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Nejmladší
slavili Den
Země

Celostátní finále se konalo v Žatci

7

Chmelfest
2015 nabízí
bohatý program
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Greisiger
získal pás SP
v Rakousku

Jednalo se
o složení rady

Zastupitelstvo města Žatce,
které mělo plánované zasedání
na 13. května, bylo nakonec svoláno o týden dříve, tj. na včerejšek 6.5., ale po redakční uzávěrce
tohoto vydání ŽZ č.8. Proto dnes
nemůžeme informovat o výsledcích závažného jednání, přestože
se mimo jiné jednalo o volbě
členů Rady města Žatce.
Tato situace vznikla po rezignaci na funkci člena rady podané
v průběhu jednání rady města
dne 23. 4. 2015 - Jany Novákové,
Mgr. Miroslava Jana Šramoty
a JUDr. Karla Krčmárika. O výsledcích včerejšího jednání zastupitelstva budeme informovat
v nejbližším vydání Žateckého
zpravodaje 21. května.

a chmelového skřítka Hopa.
V kategorii A zvítězil Jan
Koška z Českých Budějovic,
v kategorii B Tomáš Veselý
z Prahy. V kategorii C stanul
na prvním místě Pavel Hronek
z Českých Budějovic. Za Žatec
se poprvé na stupně vítězů,
na 3. místo, probojoval Lukáš
Moravec, a to v kategorii B.
Hlavní cenu Playstation 4 si
odnesl Tomáš Veselý z Prahy.
(mm)

Foto Jaroslav Kubíček
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Mažoretky
čeká soutěž
v Žatci

Město Žatec bylo o víkendu 24. – 26. 4. dějištěm klání „hackerů“, jak skupinu finalistů soutěže pojmenovali místní fanoušci.
V pátek dorazilo do Žatce 65 dětí a porotci ze všech koutů republiky, aby změřily své schopnosti, jak individuálně, tak i v týmu.
Celkem byly 3 soutěžní kategorie s různou věkovou kategorií.
Realizátoři soutěže TIB o. s.
Samotná soutěž probíhala
Praha ve spolupráci se SELLI v sobotu, a až v pozdních
s.r.o. Žatec, městem Žatec, hodinách bylo jasné, kdo si
Obchodní akademií Žatec odnese vzácný kov a hoda řady sponzorů připravili všem notné věcné dary. Samotné
perfektní prostředí a zázemí předání ocenění se uskutečnilo
s bohatým kulturním progra- v neděli za účasti starostky
mem spjatým s historií chmelu. města Mgr. Z. Hamousové

Prostor u zimoviště labutí u Ohře v sousedství fotbalového stadionu FK Slavoj Žatec a přilehlé komunikace doznaly v těchto
dnech značné změny. Před dokončením je investiční akce s vybudováním asfaltového parkoviště a prodloužení dalšího úseku
cyklostezky na pravém břehu řeky.
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Školáci pozorovali ptactvo v parku
Procházku pro žáky 4. a 5.
tříd 5. ZŠ Jižní pod vedením
Mgr. Jany Glogarové, připravil
na 24. 4. Městský úřad Žatec,
Stavební a vyvlastňovací úřad,
životní prostředí ve spolupráci
s Milanem Tichaiem z ornitologického spolku R.O.S. Fénix.
Vycházka měla studentům přiblížit život volně žijícího ptactva,
umožnit jim pohled do jejich
hnízd a aktivně děti zapojit při
hledání ptačích obydlí. Akce
byla pořádána jako doprovodná v rámci Mezinárodního dne
Země.
Do parku pod nemocnicí bylo
v březnu letošního roku instalováno na 20 nových budek pro
sýkory, vrabce, špačky, brhlíky,
rehky či lejsky, do kterých bylo
dětem umožněno nahlédnout
a pozorovat, jak si jednotlivé

druhy hnízdo staví, ale i v několika případech jsme společně
měli štěstí vidět i sýkoru koňadru
přímo na vajíčkách. Každá třída
si přidělené budky označila barevným puntíkem a napřesrok
je mohou společně zkontrolovat.
Studenti nahlédli, jak hnízda
vypadají, jaký je rozdíl mezi budkou a krmítkem, a také na vlastní
oči a uši mohli pozorovat, které
druhy ptactva v parku lze potkat.
Nasloucháním a bystřejším očím
neunikl např. lejsek černohlavý,
rehek zahradní, holub hřivnáč,
sýkora koňadra a modřinka,
šoupálek krátkoprstý, kos černý,
brhlík lesní, budníček lesní či
pěnkava obecná.
Mnohokrát děkujeme rakovnickému spolku za spolupráci
a budeme se těšit na další společná setkání.
SÚ, ŽP

Český pohár štafet v orientačním běhu, zařazený do světového
rankingu WRE, uskuteční jednu
ze tří disciplin v Žatci. Pořádající
oddíl OB Kotlářka sem zařadil
disciplinu sprint, která se připravuje na 30. května odpoledne.
Je součástí ČP štafet v blízkosti
obce Kroučová na Rakovnicku,
které se tam uskuteční 30.
a 31.5. v dopoledních hodinách.
Centrum odpoledního sprintu
se zahájením 30.5. v 16 hodin
bude v okolí haly TJ Sever Žatec,
prostor závodu ale zahrnuje také
celé historické jádro města.
Prezentace závodníků v centru
závodů probíhá do 15.30 hodin.
Start závodu je intervalový, první

běžci vyběhnou v 16.00, poslední
potom přibližně v 18 hodin.
Vyhlášení nejlepších se očekává
v 18.30. Startují jak nejlepší orientační běžci v ČR, tak i několik
zahraničních závodníků.
Očekává se také účast i mnoha
dětí, dorostu a veteránů. Závod
je vhodný také pro začátečníky,
pro něž je připravena kategorie
P (je možné se dohlásit na místě). Délky tratí jsou přibližně
1,5 - 3 km.
Webové stránky závodu:
http://obkotlarka.cz/zavody/
sprint-zatec
Kontaktní osoba: Ondřej Pospíšil, posp.ondra@gmail.com,
+420 603 938 617

Orientační běh je šancí pro každého

Dopravní omezení na náměstí
Rekonstrukce kanalizace
v ulici Branka, která začala již
v dubnu, si od pondělí vyžádá
dopravní omezení v prostoru
náměstí Svobody v Žatci.
Při postupu stavebních prací je
nutné v termínu od 11. 5. do 30.
6. 2015 uzavřít komunikaci
na náměstí Svobody v prostoru
křížení s ulicí Branka (u Hošťálkova domu). Výjezd z náměstí
od radnice do ulice třída Obrán-

ců míru proto bude dopravním
značením veden propojovací
komunikací mezi „šachovnicí“
a středovým ostrůvkem u morového sloupu a dále zobousměrněnou komunikací podél
středového ostrůvku.
Po dobu uzavírky, která si vyžádá změnu dopravního režimu
v prostoru náměstí Svobody, je
také nutné počítat s omezením
možnosti parkování.

