žatecký

zpravodaj
číslo 9, 12. května 2016

městského úřadu |www.mesto-zatec.cz
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Žáci byli
na výletě
za Karlem IV.

U chmelničky před radnicí se žehnalo Žateckému chmelu a narážel se Májový ležák. Starostka
města Zdeňka Hamousová pak po přípitku slavnostně povolila zahájit letošní jarní slavnosti.

Foto Jaroslav Kubíček
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Unikátní
nálezy našich
archeologů

Foto Jaroslav Kubíček

V čísle:

V průvodu Chmelmarše ani letos nemohl chybět populární známý chmelový skřítek Hopík.

Chmelfestem slavili jaro a výborné pivo

7

Mažoretky
soutěží
v Žatci

8

Fotbalisty
čeká derby
v Blšanech

Velmi vydařené jarní chmelové slavnosti pod názvem Chmelfest
proběhly v centru Žatce v sobotu 7. května za slunečného počasí
a velikého zájmu návštěvníků. Hlavní program se odehrával
na Žižkově náměstí a na nádvoří sousedního pivovaru.
Největší pozornost věnovali vého majáku na náměstí Svodiváci tradičně slavnému Chme- body. V průvodu jelo tolik nalobranskému průvodu, který se paráděných alegorických vozů
vydal ve 14 hodin od Chmelo- a samohybů, že tu pro ně bylo

Ředitel nemocnice končí

Dlouholetý ředitel žatecké městské nemocnice Ing. Čestmír
Novák skončí ve své funkci k 30. červnu 2016. Správní rada
nemocnice, které nabídl v minulých dnech svoji rezignaci, začala
hledat nového ředitele.
Čestmír Novák po 11 letech, a zajišťuje péči pro téměř 90
kdy byl v čele záchranné služ- tisíc obyvatel.
by okresu, se stal ředitelem
Nemocnice Žatec je obecně
žatecké nemocnice v březnu prospěšná společnost, jejímž za2010. Ve složitém období, neboť kladatelem je Město Žatec. Jeho
byla špatném finančním i per- zastupitelé volí členy správní
sonálním stavu, se ji pod jeho rady, která pak vybírá statutární
vedením podařilo stabilizovat. orgán společnosti ředitele. ZáJe jediným spádovým zařízením jemci o funkci se musí nejpozději
tohoto druhu v celém okrese přihlásit do 25. května.

málo místa. Mezi jásajícími
posádkami se představili také
hudebníci a tanečnice ze spřáteleného moravského Vracova,
jimž zdárně sekundovaly posádky domácích i přespolních
dobře a vtipně naladěných lidí.
Před chmelničkou na náměstí
pak po krátkých zdravicích
sledovali žehnání letošní úrodě
Žateckého chmele a pivu z něj
vařeného. Během oslav měli
zájemci možnost ochutnat ze
16 druhů piv, které se vyrábějí
na území chmelařské metropole.
Prohlídky pivovaru s živými obrazy, Zábavná chmelová
škola s kvízy a týmové soutěže
v Memoriálu Lojzy Lupulína
nabídly příležitost k zábavě
i poučení. Organizátoři vedle programu na pódiu nezapomněli ani na pořady určené dětským divákům. (jak)
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ZÁ P I S

do těchto oborů:
HUDEBNÍHO
- přípravná hudební výchova
- individuální nástrojová výuka na klavír, elektronické klávesové nástroje,
kytaru, elektrickou a basovou kytaru, housle, zobcovou a příčnou flétnu,
bicí, klarinet, saxofon, trubku, trombon, tubu, kontrabas, akordeon
- sólový zpěv
- sborový zpěv
VÝTVARNÉHO
- přípravné studium
- výtvarná výchova
- výtvarná výchova se zaměřením na keramiku
- výtvarná výchova se zaměřením na grafiku
- rozšířené studium zaměřené na přípravu k talentovým zkouškám
LITERÁRNĚ DRAMATICKÉHO
- přípravné studium
- dramatická výchova
KURZY PRO DOSPĚLÉ
- základy herectví
SCHOLA LUDUS
- cyklická výuka hudebního, literárně dramatického, tanečního, výtvarného oboru
TANEČNÍHO
- studijní zaměření na:
- lidový tanec (z Čech, Moravy a Slovenska)
- orientální tanec
- moderní tanec (klasický, společenský, jazzový, step, hip hop, disco,
RnB)
- tanec s hůlkou (mažoretky)
Všechna oddělení mají taneční průpravu a základy baletu.
KURZY PRO DOSPĚLÉ
- moderní, orientální tanec, taneční pro dospělé
ZÁPIS se bude konat ve dnech 16. – 20.5. 2016 od 14.30 – 17.30
hodin Dne 18.5. 2016 se uskuteční v prostorách školy a na zahradě
od 14.30-17.30 hod. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ s řadou překvapení
Informace na tel. čísle 415 740 368, nebo v budově ZUŠ – I. patro
(ředitelka školy I. Marešová, nebo v kanceláři školy)

