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Koito slaví
100 let od
založení
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Vzpomínka
na drama
před 70 lety

Předvádění velikonočních zvyků, zábava a stánky s pestrou nabídkou zboží zaplnily žatecké náměstí
Svobody při Velikonočních trzích. Navštívilo je na tři stovky spokojených zájemců, z nichž nejvíce
atrakcí měly děti. Zejména jim byl určen bohatý program se soutěžemi včetně vystoupení kejklířů,
klaunů a zábavy z dávných poutí. Mezi ostatními zaujalo povídání o dravcích včetně praktické
ukázky zkušených sokolníků.

MLADÝ PROGRAMÁTOR 2015
má finálové kolo ČR poprvé v Žatci
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Co nabízí
slavnost
Chmelfest 2015
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Slavoj
krutě prohrál
s Motorletem

Během posledního dubnového víkendu nebudou v Žatci k vidění
jen čarodějnice, ale také úspěšní budoucí programátoři z celé
České republiky. V Žatci totiž proběhne ve dnech 24. 4. až 26.
4. 2015 finálové kolo celostátní soutěže MLADÝ PROGRAMÁTOR 2015. V rámci regionálních a školních kol se do soutěže
přihlásilo přes 300 žáků a do Žatce dorazí několik desítek těch
nejlepších napříč všemi ročníky ZŠ, SŠ a Gymnázií.
Soutěžící budou nejen sou- a není tedy divu, že se za pořátěžit, ale budou mít možnost dající město dostaly do finále tým
poznat krásy a pozoruhodnosti MMB (Michal Kořán, Martin
Žatce, seznámit se s historií Kouba a Barbora Kořánová)
pořádajícího města a navští- a tým Lulu (Lukáš Moravec).
vit areál Chrámu chmele a piva. Všichni si již nyní zaslouží
Avšak největším lákadlem uznání za tak výjimečný výkon,
a odměnou pro soutěžící je ale věříme, že účast nebude to
hlavní cena Sony PlayStation poslední, co si naši „Ajťáci“ z le4, o kterou se utkají během tošního finálového kola odnesou.
finálového klání. Soutěž bude
Soutěž je realizována občanslavnostně zahájena v sobotu ským sdružením TIB ve spov 9 hodin a výsledky budou vy- lupráci s firmou SELLI s.r.o.
hlášeny v neděli v dopoledních a za pomoci města Žatec a řady
hodinách.
sponzorů. Chtěli bychom všem
V Žatci již několikátý rok velmi poděkovat a pozvat vás
vede paní Martina Moravcová ostatní k povzbuzení našich
kroužek programování Baltík týmů ve dnech soutěže.

Žehnali
prameni
řeky Ohře

K oslavám 1210 let od první
písemné zmínky o řece Ohři
připravila DA Dolní Poohří akci
Žehnání pramene řeky Ohře.
Zájem o výlet byl tak veliký,
že místo plánovaného jednoho
autobusu v sobotu 18. dubna
nakonec pořadatelé vypravovali
tři s celkovou účastí kolem 250
osob. Prameni na místě žehnali
vikář litoměřické diecéze Martin
Davídek, kadaňský farář pan
Čermák a německý farář oblasti
Weissenstadt pan Münch.
Výletníci dávali svoji spokojenost s programem a organizací
pochodu v německých Smrčinách najevo už na místě i v autobusech, poděkování následující
dny přicházejí organizátorům
po sociálních sítích.
(jak)
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Pozor na polopřevody, hrozí
vyřazení auta z provozu!

Drží se hesla Kdo neuklízí, není Čech

Pozor na dopravní omezení

Zkušební komisař sídlí v budově
Městského úřadu Žatec

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 předloRekonstrukce kanalizace v ulici Branka si vyžádá dopravní
omezení v prostoru náměstí
Svobody v Žatci.
Od 01. 04. 2015 je realizována
společností FRK s.r.o., Kadaň,
rekonstrukce kanalizace v ulici
Branka. Při postupu stavebních
prací bude nutné v termínu
od 11. 05. 2015 do 30. 06. 2015
uzavřít komunikaci na náměstí
Svobody v prostoru křížení
s ulicí Branka (viz. přiložený
situační plánek). Výjezd z ná-

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
městí do ulice třída Obránců
míru 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
nutné počítat s omezením možnosti parkování.
odbor dopravy a silničního
hospodářství

Dobrovolnická akce Ukliďme
Česko vychází z mezinárodně
osvědčeného modelu „Let‘s
Do It!“. Tento typ úklidových
akcí již proběhl úspěšně ve více
než 100 zemích za účasti 9 milionů dobrovolníků. Cílem pro
rok 2015 je nejen zapojit mnohem více dobrovolníků a uklidit
ještě více černých skládek, ale
i rozšířit povědomí o této akci
mezi širokou veřejnost a vyvolat
celospolečenskou diskusi k této
problematice kolem nás.
Celá ZŠ Měcholupy se 17.4.
zapojila do celostátního projektu
Ukliďme Česko, který významně
podpořila obec Měcholupy a zároveň proběhlo tradiční projekto-

vé vyučování Den Země. Teorie,
jak je důležité třídit odpady,
zbytečně je nevytvářet, chránit
a pečovat o své životní prostředí, nechali žáci ve školních
lavicích a vyrazili s rukavicemi
a pytli do terénu. Všechny všední
i nevšední sesbírané odpadky
se připravily do sběrných pytlů
poblíž školy. Společnými silami
se všichni snažili přírodu obce
i okolí vyčistit od odpadků. Tím
alespoň trochu přispět ke zlepšení stavu našeho životního
prostředí. „Určitě nikomu není
lhostejné, v jakém prostředí
žijeme!“
Helena Gondeková,
ZŠ Měcholupy

Od 20.04.2015 nastává plánovaná změna týkající se přemístění zkušební místnosti pro
zkoušky žadatelů o řidičská
oprávnění. Stávající kancelář
a zkušební místnost zkušebního
komisaře Městského úřadu Žatec bude přestěhována z budovy
Autoškoly Janouš v Plzeňské
ulici, do budovy Městského
úřadu Žatec v ulici Obránců

