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Zastupitelé
rozhodli
ve prospěch
mamografu

V čísle:

3

U Jakuba
se konal
Slovanský bál

Na náměstí se střídají Farmářské
a Maloobchodní trhy
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Návrat obrazů
do zámku
Stekník
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Divadlo
nabízí pestrý
program

Kromě Farmářských trhů, které pokračují na náměstí Svobody
v Žatci v nejbližších termínech
1., 15. a 29. dubna, zde od pátku
27. března odstartovaly Maloobchodní trhy širokého sortimentu,
jako např. průmyslové zboží,
domácí potřeby, ošacení, čaje

a byliny, potravinové výrobky
se zaměřením na české výrobce
a spousty dalších. Tyto trhy budou dále probíhat v termínech
10. a 24. dubna a 22. května,
vždy v pátek od 8 do 17 hodin
na náměstí Svobody. Těšíme se
na Vaši návštěvu!

Magnetka Žatec

Ocenění v soutěži
za on-line přenosy

8

Slavoj
neubránil slibné
vedení

Zlepšené hospodářské výsledky v posledních letech již umožňují Žatecké nemocnici investovat do modernizace. Podařilo se
tak v loňském roce digitalizovat
většinu pracovišť, pro letošek byl
na řadě mamograf. Digitalizaci,
která vyšla na několik milionů
korun, nemocnice platila nejen
z vlastních zdrojů a dotací, ale
také z úvěru.
„Digitalizaci rentgenových
pracovišť jsme zahájili v loňském roce a letos bychom ji měli
dokončit,“ informoval ředitel
Čestmír Novák. Pro obměnu
zbývajícího přístrojového vybavení je připraveno devět miliónů
korun. Přesto k dokončení digitalizace mamografu bylo třeba
zajistit další částku. „Je to nutné
pro další rozvoj k modernizaci
nemocnice. Je to podmínka
pojišťoven, aby hradily výkony
na přístroji. Protože nemocnice
nenašla už žádné vnitřní zdroje,
požádala město jako zřizovatele,“ zdůvodnila starostka Žatce
Zdeňka Hamousová. Na svém
březnovém zasedání minulý
týden proto schválili žatečtí zastupitelé jednomyslně příspěvek
nemocnici v částce 800 tisíc
korun.
(jak)

Město Žatec zvítězilo v soutěži
Zlatý erb v kategorii nejlepší
elektronická služba pro Ústecký
kraj se službou Živé vysílání
Zastupitelstva města on-line.
Tato služba byla zřízena jako
nová služba pro občany města,

V Turistickém informačním
centru v budově radnice jsou
nyní v prodeji magnetky pro
sběratele ze série Magnetická
místa, cena 20 Kč.

kteří se nedostaví na jednání
Zastupitelstva města a chtějí
sledovat jeho průběh. Zřízení
této služby nebylo nikterak
finančně náročné a to také bylo
hodnotící porotou zohledněno
při hodnocení služby.
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Dobrovolníci na úklid
mají sraz v Příkré ulici

z Pirátské strany nám kvůli
tomu dali přezdívku Popeláři
Žatec. Jsme na to už svým způsobem tak trochu hrdí,“ uzavírá
s úsměvem Holodňák.
K úklidu je tedy zvána hlavně široká veřejnost. Čím více
se dobrovolníků sejde, tím
větší lokalitu zvládnou během
úklidového dne vyčistit. Odvoz
sebraných odpadků a pracovní pomůcky tradičně laskavě
zajistí Město Žatec. Piráti pro
všechny dobrovolníky připraví
občerstvení a zajistí pitný režim. Těšíme se na shledanou
v sobotu 11. 4. 2015 v 10 hodin
v Příkré ulici.

Foto Petr Šutera

„Než nadávat, že tento kopcovitý a těžko přístupný terén
nikdo neuklízí, až se z něj hrnou
odpadky přímo do ulic, rozhodli
jsme se raději převzít iniciativu
a vrhnout se do úklidu lokality
sami,“ říká Radek Holodňák,
předseda Pirátů Žatec - Kadaň.
„Od jara 2013, kdy dobrovolnické úklidy pořádáme, jsme
již z podobných lokalit, které
dlouhodobě trpěly náporem
odpadků, vynesli několik stovek
pytlů odpadu. Jsme na tu práci
již zvyklí a je příjemné vidět, jak
se oblast promění, když na jejím
úklidu na pár hodin zapracuje
pár dobrovolníků. Kolegové

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Žatec společně s profesionálními kolegy z žatecké stanice zasahovala v pátek 20. března večer při požáru zahradní chatky u místního sportovního letiště.

Přerušení nebo omezení provozu
mateřských škol v Žatci
v měsíci červenci a srpnu 2015

Název organizace:
Přerušen provoz MŠ:
Provoz MŠ:
MŠ speciální, Žatec, Studentská 1416, okres Louny 13.7.- 31.7.2015, 3.8. - 21.8.2015
		
1.7. - 10.7.2015, 24.8. - 31.8.2015
MŠ Žatec, Studentská 1230, okres Louny
1.7. - 31.7.2015
3.8. - 31.8.2015
MŠ Žatec, Fügnerova 2051, okres Louny
1.7. - 31.7.2015
3.8. - 31.8.2015
MŠ Žatec, U Jezu 2903, okres Louny
1.7. - 31.7.2015
3.8. - 31.8.2015
MŠ Žatec, Otakara Březiny 2769, okres Louny
3.8. - 31.8.2015
1.7. - 31.7.2015
MŠ Žatec, Bratří Čapků 2775, okres Louny
3.8. - 31.8.2015
1.7. - 31.7.2015
ZŠ a MŠ, Žatec, Dvořákova 24, okres Louny
6.7. - 31.7.2015, 3.8. - 31.8.2015 1.7. - 3.7.2015

Konference Stop and Stay
Zemědělka připravila
letos zavítá do Kadaně
Regionální konference cestovního ruchu Stop and Stay se stěhuje dále proti proudu řeky Ohře, letos do královského města
Kadaň. Sedmý ročník bude probíhat 29. a 30. dubna v kadaňské
Střelnici. Motto letošního ročníku zní: Historie měst nás spojuje.
Loňský ročník v žateckém znam UNESCO, o cyklostezkách
Chrámu chmele a piva a přinesl Labe a Ohře, o nové značce
dva dny plné zajímavých infor- regionálních produktů Dolního
mací o turistických atraktivitách Poohří, o podpoře Regionální
Dolního Poohří i dalších míst rady Severozápad a Euroregiov Ústeckém kraji, inspirací nu Krušnohoří. Připomenou se
z jiných regionů i strategií pro také významná výročí – 1210 let
zlepšení kvality turistické na- od první zmínky o Ohři a 130
bídky. Podobnou náplň bude let Moldavské horské dráhy.
mít i sedmý ročník v Kadani. Na řadu přijde i inspirativní
Tentokrát účastníci jednání prezentace úspěšných projektů
zavítají do skanzenu Stará Ves a rekonstrukcí památek.
v Chomutově a navíc je čeká
Konference Stop and Stay je
večerní prohlídka Kadaně a pre- určena pro všechny, kteří pracují
zentace regionálních produktů a podnikají v cestovním ruchu či
Brány do Čech. Během dvou se v rámci neziskového sektoru
dnů konference se bude hovořit tomuto tématu věnují, stejně tak
o možnosti zápisu Františkán- jako médiím, která o turistice
ského kláštera v Kadani na se- v regionu informují.
(kt)
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pro děti Den vody

