žatecký

zpravodaj
číslo 19, 29. října 2015

městského úřadu |www.mesto-zatec.cz

V čísle:
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Studenti
byli na praxi
v Německu

Foto Jaroslav Kubíček
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Dotace pro
Žatec přesáhly
100 miliónů

7

Excelentní
bubeníci vystoupí
v divadle

8

Náměstíčko vedle synagogy v Dlouhé ulici a Chelčického náměstí upravili filmaři pro potřeby francouzského filmu Pytlík kuliček.

Zahraniční filmaři točí v žateckých ulicích
Letošní podzim je v centru
Žatce vyhrazen filmařům. Několik zahraničních štábů se tu
vystřídalo během pár týdnů.
Největší zájem veřejnosti byl
kolem natáčení filmu z druhé
světové války filmařů z Francie, kteří pořizovali záběry
pro snímek Pytlík kuliček. Děj
filmu se odehrává ve Francii
podle knihy spisovatele Josepha Joffa. Jde o příběh dvou
židovských bratrů, prchající
přes Francii před německou
armádou. Točilo se hlavně

kolem Chelčického náměstí,
kde byl v záběrech i Marek
Vašut. Po krátké přestávce
by měli Francouzi v městě pokračovat ještě od 10.
do 13. a od 16. do 18. listopadu. Do té doby tu zůstanou
jejich kulisy.
Polské a německé nápisy se
minulý týden objevily na filmovém tržišti na Hošťálkově
náměstí za radnicí, v Dlouhé
ulici a u synagogy, kde bylo
místo děje pro filmaře z Ameriky. Film The Zookeeper‘s Wife

je situovaný do varšavské zoologické zahrady, kde správce
s manželkou ukrývají během
druhé světové války židy.
V hlavní mužské roli zoologa
Lutze Hecka hraje německý
herec Daniel Brühl.
Další dílčí dopravní omezení
bylo koncem září, kdy tu zahraniční firma natáčela za pomoci umělého sněhu reklamu
na vánoční pivo v prostorách
bývalé Fruty a na nedalekém
obloukovém mostě přes Ohři.
(jak)

Reportáže ze Žatce, pořízené televizí OK Plus, můžete
sledovat na sítích společnosti
Grape SC a.s. 24 hodin denně na IP TV a to ve full HD,
dále na kabelové televizi UPC
Express v časovém intervalu 8:30, 10:30, 12:30, 14:30,
16:30, 18:30, 20:30 a 22:30. Pro
více z našeho vysílání můžete
přepnout na televizní vysílání
regionální televize RT v čase

7:40, 11:40, 15:40 a 19:40,
dále televize Dakr na digitálním vysílání a to každým dnem
premiérově. Nezapomněli jsme
ani na internetové fanoušky,
kteří mohou sledovat reportáže
na hlavní stránce města Žatec
www.zatec.cz v sekci video,
YouTube kanálu televizezatec,
internetové adrese www.televizezatec.cz. Pro nejnovější informace můžete navštívit portál

Facebook Televize ok plus Žatec.
V říjnovém souhrnu reportáží
se můžete těšit na představení
nového autobusového nádraží
v Žatci, Kick Box v Lidovém
domě, vyjádření paní starostky
o silnici R7, slavnostních 30 let
od založení MŠ Alergo, můžete
vidět i předání daru nemocnici
v Žatci či festival Náš svět
pořádaný organizací Kamaráda
Lorm.

Reportáže z královského města Žatec

Plavcům
Žatce se dařilo
v Plzni
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Město Žatec, Městský úřad Žatec,
zastoupený tajemníkem,

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního
místa na dobu neurčitou:

referent informačního centra,
archivář

Místo výkonu práce: Městský úřad Žatec
Platové zařazení (dle zákona č. 262/2006 Sb., NV č. 564/2006 Sb.
v platném znění): platová třída 7
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:
- středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou,
- 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. 499/2004 Sb., o archivnictví
- a spisové službě a o změně některých zákonů; zákona č. 300/2008
Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů;
vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby;
vyhlášky č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů; vyhlášky č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění
autorizované konverze dokumentů; vyhlášky
- č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování
informačního systému datových schránek,
- komunikační schopnosti; flexibilita; samostatnost,
- znalost NJ nebo AJ, znalost dalších jazyků výhodou,
- vítána znalost problematiky cestovního ruchu, kultury a historie
zejména oblasti Žatecka,
- řidičský průkaz skupiny B,
- předpokládaný nástup 04.01.2016.
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 06.11.2015 do 13.00 hod. Přihlášky doručené po tomto datu
budou vyřazeny.
- Obálku označte heslem „výběrové řízení – referent informačního
centra, archivář“.
- 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 16.10.2015
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Upozornění pro občany
Kácení stromů podél nové cyklostezky
Z důvodů zajištění bezpečnosti
osob a majetku obyvatel města
bude podél vodního toku Ohře
v části od sjezdu z ulice Plzeňská
k tř. Rooseveltova (viz přiložená
situace) provedeno odstranění
zejm. stávajících topolů. Dřeviny
vykazují zdravotní poškození
a zhoršení provozní bezpečnosti
(projevující se zejména prosycháním a pády větví), které by
po otevření dalšího úseku cyklostezky mohly být pro návštěvníky
nebezpečné při zhoršených povětrnostních situacích a kácení

dřevin by mohlo v pozdějším
čase být velice problematické
(z důvodu poškození povrchů
cyklostezky). V rámci akce “Páteřní cyklostezka Ohře trasa Litoměřice - (Boč) - Perštejn úsek
č. 3“ je v součinnosti s Povodím
Ohře, s.p. plánovaná výsadba
autochtonních a dlouhověkých
dřevin, která bude provedena
v jarních měsících příštího roku.
Děkujeme za pochopení a věříme, že se Vám další zpřístupněný
úsek cyklostezky bude po dokončení líbit.
ORMM; SÚ, ŽP

