu U orloje
tentokrát s tučně označenými vylosováno sedm výherců, kteří
správnými odpověďmi:
obdrží hodnotné ceny, od sudu

n Kvíz Chmel – historie – Žatec
– UNESCO
1. Ze kterého století pochází
první dochovaná písemná
zmínka o chmelu v Žatci?
a) ze 13. století
b) ze 14. století (konkrétně
z roku 1348)
c) z 15. století
2. Kdo je patronem chmelařů?
a) Sv. Vavřinec
b) Sv. Ludmila
c) Sv. Václav
3. Ze kterého století pochází
nejstarší potvrzení o původu chmele, vydané v Žatci?
a) ze 16. století
b) ze 17. století
c) z 18. století (konkrétně
z roku 1774)
4. Kolik bylo evidovaných obchodníků s chmelem v Žatci
v roce 1922?
a) 16
b) 61
c) 161
5. Kolik je v Žatci dosud stojících historických balíren
a skladů chmele?
a) 20 – 30
b) 50 – 70
c) 80 – 100
6. K čemu sloužily vysoké
komíny balíren a skladů
chmele?
a) k odvodu SO2 (zplodiny
hoření síry, vzniklé při síření
chmele)
b) k odvodu H2O
c) k odvodu CO

piva Samec až k dárkovému balíčku Turistického informačního
centra žatecké radnice.
O výhercích bylo rozhodnuto
vytažením příslušného anketního lístku vybranými účastníky
přednášky z klobouku, který je
pozůstalostí po obchodníkovi
s chmelem, Adolfu Meindlovi
ze Žatce.
Do slosování o 3. až 7. cenu
byly zařazeno šest anketních
lístků s jednou chybou. Do slosování o 1. a 2. cenu byly zařazeny dva bezchybné anketní
lístky. Jako cenu útěchy nakonec
obdržel i osmý účastník volnou
vstupenku do areálu Chrámu
Chmele a Piva v Žatci.
Protože se žádný z účastníků
ankety k losování nedostavil,
budou jednotliví výherci vyzváni
k vyzvednutí svých cen u Ing. Jiřího Venta z Chrámu Chmele
a Piva v Žatci.
Všem účastníkům ankety děkujeme a výhercům blahopřejeme.
Na přednášku Žatec a jeho
balírny a sklady chmele v Restaurantu U orloje se dostavilo
celkem 17 účastníků. Nejdříve je
Vladimír Valeš, manažer Chmelařského muzea Žatec, seznámil
během powerpointové prezentace s problematikou zápisu Žatce
na Seznam světového dědictví
UNESCO a potom s technologickými postupy, odehrávajícími
se na přelomu 19. a 20. století

v žateckých balírnách a skladech chmele. Prostě o cestě
chmele z pěstitelské obce až
do pivovaru.
Po přestávce, která byla vyplněna losováním výherců tematického kvízu, vystoupil se
svou prezentací Petr Bažant,
žatecký projektant a chmelový
patriot, a seznámil účastníky
promítáním z bohatého fotoarchivu s architektonickými
a stavebními prvky a zajímavými
detaily žateckých skladů a balíren chmele.
Nakonec se přednáška změnila
v neformální diskusi o Žatci,
jeho historii a plánech do budoucna. V Restaurantu U orloje
narazili čerstvě uvařený Svatováclavský ležák, nabídli tlačenku
s octem a cibulí, a pak se všichni
v podvečer rozešli domů.
Dík všem účastníkům, pořadatelům a personálu a na shledanou při další podobné akci.
Za pořadatele
Vladimír Valeš
manažer Chmelařského
muzea Žatec
a
Site Manager
Žatec – město chmele
tel. 724 431 422
e-mail: vales@mesto-zatec.cz

Kdy vyjde Žatecký
zpravodaj
Další číslo (č.19/2015) vyjde
ve čtvrtek 29. října, číslo 20
pak 12. listopadu.
Uzávěrka je jako vždy týden
před uvedeným termínem.

Mimořádný
úřední den

Nejbližší mimořádný úřední den – sobota - proběhne
na Městském úřadu v Žatci 7.
listopadu.
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 5. prosince.

Zastupitelstvo
města

Další mimořádné zasedání
zastupitelstva, které v současné
době pracuje i jako Rada města
Žatce, bylo stanoveno na 26.
října ve velkém zasedacím sále
v patře radnice.

Vítání občánků města a gratulace
Máte-li zájem přivítat Vaše
miminko na akci úřadu „Vítání občánků“, je nutné vyplnit
přihlášku, kterou naleznete
na stránkách města, na podatelně úřadu nebo přímo na matrice.
Doporučujeme přiložit kopii
rodného listu dítěte. Dítě však
musí mít trvalé bydliště v Žatci.
Při blahopřání Vašich blízkých, kteří oslaví 90 let a výše,
je postup podobný. Tzn. vypl-

nit přihlášku, kterou rovněž
naleznete na stránkách města,
na podatelně úřadu nebo přímo
na matrice.
Tento postup volíme na základě zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů
a zákona č. 111/2009 Sb., o základní registrech.
Městský úřad Žatec,
matrika