Míru čp. 295. Změna nastává
z důvodu uvolnění vhodných
kanceláří po odchodu Úřadu
práce do vlastní zrekonstruované
budovy. Od tohoto data tedy jsou
opět všichni pracovníci odboru
dopravy a silničního hospodářství v jedné budově.
Jiří Dobruský, vedoucí
odboru dopravy a silničního
hospodářství

Pozvánka na pietní akt

Podmínky pro provoz
občerstvení na koupališti

Společnost Technická správa města Žatec, s.r.o. vyhlašuje podmínky, dle kterých bude možné zajišťovat občerstvení v době
provozu Městského koupaliště Žatec.
Termín předpokládaného provatele koupaliště
vozování: 5.6.2015 – 13.9.2015 - 1 stánek s občerstvením +
Provozní doba:
1 stánek přídavný v případě
Po – Ne 9,00 – 20,00 hod.
návštěvnosti nad 500 osob
Podmínky provozování občer- - počet návštěvníků pro otestvení:
vření stánku s občerstvením
- min. nájem 23. tis. Kč bez
- min.15 osob
DPH / měsíc
- mobilní samo-výčep
- nájemné za „pasivní“ zavírací - kompletní sortiment občerstdny bude kráceno v souladu se
vení, tj. jídlo + pití
smlouvou
Př í p a d n é d o t a z y z o d - provozní doba občerstvení poví Ing. Andrej Grežo, tel.:
bude v závislosti na otevírací 602 288 876
době koupaliště
Nabídku předložte do 5.5.
- možnost pořádání kulturních 2015 na adresu: Technická
akcí v otevírací době koupali- správa města Žatec, s.r.o.,
ště a se souhlasem provozo- Čeradická 1014, 438 01 Žatec
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Město Žatec ve spolupráci s Vojenskou posádkou Žatec Vás zvou
u příležitosti 70. výročí osvobození Československa od fašismu
na slavnostní pietní akt, který se uskuteční 7. 5. 2015 v 11.00
hod u památníku na městském hřbitově v Žatci.
Program:
10.45 – setkání účastníků pietního aktu
11.00 – položení věnců a kytic k památníku na městském hřbitově
11.05 – projev starostky města a ostatních řečníků
11.15 – státní hymna
11.25 – přesun účastníků přistaveným autobusem k památníku
na Kruhovém náměstí
11.30 – položení věnců a kytic k památníku na Kruhovém náměstí
11.35 – projev starostky města
11.45 – ukončení pietního aktu státní hymnou
11.50 – rozvoz účastníků pietního aktu autobusem (dle požadavku)

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
1.7. - 10.7.2015
3.8. - 21.8.2015
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
1.7. - 3.7.2015
3.8. - 31.8.2015

Stabilní společnost Koito Czech v Žatci

Mateřská Koito Manufacturing Ltd. slaví 100 let, žatecká pobočka zaměstnává přes 800 lidí
Světlomety pro automobilky Toyota, Nissan, Suzuki, TPCA, Renault, Daimler, Audi, Porsche, Volvo či Bentley sjíždějí z výrobní
linky továrny v Žatci. Mateřská společnost Koito Manufacturing
v Japonsku si právě připomíná 100 let od založení. Z výrobce
čoček pro signální železniční lampy je firma, která se řadí mezi
přední světové výrobce osvětlovací techniky pro automobilový
průmysl. Téměř šest let českou společnost řídí Kazuo Ueki.
„Firma Koito Manufacturing pokrývá přes 20 procent celosvětového trhu. Dá se říci, že každý pátý automobil svítí našimi
světlomety,“ říká.
Společnost Koito Czech byla Koito Manufacturing uspokojit
založena v březnu 2001 jako potřeby evropských výrobců
druhá výrobní základna Koito automobilů.
Manufacturing Co. Ltd v Evropě
n Jaký byl loni obrat společa využívá celosvětově propojené nosti a zisk?
sítě v automobilovém průmyslu
Tyto údaje ještě nejsou znás 12 výrobními základnami mé, budeme je mít k dispoziv osmi zemích. Výroba v žatecké ci v květnu. Ale jako vodítko
továrně započala v září 2002. může posloužit objem prodeje,
V prvním roce zaměstnávala který loni dosáhl 2,9 miliardy
společnost 88 zaměstnanců, loni korun. V letošním
už 833. Žatecký závod získal 1. roce očekáváme nádubna speciální uznání od ja- růst na 3,6 miliardy
ponské centrály za hospodářské korun.
výsledky a úsilí.
n Jaký vývoj očen Kolik světel se vyrobilo káváte v letošním
v žatecké továrně v loni?
roce?
V prvním pololetí roku se
Pracujeme na zvýprůměrná denní výroba světel šení ročního objepohybovala přes 7300 kusů. mu, cíl je 2,75 miV třetím kvartále narostla pro- lionů kusů světel.
dukce na téměř osm tisíc kusů To ale není jediný
denně a v závěru roku stoupla ukazatel, protože
denní výroba až na 9400 kusů. naší prvotní motiCelkově došlo díky zvýšení pro- vací je spokojený
duktivity práce a získání nových zákazník, což klaprojektů ke zvýšení celkové roční de nároky zejména
produkce až na 1 763 198 ks na kvalitu produktů
světel, což představuje nárůst a získávání nových
o 84 procent oproti roku 2013. projektů. V současNejvíce světel jsme vyrobili pro né době se uvažuje
Nissan Qashqai, Toyota Yaris, o rozšiřování noSuzuki SX4 a Renault Kangoo. vých projektů, což
n Kteří zákazníci jsou pro by se v případě, že
vás klíčoví?
by se nám to podařilo, mohlo
Největším obchodním part- projevit právě v Žatci možnou
nerem je pro nás automobilka výstavbou nové výrobní haly.
Toyota, pro úspěšné rozšíření
n Kolik v žatecké továrně
aktivit na evropském trhu je však zaměstnáváte pracovníků?
pro nás klíčové nejen partnerství
Pracuje u nás 879 lidí. Šes japonskými automobilkami, desát procent tvoří takzvané
ale i rozšíření obchodních ak- operátorské pozice. Japonských
tivit s evropskými výrobci, a to zaměstnanců je dvanáct. Patříme
především s německými automo- k největším zaměstnavatelům
bilkami. Společnost Koito Czech v Ústeckém kraji.
s.r.o. je schopna díky technologii
n Pro region, který je v žeb-