Ekologové obnovují lokalitu BUFO
V minulých dnech dokončili
členové Ekologického centra
Žatec první etapu revitalizaci
lokality BUFO, v rámci které
opakovaně likvidovali v místě
odložený odpad a opakovaně
vznikající divokou skládku,
odstranili nežádoucí křovinný
nálet a pokosili travní porost.
Nově bylo vysazeno 25 kusů
domácích druhů dřevin – olší,
vrb, dubů a lip a na 100 ks keřů
svídy obecné. Spolu s drobnými
terénními úpravami bylo zřízeno
jednoduché zimoviště a úkryt

pro obojživelníky. Cílem projektu, na jehož realizaci přispěl
Ústecký kraj v rámci programu
obnovy krajiny a biodiverzity
i město Žatec, bylo zlepšit stav
této zdevastované lokality, obnovit její význam jako příměstské
zeleně a vytvořit podmínky pro
její původní funkci. V navazující
etapě v příštím roce by mělo dojít
k obnově a doplnění mobiliáře
a opětovnému zatraktivnění
tohoto dříve oblíbeného návštěvního místa.Ing. Přemysl Hautke,
EC Žatec

ÚŘAD PRÁCE ČR INFORMUJE
NA VÝMĚNU PRŮKAZŮ OSOB SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM ZBÝVAJÍ NECELÉ 3 MĚSÍCE!
Ke dni 31. 12. 2015 končí platnost průkazů mimořádných výhod a průkazů OZP vydaných podle právních předpisů z let
2012 až 2013.
V případě, že nebude průkaz do 31.12.2015 vyměněn, nebude
osoba se zdravotním znevýhodněním od 1.1.2016 moci využívat
benefity a nároky, které jim z vlastnictví průkazu vyplývají.
K vydání nového průkazu OZP je třeba navštívit Krajskou pobočku Úřadu práce ČR, kontaktní pracoviště Žatec a doložit:
- aktuální fotografii (rozměr 35mmx45mm)
- občanský průkaz
Pro bližší informace doporučujeme kontaktovat krajskou pobočku
ÚP ČR, kontaktní pracoviště Žatec, třída Obránců míru 2767
(tel. 950 134266, 950 134263)

Kdy vyjde Žatecký
zpravodaj
Další číslo (č.20/2015) vyjde
ve čtvrtek 12. listopadu, číslo
21 pak 3. prosince. Uzávěrka je
jako vždy týden před uvedeným
termínem.

Zastupitelstvo města

Další zasedání zastupitelstva,
které v současné době pracuje
i jako Rada města Žatce, bylo
stanoveno na 9. listopadu od 17
hodin ve velkém zasedacím sále
v patře radnice.

Mimořádný úřední den

Závěrem roku všichni bilancují a ani město Žatec není výjimkou. V roce 2015 aktivně čerpalo dotace ze státních fondů
a operačních programů na financování projektů zaměřených
zejména na regeneraci městské památkové zóny, na rozvoj
kultury a cestovního ruchu, dopravní infrastruktury a životního prostředí. Na dotacích bylo městu přislíbeno a proplaceno
celkem 102,8 mil. Kč. Za nájemné a pronájem exteriérů města
Žatce za účelem natáčení filmových a televizních děl, seriálů
a reklamních spotů inkasovalo město 1,3 mil. Kč.
Mezi přiznanými dotacemi depozitáře muzea. Přidělená
z operačního programu ROP dotace ve výši 39,6 mil. Kč
Severozápad byla nejnákladnější byla z necelé třetiny čerpána
položkou letošního roku beze- již v roce 2014 a zbytek (2 mil.
sporu rekonstrukce dopravního Kč) bude dočerpán v roce 2016.
terminálu v Žatci, která činila Za projekt Chrám Chmele a Piva
bezmála 39 milionů korun. proplatil ROP Severozápad poV současné době probíhá už jen slední žádost ve výši 11,8 mil.
závěrečná administrace. Dalším Kč a za marketing cestovního
velkým projektem, do kterého ruchu Žatecké chmelařské obse investovalo 29,4 mil. Kč, lasti 174.000 Kč.
byla záchrana objektu bývalých
Za získané dotace z operačnípapíren, v němž se vybudovaly ho programu životního prostředí

se realizovalo zateplení objektu
MŠ U Jezu v Žatci – přes 0,5
mil. Kč a dodatečné zateplení
pavilonů následné péče a dětského oddělení v Husově ulici
za 4,4 mil. Kč. v současné době
probíhá renovace budovy, střechy a zateplení MŠ Studentská
v Žatci s přiznanou dotací přes
1,5 mil. Kč a sanace sesuvu
půdy v Tyršově ulici ve výši 6,4
mil. Kč.
Z investic Ministerstva kultury
České republiky s Krajského
úřadu Ústeckého kraje proběhla oprava krovu a výměna
střešní krytiny objektu č.p. 299
Kláštera kapucínů v Žatci – IV.
etapa za 200.000 Kč. Na obnovu
kulturní památky v rámci státní
finanční podpory do Programu
regenerace městských památ-

kových rezervací a zón na rok
2015 byl přiznán příspěvek
ve výši 510.000 Kč. Dále podpora u příležitosti oslav 750 let
od udělení královských privilegií
městu Žatec ve výši 50.000 Kč
a na rešerši filmových dokumentů – vize UNESCO ve výši
50.000 Kč.
Ze státního fondu dopravní
infrastruktury se podařilo získat
4,7 mil Kč na výstavbu cyklostezky Ohře - renovaci úseků č. 3 a č.
5. V roce 2016 bude realizována
rekonstrukce přechodů na silnici
I/27 Žatec z přiznané dotace
ve výši 2,1 mil. Kč.
Na následující rok má město
připraveno další zajímavé projekty na podání žádostí k efektivnímu čerpání prostředků
z dotačních zdrojů.