Pokud vlastníte vozidlo, které
je v Centrálním registru silničních vozidel pouze odhlášeno
předchozím provozovatelem
(odhláška, polopřevod), musíte
nejpozději do 30.06.2015 podat
na odbor dopravy a silničního
hospodářství žádost o zápis
vlastníka a provozovatele do registru silničních vozidel. Pokud
nebude žádost podána, vozidlo
administrativně zanikne a již
nepůjde přihlásit a provozovat
na pozemních komunikacích.
K žádosti je nutno předlo-

žit doklad totožnosti, doklady
od vozidla, protokol o evidenční kontrole, protokol o platné
technické prohlídce a doklad
o pojištění vozidla. Abyste se
vyhnuly frontám a stresu před
prázdninami, doporučujeme
s podáním žádosti neotálet a vše
vyřídit v klidu a včas. K vyřízení
žádosti je možno využít také pracovní soboty dne 16. května a 6.
června od 08.00 hod. do 12.00
hod.
Jiří Dobruský,
vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství

poradenství v řešení situace
po úrazu, objektivního posouzení výše již vyplaceného odškodného, posouzení lékařských
posudků a bodového ohodnocení, nezávislé lékařské konzultace
se znalcem z oboru, v případě
nutnosti zprostředkované zastoupení poškozeného ve sporu
s pojišťovnou.
Garantem projektu jsou právní
specialisté na náhradu škody
a posudkoví lékaři. Spolupracujeme s Centry pro zdravotně
postižené.
za Projekt pomoci po těžkém
úrazu: Ing. Jan Malík,
tel.: 723 203 036,
jan.malik@volny.cz,
www.nahradaskody.net
Je důležité vědět, že:
Náhradu škody na zdraví platí
vždy pojišťovna zaměstnavatele
nebo pojišťovna, s kterou sjednal
povinné ručení viník nehody
(nejedná se tedy o zdravotní
pojišťovnu, jak je patrno z kon-

textu). Na vyplacení náhrady
nemá vliv, zda poškozený měl
v době úrazu sjednánu úrazovou
nebo životní pojistku. Spolujezdci viníka nehody (včetně
rodinných příslušníků) mají
plný nárok na náhradu škody
na zdraví, ale viníka se jejich
nárok po finanční stránce nikterak nedotkne. V případech, kdy
auto viníka není pojištěno, nebo
když viník ujede z místa nehody, dostane poškozený finanční
náhradu za zdravotní postižení,
a to z garančního fondu České
kanceláře pojistitelů. Nárok
na odškodnění má i chodec,
který sám způsobí dopravní
nehodu, když vstoupí do vozovky, bude mu však zohledněna
případná spoluvina, nicméně
má nárok alespoň na částečné
plnění. Na výši plnění má u autonehody vliv skutečnost, zda
poškozený použil před úrazem
bezpečnostní pásy.

Pozor na polopřevody, hrozí
vyřazení auta z provozu!

Projekt pomoci po vážném úrazu
Stává se to. Nečekaný pracovní úraz či dopravní nehoda omezí
zdravotní stav našich blízkých. Automobil či motocykl viníka
způsobí vážnou újmu na zdraví a dotyčný nemusí být ani řidič,
ale třeba jen chodec, aby se ocitl v nezáviděníhodné situaci.
Jak můžeme v takové situaci
Proto vznikl projekt Amadeo pomoci? Je vhodné, abychom Projekt pomoci po těžkém úrazu.
pojišťovně sami zohlednili veške- Nabízené bezplatné konzultace
ré důsledky nehody - trvalé ná- jsou určeny především lidem
sledky, bolestné, újmu na zdraví, s trvalými následky nebo v inpsychickou újmu, ušlý zisk, validním důchodu:
náklady na léčení a léky, rehabi- - po těžkém pracovním úrazu
litaci a v neposlední řadě ztížení - po nezaviněné autohavárii,
společenského uplatnění, tedy
(také jako chodec či cyklista
naše znevýhodnění v budoucím
nebo účastník MHD)
životě se zdravotními následky. - při pochybení lékařů a zdraNáhradu lze požadovat 2 až
votnických zařízení při po4 roky zpětně po úrazu, tedy
skytování léčebné péče
od roku 2010.
- u těžkých úrazů žáků a stuVětšina poškozených neví,
dentů ve škole
že má zpravidla nárok na vět- - škoda způsobená fyzickou
ší odškodné, než pojišťovna
osobou či zvířetem
přiznala a především, že je lze - finanční pomoc pozůstalým
čerpat dodatečně. Mylně se
poškozených
také většina z nás domnívá,
Nepřehlédnutelnou výhodou
že bez předchozího úrazového této nabídky je skutečnost, že
pojištění nemůžeme žádat nic. veškeré konzultace jsou poskyNení to tak.
továny bezplatně a zahrnují:
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EFT techniky emoční svobody
Zajímavou přednášku uspořádala Městská knihovna Žatec
ve středu 29. dubna. Přednášející Iveta Fischerová, terapeut
energetické psychologie a EFT,
představila metodu EFT, která
je spojením prvků klasické
čínské medicíny a psychologie.
Pracuje s emocemi a energií
a poklepáváním na zakončení
některých meridiánových drah.
Přiblížila, jak metoda funguje,
pro koho je terapie vhodná, jak

Kdy vyjde Žatecký
zpravodaj

probíhá a jaké problémy může
vyřešit. Může například zbavit
strachů, fobií, alergií, depresí,
fyzických i psychických potíží,
bolestí, nízkého sebevědomí,
poruch učení nebo závislostí.
Další možnost seznámit se
s technikami emoční svobody
budou mít čtenáři a veřejnost
ve středu 27.5.2 od 16.00
hodin v přednáškovém sálku
knihovny.
(mkž)

Další číslo (č.9/2015) vyjde
ve čtvrtek 21. května, číslo 10
pak 4. června.
Uzávěrka je jako vždy týden
před uvedeným termínem.

Zastupitelstvo
města

se sešlo ke svému 4. jednání
ve středu 6. května, další jednání je podle předchozího plánu naplánováno na 24. června
2015 v 18.00 hodin ve velkém
zasedacím sále v patře radnice.