říčku nezaměstnanosti
na předních
místech, je
to určitě
dobrá zpráva. Jaké zaměstnance
potřebujete?
Nábor zaměstnanců probíhá
průběžně a to na základě potřeb
výroby a poptávky zákazníků. Otevřené pracovní pozice
je možné průběžně sledovat
na našem webu www.koito-czech.cz. Z vyšších pozic, které
aktuálně sháníme, mohu jmenovat manažera logistiky. Firma
se pravidelně prezentuje také
na burzách práce v regionu, ať

jsem tady. Ve společnosti trávím
denně osm až devět hodin.
n Žatec je městem chmele
a piva, chutná vám Žatecké
pivo?
Žatecké pivo jsem si velmi oblíbil. Měl jsem i možnost ochutnat čerstvě uvařené žatecké pivo
a musím říci, že bylo skutečně
překvapivě dobré. Žatecký chmel
je známý i v Japonsku, vyrábí
se z něj jedno z nejznámějších
japonských piv.

Kdy vyjde Žatecký
zpravodaj
Další číslo (č.8/2015) vyjde
ve čtvrtek 7. května, číslo 9 pak
21. 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

už jde o akce škol či profesních
organizací, nebo úřadu práce.
Velkým oříškem je sehnat kvalifikované technické pracovníky,
tento trend je ale v celém kraji.
I proto spolupracujeme se školami v okolí, například s Obchodní
akademií a Střední odbornou
školou zemědělskou a ekologickou v Žatci. Aktuálně se mohou
studenti hlásit na obor Elektromechanik strojních zařízení, což
může být také šance pro start
kariéry v naší společnosti.
n V České republice vedete
společnost již od roku 2009.
Jak vám jde Český jazyk?
Zvládám tak základní pozdravy. Mám za to, že by bylo
záhodno učit se česky, ale příliš
se mi to nedaří. Asi je to i věkem.
n Jak velkou část roku trávíte v České republice?
Během roku absolvuji často
služební cesty do Japonska nebo
do evropských zemí, ale většinu
roku, zhruba jedenáct měsíců

Dne 16.května 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, informace, pokladna, matrika, evidence
obyvatel, úsek OP a CD.
Obránců Míru 295: pokladna,
odbor dopravy a silničního hospodářství.
Další mimořádný termín je
plánován na 6. června 2015.

Medaile studentů
za jazykové znalosti

Na l o u n s k é O A a S O Š
gen. Františka Fajtla proběhla
24. března jubilejní 10. jazyková
olympiáda pro střední odborné školy. Krajská konkurence
v obou kategoriích - německý
a anglický jazyk - byla velice
silná.
Studenti OA a SOŠZE v Žatci
dosáhli tradičně velmi pěkných
výsledků a byli nejúspěšnější
výpravou, když získali tři medaile ze šesti možných! A jedno
páté místo je také velmi pěkné.
V německém jazyce obsadil
Karel Kulhánek z 2. L 2. místo
a Tereza Tykalová ze 3.L byla
pátá. V anglickém jazyce Iveta
Gajdušková z 2. OA a Tomáš
Pejchal ze 3. L získali 2. a 3.
místo.
JČ
3

Druhý bombardér explodoval ve vzduchu

V předchozím vydání Žateckého zpravodaje č. 5 z 19.3. jsme
přinesli článek o havárii amerického bombardéru u Libočan
ze dne 17. března 1945. Zdá se to být neuvěřitelné, ale na den
přesně o měsíc později 17. dubna 1945 se na téměř stejné místo
a za stejných okolností zřítil další americký bombardér.
Americké letectvo stupňovalo letci v okolních bombardérech,
bombardovací ofenzivu a 17. brzy se kolem padajícího stroje
dubna 1945 z Anglie vyslalo nad objevilo devět padáků všech
kontinent tisícovku bombardérů členů posádky.
s početným doprovodem stíhačů.
Po válce vyplnil navigátor 2./
Hlavním cílem bylo opět nádraží Lt. Carl F. Runge heslovitě běžný
v saských Drážďanech. V husté dotazník o průběhu mise takto:
oblačnosti při nalétávání přes
„Kde jste opustili formaci?
hřeben Krušných hor se část Nad Žatcem, Sudety, formace
svazu omylem dostala do husté byla 40 mil mimo kurz.
palby nad Mosteckem. Zdejší
Vyskočil jste na padáku? Ano.
protiletadlové baterie -flak- bráCo se stalo s ostatními z ponící rafinérii STW v Záluží, se- sádky? Všichni vyskočili, byli
střelily dva bombardéry. Dalších zajati a všichni byli osvobozeni.
šest bylo ztraceno nad Saskem,
Kde vaše letadlo narazilo Posádka před bombardérem „Old Miss Agnes“ (ovšem na rubu
dva padly za obět flaku, dva se do země? Údolí řeky Ohře, fotografie je „Oh Miss Agnes“), který se před 70 lety zřítil v našem
regionu. Stojící zleva doprava je navigátor 2./Lt. Carl F. Runge,
srazily a dva sestřelily německé západně od Žatce.“
turbínové stíhačky Me 262, které
Navigátorovo svědectví o pádu pilot 2./Lt. Richard D. Allbright a druhý pilot 2./Lt. Robert A. Miller,
startovaly z Ruzyně. Většímu letadla u Žatce potvrzují místní uprostřed je spodní střelec Sgt. Edgar R. Coghill a zadní střelec
masakru mezi bombardéry za- zprávy. Opuštěný stroj měl ex- Sgt. Bernard Poole, v popředí sedí boční střelec Sgt. Styles
bránily doprovodné stíhačky plodovat ještě ve vzduchu nad L.Westbrook, mechanik Sgt. Merle Davison, přední střelec Sgt.
Mustang. V Čechách současně poli mezi Žíželicemi a Záhořím Milton H. Carmack a radista Sgt. C. Raines
útočily menší svazy bombardérů a ještě po válce se tam větší kusy
na nádraží v Berouně, Sokolově z bombardéru povalovaly. Dosud 17.dubna 1945 neměl vůbec 2012 jako poslední z posádky
nebo Karlových Varech.
se však v krajině u Žíželic místo účastnit, ale nahradil místo zemřel v Senca Falls, New York
Na Ústí nad Labem se měl pádu nepodařilo najít a tak celou za stroj, který se pro technickou velitel Dick Allbright ve věku
poruchu musel předčasně vrátit. 87 let.
zaměřit 4.Combat Bomb Wing událost potvrdit.
Mgr. Jan Vladař
s necelou stovkou B-17 Flying
Bombardér 43-38001 se mise Doplňme závěrem, že v březnu
Fortress. V chaosu při průletu
hustou oblačností se ale některé
skupiny bombardérů rovněž
ztratily. Zasaženy byly další
dva stroje náležející 486.Bomb
Group. Přibližně ve 14.30 hodin
dostal přímý zásah do křídla
u vnitřního motoru B-17 4337931 velitele 2./Lt. Jacoba V.
Bartla. Okamžitě sklouzl doleva
a v plamenech opustil sestavu.
Po krátkém pádu se utrhlo křídlo
a hořící bombardér explodoval.
Hořící trosky dopadly u obce
Přečáply na Chomutovsku, ale
nikdo z devítičlenné posádky
pád nepřežil.
Druhým sestřeleným strojem
486.BG se stal B-17 Flying
Fortress 43-38001 „Old Miss
Agnes“. Také dostal přímý zásah Zcela unikátní snímek B-17 Flying Fortress 43-38001. Stroj byl po dodání z USA v červenci 1944
do pravého křídla a rychle ztrácel nejprve přidělen 487.BG (o měsíc dříve 17.března 1945 se jiný stroj této jednotky zřítil západně od
výšku, ale jak s úlevou sledovali Žatce), ale v říjnu 1944 přešel k 486.BG, kde létal až do své poslední mise 17.dubna 1945.