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. Pouze dva
odevzdané lístky byly zcela bezchybné, šest mělo jedinou chybu
a tři byly se dvěma chybami.
Pro všechny zúčastněné uvádíme celý kvíz ještě jednou,
tentokrát s tučně označenými
správnými odpověďmi:

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 SO 2 (zplodiny
hoření síry, vzniklé při síření
chmele)
b) k odvodu H2O
c) k odvodu CO
7. Kolik kulturních památek z ČR
je dosud zapsáno na Seznamu
světového dědictví UNESCO?
a) 12
b) 21
c) 30

Foto Jaroslav Kubíček

Největší položkou z letošního dotačního programu ROP severozápad byla rekonstrukce autobusového dopravního terminálu, která dosáhla téměř 39 miliónů korun.

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 termín je plánován na 5.
prosince.

Dotace pro město Žatec v roce 2015 přesáhly sto milionů

Vyhodnocení tematického kvízu „Chmel – historie – Žatec – UNESCO“
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,
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Kaleidoskop Jana Rejžka
Další říjnovou akcí pro veřejnost Městské knihovny Žatec
byl ve středu 21.10. v jejím
přednáškovém sálku poslechový
pořad Kaleidoskop Jana Rejžka. Známý hudební publicista,
absolvent fakulty žurnalistiky
na Univerzitě Karlově, začínal
jako sportovní novinář v Jihočeské Pravdě. Později se jeho zájem
zaměřil na oblast populární hudby, divadla a filmu. Publikoval
obzvlášť v časopise Melodie, kde

proslul svými nekompromisními
kritikami.
Dále také např. vydal dvě
sbírky básní, napsal monografii
o Marilyn Monroe a v letech
1990 – 1992 pracoval v Kanceláři prezidenta republiky. V současné době mimo jiné pravidelně
publikuje v Lidových novinách.
Žateckým posluchačům v rámci
hudebního pořadu představil
zajímavé a slavné osobnosti.
(mkž)

Podzimní dílny ve školní družině
U nás ve školní družině Komenského alej v Žatci jsme
přivítali podzim s velkým elánem
a uspořádali jsme 12.10. pro
děti a jejich rodiče Podzimní
dílny. Každý kdo přišel, si vyrobil dekorace z přírodního nebo
odpadového materiálu. Vyráběli
jsme ježky, šnečky, muchomůrky, sluníčka, svícny a podzimní

listy z barevného papíru.
Rodiče i děti se doplňovali
a navzájem si konkurovali svou
zručností, užili si společné podzimní odpoledne a všechny své
výrobky si odnesli domů na výstavu. Společně se už těšíme
na Vánoční dílny.
Štěpánka Chovanová,
vychovatelka

Soutěže a ekohrátky připravili
žáci pro předškoláky
Na školním hřišti, v tělocvičně
i ve školní budově ZŠ Žatec,
nám. 28. října, připravili 9. 10.
žáci osmé a deváté třídy v rámci
projektu 72 hodin pro místní
předškoláky společné ekologické
soutěžení plné zábavných ekohrátek. Na několika stanovištích
s environmentální tematikou si
děti nejenom zasoutěžily, ale
také si vyzkoušely například
správně třídění odpadu, při
situačních hrách posoudily
vhodnost konkrétního chování
v přírodě nebo si mohly při

poznávání stromů a zvířat ověřit své znalosti. Ve výtvarných
dílnách, v bioateliéru a ekoateliéru pracovaly s odpadovými
nebo přírodními materiály,
vlastní výrobky si mohly odnést
na památku. Některé z aktivit
probíhaly mimo jiných také
interaktivní formou.
V závěru projektového odpoledne proběhlo společné opékání,
při kterém byly děti seznámeny
pravidly chování a bezpečného
pobytu v přírodě.
Ing. Silvie Svobodová

Studenti byli na praxi v Německu
Bloková praxe šesti žáků třídy
3.E a tří žáků třídy 2.A Obchodní
akademie a Střední odborné
školy zemědělské a ekologické
v Žatci se uskutečnila 5.-9. října
v Rűbenau (Pobershau – Německo). Pracovníci společnosti Natura Miriquidica e.V. již několik
let zvou naši školu ke spolupráci
v Horské přírodní zahradě, která
je vzdělávacím centrem pro zachování biodiverzity. Pro žáky
byl připraven náročný pracovní
a pestrý zábavný program. Žáci
společně s německými přáteli
prováděli terénní úpravy pod
vedením Babett Schreitera,
Kaye Meistera a architektky
Silke. Naváželi zeminu, písek,
rašelinu, řezali dřevo, stavěli
kamenné zídky a dřevěné schody
podle připraveného projektu.
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Následně osázeli vybudovaný
objekt různými stromky, keři,
cibulovinami a travinami. I přes
deštivé a chladné počasí všichni
pracovali pilně a zodpovědně.
Po pracovní činnosti se společně
stravovali a bavili. Zajímavá byla
GPS rallye městem Rübenau
a exkurze do vytěženého rudného dolu. Návštěva zařízení
pro léčbu závislosti prohlídka
a otevřená diskuse s klienty byla
velice emotivní. Domů odjížděli žáci s příjemným pocitem
dobře vykonané práce, obohaceni o nová přátelství a cenné
zkušenosti a s přáním, aby se
za rok mohli podívat na Horskou
přírodní zahradu.
Ing. Andrea Rábová,
Ing. Helena Kopalová
OA a SOŠZE Žatec