Mimořádný
úřední den

Den Země slavili opět na zemědělské škole
Den Země se každoročně koná 22. dubna. Tento svátek je
ovlivněn původními dny, které se konaly při oslavách jarní
rovnodennosti, 21. března, a oslavovaly příchod jara. V moderním pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek, upozorňující
lidi na dopady ničení životního prostředí, a rozvíjející diskuzi
o možných cestách řešení.
Na naší škole OA a SOŠ země- noviště o vhodné potravě pro
dělské a ekologické v Žatci jsme zvířátka a nové stanoviště věsvátek oslavili v pátek 24.4. Opět nované výrobě piva a podstatě
jako každý rok se na přípravách výroby medu.
podíleli studenti s pomocí vyuV několika vstupech byla ukázčujících. Třídy 2.A, 2.E a 3.A si ka výcviku záchranářských psů
připravily 8 stanovišť, například Heleny Šabatové se svým týmem
sázení rostlin, prohlídka zvířátek záchranářů. Druhou ukázkou byl
našeho zookoutku ve venkovním zajímavého sport - mushering
altánku, poznávání ovocných zajištěný Lukášem a Veronikou
stromů a ovoce, poučné sta- Klímovými se svým týmem –

Sibirien husky team Liběšice
– Žatec. Pro milovníky koní,
byly zážitkem ukázky parkuru,
kde se předvedli koně z Tasova.
Vše bylo doplněno zemědělskou
technikou a hlavně vydařeným
slunečním počasím.
Akce, kterou navštívilo cca
500 dětí z mateřských školek
a z tříd 1. stupně ZŠ, se dětem
moc líbila. Děkujeme za finanční
podporu města Žatec, díky kterému jsme mohli udělit dětem
diplomy, odměnit je sladkou
odměnou a připravit stanoviště.
Ing. Andrea Rábová

Dne 16.05.2015 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.

Prodej ztrát
a nálezů

O úřední sobotu dne
16.05.2015 bude proveden bazarový prodej ztrát a nálezů
Města Žatec. Odprodej ztrát
a nálezů bude zahájen od 08:00
hod. a bude umístěn ve vestibulu
radnice.
Sdělujeme, že se jedná o bazarový prodej a veškeré věci
jsou opotřebované. Prodávána
budou jízdní kola, benzínová
sekačka na trávu, rybářské pruty
s navijáky, motocykl zn. Jawa,
4 ks alu disků vč. pneu.
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Nadace Terezy Maxové dětem! Podpořila
sociální služby v Žatci a v Podbořanech
Sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi v Žatci a v Podbořanech se těší podpoře Nadace Terezy Maxové dětem!
Nositelem projektu je Oblastní
charita Most. Projekt přispívá
k rozvoji vzdělávání, sociálnímu
začleňování a prevenci sociálně
patologických jevů. Projektem
realizujeme aktivity soc. služby pro rodiny s dětmi, čímž
přispíváme ke kontinuálnímu
rozvoji a zvyšování kvality. Prostřednictvím nabízených aktivit
navazujeme kontakt s uživateli,
usilujeme
o sociální
začlenění
a pozitivní
změnu v životním způsobu rodin,
dětí a mládeže, které

se ocitly v nepříznivé sociální
situaci, poskytujeme informace, odbornou pomoc, podporu
a předcházíme tak jejich sociálnímu vyloučení. Projekt
vytváří hmotnou infrastrukturu
pro upevnění stávající nabídky
soc. služeb v Žatci a v Podbořanech, čímž přispívá k jejich
zefektivnění.
Realizátor projektu je vedoucí
útvaru rozvojových programů
a investic Mgr. Karolína Wankovská DiS, Oblastní charita
Most

Cestopis Napříč Afrikou
Městská knihovna Žatec připravila na středu 13. května
od 17 hodin v přednáškovém
sále centrální knihovny (přízemí knihovny náměstí Svobody
52) další z cyklu cestopisných
přednášek. Cestovatelé Andrea
Kaucká a René Bauer vezmou
návštěvníky přednášky na dobrodružnou cestu Napříč Afrikou.
Přeplaví se do Tuniska a budou
pokračovat po východním pobřeží. Nevynechají ani svobodnou

Libyi nebo strašidelný Súdán.
Potkají „cmrdnuté“ Mursi, nebude chybět ani trochu adrenalinu při shánění nafty daleko
od města, dopraví se k jezeru
Turkana a na oběd zajdou k domorodcům. Vstupenky je možné
zakoupit v předprodeji v knihovně nebo na místě před konáním
akce. Bližší informace získáte
na všech odděleních knihovny
nebo na tel. 415710203. Vstupné
30 Kč. Srdečně Vás zveme. (mkž)

Mažoretky mají dostaveníčko v Žatci

Oblastní kolo Národního šampionátu mažoretek, které pořádá
Městské divadlo Žatec a Svaz mažoretek ČR, se uskuteční 8.
května v Žatci za předpokládané účasti až 35 souborů mažoretek
ze širokého okolí města Žatec.
Program:
17,00 - 17,15 hod - vyhlá9,00 – 9,30 hod - průvod šení výsledků
městem od Letního kina
Abde a Sharlota zazpívají masměrem na náměstí Svobo- žoretkám i příchozím divákům
dy, kde se uskuteční slavV rámci Národního šampionánostní zahájení starostkou tu Mažoretek vystoupí v pátek 8.
města Zdeňkou Hamouso- května v žateckém Letním kině
vou.
oblíbená dvojice Abde a Sharo9,45 - 10,45 hod - 1.část la. Tato dvojice si díky písním
soutěže „Pochodové defilé“( Maximum, Do rána, Poslední
Náměstí svobody)
nebo Crazy získala oblibu ze13,30 – 16,30 hod - 2.část jména u mladých posluchačů.
soutěže „Pódiové formace“ Pravidelně vystupují po disko(Letní kino)
tékách a hudebních klubech.
16,30 - 17,00 hod - Koncert Jejich tvorba se také pravidelně
Abde a Sharlota (Letní kino) objevuje v rádiích a televizích.

V rámci projektu Sedmikráska, CZ.1.07/1.1.00/53.0011
absolvovali žáci 5.–9. třídy
ZŠ Měcholupy přednášku
o zdravé výživě. Nejen, že
se seznámili s teorií zdravé
výživy, ale dostali také možnost prakticky si vyzkoušet,
jak je příprava takové stravy
jednoduchá. V učebně proběhla přednáška o vhodnosti
potravin a ve cvičné kuchyňce
4

si pak žáci připravili pomazánku z hlívy ústřičné a zapečené
papriky s tvarohem a sýrem.
V odpoledních hodinách byly
proškoleny i paní kuchařky ze
školní jídelny, už se těšíme, co
dobrého a zdravého pro nás
v jídelně připraví. Děkujeme
lektorům Sedmikrásky za perfektní a poučnou akci.
Mgr. Helena Gondeková,
ZŠ Měcholupy

Foto Jaroslav Kubíček

Zdravé vaření ve škole

Na snímku je jeden z nejmladších souborů z minulých šampionátů
mažoretek v Žatci.