Oslavy řeky Ohře provází soutěž pro školy
Destinační agentura Dolní Poohří, která je letos pořadatelem
oslav 1210 let od první písemné zmínky o řece Ohři, vyhlašuje
uměleckou soutěž pro děti ze základních a středních škol.
Soutěž, která začíná 30. března, má literární a výtvarnou část.
Obě soutěže mají společné věrka prací je 31. května 2015.
téma, kterým je řeka Ohře. Vy„O vítězích rozhodne porota
hlášeny jsou ve třech kategoriích a výsledky budou vyhlášeny
– dva stupně základních škol během Slavnosti řeky Ohře
a střední školy. Ve výtvarné části 27. června v Kadani, kde budou
soutěže je úkolem dětí vytvořit také vystaveny výtvarné práce,“
libovolnou technikou obrázek informovala Libuše Novotná
do maximálního formátu A3. Pokorná, ředitelka pořádající
Také literární soutěž neklade Destinační agentury Dolní Požádná žánrová omezení, rozsah ohří. Úspěšné literární práce
textu je jedna až tři strany. Uzá- chce agentura představit čtená4

řům v rámci podzimního Týdne knihoven. „Podle množství
a kvality prací zvážíme vydání
sborníku,“ doplnila ředitelka.
Cílem oslav je připomenout význam řeky v životě našich předků i v současnosti. První písemná zmínka o Ohři pochází z roku
805 a popisuje cestu římského
císaře Karla Velikého. Součástí
oslav bude putovní výstava, kde
budou moci návštěvníci na fotografiích a mapách porovnávat
historickou a současnou podobu
řeky a okolí, a také vydání knihy

bájí a pověstí spojených s řekou.
Celoroční oslavy začnou 18. dubna u pramene Ohře v německých
Smrčinách. Největší slavnost
je naplánována na 27. června
na kadaňské nábřeží Maxipsa
Fíka, o programu budeme včas
informovat. „Na naši výzvu
postupně reagují další města
a spolky a připojují se k oslavám.
Nejnověji je to třeba ZUŠ Louny, město Libochovice a spolek
Stopy Skupice,“ dodává Libuše
Novotná Pokorná.
Kateřina Táborská

Inzerce

Rozloučení

n Pronajmu byt 2+1. 68 m ,
v 1.patře cihlového domu, v ul.
Pražská. Více informací na tel.:
725 571 759
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 2+1 v os.vlastnictví, ul. Černobýla, Žatec. Cena
620.000Kč. Tel: 721 538 085.
n Pronajmu pěkný byt 1+1
v Žatci v Lipové ulici. Kauce
nutná. Volejte 774 240 723.
n Pronajmu velkou garáž
v Podměstí, U Jezu. Možno použít také jako sklad materiálu.
Tel: 725 26 70 85
2

Z pohádky do pohádky

Městská knihovna Žatec připravila ve spolupráci s žákyněmi ZŠ
Jižní pro děti mateřských škol další loutkové divadelní představení.
Knihovnice Anna Kloboučníková a žákyně 5. třídy Lucie Dvořáková
a Kateřina Henlínová nastudovaly pohádku O vznešené Ježibabě.
A jak to v pohádkách bývá, konec dobrý - všechno dobré, konala
se svatba. Ani koláčky (i ty skutečné pro děti) nechyběly a kouzelné
pohádkové bytosti žijí spolu šťastně a spokojeně. Naší odměnou byl
dětský úsměv a veliký potlesk…
(mkž)