Poprvé se v Galerii
Sladovna stála fronta
Galerie Sladovna Žatec o víkendu přivítala malé umělce.
Z pohledu galeristy šlo o doposud nejúspěšnější tvořivé odpoledne. Přišlo bezmála padesát
dětí a sál Galerie Sladovna byl
zaplněn do posledního místa. Někteří malí umělci spolu
s rodiči vytvořili strašidelné
dýně inspirované blížícím se
Halloweenem, jiní se nechali

inspirovat právě probíhající
výstavou s názvem Domorodé
umění Afriky. Rodiče i děti si odsud odnesli nejen hezké zážitky
ze společně stráveného času, ale
i vlastní umění. Galerie Sladovna
pořádá tvořivé odpoledne každý
měsíc a v listopadu se můžete těšit na tvoření s tématem
Podzimní skřítek a v prosinci
na téma Vánoce.
(ag)

Inzerce
n Prodej dušičkového zboží
na nám. Svobody čp. 42 bude
probíhat od 22. 10. do 2. 11.
2015.
n Prodám ječmen – 50kg pytel za 200 Kč. Ječný šrot 50kg pytel za 250 Kč. Tel.: 723 389 284.
n Koupím byt 2+1, v os. vlastnictví, do 2. patra s lodžií, Žatec.
Tel.: 728819076.
n Pronajmu řadovou garáž,
ul. Černobýla. Cena: 900Kč/
měsíc. Tel.: 728 554 994.

Vzpomínka
n Dne 9. 11. 2015 uplynou
4 roky, co nás
navždy opustila milovaná
manželka, maminka a babička paní Bronislava Vršatová. S láskou vzpomínají manžel
a dcera s rodinou.

Rozloučení
Zesnulí od 8. 10. - 21. 10. 2015
Stanislav Bálko
59 let
Oldřich Pleha
77 let
Drahomíra Loužilová
65 let
Pavel Gunár
42 let
Pavel Reiniger
35 let
Josef Florián
69 let
Marie Vegrichtová
88 let

Putování po Súdánu

Na listopad připravila Městská knihovna Žatec cestopisnou přednášku o Súdánu. Cestovatelé Andrea Kaucká a René Bauer se
s návštěvníky přednášky podělí o své zážitky z cest po africkém
kontinentu, konkrétně po Súdánu.
Přijďte ve středu 4. listopadu mezi černé domorodce v pohoří
od 17 hodin do přednáškového Nuba. Vstupenky je možné zasálu centrální knihovny (přízemí koupit v předprodeji v knihovně
knihovny náměstí Svobody 52) nebo na místě před konáním
nahlédnout do horské saharské akce. Bližší informace získáte
země, užít si dobrodružství na všech odděleních knihovny
strašidelného trajektu po Asu- nebo na tel. 415710203. Vstupánské přehradě, prohlédnout né 40 Kč. Srdečně Vás zveme.
(mkž)
si úrodné břehy Nilu či zavítat

Odstávka informačních systému
občanských průkazů a cestovních dokladů
V souvislosti s připravovanou novelou zákona o občanských průkazech a cestovních
dokladech upozorňujeme občany, že zhruba od poloviny
prosince 2015 až do konce
roku 2015 nebudou přijímány žádosti o vydání nového
občanského průkazu ani cestovního dokladu. Stejně tak
nebude možné v uvedeném
období předávat již vyhotovené doklady. Přesný termín
bude zveřejněn poté, co bude

„

oficiálně oznámen Ministerstvem vnitra ČR.
Důvodem plánované odstávky informačních systémů
MV ČR je přechod na nový
technický systém, který bude
muset reflektovat na legislativní změny, které jsou v současné
době schvalovány. Doporučujeme proto všem občanům
vyřídit si záležitosti, týkající se
občanských průkazů a pasů, do
konce listopadu 2015.
Městský úřad Žatec

Měníme to, co lidé nakupují a jedí.
Přinášíme jim opravdovou
kvalitu za férovou cenu.

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.

Příležitost pro
všechny včelaře

Soutěž O nejchutnější med,
která bude probíhat v rámci
výstavy Medové Vánoce aneb
Za tajemstvím života včel,
vyhlašuje Regionální muzeum
K. A. Polánka v Žatci.
Každý soutěžící včelař dopraví
do hlavní budovy Regionálního
muzea v Žatci, Husova ulice
678 jednu malou sklenici medu
nejpozději do 4. prosince 2015.
Bližší podmínky soutěže přineseme v příštím čísle Žateckého
zpravodaje.

Prodavač/ka – pokladní
Žatec
po prvním roce

13 038 Kč

14 000 Kč

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

NÁVŠTĚVNÍ DOBA
MUZEA A KŘÍŽOVY VILY:
út - pá: 9.00 – 17.00 hodin •
so - ne: 13.00 – 17.00 hodin
• po: 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.

Územní organizace
Svazu diabetiků v Žatci

Hledáme nové kolegy a kolegyně

nástupní mzda

Hlavní budova
Husova ul. 678:

po druhém roce

14 875 Kč

35hodinový úvazek
• Rozhodně nebudete celý den jen sedět za pokladnou.
Budete rozpékat pečivo, kontrolovat čerstvost ovoce a zeleniny, doplňovat
zboží a starat se o spokojenost našich zákazníků.
• Bez stresu vás všechno naučíme.
• Přijmeme vás do naší Lidl rodiny.
• Dáme vám smlouvu na dobu neurčitou.

Vás zve na

Den diabetu,

který se koná ve Sladovně
v sobotu 14.11.2015 od 10
hod.
Bude se zde měřit glykémie,
tlak krve a cholesterol – Arnika, dále jsou zajištěny přednášky. Od 13 hod – pochod
proti diabetu, kterým vás
provedeme po památkách
města Žatce. Srdečně zveme.