Světový den vody, stanovený OSN na 22. března, je oslavou
úcty a pokory k vodě. V letošním roce v areálu zemědělské
školy proběhl v pátek 20.3. již 12.ročník této významné akce.
Ta se vydařila, neboť naši mi, které prohlubují ekologické
školu navštívilo s pedagogic- cítění. Za pohotové a správné
kým dozorem bezmála 400 odpovědi byly odměněny diplodětí z mateřských škol a 1., 2. my a sladkostmi, které jsme díky
tříd ZŠ.
finanční podpoře města Žatec
Studenti 2.ročníku oboru Ag- mohli nakoupit.
ropodnikání a ekologie si opět
K velmi příjemné atmosféře
připravili, tentokrát 9 stanovišť přispělo i jarní sluníčko. Připranapř. vodní omalovánky, zvuky vená speciální sklíčka umožnila
zvířat, lovení rybiček, rybáři pozorovat velmi raritní částečné
v akci, vodní laboratoř a tradiční zatmění slunce z areálu školy. To
koloběh vody, kde velmi zábav- všichni přijímali velmi nadšeně
ně a zároveň poučně studenti a krásně to uzavřelo příjemnou
zahráli sluníčko, mráček a též páteční oslavu Dne vody.
zapojili děti do vysvětlení koloZa OA a Střední odbornou
běhu vody. Děti prokázaly, že školu zemědělskou a ekologicjsou z mateřských školek a škol kou v Žatci
velmi dobře vybaveny znalostIng.Andrea Rábová

Snímky Josef Bláha

Národní
šampionát
mažoretek
opět v Žatci

Gratulaci k vyznamenání od předsedy Všeslovanského výboru
Zdeňka Opatřila přijímá žatecký patriot Ladislav Černý, majitel
Dvora U svatého Jakuba. Druhý oceněný byl vedle něj stojící
Svatopluk Richard Norbert kníže von Hauqwitz, baron z Biskupic.
Na dolním snímku je pohled do sálu ve Dvoře U svatého Jakuba,
kde se konal třetí Všeslovanský ples.

Letní kino a náměstí Svobody
v Žatci uvítají 8. května opět přehlídku souborů, které postoupily
do Národního kola mažoretek.
Průvod městem od Letního
kina do centra začne již v 9
hodin, kde je přivítá starostka
města Zdeňka Hamousová.
Po slavnostním zahájení zde
proběhne první část, kterou je
Pochodové defilé. Druhá část
Pódiové formace se uskuteční
od 13.30 hodin v Letním kině.
Než budou vyhlášeny konečné výsledky (cca v 17 hodin),
představí se na pódiu oblíbená
pěvecká dvojice Abde a Sharlota,
která získává stále větší oblibu
zejména u mladých posluchačů.

Kdy vyjde Žatecký
zpravodaj
Další číslo (č.7/2015) vyjde
ve čtvrtek 23. dubna, číslo 8 pak
7. května. Uzávěrka je jako vždy
týden před uvedeným termínem.

Zastupitelstvo města

se sejde ke svému 4. jednání ve středu 13. května 2015
v 18.00 hodin ve velkém zasedacím sále v patře radnice.

Mimořádný úřední den

Dne 11.04.2015 proběhne
na Městském úřadu v Žatci
mimořádný úřední den – sobota.
Úřední hodiny: 08,00 – 12,00
hod.
Úřadující pracoviště:
Budova radnice, nám. Svobody 1, Žatec: podatelna, pokladna, matrika, evidence obyvatel,
úsek OP a CD.
Obránců Míru 295: pokladna,
odbor dopravy a silničního hospodářství.

Slované se bavili na bále U Jakuba
Svazové vyznamenání převzal také žatecký patriot a historik Ladislav Černý
Přivítáním chlebem a solí začala netradičně minulou sobotu
účast každého návštěvníka III. Všeslovanského bálu ve Dvoře
u Sv. Jakuba v Žatci.
Že pořadatelé nabídnou více, krajské rady Petr Synek.
naznačoval už rozpálený gril
„V oficiální části večera došlo
se dvěma rožněnými velkými k dekorování vybraných osobkrocany. Zdarma byly také dva ností svazovým vyznamenáním
druhy piv – speciálně pro bál zakladatele slavistiky Josefa
uvařený Slovan podle starých re- Dobrovského. Z rukou předsedy
ceptur v Chrámu Chmele a piva, Všeslovanského výboru Zdeňka
a také Baronka z Žateckého Opatřila a generálního ředitele
pivovaru. Zahájení slavnosti pak Českomoravského slovanského
obstaral za zvuku fanfár nástup svazu převzali vyznamenání dva
Chmelobrany a všemi hosty ocenění. Byl to Ladislav Černý,
zazpívaná Česká hymna, v prů- historik, stavitel a žatecký paběhu večera i hymna Slovanů.
triot, který z trosek vybudoval
„Českomoravský slovanský
svaz pořádal
třetí Všeslovanský bál. Vedení svazu se již
v loňském roce
rozhodlo, pořádat bály mimo
Prahu v regionech, kde svaz
začíná o sobě
dávat vědět.
Pořadatelství se
ujala Severočeská krajská rada
svazu a připravila pro návštěvníky bálu bohatý
program. Záštitu
nad bálem převzala senátorka
Zdeňka Hamousová, starostka
města Žatce,“
řekl předseda Sč.