Regionální muzeum K. A. Polánka

Inzerce
n Zahradnictví Cinke s.r.o.,
Arbesova 1405 – prodejna (pod
Nádražními schody), nabízí pelargonie i jiné balkonové květiny
a další zahradnické potřeby. Tel.:
415 710 026.
n Prodám byt 1+1, os.vl,
po rekonstrukci, ul. Svatováclavská, Žatec. Dále chatu se
zahradou, os. vl. 405 m2 Postoloprty-Draguš. Dohodou. Tel.:
775 486 966.
n Pronajmu byt 2+1. 68 m2,
v 1. patře cihlového domu, v ul.
Pražská. Více informací na tel.:
725 571 759
n Prodám byt 2+1 v os. vlastnictví, ul. Černobýla, Žatec. Cena
620.000 Kč. Tel.: 721 538 085.

Férová snídaně NaZemi

SOBOTA 9. května 2015
v KLÁŠTERNÍ ZAHRADĚ
od 10.00 hod.
Férová snídaně NaZemi je
happening – piknik na oslavu
Světového dne pro fair trade.
Je to senzační příležitost strávit
příjemné dopoledne s kamarády,
rodinou nebo sousedy a podpořit
myšlenku fair trade a odpovědné
spotřeby obecně. Doneste si fairtradové, bio nebo lokální dobroty
a posnídejte taky!

Hlavní budova – Husova ul. 678:

tel.: 608 200 697, E-mail: rmz@muzeumzatec.cz
Výstavy:
n „ČLOVÍČEK BADATEL ANEB CO VŠECHNO DOKÁŽEME“: probíhá do 31. 5. Výstava
keramických a jiných prací dětí z Mateřské školy speciální v Žatci.
n „OPRÁSKI SČESKÍ HISTORJE 20. STOLETÍ“: 7. 5. – 30. 8. Výstava představuje návštěvníkům
29 stripů z populární, obdivované i zatracované komiksové série Opráski sčeskí historje od autora
skrývajícího se pod přezdívkou Jaz. Vernisáž s účastí samotného autora 7. května od 17 hodin.

Křížova vila – Zeyerova ul. 344:

tel.: 774 192 414, 415 710 389, E-mail: vilakriz@muzeumzatec.cz
Výstavy:
n „CO MĚ CVRRRRRRRRRRRRNKLO DO NOSU NEJEN NA ŽATECKU“: probíhá do 17. 5.
Výstava akademického malíře, grafika a ilustrátora Ladislava Hojného. Jeho kresby zachycují mizející
venkov nejen na Žatecku.
n „PŘIJĎTE SI ZAPAŘIT ANEB POČÁTKY OSOBNÍCH POČÍTAČŮ U NÁS“: 22. 5. – 23. 8.
Interaktivní výstava historických počítačů, která zachycuje historii výpočetní techniky od počátků
po polovinu 90. let 20. století. Součástí výstavy je „pařanské doupě“ s historickými i moderními PC
s více jak 400 hrami. Vernisáž v pátek 22. května od 18:00 v rámci Muzejní noci.
Ostatní:
n Muzejní noc: 22. května 2015 od 17:00 – 22:00 více na www.muzeumzatec.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). O svátcích a 31. 12. jsou obě budovy muzea uzavřeny.

SIMPLY CLEVER

Bublina zná výherce

K výstavě Mýdlová bublina
vyhlásilo Regionální muzeum
v Žatci soutěž o nejpřesnější odhad váhy celé sbírky mýdel Marty
Slováčkové z Bratřejova u Vizovic.
Po jejím skončení v pondělí 27.
dubna byla soutěž vyhodnocena.
Pět soutěžících tipovalo 250 kg.
Skutečná váha je o pouhých
2,3 kg nižší. Výherce soutěže
Veroniku Hášovou, Anetku
Blumertovou, Tomáše Hrdinu,
Barboru Šátavovou a Enisku
Ali budeme kontaktovat, ceny
jsou k vyzvednutí v hlavní budově muzea. Všem gratulujeme!
Pracovníci RM Žatec

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 –

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

ÌÌ příprava na TK a emise

Autostop, s. r. o.

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

Rozloučení
Zesnulí 14.4. - 28.4.2015
Květuše Főldešiová
58
Jiřina Matajová
80
Marie Pastorková
90
Josef Hofmann
76
Věra Elznicová
86
Josef Šeps
82
Otta Tejral
68
Vladimír Ponikelský
92
Marta Hampejsová
86
Karel Kotek
72
Josef Babák
90
Vojtěch Kanči
58
Hildegarda Špalková
87
Emil Jursa
82
Jiří Štros
26

Autorizovaný prodej a servis ŠKODA

let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let

Přední světový výrobce automobilové osvětlovací techniky hledá pro svou pobočku
se sídlem v Žatci vhodné kandidáty na pozice:

OPERÁTOR DO VÝROBY ČI SKLADU (DĚLNICKÁ POZICE)

Zdravotní způsobilost pro práci ve třísměnném provozu Manuální zručnost, spolehlivost
a odpovědnost za výsledky své práce. Výhodou jsou zkušenosti v automobilovém
průmyslu. Není nutné mít speciální vzdělání, pokud jste připraveni naučit se nové věci.
Práce je svým charakterem vhodná jak pro muže, tak pro ženy.
Další pozice a informace na:
Tel: 415 930 183 • E-mail: nabory@koito-czech.cz • www.koito-czech.cz
Na Astře 3001, 438 01 Žatec
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Městské divadlo Žatec

Digitální kino Žatec
9.5. 15:00 / 10.5. 15:00 / 11.5. 17:30 / ZVONILKA A TVOR NETVOR 2D

Animovaný / Dobrodružný / Rodinný / Fantasy / USA/ 2014/ 76 min
Zvonilka a tvor Netvor je dalším ze strhujících dobrodružství Zvonilky a jejích vílích
kamarádek. Veselá a talentovaná víla Chovatelka Fauna věří, že nelze soudit růži podle
trní a že každý živý tvor je v jádru dobrý. A tak se spřátelí se záhadným tvorem, který je
podle prastarých legend známý jako tvor Netvor. Zatímco Zvonilka a její vílí kamarádky
nevědí, co si mají o záhadném zvířeti myslet, strážci Hvězdné roklinky, vílí Skauti, se
rozhodnou magického tvora ulovit dřív, než přivolá na jejich společný domov zkázu..
Režie: Steve Loter. Hrají: Mae Whitman, Lucy Liu, Raven-Symoné, Thomas Lennon,
Anjelica Huston, Jesse McCartney, Timothy Dalton, Pamela Adlon
Vstupné: 80,-