Soutěž na téma „Žatec za 50 let“, kterou vyhlásilo Město
Žatec, zastoupené Komisí pro kulturu a cestovní ruch, u příležitosti 750 let od udělení královských privilegií, skončila
30. září. Všichni soutěžící budou včas písemně vyrozuměni
o termínu slavnostního vyhlášení výsledků soutěže plánovaného na konec listopadu 2015.
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Cesta do Patagonie s Pavlem Svobodou
Argentina, Chile a zejména
území Patagonie byly tématem
cestopisné přednášky, která se
uskutečnila v Městské knihovně
Žatec ve středu 7. října. Hostem
a přednášejícím byl cestovatel,
geograf a fotograf Pavel Svoboda. Své cesty směřuje převážně
do horských a velehorských oblastí, které jsou pro něj zdrojem
volnosti i lidské svobody, návratu
k přírodě a nekončící inspirace.
Je rád, když se publikum při jeho

přednáškách a projekcích něco
nového a zajímavého dozví, ale
stejně důležité je, když přednáška posluchače baví, což v Žatci
platilo beze zbytku.
Čtenáři a návštěvníci knihovny
se mohou těšit na další zajímavou zeměpisnou přednášku, a to
vyprávění Andrey Kaucké a René
Bauera o Súdánu ve středu 4.
listopadu od 17 hodin v přednáškovém sálku knihovny.
(mkž)

Test z botaniky skládají v učebně odborné školy žáci ZŠ 28. října
na snímku Silvie Svobodové.

Budoucnost v čistém
životním prostředí
Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská
a ekologická, sekce zemědělská a ekologická, uspořádala
dne 2.10.2015 vzdělávací akci
pro žáky osmých a devátých
tříd základních škol v Žatci
a Měcholupech. V deseti odborných učebnách žáci třetího ročníku předváděli ukázky
z výuky předmětů, které souvisí
s kvalitou životního prostředí.
Na prvním stanovišti si ověřili
návštěvníci pomocí zajímavého
programu znalosti z chemie,
vyzkoušeli naučnou geografickou hru „Nejkrásnější sbírka“
a následně správně separovali
recyklovatelné složky odpadu
do připravených barevných kontejnerů. V chemické laboratoři
probíhaly analýzy kvality vody
a stanovení obsahu dusičnanů ve vybraných potravinách.
Učebna meteorologie poskytla
informace o zdrojích znečištění
ovzduší a koncentraci vybraných
polutantů. Mladé návštěvníky

zaujala moderní učebna biologie, kde měli možnost pracovat
s mikroskopy a rozpoznávat
dřeviny. V multimediální učebně byly připraveny prezentace
našich žáků ze studijních cest
do zahraničí. Koutek živé přírody poskytl zajímavé exponáty,
ukázku výuky poslušnosti tříměsíčního štěněte formou hry
a výstavku pomůcek pro výuku
chovu koní. Také minikurz vázání mašliček a výroba kytiček
z polyetylenového odpadu byl
zajímavý. Žáci se seznámili
s prací geodeta a s odhadem
vzdálenosti. Odměnou pro návštěvníky byla ukázka činnosti
záchranářských kynologů a jejich úžasných psů pod vedením
Ing. Heleny Šabatové.
Děkujeme vedení základních
škol, pedagogům a žákům za návštěvu naší školy, také městu
Žatec, které finančně přispělo
na organizaci této akce.
Ing. Helena Kopalová
OA a SOŠZE Žatec

Akci doplnili ukázkou výcviku záchranáři se svými psy na snímku
Heleny Kopalové.
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ALEJ ROKU 2015
Pátý ročník ankety mapující
krásy našich alejí čeká na svého
vítěze. Podpořte letošní motto
„Aleje spojují lidi, místa i epochy“ nejen svým hlasem v soutěži na http://www.alejroku.
cz/2015 ale i samotnou procház-

kou poetickou alejí. O vítězství
bojuje „Žatecká alej v parku
Macerka“ společně s více než
60 alejemi po celé ČR. Hlasy
můžete posílat od 15. 10. 2015.
Mnohokrát děkujeme za každý hlas pro Žatec! SÚ, ŽP

Nová služba žatecké
knihovny: Kniha do vlaku
Jako druhá v Ústeckém kraji přichází žatecká knihovna
se službou veřejnosti Kniha
do vlaku. Do nádražní haly
na žateckém hlavním nádraží
ČD umístila knihovna regál plný
knih, který se bude průběžně
podle potřeby doplňovat. Cestující si z něj mohou od 1. října
bezplatně půjčovat knihy různých žánrů, které jim zpříjemní
čekání na vlak nebo samotné
cestování. Knihy jsou přístupné
kdykoli během provozní doby
nádražní haly, bez registrace,
bez čtenářského průkazu a bez
poplatků.
Princip fungování je velice
jednoduchý: vezmi knihu a vrať

knihu nebo dones jinou. Až
cestující vypůjčenou knihu přečtou, příležitostně ji do regálu
na nádraží vrátí a vyberou si
další, nebo si knihu ponechají
a přinesou náhradou jinou čtivou
a zachovalou. V každé knize, kterou knihovna do regálu umístí,
je vlepený štítek s kontaktními
údaji naší knihovny, aby nám
cestující mohli napsat, kam až
s Knihou do vlaku docestovali.
Informace budeme zveřejňovat
na našem webu a facebooku.
Podrobné a přehledné informace
k projektu a provozní řád jsou
vyvěšeny na regálu knihovničky,
na webu a i v prostorách naší
knihovny.
(mkž)

Inzerce
n Prodej dušičkového zboží
na nám. Svobody čp. 42 bude
probíhat od 22. 10. do 2. 11.
2015.
n Pronajmu nebytový prostor
70 m2 (kancelář, studio, prodejna) Žatec, za divadlem. Tel.:
721 618 945.
n Prodám ječmen – 50kg pytel za 200 Kč. Ječný šrot 50kg pytel za 250 Kč. Tel.: 723 389 284.
n Nabízíme zednické a zámečnické práce. Jsme 3 živnostníci. V případě zájmu volejte
na tel. 608 453 628.
n Koupím byt 2+1, v os. vlastnictví, do 2. patra s lodžií, Žatec.
Tel.: 728 819 076.
n Pronajmu řadovou garáž,
ul. Černobýla. Cena: 900Kč/
měsíc. Tel.: 728 554 994.
nPronájem nebytových prostor v centru. Vhodné pro využití kanceláří, obchodu, služeb.
Jedná se o dvě místnosti 24 a 14
m2. Výklad – vstup z ulice. Tel.:
777 566 165; 415 710 523.