a provozuje areál Dvůr u Svatého Jakuba, za činnost zarputilého patriota a za ušlechtilou
práci pro zachování historických
kulturních, řemeslných a lidových tradic. Druhým oceněným
byl Svatopluk Richard Norbert
kníže von Hauqwitz, baron
z Biskupic, mezinárodní bezpečnostní poradce, za činnost směřující k upevňování vlastenectví
a zakotvení tradičních hodnot
ve společnosti.“
Atmosféra areálu Dvora u Svatého Jakuba dýchla řemeslnými
tradicemi předků a historií pěs-

tování chmele na všechny hosty.
Tančilo se na ryze české písničky
od dechovky, přes Hašlera až
po klasické nezapomenutelné
šlágry, nebo hity od Olympicu
při muzice pana Jaromíra Jansy. Rusínský soubor Skejušan
z Chomutova předvedl zabíjačku
„v přímém přenosu“ bez kapky
krve a v dalším svém vystoupení
zazpíval krásné rusínské písně.
Kozáci, kteří dorazili z Prahy,
svými chorálovými hlasy a v tradičních uniformách rozvibrovali
trámoví sálu a srdce nejedné posluchačky mužnými kozáckými
písněmi.
„Úspěchu našeho
bálu v ohlasech hostů
by nebylo možné dosáhnout bez obětavého
přístupu personálu areálu, výborné organizační práce a chuti bavit se
od všech přítomných.
V srdcích stovky lidí
jsme zažehli plamínek
radosti a pocitu sounáležitosti. Ohlédli jsme
se za tradicemi, jenž
nám odkázali naši slovanští předkové a důstojně s veselím jsme
si je připomněli. Je
třeba poděkovat všem
místním i mimožateckým sponzorům, kteří
organizačně nebo materiálně k tomu přispěli,“ zhodnotil úspěšnou
akci Petr Synek.
(jak)
3

Regrúti si odvezli střevíc
O Postoloprtský střevíc v taneční a mažoretkové soutěži
ve II. ročníku bojovaly minulý
víkend také soubory I. Fábryové – dívčí soubor Sedmikvítek
a chlapecká část souboru Regrúti. Svým skvělým výkonem
uchvátily nejen porotu, ale i diváky, kteří je odměňovali velkým potleskem i během tance.
A tak při vyhlašování výsledků
si Sedmikvítek došel pro zlaté
a Regrúti pro stříbrné medaile
ve své věkové kategorii. Kromě
toho si Regrúti do Žatce odvezli
i Cenu za nejlepší choreografii –

Postoloprtský střevíc.
Mažoretková část soutěže přinesla pro ZUŠ Žatec medailová
umístění. V twirlingové části
soutěže Matulenky L. Turkové získaly bronzovou medaili
a pohár. V klasické mažoretce
Pomněnky I. Fábryové vybojovaly dokonce stříbrné medaile
s pohárem. V sólových disciplínách excelovala Anna Trnková,
která si přivezla 2 zlaté a jednu
stříbrnou medaili a její souborová kolegyně Karolína Petriková
3. místo.
(if)

V rámci projektu Sedmikráska se žáci 3. až 8. třídy
ZŠ Měcholupy ve středu 18.
března zúčastnili interaktivní
přednášky na téma Dentální
hygiena. S odborníky si povídali o správném čištění zubů
i celé ústní dutiny. Také se dozvěděli spoustu dalších zajímavostí např. jak má vypadat
správný kartáček, jak často ho
měnit. Nebo k čemu slouží mezizubní a jednosvazkový kartá-

ček či dentální nit, důležitost
správné životosprávy a skladby
jídla. V závěru se každý žák
se svým zubním kartáčkem
učil, jak správně čistit chrup.
Žáci si v rozšířené podobě
a za podpory mnoha názorných
pomůcek připomněli hlavní
zásady čištění zubů, co dělat
pro prevenci zubních kazů
a získali řadu nových poznatků
o ústní hygieně a dětem se moc
líbila.
(hg)

V rámci měsíce března věnovaného čtenářům připravila
Městská knihovna Žatec pro
žáky 5. tříd ZŠ Komenského alej
setkání na 25.3. se spisovatelkou Danou Šianskou. Ve dvou
po sobě jdoucích besedách
autorka dětem představila své
dvě knihy Zakázané prázdniny
a Tonička a pirát Jedno Oko, ze
kterých dětem přečetla poutavé
ukázky a popovídala si s nimi

o hlavních hrdinech a jejich
dobrodružstvích. O zájmu svědčí
množství dotazů, kterými děti
autorku zasypaly, i zájem o samotné knihy, které si mohly
po skončení zakoupit s věnováním autorky. Velké díky patří
Daně Šianské za její čas, ochotu
a báječné příběhy a Rodinnému
centru Sedmikráska za zapůjčení krásných prostor.
(mkž)

Projekt Sedmikráska
pokračoval o zubech

Autorské čtení
Dany Šianské

Na zámek Stekník se
vrací Raabovy obrazy
Do nově zrestaurovaného
prostoru zámecké kaple Navštívení Panny Marie se po dlouhých letech vrací zrestaurované obrazy. Jedná se o šest
rozměrných olejomaleb, které
pochází z dílny významného
barokního malíře Ignáce Raaba
(1715 -1787). Pro zámeckou
kapli ve Stekníku byla vyrobena
na zakázku po roce 1770 nákladem hraběte Jana Františka
Kulhánka z Klaudensteina.
Obrazy zachycují: Kající se
Máří Magdalenu, Sv. Josefa s Ježíškem, Sv. Václava

na modlitbách, Umírajícího Sv.
Františka Xaverského, Sv. Jana
a Pavla rozdávajícího almužnu
a Sv. Jana Nepomuckého rozdávajícího almužnu. V roce
1999 prošla všechna plátna
restaurováním a poté byla dlouhodobě zapůjčena na Státní
zámek Duchcov. Právě odtud
budou převezena a instalována
na svá původní místa v zámecké kapli. Návštěvníci je uvidí
na zámku Stekník již začátkem
letošní sezóny, která začíná
4.4. 2015.
Mgr. Jana Zajíčková

Městská knihovna Žatec
v rámci měsíce března, který
je v knihovně tradičně věnován
čtenářům, každoročně vyhodnocuje a odměňuje své nejvěrnější
čtenáře. Z dospělých v centrální
knihovně byla nejpilnější čtenářkou roku 2014 paní Jarmila
Šubrtová, která přečetla 380
knih a získala čtenářské ocenění
již podruhé za sebou. Na poboč-

ce knihovny Jih přečetla nejvíce
knih pro dospělé paní Jaroslava
Vostrá (378). Mezi dětskými
čtenáři získali cenu Čtenáře
2014 Jakub Mildner z pobočky
knihovny Jih (154) a Kristýna
Mertlová z centrální knihovny se
116 přečtenými knihami. Všichni ocenění získávají pamětní list,
knižní dar a naši gratulaci.
(mkž)

Nejpilnější čtenáři knihovny
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Inzerce