Největší kulturní událost
regionu v tomto roce

Pohodový pochod
s milým překvapením

Letošní velikonoční pochod
DDM Žatec se i přes velikou nepřízeň počasí povedl na jedničku.
V 15 hodin jsme se sešli v počtu
107 účastníků na startu v plné
síle a vydali se podél řeky Ohře.
Každý účastník pochodu obdržel
na startu kartičku se jménem
a na jednotlivých stanovištích
musel plnit připravené úkoly.
Cestou účastníci pochodu museli
zdolat pohyblivý chodník, skákat
v pytli, házet míčkem na cíl, skákat panáka či zdolat překážkovou
dráhu. U splavu děti čekalo milé
překvapení – koníci, na kterých
se děti mohly povozit. V cíli,
u ohně, jsme se všichni lehce vysušili, ohřáli a posílili výbornými
špekáčky.
Jaroslava Peštová

Galerie Sladovna Žatec zve na jedinečnou výstavu s názvem
4. návštěva sbírky manželů Zemanových s podtitulem Domorodé
umění Afriky.
Jedná se o soubor soch, sošek tohoto roku nejen pro město
a masek domorodé Afriky, které Žatec, ale sahá až za hranice
spojují hesla Originál – autenti- regionu. Zahájena byla 17. 4.
cita – rituál – obřad – posvát- a potrvá do 29. 9. 2015. Otevřeno
nost. Unikátní je nejen obsah, od úterý – neděle od 10 do 17
výpovědní a umělecká hodnota, hodin. Nenechte si ujít výstavu
ale také množství vystavovaných domorodého umění, které ovlivexponátů, jež patří do soukromé nilo Pabla Picassa a jiné světové
sbírky. Tato výstava bude beze- velikány!Bc. Alexandr Gižynski
sporu největší kulturní událostí
Galerista Galerie Sladovna

Zesnulí od 12. 3. - 27. 3. 2015
Jiří Wágner
83 let
Vlasta Bártová
83 let
Marie Štrumpfová
91 let
Věra Gutwirthová
84 let
Jaroslav Šaloun
78 let
Marie Rovná
87 let
Libuše Exnerová
76 let
Josef Štrubel
88 let
Marie Klímová
83 let
Jan Pilař
59 let
Naděžda Bušová
88 let
Hermína Dvořáková
89 let
Mikuláš Horáček
81 let
Růžena Barborková
89 let
Marcela Žoltáková
67 let
Marie Jurásková
83 let
Jaroslava Fűrstová
91 let
Marie Červinková
91 let
Zesnulí od 1. 4. - 15. 4. 2015
Jitka Brázdilová
76 let
Jan Boldi
64 let
Jiřina Krejčíková
80 let
Pavel Marko
86 let
Ladislav Šoufek
64 let
Václav Čech
63 let
Albína Kabourková
88 let
Walburga Knedlik
73 let
Věra Kolaříková
76 let
Zdeněk Veverka
81 let
Petr Pácal
39 let
Eliška Vašutová
81 let
Miluše Bajerová
85 let

Vzpomínka
n Dne 27. 4. 2015 to bude
rok, co nás opustila maminka
a dcera Irena
Braunová. Byli
bychom moc
rádi, kdybyste si
vzpomněli. Dcery Irenka a Dášenka, rodiče
a Jarča s Láďou.
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. Peckova.

Muzejní noc v Žatci se opět blíží

Podobně jako v loňském roce se i letos některé organizace
ve městě dohodly na společné přípravě Muzejní noci.
Od svého vzniku se festival zábavu, potěšení, inspiraci,
muzejních nocí těší velkému nečekané zážitky a zajímavá
zájmu návštěvníků a tak v roce setkání.
Při deváté Muzejní noci
2015, kdy si Žatec připomene
750. výročí udělení privilegií v Žatci, která proběhne v pákrálem Přemyslem Otakarem tek 22. května od 17 do 22
II., chceme nabídnout co hodin, otevřou návštěvníkům
nejpestřejší a nejrozmanitější svoje dveře Regionální muzeprogram, který přinese ne- um – hlavní budova i Křížova
jen poznání, ale především vila, Galerie Sladovna, Chrám

chmele a piva, Městská knihovna, radniční věž a Základní
umělecká škola Žatci. Všichni
zúčastnění připravují bohaté
programy. Největším lákadlem
v hlavní budově muzea bude
soutěžení ve cvrnkání kuliček,
točení káč a v jojování - blok
nazvaný S čím si hrály naše
prababičky a pradědečkové,
který bude protipólem bloku
v Křížově vile S čím si hraje

dnešní mládež. Zde bude možné si zahrát některé z více než
400 nabízených PC her.
S Českou yoyo asociací
chystáme několik vystoupení
a workshopy. Při této příležitosti se obracíme na yoyery
v Žatci a okolí: přihlaste se nám
a ukažte svoji dovednost právě
při Muzejní noci! Koordinátorem akce je Regionální muzeum
K. A. Polánka v Žatci.
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Městské divadlo Žatec

Digitální kino Žatec
24.4. 20:00 /

NOČNÍ BĚŽEC

26.4. 17:30 /

TALISMAN VLKŮ

Akční / Krimi / Drama / USA/ 2015 / 114 min / Cz titulky. Brooklynský gangster
a produktivní zabiják Jimmy Conlon (Neeson), kdysi přezdívaný Hrobník, už zažil
lepší časy. Nyní 55letého Jimmyho, dlouholetého nejlepšího přítele mafiánského bosse
Shawna Maguirea (Harris), pronásleduje kromě hříchů minulosti také zarputilý detektiv
(D‘Onofrio), který byl celých 30 let vždy o krok pozadu za Jimmym. Vstupné: 100,Dobrodružný / Thriller / Čína / Francie/ 2015 / 121 min. Mladý Číňan Chen Zhen se
za dob tzv. kulturní revoluce ocitá v oblasti Vnitřního Mongolska, kde se seznamuje
s nomádským způsobem života. Mongolské stepi symbolicky vévodí vlk, který je člověku
nejnebezpečnějším nepřítelem, ale rovněž dobrodincem. Právě v odvěkém zápasu s vlkem
ohrožujícím stáda ovcí a koní byl člověk posílen. 
Vstupné: 100,-