Blahopřání

Hlavní budova
Husova ul. 678:

tel.: 608 200 697,
E-mail: rmz@muzeumzatec.cz

Komeňáček rozveseluje
seniory a sází túji

Do celorepublikového projektu 72 hodin se v pátek zapojili žáci
5.A základní školy Komenského alej a šli svým vystoupením
potěšit klienty z Domova pro seniory. Také zde v rámci projektu
zasadili túji, kterou obstarala Adélka Grešová.
Do projektu se s nadšením níka a zasadili v areálu túji.
zapojili všichni žáci. Střídala
Senioři byli vystoupením dojati
se vystoupení taneční, pěvecká, a my byli zase naopak dojati jerecitační, a dokonce i fotbalo- jich reakcí. Všichni jsme odchávé. Ti, kteří nevystupovali, se zeli zpět do školy s příjemným
zhostili funkce moderátora, pocitem a s příslibem, že si se
fotografa či kameramana. Žáci seniory přijdeme někdy něco
manuálně zruční se v pro- vyrobit v jejich krásně vybavené
jektu realizovali tím, že pro dílně. Na všechny své páťáky
seniory vyrobili dárečky. Tři jsem moc pyšná.
žáci se ujali funce zahradMgr. Denisa Janíková

NOVĚ OTEVŘENO
Naši milí rodiče, prarodiče
a praprarodiče!
22. října to bude 60 let, co jdete společně životem. Děkujeme
Vám za vytvoření harmonické rodiny a za starostlivost, pochopení a péči, kterou nám všem stále
věnujete. Vaše společné soužití
je pro nás velkým vzorem. Přejeme Vám, ale i nám, abychom
si společně a ve zdraví užívali
ještě mnoho hezkých dalších let.
Dcery Zdena, Eva a celá široká rodina potomků (včetně
„náplav“) Jarmily a Zdeňka
Petrlíkových.

VŠE LEVNĚ
VÝPRODEJOVÁ PRODEJNA
POTRAVINY se slevou až 80%
UZENINY A MLÉČNÉ VÝROBKY

až o 50% LEVNĚJI a to vždy v
nejvyšší možné kvalitě

Vzpomínka
n V měsíci září jsme se rozloučili s válečným veteránem
bratrem Josefem Kučerou.
Zesnul v nedožitých 95 letech.
Byl členem Československé
obce legionářské, politickým
vězněm, odsouzeným za vlastizradu, dlouholetým předsedou
Svazu volyňských Čechů v Brně.
V roce 2006 byl iniciátorem
návrhu odhalení bysty panu
prezidentovi Dr. E. Benešovi
na Kruhovém náměstí v Žatci.

Najdete nás:
náměstí Svobody 53 Žatec
(podloubí u radnice)

JEN S NÁMI UŠETŘÍTE!!!
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU

Výstavy:
n „750 LET UDĚLENÍ PRIVILEGIÍ MĚSTU“: probíhá
do 8. 11. Výstava listin k udělení privilegií městu v roce
1265 Přemyslem Otakarem II.
n „ZA HUSEM K SOUSEDŮM ANEB NEJEN
PO CESTĚ DO KOSTNICE“: probíhá do 30. 12.
Výstava připomíná 600. výročí
upálení Mistra Jana Husa, jeho
život, dílo a místa pobytu.

Křížova vila
Zeyerova ul. 344:

tel.: 774 192 414, 415 710 389
E-mail:
vilakriz@muzeumzatec.cz

Výstavy:
n „LEGO – SVĚT KOSTIČEK“: 22. 10 - 10. 1. 2016.
Interaktivní výstava modelů
a stavebnic Lego od sběratele
Petra Šimra. Pro děti i dospělé
je připravena herna a prodej
Lega od firmy Hračky Kong.
cz. Vernisáž výstavy 22. října
2015 od 17 hodin.

Rada klubu vojenských
důchodců v Žatci
svolává na den 11. listopadu
ve 14 hodin

setkání veteránů
vojenských důchodců
v Žatci a Podbořanech,
v restauraci Václavka
(proti nemocnici).
Prezentace členů od 13 hod.
Zveme všechny členy klubu
vojenských důchodců.

Rozloučení
Zesnulí od 26. 9. - 7. 10. 2015
Stanislav Příhoda
77 let
Ján Sulík
67 let
Jaroslava Vodrážková
69 let
Alžběta Břečková
71 let
Drahomila Tolmová
76 let
Jiří Peleška
82 let
Jiřina Váňová
84 let
Věra Rubešová
87 let
Jaroslava Bastlová
66 let
Růžena Bittermannová 80 let
Jiří Doležel
58 let
Božena Kurcová
71 let
Rudolf Bárta
77 let
Marie Balínová
91 let
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Městské divadlo Žatec