Půjčky všem
tel. 773 700 171

Chcete se dozvědět více?
Zastavte se u nás nebo nás navštivte na webu kariera.lidl.cz

www.lidl.cz

email: smoula1@post.cz
zprostředkovatel pracuje
pro více věřitelů
5

Městské divadlo Žatec

Digitální kino Žatec
1.11. 15:00 ( 2D ) / 7.11. 15:00

HOTEL TRANSYLVÁNIE 2 3D

3.11. 19:00

SPECIAL PROVEDIENCE (H)

Animovaný / Komedie / Rodinný / USA/ 2015/ 90 min / Cz dabing
Zdá se, že Hotelu Transylvánie se začíná dařit... Dracula konečně ustoupil
ze svých striktních zásad ubytovávat v hotelu pouze příšery, a ten se proto
otevírá i lidským návštěvníkům.
Vstupné: 130,- ( 2D za 100,- )

Koncert-mimo předplatné. Budapešťský náročný, ale posluchačsky vstřícný
progresivní jazzrock či fusion se směsí moderního jazzu a progresivního rock-metalu, kořeněného elektronikou v podání virtuózních výkonů.
Vstupné: 120,- Kč/ 60,- Kč při předložení vstupenek z minulých koncertů

Komedie / Česko/ 2015/ 103 min. Děj filmu nás zavede do blíže nejmenovaného
studia se všemi typickými postavičkami tohoto světa rychloobrátkové zábavy.
Hrají: Jiří Mádl, Monika Horváthová, Filip Kaňkovský, Vilma Cibulková, Robert
Jašków, Antonín Procházka, Zuzana Bydžovská.
Vstupné: 120,-

Představení pro školy. Kam se to ti dva zase dostali! Stačilo jen, aby se Hurvínek
trochu nastydl, Mánička mu předčítala z pohádkové knížky, a už to celé začalo…
Režie: Martin Klásek / Výprava: Miki Kirschner a Ivan Moravec / Hudba: Jiří
Toufar. Délka představení: cca 60 minut
Vstupné: 150,- Kč

Komedie / Německo/ 2015 / CZ dabing / Nevhodné pro děti do 12 let.
Opět můžete potkat s hodně netradičním učitelem Zeki Müllerem, jeho tak
trochu potrhlou kolegyní Lisi Schnabelstedtovou a také s jejich studenty všeho
druhu. 
Vstupné: 120,-

Pátá dohoda nás zavede do hlubší roviny našeho sebeuvědomování a navrací
nás k našemu vrozenému pravému já. Toto pokračování Čtyř dohod, které
změnily životy milionům lidí po celém světě, připomíná největší dar, kterým
se můžeme obdarovat: svobodu být sám. Účinkují: Jaroslav Dušek, Pjér La
Š´ér a Zdeněk Konopásek.
Vstupné: 350,- Kč

1.11. 17:30 / 8.11. 17:30 / 17.11. 20:00

CELEBRITY S.R.O

29.10. 20:00 / 1.11. 20:00 / 8.11. 20:00

4.11. 17:30 / 7.11. 17:30

FAKJŮ PANE UČITELI 2

POSLEDNÍ LOVEC ČARODEJNIC

Akční / Fantasy / USA/ 2015 / Cz titulky. Armády lovců čarodějnic vedou
svou válku proti hrozivému nepříteli po celá staletí a bojují s čarodějnicemi
na všech místech Země. Hrají: Vin Diesel, Elijah Wood.
Vstupné: 110,-

4.11. 20:00

EVEREST 3D

Dobrodružný / Drama / Thriller / Velká Británie / USA / Island / 2015 / 121
min / CZ titulky. Everest v režii Baltasara Kormákura rekapituluje jednu
z nejtragičtějších expedic, při které majestátní masív poslal svým vyzyvatelům
mrazivé varování. 
Vstupné: 130,-

5.11. 20:00

THE PROGRAM: PÁD LEGENDY

Thriller / Drama / Sportovní / USA / 2015/ 104 min / CZ titulky
Vzrušující příběh cyklistické kariéry Lance Armstronga z přelomu tisíciletí,
kdy zápasí s rakovinou a kdy on i jeho američtí kolegové cyklistice dominují.
Lež, kterou Armstrong světu předhazoval, neměla obdoby, ale i v současnosti
je stále cyklista jedněmi oslavován a druhými zatracován.  Vstupné: 100,-

5.11. 17:30 ( 2D) / 14.11. 17:30

MRKÁČEK BILL

Animovaný / Austrálie / 2015 / CZ dabing. Animovaná dobrodružství
neposedného medvídka koaly Mrkáčka Billa a jeho přátel. Vstupné: 100,-

7.11. 20:00 / 16.11. 20:00

SPECTRE ( JAMES BOND 007)

Akční / Dobrodružný / Krimi / Thriller / Velká Británie / USA/ 2015 / CZ titulky
James Bond dostane záhadný odkaz z minulosti, který ho přivede na stopu
známé zločinecké organizace. Postupně rozplétá složitou pavučinu lží, aby
nakonec odhalil děsivou pravdu o SPECTRE. Režie: Sam Mendes. Hrají:
Daniel Craig, Ben Whishaw, Ralph Fiennes
Vstupné: 120,-

8.11. 15:00

ROSA & DARA A JEJICH DOBRODRUŽSTVÍ

PÁSMO KRÁTKÝCH ANIMOVANÝCH FILMŮ PRO DĚTI, KTERÝM VÁS
PROVEDOU ROSA S DAROU. … vice na cinemart.cz
Vstupné: 80,-

11.11. 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. Na základě papouškových kontroverzních
citací Daladiera rozpoutává mezinárodní politický skandál. Režie: P. Zelenka.
Hrají: M. Myšička, M. Taclík, J. Plodková, Jitka Schneiderová. Vstupné: 140,-

11.11. 17:30 / 12.11. 17:30 ( 2D) / 15.11. 15:00
SNOOPY A CHARLIE BROWN: PEANUTS VE FILMU 3D

Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný / USA/ 2015 / CZ dabing
Charlie Brown, nejmilovanější outsider na světě, se vydá na epickou a hrdinnou misi, zatímco se jeho nejlepší kamarád, roztomilý bígl Snoopy, utká se
svým úhlavním nepřítelem, Rudým baronem. Vstupné: 140,- ( 125,- … 2D)