Město Žatec, Městský úřad Žatec, zastoupený tajemníkem,
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu určitou:

vodní hospodářství

Místo výkonu práce: Městský úřad Žatec
Platové zařazení (dle zákona č. 262/2006 Sb., NV č. 564/2006 Sb., v platném znění): platová třída 10
Popis činnosti pracovního místa:
Zajišťuje výkon státní správy v oblasti vodního zákona, pokud tento zákon nestanoví jinak a zákona
o vodovodech a kanalizacích, v celém správním území obce s rozšířenou působností. Zajišťuje
povodňovou komisi obce s rozšířenou působností, včetně aktualizace seznamu členů a uvedených
údajů této komise.
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
● státní občanství České republiky, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt na území ČR,
● minimální věk 18 let,
● způsobilost k právním úkonům,
● morální a trestná bezúhonnost,
● znalost jednacího jazyka – češtiny (u cizích státních příslušníků s trvalým pobytem v ČR).
Ostatní předpoklady:
● VŠ vzdělání v magisterském či bakalářském studijním programu
● ovládání PC (Microsoft Word a Excel, poštovní klient); výhodou práce v programu VITA,
● znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích; zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků
● a o změně některých zákonů; zákona č. 500/2004 Sb., správní řád; zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování
● a stavebním řádu; zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů; zákona č.
274/2001 Sb.,
● o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů,
● komunikační schopnosti; flexibilita; samostatnost,
● výhodou předchozí praxe v oboru životního prostředí či stavebnictví; zvláštní odborná způsobilost při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění nebo
ve vodním hospodářství,
● řidičský průkaz skupiny B,
● předpokládaný nástup 01.06.2016.
Uchazeč o zařazení do výběrového řízení podá na Městský úřad Žatec písemnou přihlášku,
která bude obsahovat tyto náležitosti:
Název pracovní pozice, jméno a příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo
trvalého pobytu, telefonické spojení, e-mailovou adresu, č. občanského průkazu nebo číslo dokladu
o povolení k pobytu, číslo řidičského průkazu, datum a podpis.
K přihlášce budou připojeny tyto doklady:
● strukturovaný životopis,
● ověřený doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání,
● výpis z evidence Rejstříku trestů FO ne starší než 3 měsíce.
Písemné přihlášky včetně příloh doručí uchazeč na adresu:
Městský úřad Žatec, Odbor vnitřních věcí - k rukám personalistky, nám. Svobody 1, 438 24 Žatec
Nebo osobně prostřednictvím podatelny Městského úřadu Žatec k rukám personalistky nejpozději
do 16.05.2016 do 17.00 hod. Přihlášky doručené po tomto datu budou vyřazeny.
Obálku označte heslem „výběrové řízení – vodní hospodářství“.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv v jeho průběhu toto výběrové řízení zrušit. Přihláška k výběrovému řízení včetně příloh nebude vrácena. V souvislosti s účastí ve výběrovém řízení uchazeč
v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, v platném znění, souhlasí se zpracováním a archivací osobních údajů uvedených v přihlášce
a jednotlivých přílohách.
V Žatci dne 15.04.2016
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Výběrové řízení na pozici ředitele