Vzpomínka

n Pronajmu byt 2+1, 68 m2,
v 1.patře cihlového domu, v ul.
Pražská. Více informací na tel.:
725 571 759
n Prodám na dítě: Skládací
kočárek CHICCO + nánožník +
pláštěnka 1500,-. Autosedačku
+ skládací podstavec na kolečkách 1200,-. Skládací dřevěnou
židličku 500,-. Ohrádku se sítí
600,-. Tel: 723 577 134
n Prodáme zahrádku v Žatci
516 m2, oplocená chatka 6 m2,
sklep. Cena 70 000,- Kč. Tel.:
723 243 242
n Pronajmu zařízený byt 1+1
v Žatci (Jih). Cena: 3,500,- Kč +
služby. Tel: 774 862 090
n Prodej slepiček. Drůbež
Červený Hrádek, firma Dráb,
oznamuje, že opět prodává slepičky snáškových plemen Tetra
a Dominant černý, žlutý, modrý,
bílý a kropenatý. Stáří slepiček
17 – 18 týdnů cena 175,- Kč/ks.
Prodeje se uskuteční: ve čtvrtek
23. Dubna v 14:30 hod v Žatci
u Západního nádraží. Případné
bližší informace 728605840
n Pronajmu velkou garáž
v Podměstí, U Jezu. Možno použít také jako sklad materiálu.
Tel.: 725 267 085

n Dne 29. března 2015 uplynulo 25 let, co
nás opustil
náš drahý táta
a manžel pan Ladislav Tennler ze
Žatce. Vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka, syn Ladislav s rodinou, r. Czervoniakova,
r. Pelkova.

V ZUŠ si tradičně vyměnili role

V aule gymnázia v Žatci se 23. Března konal již tradiční učitelský koncert, na kterém se představili učitelé ze ZUŠ Žatec.
Koncert byl složen jak z vážné, nejen oni, ale dotýká se i jetak z jazzové i populární hudby, jich učitelů. Atmosféra celého
mluveného slova i tance. Mnozí koncertu byla veselá, aula byla
žáci se mohli přesvědčit, že plná posluchačů, kteří odcházeli
trému mají před vystoupením příjemně naladěni.

Od Masopustu
do Velikonoc
Tradice masopustního veselí, zvyky,
masky, náčiní potřebné k zabijačce
kraslice zdobené tradičními
technikami ze sbírky RMŽ

do 12. 4. 2015

SIMPLY CLEVER

Poděkování
Ráda bych tímto poděkovala
žatecké porodnici za přístup
k pacientům a profesionalitu.
V pátek 6. února jsem se stala
pacientkou na tomto oddělení,
když se syn rozhodl vyklubat
na tento svět. Jako prvorodička
jsem měla vše připravené, nastudované, absolvovaný předporodní
kurz a byla jsem rozhodnutá rodit
v Kadani, protože lidé říkali ...
Porod se však nedá naplánovat,
a tak se vše na poslední chvíli
změnilo a já se ocitla v porodnici
v Žatci. Vůbec nelituji, naopak
stále vzpomínám na vynikající
přístup všech lidiček, se kterými
jsem strávila své zatím nejtěžší
okamžiky mého života. Nejvíce
bych chtěla poděkovat panu
primáři Davidu Ježkovi, porodní
asistentce Ludmile Křikavové
a dětské sestře Radce Panovské.
Bez jejich optimismu a profesionálního přístupu bych porod
nezvládla tak hladce. Poté, co se
syn narodil a já se ocitla na pokoji novorozeneckého oddělení
(mimochodem, každý pokoj má
své sociální zařízení), jsem měla
možnost během svého pobytu poznat další tváře žatecké porodnice,
od lékařů, přes porodní asistentky,
dětské sestry, personál starající se
o stravu, pořádek a čistotu. Všichni byli neuvěřitelně milí a ochotní
a za to jim moc děkuji.
Jana Hoťková, Podbořany

Autorizovaný prodej a servis ŠKODA
ÌÌ prodej a záruční i pozáruční servis vozů značky ŠKODA
ÌÌ prodej ročních a referenčních vozů ŠKODA Plus
ÌÌ EXPRES SERVIS – drobné opravy na počkání (bez objednání)
ÌÌ opravy osobních vozů všech značek
ÌÌ diagnostika BOSCH na všechna osobní a dodávková vozidla
ÌÌ mechanické práce, karosářské a lakovací práce na všech typech
osobních automobilů

ÌÌ sjednáváni povinného a havarijního pojištění
ÌÌ opravy vozidel při pojistných událostech (Česká pojišťovna,
ÌÌ

Kooperativa, ČSOB pojišťovna, Allianz pojišťovna, Generali
pojišťovna, ČPP pojišťovna) p. Masák 608 333 738
výměna oleje SHELL a CASTROL

ÌÌ přestavba vozidel na palivo E85
ÌÌ čištění klimatizace vč. doplnění, kontrola média
ÌÌ ruční mytí vozidel včetně podvozků, čištění vnitřků, luxování,
pastování

ÌÌ NONSTOP silniční a odtahová služba (00420) 602 289 725
ÌÌ montáže originálních dílů a příslušenství za výhodné ceny
ÌÌ montáže tažných zařízení, alarmů, navigací, hands-free sad
a veškeré audiotechniky

ÌÌ měření geometrie na osobních vozech ŠKODA,
ostatní značky po dohodě

ÌÌ pískování skel u všech typů osobních automobilů –
ÌÌ

registrace údajů o vozidle do systému OCIS po dobu 10 let,
včetně registrace kódů umístěných na sklech vozidla
příprava na TK a emise

Autostop, s. r. o.

Luženská 1992, 269 01 Rakovník, Tel.: +420 313 513 081-2, www.autostop-rakovnik.cz

Pronájem kancelářských prostor

N

abízíme k pronájmu kancelářské
prostory v administrativní budově
CHMELAŘSTVÍ, družstva Žatec, ul. Mostecká 2580 v Žatci.
Jedná se o samostatné kanceláře (cca
18 m 2), nebo o propojení dvou i více
kanceláří.
Cena za pronájem vč. poskytovaných
služeb je 135,-Kč/m2/měsíc. V kancelářích
je možné využít za příplatek tel. linku
s vlastním číslem, internet, úklid. Parkování
je možné před administrativní budovou.