12.11. 20:00

DOKONALÝ ŠÉF

13.11. 17:30

LOKALFILMIS

Komedie / Drama / USA/ 2015 / CZ titulky. Známý šéfkuchař se snaží dát
dohromady tým pro nejlepší restauraci na světě.
Vstupné: 110,Animovaný / Komedie / Slovensko/ 2015/ 78 min. Staré cikánské proroctví
předpovídá příchod mesiáše z rómské osady, který změní svět. Narodí se
Rytmaus a postupně se z něj stane najznámější rapper v Evropě. Ze Slovenska
se díky prodeji čisté pitné vody stává světová velmoc.
Vstupné: 90,-

13.11. 20:00 / 14.11. 20:00

Drama / Životopisný / USA/ 2015 / 122 min / CZ titulky.
Jaký byl Steve Jobs? V čem spočívala jeho genialita?

14.11. 17:30

STEVE JOBS

Vstupné: 120,-

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,-

www.divadlozatec.cz
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5.11. 8:30 a 10:30

HURVÍNKOVA CESTA DO TRAMTÁRIE

6.11. 19:00

JAROSLAV DUŠEK – PÁTÁ DOHODA

10.11. 19:00

LINWOOD LEE TAYLOR TRIO (USA/SK/CZ)

Koncert-mimo předplatné. Americký bluesman a bluesrocker spíše hendrixovského střihu poprvé na českém turné v Žateckém divadle. Linwood Taylor
(USA) – kytary, zpěv, Rasťo Uhrík (SK) – baskytara, Tomáš Hobzek (CZ) – bicí
Vstupné: 120,- Kč/ 60,- Kč při předložení vstupenek z minulých koncertů

11.11. 8:30 a 10:00

TRAPAS NEPŘEŽIJU ! aneb ten řízek nezvedej…

Představení pro školy. Rychlá pomoc slušného chování v autě, na rautu,
v kině i na schůzce. Základy slušného chování s nadhledem a nementorsky.
Představení pro děti 2. stupně základních škol. Na konci představení je test pro
všechny diváky. V hlavních rolích : Michaela DOLINOVÁ a Ladislav ONDŘEJ
Vstupné: 60 ,- Kč www.fannyagentura.cz

13.11. dopoledne

AUDIENCE – Václav HAVEL

Představení pro střední školy-pronájem divadla. (Divadlo různých jmen)
Tragikomická jednoaktovka protkaná, pro Václava Havla typickými dějovými
smyčkami a tématy slovní manipulace, lidského odcizení a přítomností alter
ega samotného autora – disidentského spisovatele.
www.drj.cz

www.divadlozatec.cz

Občanské sdružení UČITELÉ PRO ŽATEC
za finanční podpory MĚSTA ŽATCE

DĚTI VŠEHO VĚKU - rodiče – učitelé - přátelé
Pojďte s námi slavit

HALLOWEEN

OPĚT Z NÁMĚSTÍ!!!
Říjnový večer
strašidel
a magických světel
Připravte a oblečte si strašidelné
masky, vezměte si
LAMPIÓNY a přijďte

v sobotu 31. října 2015 v 16:45 hod.
na NÁMĚSTÍ SVOBODY před radnici,
odkud v 17:15 hod. půjdeme společně
do LETNÍHO KINA!
A co Vás čeká?

Průvod masek městem s lampióny
za doprovodu mažoretek ZUŠ Žatec, DJ Majkl,
občerstvení, soutěž o dýni,
ohňová show.
Soutěžní dýni doneste do LETNÍHO KINA od 16:00 – 17:00 hod.

POJĎTE SE S NÁMI BÁT A BAVIT!

RC Sedmikráska
připravuje na
listopad

a
Ing. arch. Petr Šimr – PEESKO
Vás a Vaše děti srdečně zvou
na interaktivní výstavu stavebnice Lego

SVĚT KOSTIČEK

22. 10. 2015 – 10. 1. 2016

v Křížově vile

n 2.11. Vařeníčko
s Jíťou ... zdravé svačinky - 15:00 Velká
Sedmikráska
n 6.11. Kyberšikana
.... 16:15 Velká Sedmikráska
n 7.11. Jóga pro dospělé ... 9:30 Velká
Sedmikráska
n 11.11. Loutkové
divadlo ... 15:30 Velká
Sedmikráska
n 13.11. Beseda
s právníkem 10:00
Velká Sedmikráska,
Vánoční focení 14:30
Velká Sedmikráska,
Spinkání s hodnými
duchy 18:00 VS
n 18.11. Adventní
tvoření - 16:30 Velká
Sedmikráska
n 25.11. Beseda
s právníkem 16:00
Velká Sedmikráska

G

alerie Sladovna
v Žatci si dovoluje
pozvat na vernisáž
výstavy obrazů „POCHOPENI NEPOCHOPENIM“- prací
studentů Akademie
výtvarných umění
v Praze.
Zahájení výstavy
se koná 3.11.2015
od 17.00 hodin
v přízemí Galerie
Sladovna. Výstava
prezentuje umělecký vývoj, sny, strach,
vize, pohled na svět
očima mladých nadějných umělců, kde
o některých z nich
jistě ještě uslyšíme!
Tato výstava potrvá
do 1.12.2015