Digitální kino Žatec
18.10. 20:00 

WILSONOV

20.10. 17:30 / 

PIXELY 3D

Komedie / Krimi / Česko / Slovensko/ 2015/ 115 min /
První světová válka právě skončila a v jednom zapadlém městě kdesi ve střední
Evropě začíná primátor Dangl snít svůj velký sen. Plánuje připojení města
ke Spojeným státům americkým a přejmenování na Wilsonov (na počest svého
přítele, prezidenta Woodrova Wilsona). Vše klape, až na jeden nepříjemný
problém! Ve městě prý řádí tajemný vrah. Režie: Tomáš Mašín. Hrají: Vojtěch
Dyk, Jiří Macháček, Táňa Pauhofová, Jan Kraus
Vstupné: 140,Akční / Komedie / Sci-Fi / USA/ 2015 / Mezigalaktičtí mimozemšťané vyloží
obrazové záznamy klasických videoher jako vyhlášení války a zaútočí na Zemi
bojovou technikou, která se těmito hrami přímo inspiruje. Vstupné:140,-

20.10. 20:00 / 

PURPUROVÝ VRCH

23.10. 20:00 / 

PARANORMAL ACTIVITY: THE GHOST DIMENSION 3D

23.10. 17:30 / 

POSLEDNÍ LOVEC ČARODEJNIC

Gotický horor / USA / 2015/ 119 min / Cz titulky / Na Purpurovém vrchu
stojí dům, kterému je lepší se vyhnout. 
Vstupné: 110,Horor / USA / 2015/ 95 min / Cz titulky / Nepřístupné pro děti do 15 let.
NEMŮŽETE JE ZACHRÁNIT. MŮŽETE SE JEN DÍVAT. Potíte se strachy,
nemůžete dýchat, chcete utéct, ale jste paralyzováni strachy.  Vstupné: 140,-

Akční / Fantasy / USA/ 2015 / Cz titulky / Armády lovců čarodějnic, bojovníci
„Sekery a kříže“, vedou svou válku proti hrozivému nepříteli po celá staletí
a bojují s čarodějnicemi. Jeden z nich, Kaulder, zničí samotnou čarodějnickou
Královnu a ta ho s posledním dechem prokleje k věčnému životu. Vstupné: 110,

25.10. 15:00 / 

MIMONI 2D

Vstupné: 90,-

25.10. 17:30 

NÁVRAT DO BUDOUCNOSTI 1 - Remástrovaná verze

25.10. 20:00 

NÁVRAT DO BUDOUCNOSTI 2 - Remástrovaná verze

16.10 - 19:00

PAN HALPERN A PAN JOHNSON

17:10 - 18:45

Giuseppe VERDI / OTELLO

18.10 - 15:00

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA

– Lionel GOLDSTAIN/Divadlo UNGELT
Činohra - předplatné skupiny A i mimo předplatné
… u hrobu paní Florence se setkají dva staří muži, pan HALPERN a pan
JOHNSON… Prozrazovat více by byla škoda. Přijďte se podívat na excelentní
výkony dvou vynikajících českých herců – pana Petra KOSTKY a pana Františka
NĚMCE , kteří pod záštitou Divadla UNGELT uvedou českou premiéru hry
v režii Ladislava Smočka, kterou v současnosti ji uvádějí s velkým úspěchem
divadla v USA, Francii a Německu.
Vstupné: 350,-/330,-/300,- Kč
Opera-satelitní přenos - předplatné skupiny O a mimo předplatné
Verdiho Otello se svou genialitou plně vyrovná Shakespearově tragické předloze. Režisér Bartlett Sher inscenoval Maurův dramatický pád ve špičkovém
obsazení: tenorista Aleksandrs Antoněnko ztvární titulní roli, nová hvězda
operního nebe sopranistka Sonja Jončeva bude zpívat Otellovu nevinnou
manželku a oběť jeho žárlivosti, Desdemonu, a v roli nenávistného Jaga,
který krok za krokem dovede Otella ke zkáze, uvidíme barytonistu Željko
Lučiće. Orchestr Metropolitní opery bude řídit energický dirigent Yannick
Nézet-Séguin.
Nastudování: italsky s anglickými a českými titulky
Vstupné: 300,- Kč (předplatné 280,- Kč) www.metopera.cz
Pohádka pro děti. Chcete vědět, kde se za polárním kruhem vzal medvěd
Panda a dva tučňáci? Tak to budete muset přijít na pohádku SNĚHOVÁ
KRÁLOVNA. Malý sob vám tam všechno vysvětlí. A uvidíte i Gerdu a Káje,
ale také horského krále, Kájovu sestru Kirsten a malou Anneké a jejího strýčka
Larsena. A především Sněhovou královnu.
Vstupné: 100,-

21.10. - 8:45 / 10:15 / 14:00

KOCOUR V BOTÁCH

Dobrodružný / Komedie / Sci-Fi / USA/ 1985 / 111 min / Cz titulky
Christopher Lloyd sestrojil stroj na cestování časem a Michael J. Fox s jeho
pomocí odcestuje do minulosti. Vstupné: 100,-

Představení pro děti – předplatné skupiny E,M a mimo předplatné
Pohádkový muzikál Jany Galinové a Jana Turka o kocourovi Mikym, který
si půjčí opravdové mušketýrské boty, ale za to se musí vydat do světa dělat
dobré skutky. 
Vstupné: 45,- Kč

Dobrodružný / Komedie / Sci-Fi / Akční / USA, 1989, 108 min / Cz titulky
V druhé části vynikající sci-fi komedie musí Matty do budoucnosti zachránit
syna a potom zase do minulosti, aby zachránil sám sebe.
Vstupné: 100,-

Koncert - předplatné skupiny D a mimo předplatné
Jemná a hravá poetika, nehumpolácký humor, famózní kytarové umění,
bravůrní , krátké - leč rozmanité texty.
Vstupné: 200,- Kč

Fantasy / Dobrodružný / USA/ 2015 / CZ dabing / Pan (Levi Miller) je nezkrotný uličník, ale bezútěšné prostředí londýnského sirotčince, ve kterém strávil
celý svůj život. Až jednou v noci se stane něco neuvěřitelného... Vstupné: 130,-