9.5. 20:00 /

NEUTEČEŠ

Horor / Thriller /USA/ 2014/ 100 min/ CZ Titulky / Přístupné od 15 let
Devatenáctiletá Jay se po příjemné chvilce na zadní sedačce auta se sympatickým
mladíkem ocitne svázaná v opuštěné továrně. A mladík ji zpovzdálí opatrně pozoruje.
Čeká na okamžik, kdy se objeví démoni. Na okamžik, kdy to pro něj celé skončí a pro
ni naopak začne. Nekonečná noční můra. Tyto až příliš reálné přízraky jsou součástí
prokletí, které si jeho oběti předávají sexem jako štafetový kolík. A pro Jay původně
slibný večer nakonec skončí tím nejhorším možným způsobem. Její milenec ji uprostřed ulice vyhodí svázanou a polonahou z auta a navíc od něj převzala kletbu spojenou
s pronásledováním a útoky přízraků, které s ní od této chvíle budou na každém kroku.
Režie: David Robert Mitchell. Hrají: Maika Monroe, Keir Gilchrist
Vstupné: 110,-

10.5. 20:00 /

POŘÁD JSEM TO JÁ

11.5. 20:00 /

LE HAVRE – Film s přívlastkem

Drama /USA / 2014/ 99 min / CZ Titulky / Přístupné od 12 let
Alice Howland - harvardská profesorka, nadaná výzkumnice, lektorka, manželka a matka
tří dospělých dětí - si jde ven zaběhat a brzy si uvědomí, že nemá ponětí, jak najít cestu
zpátky domů. Touto cestou chodila roky, ale najednou nic nevypadá povědomě. Je naprosto ztracená. Lékařská diagnóza zní: počátek Alzheimerovy choroby. Alice pomalu
ale nevyhnutelně ztrácí paměť a spojení s realitou, s čímž se musí vypořádat nejen ona,
ale i její rodina. Hrají: Julianne Moore, Alec Baldwin, Kristen Stewart, Kate Bosworth,
Shane McRae
Vstupné: 80,Romantický / Komedie / Drama /Finsko / Francie / Německo/ 2011/ 93 min / CZ Titulky
Příběh sympatického čističe bot, který dávno rezignoval na své umělecké literární
ambice, se odehrává ve francouzském přístavním městě Le Havre. Hlavní hrdina
Marcel Marx žije šťastně ve své čtvrti s milovanou ženou Arlettou, tráví čas ve svém
oblíbeném baru, až do okamžiku, kdy mu osud vrhne do cesty třináctiletého afrického
mladíka na útěku. Marcel se rozhodne zachovat jako správný muž a chlapce uchránit
před policií a následnou deportací.
Režie: Aki Kaurismäki. Hrají: André Wilms, Jean-Pierre Darroussin
Vstupné: 80,-

14.5. 17:30 / 16.5. 15:00 / 17.5. 15:00 /

MALÝ PAN

Loutkový /Česko / Slovensko/ 2014/ 75 min
Malý Pán si žije spokojeně ve svém domečku v Duté hoře. Jeho poklidný život skončí
ve chvíli, kdy se mu zdá sen o tajemném domě, ve kterém najde, co mu schází. Protože
sám nemá pocit, že by mu něco scházelo, rozhodne se přijít té záhadě na kloub. Vydá se
za Prázdnou hlavou, aby mu poradila, kde ten záhadný dům najde. Prázdná hlava však
potřebuje napít jiskřivé vody z jezerního ostrova, bez ní mu nedokáže poradit. A tady
začíná dlouhá cesta Malého Pána, která je místy zábavná, místy nebezpečná a strašidelná
a hlavně zdánlivě nekonečná. Režie: Radek Beran. Hrají:Saša Rašilov nejml., Valérie
Zawadská, Zuzana Bydžovská
Vstupné: 110,-

14.5. 20:00 /

DEJTE MI POKOJ !

Komedie / Francie/ 2014/ 79 min. Francouzská komedie o tom, jak také může skončit
snaha poslechnout si v klidu gramodesku z blešího trhu... V hlavní roli exceluje francouzský komik Christian Clavier, kterého si můžete pamatovat z filmů Co jsme komu
udělali?, Asterix a Obelix a Návštěvníci. Hrají: Carole Bouquet, Christian Clavier, Valérie
Bonneton, Rossy de Palma, Stéphane De Groodt, Sébastien Castro
Vstupné: 110,-

15.5. 17:30 / 16.5. 17:30 / 17.5. 17:30 /
LADÍME 2: ROZSEKÁME VÁS PŘÍMO SVĚTOVĚ

Komedie / Hudební / USA / 2015 / Cz titulky
Mají skvělé hlasy, dokonalá těla (až na výjimky) a jsou královnami zpívání a capella,
takže ve svých vystoupeních nepoužívají hudební nástroje. Celá Amerika jim leží
u nohou a dokonce je ozvou, aby zazpívaly prezidentu Obamovi k naro zeninám. Jenže
stačí drobná technická komplikace, v níž figuruje zpěvačka s příznačnou přezdívkou
Tlustá Amy, bezmocně visící na lanech před Barrackovými zraky částečně tak, jak ji
Bůh stvořil. Z Barden Bellas, dosavadních miláčků země, je najednou ten nejvděčnější
terč. Pokračování rozezpívané komedie Ladíme 2 začíná ve velmi pikantní okamžik.
Hrají: Anna Kendrick, Elizabeth Banks, Brittany Snow, Alexis Knapp Vstupné: 110,-

15.5. 20:00 / 16.5. 20:00 / 17.5. 20:00 / ŠÍLENÝ MAX: ZBĚSILÁ CESTA 3D

Sci-Fi / Akční / Dobrodružný / Thriller / Austrálie/ 2015 / Přístupné od 12 let
Šílený Max, pronásledovaný svou pohnutou minulostí, je přesvědčen, že jediný způsob
jak přežít, je vydat se na osamělou pouť. Narazí však na skupinu prchající pustinou
ve vyzbrojeném obrněném vozidle, v jejímž čele stojí elitní Imperator Furiosa. Citadelu,
odkud prchají, tyranizuje Immortan Joe, kterému kdosi odcizil něco nenahraditelného.
Rozzuřený vojenský vůdce svolá všechny své gangy a ve vysokooktanové silniční válce
nemilosrdně pronásleduje prchající rebely. Hrají: Tom Hardy, Nicholas Hoult, Charlize
Theron, Rosie Huntington-Whiteley 
Vstupné: 130,-