Informace na tel. čísle: 415 733 203
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Městské divadlo Žatec

Digitální kino Žatec
2.4. 17:30 / 4.4. 15:00 / 5.4. 15:00 / 14.4. 17:30 2D/ 24.4. 17:30 2D/
KONEČNĚ DOMA 2D a 3D

Animovaný / Dobrodružný / Fantasy / Sci-Fi /USA / 2015 / CZ dabing
Planeta Země je ovládnuta sebevědomými mimozemšťany Buvy, kteří hledají nový
domov, a všichni lidé se museli vystěhovat. Jen jedna vynalézavá dívka Tipy se dokázala
zachránit a seznámila se s vyhoštěným Buvem O. Dva uprchlíci při cestě zjišťují, že
v sázce je mnohem více než mezigalaktické vztahy.
Vstupné: od 125,- - 140,-

17.4. 20:00 / 19.4. 20:00 /  

VZKŘÍŠENÍ DÉMONA

Thriller / Horor/ USA/ 2015/ 83 min / Cz titulky
Skupina vědců se snaží se posunout poznání až na samou hranici božství a získat nepředstavitelnou možnost přivést zpět k životu mrtvé tělo. Zatímco Ježíš si vzkříšením
Lazara vydobyl víru svých následovníků, vědecký experiment narazí na úplně opačné
síly a jeho následky se ponesou ve znamení zkázy. 
Vstupné: 110,-

2.4. 20:00 / 3.4. 20:00 / 4.4. 20:00 / 5.4. 17:30 / 14.4. 20:00

RYCHLE A ZBĚSILE 7

Akční / Krimi / Thriller /USA / 2015/ 140 min / Cz titulky
I auta můžou létat. Alespoň pro nesmrtelnou sérii Rychle a zběsile to platí. Její hrdinové
už stihli prožít a přežít neuvěřitelné věci, teď však narazí na nepřítele, vedle něhož všichni
jejich dosavadní soupeři připomínají bandu dětí z mateřské školky. Vstupné: 120,-

3.4. 17:30 / 4.4. 17:30 / 11.4. 15:00 / 17.4. 17:30  

POPELKA

Dobrodružný / Drama / Rodinný / Romantický / Fantasy / USA / 2015 / CZ DABING
Děj snímku Popelka sleduje osudy mladé Elky (Lily James), jejíž otec, kupec, se po smrti
její matky znovu ožení. Elka má svého tatínka velice ráda, a tak se snaží ke své nové
maceše (Cate Blanchett) a jejím dvěma dcerám Anastázii (Holliday Grainger) a Drizele
(Sophie McShera) chovat vstřícně, a dělá všechno proto, aby se ve svém novém domově
cítily dobře. Když ale Elčin otec nečekaně zemře, Elka zjistí, že je vydána na milost své
nové žárlivé a kruté rodiny.
Vstupné: 130,-

5.4. 20:00 /

CESTA NADĚJE

Drama / Válečný / Austrálie / USA/ 2014/ 111 min / Cz titulky
Australský farmář Joshua Connor má zvláštní talent pro hledání vody pod zemí ve vyprahlé krajině. Svůj instinkt bude muset využít v životním dobrodružství, aby se v cizí
nepřátelské zemi dostal na místo nejděsivější bitvy první světové války a našel své tři
syny. Cesta ho z australského kontinentu vede do Konstantinopole (dnešního Istanbulu),
na rozhraní Evropy a Asie, doprostřed chaosu hroutícího se impéria Osmanské říše.
Connor se musí zorientovat v neznámém prostředí plném exotiky. S nečekanou pomocí
pak začíná soukromé válečné tažení, neméně velkolepé než to, které zde nedávno skončilo.
Režie: Russell Crowe. Hrají: Russell Crowe, Olga Kurylenko.
Vstupné: 110,-

8.4. 17:30 / 12.4. 15:00 / 26.4. 15:00 / 28.4. 17:30 / 2.5. 15:00 / 3.5. 15:00
OVEČKA SHAUN VE FILMU

Animovaný / Komedie / Dobrodružný / Rodinný /Velká Británie / Francie/ 2015 / 85 min
Život na farmě je nekonečná nuda. Každý den plyne ve stejném rytmu, Shaun musí
poslouchat a dělat co farmář nařídí. Jak jen mít jeden jediný den volna? To chce pořádný
plán, takže Shaun vymyslí způsob, jak mít zase jeden odpočinkový den. Ale i plánovat
se musí umět a každý plán se může zvrtnout!
Vstupné: 100,-

8.4. 20:00

  SUBMARINO – Film s přívlastkem

Drama / Dánsko / Švédsko/ 2010/ 110 min / Cz titulky
Nick a jeho mladší bratr se protloukají životem poznamenaní nešťastnou událostí
v dětství. Nick se právě vrátil z vězení a zdá se, že kromě pití piva a občasné návštěvy
posilovny, není nic, co by ho zvlášť zajímalo. Jeho mladší bratr pečuje po smrti své ženy
o malého syna, před nímž však skrývá tajemství, které dítě odhalí až smutně snadno. Oba
bratři se sejdou na matčině pohřbu, kde se životy všech zúčastněných náhle propojí...

10.4. 17:30 / 11.4. 20:00 / 22.4. 20:00 / 23.4. 20:00

ČAROVNÝ LES

Muzikál / Fantasy / Dobrodružný / Komedie / USA/ 2015 / 125 min / Cz titulky
Čarovný les je moderním zpracováním oblíbených pohádek bratří Grimmů, ve kterém
se protínají příběhy hned několika z nich, a který ukazuje, jaké důsledky mají přání
a poslání jejich postav. Hrají: Meryl Streep, Johnny Depp, Anna Kendrick, Chris Pine,
Emily Blunt, Lucy Punch
Vstupné: 120,-

10.4. 20:00

MĚSTO 44

Drama / Válečný /Polsko/ 2014/ 127 min / Cz titulky
Město 44 vypráví příběhy mladých lidí, kteří žijí své životy jako by každý den měl být
jejich posledním. Není to díky jejich statečnosti nebo lehkovážnosti – tento postoj je
přirozený s ohledem na skutečnost, které čelí. Píše se totiž rok 1944 a jejich příběhy se
odehrávají v Němci okupované Varšavě.
Vstupné: 110,-

11.4. 17:30 / 22.4. 17:30 / 23.4. 17:30 SPONGEBOB VE FILMU: HOUBA NA SUCHU

Animovaný / Dobrodružný / Komedie /USA/ 2015 / CZ DABING
Když všehoschopný pirát ukradne SpongeBobovi a jeho kámošům tajný recept, musí
se mořští parťáci vydat na velenebezpečnou výpravu – rozuměj na souš – aby mu ho
vyrvali z pazour a vrátili svůj svět do rovnováhy.
Vstupné: 125,-

12.4. 17:30 /   KOBRY A UŽOVKY

Drama/ Česko/ 2015/ 111 min. Užovka (Matěj Hádek) je ztracen ve svém vlastním
životě. Je mu už skoro čtyřicet a nemá holku ani práci, přičemž cítí, že má poslední
šanci sám se sebou něco udělat. Naskytne se mu šance, kterou nehodlá promarnit.
Jeho bratr Kobra (Kryštof Hádek) je magor, nezodpověděné dítě a feťák, bydlící s věčně
opilou matkou (Jana Šulcová). Staví vzdušné zámky a vykrádá chatky. Ve chvíli, kdy
se ukáže, že by Užovka mohl být už konečně šťastný, se objeví Kobra. Užovka se mu
rozhodne dát pořádnou lekci, situace se ale vymkne kontrole.
Vstupné: 130,-

12.4. 20:00 /

DRUHÝ BÁJEČNÝ HOTEL MARIGOLD

Komedie / Drama / USA / Velká Británie / 2015/ 122 min / CZ titulky
Báječný hotel Marigold leží v indickém Jaipuru a v předchozím filmu se stal útočištěm
sedmi trochu noblesních a trochu potrhlých britských penzistů, které si s gustem zahrála
elita britského herectví.
Vstupné: 110,-

www.divadlozatec.cz
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2.4.

„KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA“  

8:30 a 10:00

7.4.

GWYN ASHTON TRIO  

19:00

9.4.

POSTAVEN(I)Í MIMO HRU – ZOLTÁN EGRESSY  

19:00

15.4.

KOUZELNÉ KŘESADLO – DIVADLO POHÁDKA 10:00, 14:00

15.4.

FLERET  

19:00

16.4.

12. BENEFIČNÍ KONCERT – DĚTSKÝ DOMOV ŽATEC

18:00

18.4.

IV. KONCERT K PŘIVÍTÁNÍ JARA  

18:00

19.4.

PRASÁTKO PIGY A PRŮŠVIH S MAPOU  

15:00

21.4.

BYT NA INZERÁT – MARC CAMOLETTI  

19:00

23.4.

JAN HUS – Mučedník nebo zbytečná oběť ?

V.ČTVRTEK – P.SLUNEČKO. Představení pro I.st. ZŠ - mimo předplatné
Čtyři pohádky z mechu a kapradí, ve kterých skřítci Křemílek a Vochomůrka opraví zlobivé kukačky, pomohou čmelákovi Žumbardovi naladit sluníčkovou basu, Svatojánkovi
najdou ztracené světlo, svedou boj o vodní pramen se zlým rakem a setkají se s Ledovou
panenkou. Délka představení : 1 hodina bez přestávky.
Vstupné: 50,- Kč
Koncert-mimo předplatné. Opětovně po velkém úspěchu vystoupí v žateckém divadle
naturalizovaný Australan původně z Walesu se svým typickým soundem, tentokrát jako
australsko-britsko-brazilský bluesrock zeppelinovského střihu…
Vstupné: 150,- Kč / 75,- (při předložení vstupenky z minulého koncertu)
Činohra - předplatné skupiny A i mimo předplatné. DIVADLO RADKA BRZOBOHATÉHO uvede komedii o fotbalu, kamarádství a lásce k jedné ženě. Horká novinka
současného maďarského autora se odehrává ve fotbalové šatně během ligovéno zápasu,
kde rozhodčí nejsou jen rozhodčími, ale především lidmi... Délka představení: 2 hodiny
a 20 minut včetně přestávky. Vstupné: 310,-/300,-/290,- Kč.
Představení pro děti – předplatné skupiny E,M a mimo předplatné. Setkáváme se
s vysloužilým vojákem Jankem, jehož dobré srdce a veselá mysl ochrání před úmysly
zlé babice, získá tak Kouzelné křesadlo a s pomocí mocného strážce pak vše zlé obrátí
v dobré. Navíc získá srdce princezny. Vstupné: 45,- Kč www.divadlopohadka.cz.
… aneb DVORNÍ KAPELA VALAŠSKÉHO KRÁLOVSTVÍ v žateckém divadle
Koncert- předplatné skupiny D a mimo předplatné. Vizovická kapela Fleret patří ke stálicím na české hudební scéně. Za více jak třicet let své existence odchovala tři generace
fanoušků a na svém kontě má přes deset studiových alb, z nichž několik dosáhlo zlaté
i platinové prodejnosti. Vstupné: 200,- Kč www.fleretmusic.cz
Podnájem divadla - mimo předplatné. Akce Dětského domova v Žatci. Vstupné: 50,- Kč
aneb NĚKDO TO RÁD HORKÉ HARMONY BAND a PRIME TIME VOICE
Koncert – mimo předplatné. SLAVNÉ SWINGOVÉ ČESKÉ I SVĚTOVÉ MELODIE
30.-60. let opět potěší podmanivou harmonií i rytmikou. Očekávejme večer plný zvučných tónů, výborného zpěvu a skvělých písní a melodií od Gl. Millera, D. Ellingtona, G.
Bernsteina, B. Bacharacha, P. Anky a samozřejmě také Jar. Ježka a J.Traxlera.
Koncert v rámci výročí 750 let udělení královských privilegií Městu Žatec se koná
pod záštitou Mgr.Zdeňky Hamousové, starostky Města Žatec.
Vstupné: 170,- Kč ( předprodej do 5. 4. 2015 ) / 200,- Kč ( od 6. 4. 2015)
„Prasátko Pigy a neposedný kocourek Vojta jsou velcí kamarádi, co se pořád pošťuchují
a občas se dostanou do nějakého maléru. Nechme si od nich vyprávět příběh o průšvihu
se zničenou mapou!“ Setkáme se s mnoha zvířátky z lesa, zažijeme veršovanou palačinkiádu a nakonec můžeme pomoct zničenou mapu opět obnovit. Představení je určené
dětem od 3 let. Hraná pohádka v kombinaci s loutkami.
Vstupné: 100,- Kč
Činohra - mimo předplatné. Odkvétající varietní umělkyně Georgette pronajímá ve svém
pařížském bytě pokoje. A tak spolu na jedné adrese bydlí ještě klavíristka Jeanine, malířka
Jacqueline a služebná Marie-Louisa. O tom, že soužití žen takto rozdílných temperamentů není jednoduché, nás přesvědčí expozice hry. Všechny obyvatelky bytu se proto
nezávisle na sobě rozhodnou radikálně změnit život a všechny (opět bez vědomí těch
ostatních) si podají inzerát. Ve Francii nesmírně úspěšná komedie nabízí řadu vtipných
situací a dialogů. Jistou pikantnost přitom zvládá s pověstným francouzským šarmem.
Délka představení: 2 hodiny a 15 minut včetně přestávky. Vstupné: 320,-/300,-/280,- Kč

9:00

Představení pro II. st. ZŠ a SŠ. Komponované pásmo o okolnostech upálení mistra Jana
Husa s dobovými texty, faktografickými údaji, hudbou gotiky, ale také pozdější reformace. Jako mistr J.Hus zde vystoupí známý český herec Jan POTMĚŠIL s uměleckým
přednesem úryvků z Husových děl a textů z kostnického Konsilu , postavu inkvizitora
ztvární známý český zpěvák-barytonista Oldřich KŘÍŽ (člen opery ND v Praze), jenž
bude také zpívat dobové písně a barokní árie německé luteránské provenience.
Obě historické postavy doplní svým výkladem instrumentalisté Václav NÁVRAT(barokní
housle, bicí nástroje) a Přemysl VACEK(loutna, arciloutna), kteří spolu se zpěvákem
provedou ukázky z mystických skladeb německé i světové reformace.Vstupné: 60,- Kč

www.divadlozatec.cz

Kraulařský víceboj v Lounech

Celkem 15 plavců z žateckého oddílu se zúčastnilo
12. ročníku Kraulařského víceboje, který se konal
v sobotu 14. 3. v Lounech.
Podali celkem slušné vý- kové 1. místo a Standa
kony a poměrně se jim da- Voráč skončil nakonec
řilo. Nejlépe si vedla Ilon- jen těsně o pár bodů
ka Nováková a Standa na celkovém 3. místě.
V celkovém pořadí se
Voráč, kteří se shodně
ve všech svých startech ještě do desítky nejlepumístili na bedně. Ilonka ších vešli 5. Jakub Seifert,
navíc i ve své kategorii 6. Maruška Hnízdilová
vybojoval pohár za cel- a 8. Radana Halvátová.