26.4. 20:00 /

KRÁLOVA ZAHRADNICE

28.4. 20:00 /

POŘÁD JSEM TO JÁ

Drama / Komedie / Romantický / Velká Británie/ 2014 / 116 min / Cz titulky
Velká kostýmní podívaná z doby krále Ludvíka XIV, Krále Slunce. Co všechno skrývají
zahrady ve Versailles? Velkolepou nádheru, ale také intriky, neřest, nenávist... a jeden
překvapivý příběh s úžasnou Kate Winslet v hlavní roli. Režie i role francouzského
krále se ujal Alan Rickman. Královský dvůr za doby Ludvíka XIV. byl nabitý vášněmi,
lascivností a nebezpečím. 
Vstupné: 110,Drama /USA / 2014/ 99 min. 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.
Vstupné: 120,-

29.4. 20:00 /

HOLUB SEDĚL NA VĚTVI A ROZMÝŠLEL O ŽIVOTĚ

Komedie / Drama / Švédsko / Norsko / Dánsko / Francie / Německo /Cz titulky
Jako moderní Don Quijote a Sancho Panza, tak Sam a Jonathan, dva cestující prodejci
s drobnými cetkami, nás vezmou na kaleidoskopickou toulku lidskými touhami. Na výlet,
který nám ukáže krásu jednotlivých momentů lidského života, malichernost druhých,
humor i tragédii, které se skrývají uvnitř každého z nás, majestátnost života či lidské
slabiny. S panoramatickým výhledem poukazuje holub ze své ptačí perspektivy na lidský
stav. Opeřenec je ohromen lidmi – jejich aktivitami, pošetilostmi, pýchami a nervozitou,
kterým se snaží porozumět a pochopit je. 
Vstupné: 90,-

24.4.

HUDEBNÍ PŘEDNÁŠKA

8:30

25.4.

SEDLÁK KAVALÍR / KOMEDIANTI

18:15

30.4.

ČARODĚJNICKÝ REJ NA K-500

4.5.

Miroslav DONUTIL - CESTOU NECESTOU

Hudebně a kulturně vzdělávací pořad určený žákům I. a II. stupně ZŠ, studentům gymnázií, středních škol a učilišť. Žáci a studenti se dozvědí mnoho zajímavých a důležitých
informací o vzniku hudebních stylů a žánrů, ale zároveň i mnoho zajímavostí o životě
a díle hudebních ikon moderní populární hudby. Představení je koncipováno s ohledem
na obsah školních osnov a je nejen vhodným doplňkem při výuce předmětu hudební
výchova, ale také přispívá studentům k jejich všeobecnému vzdělání a k dobré orientaci
v oblasti hudby. V závěru některých dílů také probíhají zábavné kvízy, které uvolněnou
a humornou formou zjišťují nabyté vědomosti žáků a studentů. Projektu byl již krátce
po uvedení vydán v roce 2003 certifikát Ministerstva školství.
Obvyklá délka pořadu: cca 65 minut
P. Mascagni / R. Leoncavallo
Opera-satelitní přenos - předplatné skupiny O a mimo předplatné
Po 45 letech uvede Metropolitní opera novou inscenaci oblíbeného veristického
dvojprogramu v režii Sira Davida McVicara. Titulní tenorové role obou děl, svůdníka
Turiddu i klauna Cania, v Met poprvé ztvární Marcelo Álvarez. Eva-Maria Westbroek
bude v Sedláku kavalírovi zpívat zklamanou Santuzzu a Željko Lučić kavalírského
Alfia. V Komediantech vystoupí v roli Caniovy nevěrné ženy Neddy sopranistka Patricia
Racette a spolu s ní George Gagnidze, který v Met poprvé ztvární Tonia. Obě díla bude
dirigovat Fabio Luisi.
Předpokládaná délka přenosu 3 hodiny a 30 minut. Nastudování : italsky s anglickými
a českými titulky
Vstupné: 300,- Kč (předplatné 280,- Kč) www.metopera.cz
Celoměstská akce žateckým občanům
Tradiční akce u příležitosti „ Pálení čarodějnic“ neboli Filipojakubské noci
Kompletní program akce včetně časového harmonogramu bude uveden na samostatných
propagačních materiálech a na webových stránkách Městského divadla

19:00

Zábavná talkshow - předplatné skupiny D a mimo předplatné
Skvělý umělec Miroslav DONUTIL se po delší odmlce vrací se svým zábavným pořadem
zpět nejen do divadel v zábavném pořadu s písničkami.
Vstupné: 250,- Kč

www.divadlozatec.cz

1.5. 20:00 / 2.5. 17:30 / 3.5. 17:30 / 5.5. 17:30 / 6.5. 17:30 / 7.5. 20:00 /
8.5. 20:00 / 9.5. 17:30 / 10.5. 17:30 / AVENGERS: AGE OF ULTRON 3D

Akční / Dobrodružný / Sci-Fi / USA/ 2015 / CZ DABING
Marvel Studios uvádí snímek „Avengers: Age of Ultron,” který je výpravným pokračováním největšího super-hrdinského filmu všech dob. Pokus miliardáře Tonyho Starka
oživit program na udržení celosvětového míru skoční nezdarem a největší hrdinové
světa, včetně Iron Mana, Kapitána Ameriky, Thora, Neuvěřitelného Hulka, Black Widow
a Hawkeye musí čelit děsivému nebezpečí. V sázce je osud celé planety. Povstane zlovolný
Ultron a jenom Avengers mu mohou zabránit v uskutečnění ďábelských plánů. Nová
křehká spojenectví a nečekané zvraty jsou zárukou vzrušujícího a jedinečného akčního
dobrodružství globálních rozměrů.
Režie: Joss Whedon. Hrají: Chris Evans, Chris Hemsworth, Robert Downey Jr., Mark
Ruffalo, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Samuel L. Jackson
Vstupné: 175,-

Filmové projekce v Letním kině
budou zahájeny až od 19. června.
www.divadlozatec.cz

Regionální muzeum K. A. Polánka, Husova 678, Žatec
a Mateřská škola speciální, Žatec, Studentská 1416, okres Louny
Vás zvou na výstavu