Volejbalistky pokračují v krajském poháru úspěšně
n Vyrovnaný kádr žákyň
Po kvalifikaci ve čtyřkovém volejbalu absolvovaly mladší žákyně VK
Sever Žatec svůj vůbec
první bodovaný turnaj
v klasickém šestkovém
volejbalu. Přesto jsme
pomýšleli na medailové
příčky. V prvním utkání
jsme po boji přehráli soupeřky z Litvínova 2:1 (14,
-23,9) na sety. Následně
jsme nedali žádnou šanci

týmům z Ústí 2:0 (17,10)
a Jirkova 2:0 (10,4). Náš
výkon nestačil pouze
na suverénní Děčín 1:2
(19, -21, -14). Škoda, že
ve druhém i třetím setu
nám chybělo více odvahy
v útoku, čehož dokázal
zkušenější soupeř beze
zbytku využít.
V turnaji se ukázalo,
že máme velmi vyrovnaný kádr. Jako jediní
jsme pravidelně v každém utkání střídali 12

hráček a žádná svým výkonem za spoluhráčkami
nezaostávala. Naopak
výrazně vyčnívala Bára
Karasová, která k výborným nahrávkám přidala
skvělý servis.
n V trojkách bez ztráty
setu
V kvalifikaci trojkového minivolejbalu si to
při neúčasti Mostu rozdalo 19 týmů. Do turnaje
jsme nasadili tři družstva
a žádné z nich neztratilo

v šesti utkáních ani set!
Do první ligy KP se tak
kvalifikovaly tři týmy
Žatce, po jednom z Ústí
nad Labem a Duchcova.
Ve třech turnajích jsme
celkem odehráli 33 zápasů a ztratili pouze jeden.
Kvalifikace trojek se
účastnil ještě čtvrtý tým
Žatce složený z mladších
dívek, pro které to byla
úplně první mistrovská
utkání. Přesto sehrály několik vyrovnaných

utkání a dokázaly se
probojovat do třetí ligy
KP ze čtyř.
n Kadetky jsou v čele
Dorostenky jasně dominovaly a přehrály tým
VK Litvínov 3:0 (11,9,10)
a 3:0 (6,16,11). V jednotlivých setech jsme
vedly i 10:0 a tak si mohly
zahrát i starší žákyně.
Celý tým podal výborný
kolektivní výkon a v soutěži kadetek jsou děvčata
i nadále na 1. místě. (jv)
7

Šňůru navázal hattrickem Bešík
Fotbalisté žateckého Slavoje A pokračují v sérii
zápasů bez porážky, když z posledních pěti kol
ztratili před týdnem pouze body za remízu v Srbicích a v sobotu po nejlepším výkonu podzimu
jasně přehráli Duchcov.
Žatečtí nastoupili bez na čtvrtý gól, autorem
Merdy (zahraničí) a T. byl Petr Klinec. Třebaže
Hynka (zranění), ale další šance už neskončily
s aktivitou od prvních v síti, domácí si zasloužili
minut. Přes několik slib- potlesk za neumdlévající
ných šanci se podařilo tlak. Příležitost v týmu
skórovat jen ve 26. Beší- vítězů dostali další hráči,
kovi po akci Sýse. Hosty, premiéru mezi muži měl
kteří v týdnu vyměnili v závěru teprve 15letý
trenéra, podržel svými Milan Kryl. V posledních
zákroky brankář Podol- vteřinách po chybě jinak
ský. Druhý poločas začal spolehlivého brankáře
zvýšením vedení opět Weissera dorážel míč
zásluhou Bešíka po cen- do jeho sítě náhradní
tru Zelinky. Ofenzivně brankář hostů Beneš.
hrající Petr Bešík doDo konce podzimu zbýkončil čistý hattrick v 73. vají tři kola. Slavoj jede
po přihrávce Sýse. Za pět v sobotu do Bíliny a naminut pak Zelinka nahrál konec 14. 11. do Chomu-

tova, doma se s příznivci
rozloučí 7. listopadu, kdy
hostí od 13.30 Hrobce.
n Srbice – Žatec 2:2
(1:0) na penalty 4:2
Domácí vedli už 2:0,
snižoval P. Klinec a vyrovnal R. Zelinka.
n Žatec A - Duchcov 4:1
(1:0)
Branky: 26., 49. A 73.
Bešík, 78. P. Klinec – 90.
Beneš. Rozhodčí Trégr,
ŽK 3:1, 180 diváků.
Slavoj: Weisser – F.
Klinec, A. Hynek, Jakub Zmrhal, Vl. Hynek (78. Klíma) Hassman (84´Kozlík),
Bešík, Zelinka, Sýs Hankocy (46. Wiesinger)
– P. Klinec (83. Kryl).
Trenér Karel Chlad, as.
Vl. Hynek 
(jak)

Plzeňské sprinty v plavání
Závody Českého poháru v plavání pokračovaly
VII. kolem Plzeňské sprinty 16.-18.10. se skvělou konkurencí. Na startu se objevili také žatečtí
plavci a závodníci několika zemí např. Rakouska,
Slovenska, Německa a dalších.
Lucie Svěcená zaplava- po zdravotních probléla v Plzni fantastické časy, mech opět vrátit do české
přesto že se teprve ve čtvr- plavecké špičky a na tratek vrátila z těžkého sou- tích 100 i 200m prsa přestředění na Malorce. Zví- konal svůj vlastní osobní
tězila na 50m motýlkem rekord. Na 100m prsa
v čase 26.70 a na 100m zaplaval 1:01.75 a obmotýlkem sice skončila sadil 5.místo a na 200m
těsně druhá za rakouskou prsa 2:12.34 a skončil
závodnicí Birgit Koschis- na skvělém 3.místě.
David Urban v pěti starchek, ale s naprosto skvětech 5x postoupil do finálým časem 58.93!
Její bratr Antonín Svě- le. Nejvíce se mu dařilo
cený se v Plzni dokázal na krátkých sprinterských

tratích. Na 50m volným
způsobem byl 4. za čas
23.32 a na 100m vol.
zp. byl rovněž na 4.místě
ve výborném čase 50.69.
Z mladších plavců z našeho oddílu se nejvíce
dařilo teprve 13leté Marii Hnízdilové, které se
2x podařilo vybojovat
finále. Tomáš Urban, Filip Urban, Filip Mach
a Stanislav Voráč sice již
na finále nedosáhli, ale již
samotný start na těchto
mezinárodních závodech
je pro ně zdrojem velkých
zkušeností.