Český pohár v Hradci

O víkendu 14. - 15. 3. proběhlo v Hradci Králové
1. kolo Českého poháru, kde startovali ze Žatce
jen David Urban a Lucie Svěcená, kteří jsou v současné době na soustředění v Pardubicích.
Svěcená startovala volným způsobem, kde
ve třech závodech. Na 50 skončil čtvrtý a od medaim motýlkem s přehle- le ho dělily pouhé 4 setidem postoupila do fi- ny. V ostatních startech
nále, v němž skončila (50 M, 100 M a 200 VZ) se
druhá za Polkou Annou David umístil v první dvaDowgiert, na 100 m znak cítce. Vzhledem k tomu, že
přidala výborné 3. mís- oba naši plavci si na záto a na 200 m znak skon- vody odskočili z poměrně
těžkého soustředění, lze
čila ještě na 5. místě.
Davidu Urbanovi se jejich umístění hodnotit
nejvíce dařilo na 100 m velice kladně. 
(jk)

Pohár mladšího žactva

Vás a Vaše děti zve do zahrady
hlavní budovy muzea
v sobotu 18. dubna 2015

Na výstavu dobových táborů
s překvapením od 14.00
v podání Klubu vojenské historie
Mitte-Střed Žatec a na

prohlídku „řopíku“ v Holedeči
od 15.00 s výkladem Ondřeje Vonky
a ukázkami zbraní
Odjezd autobusem od Regionálního
muzea ve 14.45. Vstupné: základní
30,- Kč, rodinné 60,- Kč
Akce je pořádána k 70. výročí
ukončení 2. světové války

Všechna ocenění za choreografii jsou ze Žatce

Okresní kolo soutěžní přehlídky tanečních oborů základních uměleckých
škol proběhlo 16. 3. v lounském divadle.
Zúčastnilo se celkem 24 choreografií Kromě postupů získaly další choreograze ZUŠ Žatec, Postoloprty a Louny. Od- fie žateckých souborů Pentlička a Cvrčci
borná porota vybrala k postupu do kraj- spolu s Amazonkami učitelky Lenky
ského kola 5 choreografií, všechny ze Turkové diplomy s oceněním za svoje
ZUŠ Žatec, učitelky Ivany Fábryové. choreografie.

Uplynulý víkend bojovali mladší žatečtí plavci
na závodech v Roudnici. Naši plavci si ve velké konkurenci zlepšovali osobní časy a ladili formu před
blížícími se kvalifikačními závody na Letní MČR.
Mezi nejlepší plavce nit musíme výkony Jana
celého závodu musíme Líma, Johanky Rábové,
zařadit skvělého K. Balona Kristýnky Dvořákové
a L. Bešíkovou, medailisty a Simči Vavrikové, kteří
z MČR. Svými výkony pro- skončili těsně pod stupni
kazují slušnou formu, ale vítězů, ačkoliv plavali se
ta bude vrcholit až v červ- starší kategorií. Jako velnu na Mistrovství ČR! mi dobré hodnotíme také
Kristián Balon dokázal výkony Jana Procházky,
pětkrát zvítězit a jednou Matěje a Míchala Proskončil stříbrný, Lenka vazníka, Jakuba Řimnáče
zvítězila čtyřikrát a jed- a Simony Halvátové.
nou skončila druhá. ZmíJiří Karas

Aikidu se věnuje více mladých

Minulý víkend se v Žatci uskutečnil další z řady
seminářů věnovaných bojovému umění Aikido.
Dva učitelé, Roman Stoklasa z Trutnova a Pavel
Munzar z Hradce Králové, do Žatce jezdí celkem
pravidelně.
„Tréninky jsem zaměřil se vzdáleností, já ale prevíce pro začátečníky, ne- feruji boj holýma rukaboť se jich na žíněnkách ma,“ prozradil Munzar.
sešlo více než pokročiNábor v této sezóně
lých. Snažil jsem se jim se Žatečanům obzvláště
poradit si se základními povedl, hlavně spousta
principy a přidal jsem mladých se začala aikidu
některé oblíbené páky,“ věnovat. V nadcházejířekl Stoklasa.
cí sezóně bude žatecké
Jeden z tréninků byl vě- aikido slavit již 20 let
nován i boji se zbraněmi, od svého založení.
konkrétně s dřevěnou tyčí
Žatečtí aikidisté i tímto
nazvanou Jo.
velmi děkují svému měs„Zbraně jsou v aikidu tu za jejich pravidelnou
velmi důležité, kvůli práci finanční podporu.
s načasováním a hlavně
www.aikido-zatec.cz
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Vízner vybojoval dvakrát
třetí místo v Chomutově

Poslední krajský bodovací turnaj mladých stolních
tenistů v kategorii dorostenců se hrál v sobotu
v Chomutově v herně Baníku Březenecká.
Sever Žatec reprezen- 3. místo a stejné umístění
toval tentokrát jen Jir- si zopakoval ve dvouhře,
ka Vízner. V poli třiceti když dokázal porazit dozávodníku se dokázal mácího favorita Malého
prosadit. S teplickým po dramatickém průběhu
Čápem obsadil ve čtyřhře utkání 3:2. 
(js)

Drda se uvedl výhrou K.O.

Žatecká defenziva v utkání s Litoměřicemi sice ze hry branku neinkasovala, ale dva obdržené
góly z přímých kopů připravily domácí o vítězství. Po remíze 2:2 prohráli i penaltový rozstřel.