Človíček badatel aneb Co všechno dokážeme
23. 4. – 31. 5. 2015

Vernisáž 23. dubna 2015 od 17 hodin v hlavní budově muzea
s vystoupením dětí MŠ a bohatým programem na muzejní zahradě
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Chmelfest 2015 nabízí
pestrý program

Letošní jarní chmelové slavnosti pod názvem
Chmelfest 2015 propuknou v Žatci v sobotu
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

Ze sportu
n Štěpnička a Karbula
vybojovali stříbro
O minulém víkendu se
hrály kontrolní turnaje
mladých stolních tenistů
našeho kraje. Sever Žatec
měl ve všech kategoriích
své zástupce. V Chomutově startoval Filip Keller
a obsadil 8. místo. V hale
Severu Žatec mezi dorostenci si vybojoval účast
v nejlepší osmičce Michal
Štěpnička a Jiří Vízner,
který však nemohl startovat pro školní povinnosti.
Michal zahrál velmi dobře
a obsadil výborné 2. místo, když podlehl jen vítězi
Malému z Chomutova.
V Děčíně mezi staršími
žáky Dominik Urbánek
obsadil 4. místo a Filip
Karbula byl tentokrát druhý za teplickým Mítem,
kterému podlehl 1:3. (js)

Regionální muzeum K. A. Polánka
Hlavní budova – Husova ul. 678:

tel.: 608 200 697, E-mail: rmz@muzeumzatec.cz
Výstavy:
n „MÝDLOVÁ BUBLINA ANEB HYGIENA
NADEVŠE“: probíhá do 26. 4. Sběratelská výstava
mýdel Marty Slováčkové z Bratřejova je doplněna
o prací koutek a reklamní inzeráty na mýdla.
n „ČLOVÍČEK BADATEL ANEB CO VŠECHNO
DOKÁŽEME“: 23. 4. - 31. 5. Výstava keramických
a jiných prací dětí z Mateřské školy speciální v Žatci.
Vernisáž výstavy 23. dubna od 17 hodin s bohatým
doprovodným programem na muzejní zahradě.

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.
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.
POTŘEBUJETE PRODAT, KOUPIT NEBO
SE JEN TAK PODÍVAT? KAMARÁD
LORM, Žatec – příspěvková organizace města
Žatce Vás zve na čtvrtý

„BLEŠÍ TRH“

dne 25. 4. 2015 od 10.00 do 15.00 hodin.

Najdete nás v prostorách Sociálně terapeutické dílny, Bří. Čapků 3177, Žatec (za BARBAREM, cesta
bude označena). Akce bude za každého počasí.
Občerstvení zajištěno: klobásy, bramboráčky, palačinky, koláče, nápoje aj. TĚŠÍME SE NA VÁS!!!

n Mladí stolní tenisté
Severu se prosadili
O víkendu proběhly
krajské přebory ve stolním
tenisu v kategorii starších
žáků a dorostenců v Litoměřicích. V sobotu mezi
staršími žáky vybojoval
žatecký Dominik Urbánek
7. místo a Filip Karbula
získal výborné 2. místo.
Společně ve čtyřhře vybojovali bronz. V neděli
mezi dorostenci se hráči
Severu také dokázali výrazně prosadit. Michal
Štěpnička vybojoval 3.
místo a Jirka Vízner byl
čtvrtý. Ve čtyřhře společně
získali bronz. 
(js)
n Ženy začaly jaro vítězně
Z prvoligové tabulky
národní házené vypadlo
po dlouhých 17 letech
družstvo žen Šroubárny
Žatec. Do letošní druholigové části soutěže
vstoupil celek s několika
novými jmény vítězstvím
v Chomutově nad tamní
rezervou.
Chomutov B – Žatec
11:25 (4:11)
Sestava (branky) Žatce:
Černovská, Hornová –
Zimová, Vlčková, Schneiderová, Karasová, Bicková – Jurkovičová (4),
Potěšilová (8), Kuželová
L. (3), Nesnídalová (9),
Bendová (1)
Žatec – Bakov 16:11
(5:7)
Ve druhém utkání po prohraném poločase si zahrály
všechny hráčky z lavičky.
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Nohejbalisté vedou tabulku I. ligy
Po osmi sezónách v extralize vstoupili nohejbalisté SKN Žatec
do prvoligové soutěže prvními zápasy. Hned v úvodu ztratili bod
v Čakovicích s tamním B týmem za remízu 5:5, ale následující
dvě utkání doma s přehledem vyhráli.
Žatečtí si poradili s Prostějo- se postaral Ondra Vít v singlu
vem, který přehráli 6:0. Násle- a také zbývající tři zápasy už
dující den v souboji s Přerovem skončily vítězstvím Žatce, který
už ale opět s nervy příznivců tak bodoval za výsledek 6:3.
zalaškovali. Po úvodních ztra- V sobotu pak vyhráli ve Žďáru
cených dvojicích totiž prohrávali n. S. výsledkem 6:4.
0:2 a po prvních trojkách ještě
Doma na stadionu Mládí hraje
1:3. Zvrat navodila dvojka Petr Žatec až 2. a pak 9. května,
Vít, Karel Jančík, o vyrovnání začátky ve 14 hodin. 
(jak)

Starší žáci zakončili sezónu remízou
Chomutovského útočníka zastavují Bednář a Hassman v bojovném utkání, které v normálním čase skončilo 2:2, Slavoj ale
prohrál na penalty. 
Foto Jaroslav Kubíček