Karel Urban

Strhující závěry hráčů Severu

Mladé družstvo stolních tenistů Severu Žatec mělo
v krajském přeboru premiéru na domácích stolech
a dokázalo získat důležité mistrovské body.
n Žatec B – Sokol Tere- domácím, kteří se tak
zín 10 : 8
postarali o rozhodující
Hosté si v průběhu obrat v utkání.
utkání udržovali jednoboB o d y : Vízne r 3,5,
dový náskok až do stavu Kubovský 2,5, Karbula
7:8. Závěr však patřil a Štěpnička po 2.

n Žatec B – Krupka B  9 : 9
Nedělní čtyřhodinové dramatické utkání
skončilo spravedlivou
remízou, přestože před
závěrečnými zápasy byl
stav 7:9. Body: Vízner,
Kubovský a Karbula 2,5,
Štěpnička 1,5. 
(js)

Sál byl plný adrenalinu

Souboje G-Titánů k 10. výročí založení klubu
pořádal 3. října na Liďáku jejich promotér Honza
Greisiger v pořadí již po sedmé.
Po předzápasech nej- David Meduna nastoumladších nadějí začal pil „vysekaný“ a dobře
hlavní pořad duelem thai- připravený proti Jiřímu
box 3x2 min. domácím Houškovi z TKBC Praha
15letým Vojtou Drdou a zaslouženě vyhrál K.O.
Vrchol večera. Proti
proti Dominiku Najmanovi z Muay Thai Mělník. Hanymu Greisigerovi,
„I když byl Najman který je v současnosti
o hlavu vyšší i těžší, tak na 8. na profižebříčku
mu Vojta moc šancí ne- ČR, nastoupil borec,
dal, přesto to na vítěz- který je už několik let
ství bohužel nestačilo,“ na jeho vrcholu, 35letý
komentoval zápas trenér několikanásobný misRoman Šifalda. Lukáš Ko- tr světa Pavel Henrich
lert pak vyškolil na body z Olomouce. Hany zatlaFilipa Blažka z Teplic. čil Henricha do rohu, kde
Vláďa Hrbáček předvedl mu lokty rozsekl hlavu
pěkný zápas, ve kterém a později i do počítání.
„prohnal“ reprezentač- Rozhodčí ale nechal poního trenéra Aloise Šen- tácejícího Henricha pokeříka a se ctí prohrál kračovat. Ten konsolidona body. Martin Valenta val zbytek posledních sil
z Iron Fighters Jablonec a zasáhl Hanyho hákem
knotautoval domácího za kryt. „Když rozhodčí
Aleše Týře, který může neodpočítal Henricha,
trénovat jen o víkendech. tak nemusel odpočítat ani
Stejně jako Pavel Pilný Hanyho, neboť do konce
z Chodova Slávu Špáce kola chybělo 8 sekund
v profifightu (na sním- a Hany by se dal o překu). Oba pěkné zápasy stávce do kupy. Důležité
ocenilo téměř 600 divá- je, že se nikdo nezranil,
ků bouřlivým potleskem. kluci získali další zkušeProgram gradoval, nosti v profi ringu, a že
když do dalšího profifigh- se diváci dobře bavili.
tu nastoupil David Neko- Chtěli jsme ukázat, na jak
la proti Matěji Kubinovi vysokou republikovou,
z Mělníku v kategorii K-1 světovou, ale už i profesi3x3min -71kg. „Nekola onální úroveň se žatecký
dobrou prací v klinčích G-Titán za 10 let dostal,
deklasoval soupeře 3:0 a to se myslím povedlo,“
na body,“ těšilo R. Ši- zhodnotil večer Honza
faldu. Žatecký nestor Greisiger. 
(lb)

Žatečtí kuželkáři výpadek nahradili výhrou nad lídrem

Žatečtí kuželkáři rozjeli slibně sezónu v KP. Co
však předvedli v závěrečných duelech v minulém
kole ve Spořicích, se dá těžko pochopit. Přestože
před posledními dvěma souboji už vedli 3:1 a o více
než 100 kuželek, dokázali tam prohrát!
Ve 3. kole KP hostin Spořice A - Žatec
la Lokomotiva Žatec
A 5:3 (2363:2319)
Hofmann 358, Čaboun vedoucí tým soutěže
425, Tajbl 426, Uhlíková Slovan Vejprty a chtěla
402, Goldšmíd 361, Jaro- odčinit zbytečnou ztrátu
z minulého kola, i když
lím 347.

oba týmy nebyly kompletní. Čaboun začal
výborně a přehrál nejlepšího hráče hostů o 58.
Chotová z týmu rezervy
výborně nahradila zraněného Tajbla a držela se
soupeřem krok, prohrála
jen o pouhých 8 spíše
dílem smůly. Do vedení poslal Lokomotivu

v dalším duelu Hofmann
a vyhrál o 28. Goldšmíd
se trápil hlavně v dorážce, hosté vyrovnali
na 2:2 a umazali 35 kuželek. Uhlíková drží svůj
standard a vyhrála o 19,
aby domácí vedli 3:2
a o 62 kuželek. Kapitán
Jarolím se opět trápil,
na rozdíl od minulé-

ho zápasu se vzchopil
a aspoň vyhrál druhou
půlku. Ztratil celkově
sice 21, ale na výhru
Lokomotivy to stačilo.
n Žatec - Vejprty 5:3
(2440:2399)
Čaboun 465, Chotová 406, Hofmann 389,
Goldšmíd 372, Uhlíková
413, Jarolím 395.
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