Činohra-mimo předplatné. Pod titulem : „ Dědova zlomená hůlka je takovej
Jizerskej EXCULIBER!“ uvede A studio RUBÍN pod režijní taktovkou Vojty
KOTKA skvělou komedii z prostředí tradiční běžkařské rodiny Bulánů a jejich
odkazu k Jizerské padesátce. Hrají: Ondřej PAVELKA,Jakub PRACHAŘ
a Marek TACLÍK.
Vstupné: 300,-/280,-/270,- Kč

28.10. 17:30 / 

PAN 3D

28.10. 20:00 

ZTRACENI V MNICHOVĚ

Komedie / Drama / Psychologický / Česko/ 2015/ 105 min / Sir „P“, devadesátiletý papoušek šedý, který kdysi patřil Edouardu Daladierovi, se na pozvání
ředitele Francouzského kulturního institutu ocitne v roce 2008 v Praze jako
živá relikvie z dob Mnichovské dohody. Sir „P“ po Daladierovi jeho hlasem
dodnes opakuje některé důležité věty a prohlášení. Papouška unese český
novinář Pavel a na základě papouškových kontroverzních citací Daladiera
rozpoutává mezinárodní politický skandál. Režie: Petr Zelenka. Hrají: Martin
Myšička, Marek Taclík, Jana Plodková, Jitka Schneiderová Vstupné: 140,-

29.10. 17:30 / 

MUŽ NA LANĚ 3D

Drama / USA / 2015/ 100 min / Cz titulky / Dvanáct lidí se prošlo po povrchu Měsíce, ale jen jediný člověk přešel nezměrnou prázdnotou mezi věžemi
Světového obchodního centra.
Vstupné: 165,-

29.10. 20:00 / 1.11. 20:00 / 

FAKJŮ PANE UČITELI 2

Komedie / Německo/ 2015 / CZ dabing / Nevhodné pro děti do 12 let.
Opět se můžete potkat s hodně netradičním učitelem
Vstupné: 120,-

www.divadlozatec.cz

Galerie Sladovna pro malé i velké
Galerie Sladovna jako každý
měsíc přivítala mladé umělce
tentokrát 27. září. Téma tohoto
tvořivého odpoledne pro všechny nemohlo být jiné, než Maska
domorodé Afriky, jako doprovodný program k právě probíhající výstavě. Děti i rodiče tvořili
z kartonu a přírodních materiálu
jako jsou klacíky, peříčka, různé
plody, přírodniny aj.
Program galerie je velmi pestrý a návštěvníkům každý měsíc
nabízí nejen tvořivá odpoledne,
6

ale také filmy z řady festivalových filmů Jeden Svět a dále
se také po prázdninách vrací
také čtení pro děti s názvem
Děti čtou dětem ve spolupráci
se ZUŠ Žatec.
Informace o pořádaných
akcích najdete na facebooku
a webu Galerie Sladovna.
Těšíme se na vaši účast!
21.10 Děti čtou Dětem
16.45-17.45
24.10. Tvořivé odpoledne pro
děti Haloween od 14.00

21.10. - 19:00

KAREL PLÍHAL – KONCERT

22.10. - 19:00

PADESÁTKA

24.10. - 19:00

SRNKY – Tomáš SVOBODA

27.10. - 19:00

LACO DECZI

30.10. - 19:00

Mike TERRANA (USA) a Dalibor MRÁZ (CZ)

31.10. - 16:45

Richard WAGNER / TANNHÄUSER

Činohra-OCHOTNICKÉ PŘEDSTAVENÍ - mimo předplatné. Když se sejde
dost zoufalství na jednom místě, i nejniternější přání se mohou plnit. Pohádka
pro ty, co vyrostli. Divadelní soubor Ty-já-tr 
Vstupné: 100 ,- Kč
Koncert-mimo předplatné Tuto hudební legendu, není ani potřeba představovat. Laco DECZI se svou „CELULOU“ zavítá opět po letech do Žateckého
divadla v rámci podzimního turné a zcela jistě přiveze s sebou nádherný
hudební zážitek, kdy potěší zejména příznivce osobitého „Lacova“ jazzu
s prvky Latino a Groove .
Vstupné: 150,- Kč
Koncert s workshopem. Koncert s workshopem uznávaného světového hudebníka-bubeníka Mike Terrana, kterému skvěle sekunduje náš velmi dobrý
a rovněž uznávaný bubeník Dalibor Mráz. 
Vstupné: 150,- Kč

Opera-satelitní přenos - předplatné skupiny O a mimo předplatné
Po více než deseti letech se na jeviště Metropolitní opery vrací Wagnerův raný
operní skvost Tannhäuser a to pod taktovkou Jamese Levina. Náročnou titulní
roli ztvární přední wagnerovský tenorista Johan Botha. Po jeho boku se objeví
Eva-Maria Westbroek, která před několika sezónami v Prstenu Nibelungově
slavila ohromný úspěch jako Sieglinde.
Vstupné: 300,- Kč (předplatné 280,- Kč)

Výstava :

Výstava obrazů Olgy ŽDÍMALOVÉ – POUŽITÁ TECHNIKA „ ASAMBLÁŽ“

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ :

Stále probíhá prodej ABONENTEK na divadelní sezónu 2015/2016. Ceny
zůstávají stejné jako v sezóně 2014/2015:
A (10 představení) = 2500,- Kč / D (6 představení) = 1000,- Kč / E,M (10
představení) = 400,- Kč / O (11 představení)= 3080,- Kč

www.divadlozatec.cz

Naši plavci zářili v Berouně

Vydařené sportovní dopoledne

Podzimní sportovní den žáků 4. a 5. ročníků ZŠ Komenského
alej se konal 25. září na stadionu Mládí, kde účastníci zápolili
v 7 atletických disciplínách - konkrétně ve vytrvalostním běhu,
v běhu na 60 m, v překážkovém běhu, v hodu do dálky, ve skoku
do dálky, slalomu a trojskoku.
Nejúspěšnější sportovkyní medaile a ještě byla třikrát vyhláz dívek ze 4. ročníků byla Adéla šena na 2. či 3. místě. Z chlapců
Poustecká, která získala 3 zlaté byl nejlepším sportovcem Kuba
medaile a ještě se třikrát umístila Drazinský, který vybojoval 3
na 2. místě. Nejlepším atletem ze zlaté medaile a dvakrát byl třetí.
4. ročníků byl Matěj Hankócy, Na závěr se běžely štafety.
který vybojoval 3 zlaté medaile,
Poděkování také patří fotograjedno druhé a jedno třetí mís- fu Kubovi Hejdovi a žákům 9.B
to. Za dívky z 5. ročníků byla za dobrou výpomoc na jednotlis přehledem nejúspěšnější Petra vých stanovištích.
Barochová, která vyhrála 4 zlaté
Denisa Janíková

Uplynulý víkend se uskutečnily v Berouně plavecké závody pod
názvem Memoriál Ing. Slavoše Sobotky.
Žatecký oddíl reprezentovali na 100Z a přidala by i 2. místo
mladší plavci, z nichž se nejvíc na 200Z, avšak byla diskvase dařilo Kristiánu Balonovi lifikovaná za předčasný start.
a Lence Bešíkové, kteří dokazo- Lucka se ale výrazně zlepšila
vali, že tituly mistrů ČR nezískali ve všech startech a věříme, že
náhodou. Balon (na snímku) bude ve zlepšování pokračovat.
zvítězil v pěti disciplínách, kdy Jakub Kroulík je desetiletý plavec,
ve většině překonal vlastní re- který dříve plaval v Lounech a je
kordy, nejlépe na 100M a 100Z. budoucí nadějí, protože dokázal
Bešíková zvítězila 2x a 2x byla zvítězit na 50Z a k tomu ještě
stříbrná. Zlato vyplavala na zna- druhý na 100Z. Do první desítky
kových tratích (100a 200m) se dostali ve velké konkurenci
sříbro pak na 100 a 200VZ.
také Tereza Iblová (4), Jan Karas
Na medaile také dosáhla Lu- (9), Jan Procházka (8), Michal
cie Límová a Jakub Kroulík. Provazník (8) a Johana Rábová
Lucie Límová získala 2. místo ve své kategorii ročníku 06. (jk)

Volejbalistky zahájily sezonu

Mladší žákyně Severu Žatec
letos startují ve třech soutěžích.
Čeká je krajský minivolejbal
trojic, čtveřic a také klasický
šestkový volejbal. Naším cílem
je získat alespoň jednu medaili
v každé soutěži.
Minulou neděli zahájily sezonu kvalifikací čtyřkového volejbalu. Obě naše družstva prošla
čtrnáctičlennou kvalifikací bez
ztráty setu a bez problémů se
kvalifikovala do první ligy KP.
Další víkend čeká dívky první
bodovaný turnaj v šestkovém
volejbalu a hned o týden později kvalifikace trojek, které
se zúčastní více než dvacet
družstev.
Starší žákyně absolvovaly
první kolo ve II. lize KP, kterou

po dvou porážkách a jednom
vítězství nad VK Litvínov dokázaly udržet. Naše porážky byly
způsobeny především malým
důrazem v útoku, kde obstála
jen Veronika Velánová, jejíž
výkon však na soupeřky z Ústí
a Jirkova nestačil.
Kadetky odehrály první dvojutkání na palubovce VK Jirkov.
V první zápase nedaly naše dívky
soupeři žádnou šanci a zvítězily
jednoznačně 3:0 (15,13,10).
Ve druhém utkání jsme trochu
polevili, soupeř přidal a naše hra
už nebyla tak pohledná. Přesto
naše hráčky situaci zvládly a zvítězily 3:1 (15, 22, -16, 7). V obou
zápasech se naše hra opírala
o výkon Rity Doškové, která byla
nejvíce bodující hráčkou.  (jv)

Žatecké aikido oslavilo jubileum
Již 20 let působí žatečtí aikidisté v našem královském městě.
V roce 1995 klub založilo pár
nadšenců v čele s Jardou Fořtem
a Miloslavem Ryšlavým, kteří
jsou stále aktuálními členy. V prvním náboru do klubu zavítali
i Lukáš Šimandl a Josef Petráň,
kteří v současnosti klub vedou
coby trenéři. Po pár letech přišel
ještě další ze současných trenérů
Josef Hričoviny. V současnosti
má klub okolo 40 cvičenců, kteří
3x týdně docházejí na tréninky.
Oslavy jubilea pojali Žatečtí
v jejich stylu a to trochu netra-

dičně, neboť si na seminář pozvali 8 svých oblíbených učitelů.
Každý měl sice na svojí lekci jen
půl hodiny, ale 80 lidí na tatami
se zapotilo celkem slušně. Cvičilo se nejen aikido, ale i sebeobrana, která k žateckému klubu
již pár let neodmyslitelně patří.
Večer proběhla párty, kde si
zúčastnění vyměňovali své teoretické zkušenosti až do časných
ranních hodin. Žatečtí aikidisté
děkují městu Žatec za pravidelnou podporu jejich klubu.