Slavoj nezvládá závěry

V posledních třech kolech fotbalisté Žatce získali jen jediný bod.
Minuta hry chyběla fotbalis- domácích dali Tretyak a Heinc.
tům Slavoje Žatec k prvnímu
Sestava Žatce: Šereda – V.
letošnímu vítězství v divizi, když Hynek, Heinc, Bednář, A. Hynek
vedli na domácí umělé trávě – F. Klinec (68. Anger), Vlk, Benad AFK LoKo Chomutov 2:1. šík, Hassman (89. Sýs) – Tretyak
Pak ale rozhodčí Štěrba nechal (85. Klíma), P. Klinec
hru pokračovat, přestože před
Vedoucí Brozany minulý týden
pokutovým územím zůstal ležet zvládly výborně závěr zápasu,
po faulu zraněný domácí ka- když za stavu 1:1 nastřílely
pitán Bednář. Jeho spoluhráči hostům 4 góly na konečných 5:1.
se víc věnovali rozhodčímu než
V neděli hostil Slavoj třetí
bránění, až opravdu zapískal. Motorlet Praha. Po prohraném
To už byl ale míč v pokutovém poločase 0:1 inkasoval hned
území a po zbytečném kon- po obrátce. Snažil se o korigovátaktu protihráče s Heincem ní, výsledkem byla jen tyč nastřesudí pískl penaltu! Andrejkovič lená P. Klincem. Definitivní K.O.
z ní vyrovnal, a když pak v pe- přišlo mezi 74.-78. minutou, kdy
naltovém rozstřelu byli hosté Šereda třikrát inkasoval! Žatec
úspěšnější, Žatci zůstal z utká- po nejslabším výkonu jara je
ní jen jediný bod za výsledek nakonec po prohře 0:6 (0:1)
2:2, na penalty 2:3. Branky bezkonkurenčně poslední. (jak)

Starší žáci FbC Jazzmani
Žatec sehráli 4. dubna doma
poslední florbalový turnaj této
sezóny.
Hned v prvním utkání Jazzmani s týmem z Teplic remizovali
6:6, přestože po první třetině
už vedli 4:1. Ve druhém utkání
narazili Jazzmani na tým Florbal
Ústí B, který je v tabulce druhý.
V posledním utkání Ústí jasně
přehrálo Žatec 8:2.
Trenér Ing. Tomáš Votava:

„Proti loňsku jsem letos spokojen.
V tabulce jsme skončili u klidného
středu s rozdílem dvou bodů. Důležitější je, že v týmu panuje dobrá
nálada a družstvo je připraveno
na přesun do vyšší kategorie –
dorostenců. To už je jiný level
a na kluky čeká těžká sezóna.“
Sestava: Žiga 8, Duda 6 –
Naxera, Pigl 1+0, Michal 0+1,
Kohout – Zelinka 2+2, Hanuš
4+2, Sarič – Kuvík 1+0, Kolář
0+1, Fajt.
(kg)

Jarní cena Prahy v plavání

Kvarteto žateckých plavců se 11. 4. zúčastnilo 11. ročníku Jarní
ceny Prahy v plavání.
Nejlépe se prezentoval Filip lek, kde se zlepšila o 14 sekund
Mach, který skončil jen těsně a skončila na 9.místě.
za stupni vítězů na 100 a 200
Do nejlepší desítky se z nametrů prsa, kde obsadil 4. šich plavců podíval ještě Jakub
resp. 6. místo. Na obou těchto Seifert, který vybojoval 10.místo
tratích si vylepšil osobní ma- na 50m volný způsob. Dařilo se
xima, kterými překonal limity mu také na dvojnásobné trati,
do SCM.
kde poprvé na 50m bazénu poSkvěle zaplavala také Radana kořil hranici jedné minuty časem
Halvátová, která všechny své 59.17. Veronika Seifertová nejstarty proměnila v nové osobní lépe zaplavala disciplínu 200m
rekordy. Na nejlepší umístění motýlek, kde obsadila 14.místo
dosáhla v disciplíně 200 motý- mezi staršími žačkami.  (da)

Hany Greisiger nedal šanci soupeři ani rozhodčím
Na prestižní galavečer v K-1, Muay-Thai a MMA Souboj
titánů v Plzni 4. dubna, se podařilo promotérovi G-Titánů
Honzovi Greisigerovi dohodnout hned tři zápasy žateckých
borců.
Míra Svoboda v K-1 do 57kg ve prospěch statečně bojujícího
proti Vojtovi Modrovi ze SG žateckého borce proti těžšímu
Lovosice byl v úvodu opatný, a zkušenějšímu soupeři. Po vyale ve zbývajících dvou kolech hlášení vítězem Zdeňka celá hala
jasně lepší. „Nikdo nepochy- pískala… „I když jel Vojta jen
boval o Mírovu vítězství, což na zkušenou, tak si myslím, že
uznal i soupeř Modra, přesto vyškolil mistra republiky a získal
ale rozhodčí viděli jen na remízu si i jeho publikum,“ poznamenal
a extra round už nepřidali, ško- Honza Greisiger.
da…“ komentoval zápas Honza
V superfightu (bez chráničů)
Greisiger.
v K-1 do 81 kg nastoupil ve fináVojta Drda ve svém teprve lové části Hany Greisiger proti
druhém zápase Muay-Thai s pl- zkušenému profi zápasníkovi
nými pravidly do 52kg bojoval A. Chmelovi z X gymu Praha.
mistru republiky Karlu Zdeň- Tentokrát už neměli rozhodčí
kovi z Atom gymu Plzeň, který šanci pochybit, neboť byl Chmeměl v úvodu podporu místního la po Hanyho atacích 2x počípublika. Ale ve třetím kole se tán. Greisiger po vítězství 3:0
přízeň diváků zcela obrátila na body se stal vítězem dalšího

superfightu. Žatečáci v Plzni
a spokojený „khru“ Roman Ši-

falda sklidili zasloužilé pochvaly
trenérů a ovace publika.  (lb)

Hany Greisiger, útočící na spodek A. Chmely, vyhrál jasně
na prestižním galavečeru v Plzni.

Žatecký zpravodaj je informačník města Žatec. Adresa redakce: Městský úřad Žatec, Žatecký zpravodaj, náměstí Svobody 1, 438 24 Žatec. Sazba: DTPress,
grafické & produkční studio Rakovník. Tisk: AKORD Chomutov s.r.o.. Tiskovina je evidována Ministerstvem kultury ČR pod značkou MK ČR E 172 12.
Kontaktní údaje: zpravodaj@mesto-zatec.cz, tel.: 415 736 115, 415 736 156. Příjem inzerce: kancelář infocentra MěÚ, nám. Svobody 1, 438 24 Žatec.