21.5. 17:30 / 22.5. 17:30 / 23.5. 17:30 / 29.5. 17:30 /

ZEMĚ ZÍTŘKA

Sci-Fi / Mysteriózní /USA/ 2015 / CZ dabing. Někdejší dětský génius Frank (George
Clooney), který je znechucen rozčarováním nad okolním světem, a chytrá, optimistická teenagerka Casey (Britt Robertson), překypující vědeckou zvědavostí, se vydávají
na nebezpečnou pouť ve snaze odhalit tajemství záhadného místa, ukrývajícího se kdesi
v čase i prostoru, které je známé pouze jako „Tomorrowland“. To, co musejí podstoupit,
aby se tam dostali, změní navždy celý svět - a také je samotné. Režie: Brad Bird. Hrají:
George Clooney, Judy Greer, Britt Robertson, Kathryn Hahn
Vstupné: 140,-

www.divadlozatec.cz
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13.5.
ČTYŘLÍSTEK V POHÁDCE
10:00 a 14:00
Představení pro děti – předplatné skupiny E,M a mimo předplatné
Divadlo D5 uvede pro naše nejen nejmenší diváky divadelní představení Čtyřlístek v pohádce v úžasných kulisách a dokáže, že Čtyřlístek
umí i zpívat!
Délka představení: 1 hodina. Vstupné: 45 ,- Kč www.divadlod5.cz
13.5.
JEŠTĚ ŽE NEJSEM KAT – Vlastimil VONDRUŠKA 19:00
Činohra - mimo předplatné
DIVADLO AGNEZ z České Lípy v příběhu o lásce s detektivní zápletkou z českolipské katovny v XVI. století.
Petr, student vyloučený z bohosloveckého semináře, se má stát katem.
Protože však nemá o takové práci ani ponětí, ujímá se jeho „výchovy“
katovka Magdalena. Úsměvný styl hry podtrhují písně P. Traxlera,
příběh je napsán na základě autentických pramenů regionu.
Délka představení: 1 hodina bez přestávky
Vstupné: 130,- Kč www.divadlo-agnez-ceska-lipa.cz
19.5.
HOŘÍ MÁ PANENKO !
19:00
Činohra – předplatné skupiny A i mimo předplatné
Komedie na motivy slavného filmu pánů Miloše Formana, Jaroslava
Papouška a Ivana Passera, který v 60. letech pobouřil nejen většinu
hasičů, úředníků a politiků, ale i všechny, kteří se v něm poznali. Film,
který byl v roce 1968 zakázán a v roce 1969 nominován na Oscara,
je pořád stejně aktuální jako před 47 lety. Se svolením autorů uvede
Docela velké divadlo z Litvínova v produkci agentury Green Production
divadelní podobu tohoto filmu.
V režii Jurije Galina účinkují v hlavních rolích Pavel Nový, David Suchařípa, Josef Náhlovský, Jana Galinová a celé Docela velké divadlo.
Délka představení: cca 130 minut včetně přestávky

Změna v programu divadla a kina
Způsobilo ji natáčení Televize Šlágr

Důvodem změny v programu žateckého dovadla a kina je zájem
Televize Šlágr natočit v Žatci pořad Československá Zlatá Hitparáda. Účastní se jí vítězové dalšího kola tohoto pořadu. Zatím jediné
potvrzené jméno je oblíbená dvojice DUO JAMAHA.
Natáčení bude probíhat v úterý 12. května v budově žateckého
divadla. Lístky budou na tento pořad v prodeji až v den konání akce.
Info o pořadech a televizi najdete na: http://www.slagrtv.cz.
Z tohoto důvodu bude také nutná změna v programu kina. Filmy,
které měly být promítány tento den, budou nasazeny již v pondělí
11.5., kdy mělo být původně volno.
Pondělí 11.5. 17.30 – Zvonilka a tvor Netvor a 20.00 – Le Havre
Úterý 12.5. 17.30 – 20.30 – natáčení pořadu TV Šlágr
www.divadlozatec.cz

Opráski sčeskí historje 20. století

Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci ve spolupráci s Národním muzeem v Praze připravuje výstavu Opráski sčeskí historje
20. století, která představí 29 stripů z populární, obdivované, ale
i zatracované komiksové série Opráski sčeskí historje.
Jeden strip je autorem vytvo- který doplňuje vykonstruovaná
řen i pro Žatec. Autor je po ce- pointa. Jsou napsány zvláštním
lou dobu zahalen tajemstvím. jazykem specifických přesmyJediné co víme, je, že vystupuje ček a vůbec zde nehledejte
na veřejnosti v masce Zmikunda správnou gramatiku! Pro svůj
Lucemburského, publikuje pod „zvláštní“ jazyk mají Opráski
přezdívkou Jaz a je „vedoucím mnoho fanoušků, ale i odpůrců.
Ústafu pro studijum dějin“. Z internetového publikování
Slavnostní vernisáž, s přislíbe- se podařilo v roce 2013 vydat
nou účastní samotného autora Opráski knižně v nakladatelství
komiksů, se uskuteční v hlavní Grada, kde prvotní náklad byl
budově Regionálního muzea velmi rychle rozebrán. Na trhu
v Žatci ve čtvrtek 7. května 2015 je k dostání již třetí díl tohoto
od 17 hodin. Výstava potrvá komiksu.
do 30. srpna 2015.
Za kolektiv pracovníků RM
Opráski sčeskí historje jsou
Žatec Vás zve Jitka Krouzová,
krátké komiksy postavené na revedoucí propagačněálném historickém základu,
výstavnického oddělení