Městský úřad Žatec, stavební a vyvlastňovací úřad, životní
prostředí a Ornitologický spolek FÉNIX o.s., připravil pro příznivce ornitologie a milovníky přírody EVROPSKÝ FESTIVAL
PTACTVA 2015, který se konal v sobotu 3. října od 9 hodin
a byl spojen s ukázkou odchytu a kroužkování ptactva. Sraz byl
na Kamenném vršku, kde se pokračovalo směrem k bývalému
tankodromu v Perči, který je běžně obyvatelům nepřístupný.
Proto mnohokrát děkujeme Armádě ČR za umožnění vstupu
do vojenských prostor.
První říjnový víkend je v Evro- ohrožení a možnostech ochrany,
pě již tradičně zasvěcen Festivalu tak o fenoménu ptačí migrace
ptactva, v rámci kterého ornito- a kroužkování odchycených kusů
logové organizují pro veřejnost s jejich detailním určováním.
vycházky za pozorováním ptáků. Letošního, již 20. ročníku fesÚčastníci měli možnost získat tivalu ptactva, se Město Žatec
mnoho informací jak o jednot- účastnilo podruhé.
livých druzích, jejich životě,
Podařilo se odchytit 12 ptáků

sedmi druhů, z těch méně obvyklých bramborníček černohlavý
a šoupálek dlouhoprstý (viz
fotografie).
Celkem během vycházky bylo
ornitology pozorováno 33 druhů
ve 173 jedincích, většinou již
protahující druhy (směr jih Evropy, Afrika), a to jak v Perči, tak
poté na Kněžických rybnících.
Nejpočetnějším druhem byl
v Perči vrabec polní. Největším
pozorovaným ptákem byla skupinka bažantů.
S další procházkou předběžně
počítáme na přelomu roku či
v dalším roce 2016, kdy budeme

Foto Tomáš Trégl

Evropský festival ptactva 2015, příležitost poznat ornitologii

objevovat společně krásy zimujících druhů. Přijďte se s námi
dozvědět další zajímavé novinky
o našem ptactvu.
SÚ, ŽP
7

O výsledku derby rozhodl závěr
Po sedmi sezonách se hrálo u Ohře, tentokrát
v krajském přeboru, opět okresní fotbalové derby,
které přilákalo větší návštěvu. Přestože favoritem
byl hostující tým exligového Chmel Blšany, stále
ještě lídr tabulky, který na podzim do té doby
neprohrál, plný počet bodů získal domácí Slavoj
Žatec, do soboty v tabulce na 14. místě.
Hosté s několika fot- se ale přece jen radobalisty z nedávných ligo- vali těsně před pauzou
vých kádrů měli opticky po zakončení Štohchla.
více ze hry, ale nebez- Předcházela tomu zbytečpečnější byli domácí. Pří- ná ztráta míče Hassmana
ležitosti však nedokázali na polovině soupeře.
správně zakončit. Až jim
Když už Žatečtí začali
ve 26. pomohl blšanský věřit v zisk bodu, dostal
Homola, od nějž se od- se k míči P. Klinec a porazila střílená přihrávka slal Slavoj opět do vedení.
Tomáše Hynka za záda Blšanští závěrečný nápor
brankáře Jíchy – 1:0. nezvládali. Nejen že nevyPodruhé diváci křičeli rovnali, ale v nastaveném
gól ve 34. minutě, kdy čase inkasovali potřetí,
na Klincův pas naběhl když protiútok Slavoje
Hassman a přehodil pa- zakončil přesnou střelou
dajícího Jíchu, jenže před Zelinka z přihrávky právě
čarou míč doběhl obrán- střídajícího Klímy.
ce a vykopl ho do autu.
„Při schopnosti hráčů
Za dvě minuty zahodil Blšan jsme museli hrát
šanci na vyrovnání nej- zataženě, hlavně včas
lepší střelec Böhm, když napadat soupeře a zdvonetrefil branku. Hosté jovat po ztrátě míče. Kluci

bojovali, snažili se všechno plnit, a když vycházely
i protiútoky, můžou se
teď právem radovat,“ řekl
po utkání trenér Karel
Chlad, jehož tým vyhrál
potřetí za sebou.
n Žatec – Blšany 3:1 (1:1)
Branky: 26. Homola (vlastní), 76. P. Klinec, 90. (+3) Zelinka
– 44. Štochl; Rozhodčí:
Zvonař; ŽK 3:2; Diváci:
300.
Ž a t e c : We i s s e r –
Merda, Bešík, Zmrhal,
F. Klinec – Hassman,
Zelinka, Sýs, Hankocy
(90. Klíma) – P. Klinec
(77. V. Hynek), T. Hynek
(74. Wiesinger). Trenér
Karel Chlad.
Blšany: Jícha – Boruta,
Cipruš, Hruška – Šimon
(46. Maršálek), Homola
(61. Zábrodský), Vidlička
(65. Rajnoch), Vacek,
Štoch, Žampa – Míča,
Böhm. Trenér Marcel
Lička.
(jak)

Do sestavy fotbalistů
Slavoje Žatec se opět
vrátilo jméno Zmrhal.
Nejde však o odchovance
Jaromíra Zmrhala, který
před dvěma týdny svým
gólem rozhodl o vítězství
Slavie Praha nad Spartou
1:0, ale o jeho mladšího bratra Jakuba. Ten

také začínal s fotbalem
u Ohře, za dorost už ale
nastupoval v Teplicích,
ale do konce sezóny pomůže žateckým mužům
v krajském přeboru.
Jakub, kterému bylo
v pondělí teprve 17 let,
se uvedl proti Blšanům
zodpovědným výkonem

ve stoperské dvojici a přispěl k výhře Žatce 3:1.
Radost z jeho hry měl
tak nejen otec, ale i bratr
slávista Jaromír, který
ho sledoval z hlediště.
Na Stadionu U Ohře se
často objevuje, pokud
má už po zápase nebo je
ligová přestávka. (jak)