• NEMOCNICE ŽATEC, o.p.s., IČ: 250 26 259, se sídlem Husova 2796,
438 01 Žatec
• NEMOCNICE ŽATEC, o.p.s., IČ: 250 26 259, se sídlem Husova 2796,
438 01 Žatec vypisuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele
NEMOCNICE ŽATEC, o.p.s., jehož úkolem bude řízení a koordinace
činností nemocnice v oblasti poskytování zdravotní péče.
Požadavky na uchazeče:
- VŠ vzdělání magisterského studijního programu v oblasti ekonomie,
práva nebo lékařství
- zkušenosti s řízením zdravotnických zařízení akutní lůžkové péče
nebo jiných velkých zdravotnických zařízení a kolektivů zaměstnanců
- zkušenost či znalost v řízení kvality poskytované péče ve zdravotnických zařízeních a procesů vnitřního auditu
- znalost ekonomiky zdravotní péče
- znalost dotační problematiky
- zkušenosti s investičními projekty ve zdravotnictví
- zkušenosti s projektovým řízením
- schopnost vést a motivovat podřízené
- schopnost strategického myšlení
- výborné komunikační, prezentační, manažerské a organizační dovednosti, odolnost vůči stresu
- občanská a morální bezúhonnost
- znalost alespoň jednoho cizího jazyka (ideálně Aj či Nj) v úrovní
B1- B2 ( certifikát není podmínkou)
Náležitosti přihlášky a dokladů:
Přihláška musí být písemná a musí obsahovat:
- přesné označení výběrového řízení, do něhož se uchazeč hlásí
- osobní údaje – jméno, příjmení, tituly; datum a místo narození,
státní příslušnost; adresu trvalého pobytu, telefonní a e- mailový
kontakt; datum a podpis uchazeče.
K přihlášce je nutno doložit:
- strukturovaný profesní životopis zaměřený na odbornou praxi
a referenční projekty ve zdravotnictví
- úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
- příp. kopie osvědčení o získání specializace v lékařských oborech
nebo manažerského vzdělání,
- výpis z rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce,
- prohlášení o souhlasu s použitím a zpracováním osobních údajů
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
pro výběrové řízení,
- písemně zpracovaný návrh vlastní koncepce řízení, provozu a rozvoje
NEMOCNICE ŽATEC, o.p.s., (max. 4 strany formátu A4). Preferují se
prezentace vize, strategie, konkrétnost a systematičnost vyjádření.
Uchazeč o zaměstnání doručí přihlášku s požadovanými přílohami
nejpozději do 25. května 2016 do 10.00 hodin na adresu: NEMOCNICE
ŽATEC, o.p.s., se sídlem Husova 2796, 438 01 Žatec, v zalepené obálce s označením „NEOTVÍRAT - výběrové řízení - ředitel NEMOCNICE
ŽATEC, o.p.s.,“ s uvedením adresy podavatele. Přihlášky doručené
po uvedeném termínu nebudou do výběrového řízení zařazeny.
Výběrové řízení proběhne v měsíci červnu 2016, kdy 1. kolo výběrového řízení se bude konat v termínu od 7. – 14.6.2016 a 2. výběrové
kolo – finální proběhne v termínu od 20.-21.6.2016. Uchazeče k němu
písemně či telefonicky pozve předseda výběrové komise.
Výběrová komise vyhodnotí předložené doklady, případně vyžádá
jejich doplnění, zrealizuje dvě shora uvedená výběrová kola, kde
proběhnou pohovory s uchazeči, kteří splnili stanovená kritéria,
a po uskutečnění výběrového řízení vyhlásí dne 27.6.2016 konečný
výsledek výběrového řízení.
Nástup vybraného uchazeče na pozici ředitele NEMOCNICE ŽATEC,
o.p.s., bude ke dni 1.7.2016.
Kontaktní osoby:
- Ing. Jiří Vlček - místopředseda správní rady, tel : 606892929,
email:jiri@izatec.cz
- MUDr. Roman Sýkora - člen správní rady , tel : 602524203,email: roman.sykora@zzskvk.cz
za NEMOCNICE ŽATEC, o.p.s, Ing. Petr Šmíd, Předseda správní rady

Pietní akt u příležitosti 71. výročí osvobození Československa od fašismu,
který připravilo Město Žatec ve spolupráci s Vojenskou posádkou Žatec, proběhl v neděli 8. května na městském
hřbitově a následně na Kruhovém
náměstí v Žatci. Slavnostní projev pronesla starostka Mgr. Zdeňka Hamousová. Pietní akt byl ukončen českou
státní hymnou v podání žákyně ZUŠ
Marie Řezáčové.