Chmelfest 2015 nabízí
pestrý program

Letošní jarní chmelové slavnosti pod názvem
Chmelfest 2015 propuknou v Žatci v pátek
8. května. Nebude při nich chybět humor, zpěv
a recese.
Částí města projde s Chmelobranou slavný průvod
bájných Homolupulů, alegorických chmelovozů,
samohybů, povozů a vehiklů. Hlavní program
je na Žižkově náměstí před pivovarem od 10.30
do 21 hodin. Paní starostka dá tradičně povolení
u chmelničky k požehnání úrody i k symbolickému
naražení obřího sudu.
Svůj program nabídne také druhé podium na pivovarském nádvoří, kde se od 14.30 utkají v Memoriálu
Lojzy Lupulína čtyřčlenná družstva z obcí Žatecké
chmelařské oblasti v různých chmelařsko-pivních
dovednostech za moderování matadorů z žatecké
Chmelobrany.
Znalci jistě ocení na nádvoří bohatou nabídku
všech piv, která se ve městě vyrábějí, ať už je to
z Žateckého pivovaru, minipivovárku U Orloje, nebo
z výzkumného institutu (žeton za 10,- Kč/0,33 l).
Zábavná výuková půlhodina, zakončená kvízem,
poučí o historii žateckého chmelařství, o chmelu
i o pivních tradicích v Čechách. Výuka probíhá pod
vedením profesora Hopa z Chmelařského muzea první vyučovací hodina začíná ve 14 hodin.
Zájemci využijí i prohlídky pivovaru (60,- resp.
30,- Kč). Rodiče mohou posadit děti k Malé dětské
scéně na nádvoří pivovaru, plné pohádek, písniček
a malých dílen, kde si děti vyzkouší svojí šikovnost.
Chmelmarš: Řazení průvodu v 11.00 na náměstí
Prokopa Velkého (u Majáku). Vykročení na náměstí
ve 13 hodin. Pro kostýmované účastníky Chmelmarše je připraveno na startu malé občerstvení a volná
vstupenka na odpolední program. Děti v zajímavém
chmelovém kostýmku obdrží magnetku s vyobrazením skřítka Hopíka.
n Program na Žižkově náměstí
10.30 – 12.00 LŠU – představení žáků školy
13.30 – 14.30 Průvan Žatec (country, pop)
14.30 – 17.00 Memoriál Lojzy Lupulína
18.00 – 18.50 Winday - Louny (big beat)
19.15 – 20.00 Na Stojáka - K. Hynek, E. Kočičková
20.00 – 21.00 Lucie revival
n Prohlídky Žateckého pivovaru
Veselé prohlídky pivovaru obohacené živými obrazy ztvárněnými herci, kteří Vás provedou celým
procesem výroby poctivého českého piva v autentickém prostředí. Začátek prohlídek v 10 hodin,
následují každou půlhodinu až do 19 hodin. Doba
trvání jedné prohlídky cca 45 minut. Cena prohlídky:
dospělí 60,- Kč, děti 30,- Kč.
n Dvůr u Svatého Jakuba
Celodenní program ve Dvoře u Sv. Jakuba v Jakubské ulici zakončí tancovačka se začátkem ve 20.00
hodin a koncem v pozdních nočních hodinách.
Účastníci průvodu i ostatní hosté v krojích a dobových převlecích a budou vítáni. Vstup zdarma.
n Doprovodné akce
Dvůr u Sv. Jakuba – řemeslné krámky plné
tradičního a voňavého zboží • Mažoretky – slavnostní defilé účastníků oblastní soutěže mažoretek na náměstí Svobody • Chrám Chmele
a Piva - Chmelový maják se 3D výtahem, Chmelařský Orloj, Pivovar a restaurace U Orloje •
Renesanční sladovna - Galerie moderního umění
Regionální muzeum - stálá expozice, interaktivní poznávací prohlídková trasa budovou muzea
Chmelařské muzeum - stálá expozice o historii
chmelařství v autentickém prostředí skladu chmele
Informační centrum - vyhlídky z radniční věže

Muzejní noc v Žatci

22. května 2015, 17.00 – 22.00
Program:
Regionální muzeum K. A. Polánka – hlavní budova, Husova 678:
S čím si hrávali prarodiče
17.00
17.00 - 21.00

17:00 – 20.00
17.00 - 21.30
19.00, 20.00 a
21:45
22:00
Občerstvení na

Slavnostní zahájení
Zahrada muzea: cvrnkání kuliček, skákání panáka a gumy, přebírání nití,
roztáčení káči a jojování
Keramická dílna se ZUŠ Žatec
Individuální prohlídky expozic a výstav
21.00 Vystoupení a workshopy členů České YoYo Asociace s možností
zapojení veřejnosti - jojování a káčování
Zapálení Ohně muzejní noci a fireshow skupiny Hypnotica
Ukončení Muzejní noci
muzejní zahradě zajistí kavárna U šnečků a restaurace Mládí

Regionální muzeum K. A. Polánka - Křížova vila, Zeyerova 344:
S čím si hraje dnešní mládež

18.00
Vernisáž výstavy Pojďte si zapařit aneb Počátky osobních počítačů u nás
18.00 – 21.30 „Pařanské doupě“ s více jak 400 PC hrami
Zvýhodněné vstupné do obou budov RMŽ 10,- Kč/osoba

Základní umělecká škola, Studentská 1030:
20.30 – 22.00 Noční prohlídky školy s múzou, různá vystoupení a soutěže

Městská knihovna, Nám. Svobody 52:
9.00 – 19.00
19.30

Den otevřených dveří centrální knihovny, nově registrovaní čtenáři mohou
využít slevu na poplatku ve výši 50%
Nocování v knihovně jen pro registrované dětské čtenáře ve věku 11 – 15 let

Radnice, Nám. Svobody 1:

18.00 – 22.00 Noční výstupy na věž radnice

Galerie Sladovna, Masarykova 356:

17.00 – 22.00 Prohlídka výstavy Domorodé umění Afriky (vstupné jednotné á 30,- Kč)
18.00 – 19.00 Program dramatického oboru ZUŠ Žatec (v sále)

Chmelařské muzeum, nám. P. Velkého 1952:
20.00, 21.00

komentované prohlídky s překvapením

Chrám Chmele a Piva, nám. P. Velkého 1951:

20.00 – 22.00 Pěší bezplatné výstupy na Pivní maják

9. muzejní noc v Žatci připravili:
Regionální muzeum K. A. Polánka, Chrám chmele a piva, Galerie Sladovna, Městská
knihovna, Turistické informační centrum, ZUŠ, Chmelařské muzeum a Česká YoYo Asociace
Podrobnější informace na: www.muzeumzatec.cz, www.chchp.cz, www.galeriesladovna.cz, www.
mekzatec.cz, www.zuszatec.cz, www.infozatec.cz, www.cya.cz, www.muzeum.chmelarstvi.cz
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Fotbalisté přišli v závěru
o body i tři hráče

Petr Vít smečuje v utkání s Radotínem, které vyhrál Žatec 6:4 a udržel vedení
v tabulce I. ligy. 
Foto Jaroslav Kubíček

O výhře rozhodoval poslední míč

O návrat do extraligy usilují nohejbalisté SKN Žatec
v 1. lize, kterou po 6 kolech vedou bez porážky
o bod před Zručí n.S. V sobotu hostili na Mládí
poslední tým tabulky Radotínský SK.
Žatec vedl brzy už 3:0 za stavu 3:2, ve kterém
a zdálo se, že utkání vyhrál Ondřej Vít (10:9
brzy skončí. Oslabení a 10:6) na průběžných
domácí sotva trochu 4:2. Málokdo však čekal,
polevili, nabídli hostům že o vítězství velkého fanečekanou šanci a ti vorita rozhodne až úplně
se překonávali v obě- poslední duel a doslova
tavosti. Jedním z klí- poslední míč. Ve třetím
čových okamžiků byl setu totiž nejmladší V.
singl vynikající úrovně Sýs a J. Zlatohlávek vyd-