Poločasový výkon na výhru nestačil
Dvě utkání s mužstvy sousedního okresu, která jsou
na 3. a 2. místě divizní tabulky, sehráli během týdne
fotbalisté Žatce. Po zisku jediného bodu zůstávají
na posledním místě tabulky.
n Žatec – Litoměřice přihrávky vyrovnal Hass2:3 po PK (1:0)
man. O dalším bodu rozFavorizovaní hosté hodovaly pokutové kopy.
První penaltu promězačali lépe, ale pak se
hra vyrovnala a Slavoj nil nejlepší hráč utkání
v poločase vedl zásluhou Bednář, ale svého kapibranky Bešíka po spolu- tána už nedokázali nápráci s P. Klincem. Hos- sledovat Bešík, Klíma ani
tům stačily ve druhé části A. Hynek, jejichž střely
na otočení průběžného k levé tyči vždy zlikvidoval
stavu tři minuty a dva brankář Pechatý. A protrestné kopy! Z prvního tože hosté už všechny tři
vyrovnal bývalý hráč Žatce první pokusy využili, odStožický a po jeho druhém vážejí si ještě bod navíc.
Branky: 14. Bešík, 76.
kopu, který brankář vyrazil, využil chyby A. Hynka Hassman – 69. a 90. (PK)
k dorážce Tichý. Naštěstí Stožický, 71. Tichý. Sudí
pro domácí brzy unikl Janeček, ŽK 2:3, 200
střídající Lesniak, z jehož diváků

Slavoj: Šereda – Klačar, A. Hynek, Bednář,
Bešík – V. Hynek (56.
Hassman), Vlk, Houštecký (75. J. Hynek), Rikalo
(46. Sýs), Tretyak (63.
Lesniak) – P. Klinec (81.
Klíma)
n Lovosice – Žatec 2:0
(1:0)
Domácí z řady šancí
využili jen dvě v závěrech
poločasů.
Branky: 37. Novotný,
90. Hanich, ŽK 2:4, ČK:
0:1 (68. Hynek J.), rozhodčí Vitner
Další utkání sehraje
Žatec u Ohře v neděli 5.
dubna od 16.30, kdy hostí
LoKo Chomutov a pak
19. 4. v 17 hodin přivítá
Motorlet Praha. (jak)

Nebývalá smůla v divizi se drží kuželkářů Lokomotivy Žatec A i na jaře. Jelikož přezimovali v tabulce
s pouhými dvěma body na posledním 13. místě,
nastupovali bez posil do odvet s vědomím, že by je
mohl v soutěži udržet jen zázrak. Podle současného
stavu ve vyšších soutěžích by totiž mohly sestupovat
až 4 celky, ovšem za předpokladu, že se všechny
oprávněné týmy přihlásí i do dalšího ročníku.
Přesto Žatečtí bojují k vítězství 5:3, místo
statečně v každém utkání, toho získali pouze bod
ač jim paní Štěstěna příliš za remízu 4:4. Podobně
nepřeje. Na jaře uhráli prohráli několik utkání
již 6 bodů, což je v této doslova jen mimořádným
fázi soutěže lichotivé 10. výkonem protihráče či
místo tabulky. Několik spíš výpadkem některého
utkání však prohráli do- ze šesti hráčů Lokomotislova jen o několik málo vy. Tomu se však nevyhne
kuželek. Nejsmolovatější žádné družstvo. Žatec
byl zápas doma s Ús- mající v sestavě polovinu
tím, v němž sice vyhráli žen, hraje prakticky bez
Žatečané na zápasy 4:2, střídání, v nouzi nejvyšší
ale po součtu všech ku- je připraven z B týmu
želek na konci utkání, víc než 70letý Rudolf
což je 1200 hodů(!), jim Hofmann nejstarší.
chyběla jediná kuželka
Divizi tak hrají Antonín

Čaboun, v divizním žebříčku na 14. místě, stále
se lepšící Šárka Uhlíková
je 42., jen o 3 místa za ní
je 45. kapitán Jiří Jarolím,
na 54. místě je Zdeněk
Ptáček starší, na konci
šesté desítky pak Iveta
Ptáčková a Eva Chotová.
Obětavě hrají nejen doma,
ale také jezdí na kuželny
soupeřů až do Libereckého a Středočeského kraje.
Přitom sami udržují při
životě stařičkou kuželnu
za Střelnicí, kde se jim jen
letos na jaře dvakrát tak
porouchaly automaty, že
dvě utkání se dohrávala
v náhradním termínu.
Do konce soutěže zbývají
poslední dva zápasy, Žatec jede do Nového Boru
a na závěr doma hostí 18.
dubna Trnovany.  (jak)

Ve sportovní hale na Pankráci se 15. 3. konala liga
C.M.T.A. (Czech muay-thai asociacion), která se
započítává do amatérského Mistrovství ČR.
Pod vedením „khru“ rozhodčí zvedl vítěznou
Romana Šifaldy se zú- ruku žateckému Kolertočastnili 3 dorostenečtí vi. Nejlépe si vedl Vojta
G-Titáni: zkušený Míra Drda, který nastoupil
Svoboda, Lukáš Kolert do svého prvního plno
a b e n j a m í n e k Vo j t a k o n t a k t n í h o z á p a s u
Drda, kterému se pa- a ve 3. kole porazil Daradoxně dařilo nejlé- niela Máje z Teplic K.O.!
pe. Svoboda v kategorii
„Jako trenér mám dvojdo 57 kg proti zkušené- násobnou radost, jednak
mu R. Štádlerovi z Tik z dobrých výsledků, ale
Tak Rokycany (bratr mi- především z toho, že Gstra světa a zápasníka -Titánům vyrůstá mladá
MMA) po bojovném krev oddílu“ řekl spokovýkonu těsně prohrál jený trenér Roman Šina body. Dobře si vedl falda. „Děkujeme městu
už zkušený Kolert proti Žatec a Ústeckému kraji
Lechko Olegovi, který za finanční podporu mlás ním bojoval ve váze deže,“ dodal promotér Gdo 63,5 kg, i když Lukáš -Titánů Honza Greisiger.
neváží ani 59 kg. Přesto
(lb)

Lokomotiva táhne na jaře lépe

Po boji je zachycen v rohu Lukáš Kolert s trenérem
Romanem Šifaldou.

Závěrečné body domácím

Ve 24. kole divize nastupovali kuželkáři Žatce
v Jablonce n. N. , kde nikdo z nich dosud nehrál.
Na čtyřdráze předvedli solidní výkon, ale na 3.
tým tabulky to nestačilo, když domácí zisku bodů
rozhodli až v posledních hodech.
Čaboun hrál výborně ková a Jarolím ztráceli
a vybojoval první bod. 5 kuželek. Šance na reI Chotová se držela, ale mízu žila, neboť domácí
domácí srovnali na 1:1 znervozněli. Přesto jim
a vedli o 1 kuželku. vyšla dorážka a tak přeV další čtveřici nastou- kvapení nedopustili.
pili manželé Ptáčko- n Jablonec - Žatec 6:2
vi. Před poslední sérií (2628:2514 )
Čaboun 452, Chotová
byl stav 2:2 a domácí
navýšili vedení na 62 393, Ptáčková 400, Ptákuželek. V závěrečné ček 419, Uhlíková 417,
rundě v polovině Uhlí- Jarolím 433.
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