Prvním kolem začala v sobotu KP A sezóna kuželkářů Žatce velice úspěšně. V novém složení nedala
šanci ambicióznímu týmu SKK Bílina A, kterému
ani pět čtyřstovek nebylo nic platných.
V úvodní dvojici Ča- Goldšmíd a výhrou o 29
boun doslova deklasoval dostal domácí opět do vedení. Tajblovi vycházelo
soupeře a vyhrál o 111.
O vyrovnání na 1:1 se vše, na co sáhl, a vyhrál
však postaral hostující o 43. Další bod zařídila
Šíma, když domácímu v dramatické koncovce
Hofmannovi se nepovedla Uhlíková. Ještě 3 hody
první padesátka. Ve vý- před koncem se zdálo, že
borné formě se představil prohraje, ale posledním

hodem stvrdila výhru o 6.
Jarolím tak měl úlohu velice snadnou. Zkazil však
první padesátku a hosté
jen zmírnili porážku. K dalšímu zápasu odjíždí Lokomotiva 17.10. do Spořic.
n Žatec A – Bílina A 6:2
(2491:2371)
Čaboun 436, Hofmann
st. 359, Goldšmíd 435,
Tajbl 454, Uhlíková 406,
Jarolím 401 
(jj)

Po osmi letech v nejvyšší nohejbalové soutěži
sestoupili před rokem muži SKN Žatec do I. ligy.
Minulou sobotu u Plzně si vítězstvím 5:4 nad
domácím týmem Zruč/Senec ve finále play-off
vybojovali návrat do extraligy!
Žatečtí vyhráli základní matická než první duel
část I. ligy, v semifinále v Žatci. Tentokrát se oba
pak vyřadili Prostějov 2:0 soupeři tahali o každý
na zápasy a ve dvou finá- bod, Žatec měl vždy jedlových utkáních zdolali no vítězství navíc. Důlei Zruč/Senec 5:3 a 5:4. žitá byla výhra Ondřeje
Odveta byla neméně dra- Víta v singlu, na rozdíl

od prvního střetu tentokrát suverénní. Rozhodující bod vybojovali
za stavu 4:4 v dvojkách
bratři Vítové, kteří tak
potvrdili své reprezentační kvality. V mužstvu,
které dokončilo soutěž,
hráli dále Pecina, Dráždil, Zlatohlávek, Sýs,
Brehm a trenér Karel
Jančík. 
(jak)

Zmrhal nastoupil opět za Slavoj

Nový ročník zahájila Lokomotiva skvěle

Do Žatce se vrací nohejbalová extraliga

Sněhulák pil ze
stříbrného poháru
Mažoretka Anička Trnková se stala v Itálii
vicemistryní Evropy
Velký plakát s nápisem Vítáme vicemistra Evropy
dokonale překvapil v pondělním ránu Aničku Trnkovou i její maminku Petru, když se po celonoční
jízdě autobusem vrátily z Itálie do Žatce. Vždyť v nedělním odpoledni v Lignano Sabbiadoro převzala
Anna Trnková mladší stříbrný pohár za 2. místo
na Mistrovství Evropy 2015 mažoretek z dětské
kategorie sólo s rekvizitou. A doma ji čekalo skvělé
uvítání od početné rodiny a přátel.
„Všichni sledovali pří- nominaci poté, co se stala
mý přenos na internetu, mistryní Čech a vicemistviděli tak celé vystoupení ryní ČR. „A využívali jsme
i výsledky,“ prozradil každou možnost nácviku,
její děda Lubomír Trnka sotva se někde v tělocvičstarší, známý jako fotba- ně našla o víkendu volná
lový trenér a funkcionář. chvilka.“
Do rána pak bleskově
Skladbu dávaly dohrozařídil výrobu plakátu mady s Aničkou i její
i výzdobu dvora. Anička matka Petra a Lucie
byla jedinou reprezen- Matoušková, která je
tantkou Žatce a v sólech nejen současnou reprei jedinou závodnicí kraje zentantkou, ale i rena letošním ME. Členka prezentační trenérkou.
souboru učitelky Ivany „Před vlastním fináloFabryové ze ZUŠ Ža- vým vystoupením velice
tec, kam chodí již šest kladně zapůsobila reprelet, se v Itálii představila zentační koučka Tereza
s vystoupením na téma Rejlová, která všechna
Ledové království. V jeho naše děvčata dokázala
průběhu se převtělila uklidňovat,“ pochvaluje
z gymnastky do kostýmu zákulisní psychologii
veselého roztančeného Petra Havelková.
sněhuláka. Jejími rekviTaké to se projevilo
zitami byl nejen potřebný na letošním úspěchu česmobilní paraván, ale také kých děvčat. Vždyť z ME,
dvě hůlky a míč.
které se konalo od 2.
„Trému jsem neměla, do 4. října 2015, odvávždyť jsme to měly na- žely tři autobusy české
trénované,“ usmívala se výpravy několik pohárů,
Anička po návratu. „Cvi- z toho sedm zlatých!
čily jsme individuálně, V kategorii sólo s rekvinejčastěji doma na dvor- zitou, kde startovalo 21
ku, kde byli povinnými dívek z 10 zemí, vyhrála
diváky babička s dědou,“ Eva Beranová před Ansměje se maminka Petra nou Trnkovou (obě ČR),
při vzpomínce na přípra- třetí byla Elena Tadič
vu, kdy její dcera získala z Chorvatska. 
(jak)
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