řeli nejtěsnější vítězství
10:9 a domácí zůstali
v čele tabulky. Hráli
v sestavě O. a P. Vítové,
Dráždil, Brehm, Zlatohlávek, Sýs, a Jančík.
Příští utkání doma
hraje Žatec v sobotu
9.5. od 14 hodin s Avií
Čakovice B. Nejbližšího pronásledovatele SK
Zruč n.S. hostí Žatec až
ve XIV. kole 27. června.
(jak)

Greisiger po rušných bojích
vyhrál v rakouském Innsbrucku

S českou reprezentací se zúčastnil žatecký Hany tudíž nenastoupil ani
Greisiger ve dnech 24. až 26. dubna v rakouském na stupeň vítězů. „V každém případě si česká
Innsbrucku Světového poháru v kickboxu.
Hany byl jako mistr v K1 do 81 kg a stal se reprezentační výprava
dovezla jediný pás v plsvěta nalosovaný rov- držitelem pásu WAKO.
Po vyhlášení Greisigera ném kontaktu a přivezl ho
nou do semifinále. Tam
se k němu probojoval vítězem Avdulaj neustál právě žatecký Greisiger,“
slovinský reprezentant prohru na domácí půdě řekl spokojený trenér
(lb)
Mijatovič Kristian, kte- a napadl rozhodčího, Šifalda. 
rého Greisiger zdolal
na konci druhého kola
TKO naskočeným kolenem do obličeje, neboť soupeři zlomil nos.
Do finále z druhé strany pyramidy postoupil
rakouský reprezentant
Dardan Avdulaj. Domácí borec na Greisigera
v zápase neustále „nalétával“ proti pravidlům,
avšak rakouský rozhodčí
tyto zákroky přehlížel
a spíše napomínal Greisigera, následně poté mu
neprávem odečetl bod.
Až po zákroku hlavního
rozhodčího zápasu mu
byl onen bod vrácen.
Greisiger tak zaslouženě Hany Greisiger se stal v Innsbrucku při Světovém
vyhrál Světový pohár poháru v kickboxu držitelem pásu WAKO.

Další z nepovedených divizních zápasů sehráli
v neděli doma fotbalisté Slavoje, když především
závěrečných 11 minut rozhodlo o jejich ztrátě tří
bodů a současně tří hráčů pro následující utkání!
Po bezbrankovém po- kolegu následoval v 83.
ločase, kdy hostům patřil do sprch za ČK po kritice
úvod utkání, měli obětavě rozhodčího! Hosté vedli
hrající Žatečtí velkou od 80. po skrumáži a dalsmůlu v 65. minutě, kdy ší dva góly přidali v poúvalský brankář Vacek sledních pěti minutách.
zlikvidoval tři gólové šan- Žatec hraje příští utkání
ce z bezprostřední blíz- opět doma již v neděli 10.
kosti. To nejhorší přišlo 5. od 17 hodin, v němž
v samotném závěru stále hostí SK Libiš.
za stavu 0:0. Petr Klinec n Žatec A - SK Úvaly 0:3
v 79. obešel dva proti- (0:0)
hráče a už v pokutovém
Branky: 80. Kraus,
území před třetím uklouzl 85. Zaal, 89. Němeček.
tak nešťastně, že se silně Rozhodčí Krupa, ŽK 2:2,
pohmožděným kotníkem ČK 2:0 (60. Bednář, 83.
skončil ve voze záchran- Heinc), 150 diváků.
ky. To už hráli domácí
Sestava: Šereda – A.
od 60. minuty bez vy- Hynek, Bednář, Heinc,
loučeného výborně hra- Vl. Hynek – Tretyak (28.
jícího kapitána Bednáře F. Klinec, 89. Kozlík), Beza druhou žlutou kartu. šík, Vlk, Klačar - P. Klinec
Pásku převzal druhý nej- (79. Klíma), Šulc. Trenér
lepší hráč Heinc a svého Martin Frýdek  (jak)

Šest medailí pro Kristiána

Uplynulý víkend bojovali žatečtí plavci na závodech
v Chomutově na Memoriálu Jaroslava Jezbery, kam
se sjela velká konkurence v podobě 400 plavců
z celé ČR. Žatecký oddíl reprezentoval závodníci
mladších ročníků, kteří se připravují na Krajské
přebory Ústeckého a Libereckého kraje.
Největšího úspěchu zde vyplavala na 50M a 50Z,
dosáhli nadějný Kristián stříbro na 50VZ a bronz
Balon a o rok mladší Lenka na 100PZ. Velmi dobré
Běšíková. Kristián se pro- výkony a dokonce dvě
sadil ve všech šesti startech medaile vyplaval mladíčky
na stupně vítězů. Nejlépe Jan Lím (2006), který
pak na trati 50P a 50Z, kde vybojoval bronz na 50Z
dokázal zvítězit. Cenné je a stříbro na 50P. Do první
u druhé místo na 100PZ, desítky se pak v silné kon50VZ a 50M. Lenka Be- kurenci ve svém ročníku
šíková plavala v kategorii dostali Matěj Provazník,
s o rok staršími, a přesto se Simona Vavriková, Dan
také ona čtyřikrát dostala Kozel, Kristýna Dvořákona stupně vítězů. Zlato vá. 
(jk)

Červenka bral sudá místa

Tradičního prsařského Košařova memoriálu, jehož
63. ročník se konal 25. dubna v Plzni, se zúčastnili
za Žatec Dominik Červenka a Filip Mach, kteří
odjížděli do západočeské metropole s velkými
ambicemi.
Ty ale bohužel vza- podal skvělé výkony.
ly za své u Filipa hned Ve třech startech si dokázal
v první disciplíně, kde vylepšit 2x osobní rekord.
byl diskvalifikován za dva Na 50 m prsa skončil těsně
kopy po obrátce. V dal- na 4 místě. ve zbývajících
ších svých startech ob- disciplinách už předvedl
sadil Filip na 100 m 6. svůj talent a v obou
a na 200 m prsa 4. mís- disciplínách obsadil shodto a v součtu všech tří ně 2. místa. V celkovém
disciplín obsadil konečné součtu to nakonec znamenalo vynikající 2. místo.
14. místo.
Dominik Červenka 
(jk)
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