Foto Tomáš Trégl

Základní umělecká škola Žatec, okres Louny
Studentská 1030, 438 01 Žatec, tel. 415 740 368
vyhlašuje pro školní rok 2016/2017

Kdy vyjde Žatecký
zpravodaj
Další číslo (č. 10/2016) vyjde
ve čtvrtek 26. května.
Uzávěrka je jako vždy týden
před uvedeným termínem.

Foto: archiv muzea v Žatci

Mimořádný
úřední den

Libor Šebek a Jaroslav Holštajn z žateckého muzea preparují dlážděné dno hrobu kultury nálevkovitých pohárů v Chudeříně.

Foto: archiv muzea v Žatci

Indiáni v muzeu

Jeden z hrobů kultury se šňůrovou keramikou v pískovně
u Chudeřína. Bagr v pozadí odhaluje další nálezy.

Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci zve na slavnostní
otevření nové výstavy Na Mayovky
nejen v máji, které se uskuteční
v hlavní budově muzea v Husově ulici v Žatci 12. května 2016
od 17 hodin. V rámci vernisáže se
představí Divadelní soubor Horní
Počernice v režii Filipa Minaříka.
Nenechte si ujít jedinečné setkání
s Vinnetouem, Old Shatterhandem
a Nšo-či. Vlastní výstava potrvá
do 30. září 2016.
V originálním duchu indiánských
tradic a zvyků se ponese také desátá
Muzejní noc v Žatci 20. května. Program připravuje muzeum ve spolupráci se žateckými organizacemi
a Westernhobby Plzeň.

Nejbližší mimořádný úřední den – sobota - proběhne
na Městském úřadu v Žatci
4. června.
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.

Zastupitelstvo města

Další termín zasedání městského zastupitelstva, které mělo
své zatím poslední jednání
v pondělí 9. května, zatím ještě
nebylo stanoveno.

Změny v zastupitelstvu

O nejnovějších událostech
z městského zastupitelstva,
které mělo jednání v pondělí
večer po naší uzávěrce, přineseme informace v ŽZ číslo
10, které vyjde za dva týdny
26. května.

Vykopávky letos přinesly několik unikátů
Archeologický výzkum v pískovně u Chudeřína odhalil hroby

V pískovně u Chudeřína nedaleko Nechranické přehrady v těchto
dnech končí záchranný výzkum Regionálního muzea v Žatci.
V průběhu dubna se zde archeologům podařilo prozkoumat
deset hrobů kultury se šňůrovou keramikou z pozdní doby
kamenné (asi 2800 – 2500 let př. n.l.). V předchozích letech
bylo podobných hrobů na sousedních katastrech obcí Chbany,
Roztyly a Soběsuky sice objeveno již více než šedesát. Letošní
kampaň však přinesla nová překvapivá zjištění. V inventáři dvou
pravděpodobně ženských pohřbů se kromě dalších milodarů
našly dvě keramické mísy pokryté bohatou rytou výzdobou.
Tyto nádoby se zcela vymykají ze stylu obvyklé místní hrnčířské
produkce kultury šňůrové.
Obě unikátní mísy jsou ne- který rovněž obsahoval zlomky
pochybně importy z oblasti misky schőnfeldské kultury. Tak
středního Německa. Pocházejí „masivní“ doklady o kontaktech
z prostředí tzv. schönfeldské kul- obyvatel našich zemí s územím
tury s centrem výskytu v dnešní středního Německa v pozdní
spolkové zemi Sasko-Anhaltsko. době kamenné nemají u nás
Je tedy velmi pravděpodobné, že obdoby. Podobných nádob bylo
obě ženy byly cizinky a nádoby v Čechách doposud nalezeno
si na lokalitu přinesly s sebou asi deset. Z žádné lokality však
ze vzdálenosti několika set ki- nebyl nikdy doložen více než
lometrů. V této souvislosti se jeden exemplář.
do nového světla dostává i nález
Mísy jsou v schőnfeldské kulojedinělého hrobu z katastru tuře převažujícím keramickým
sousední obce Roztyly. Již v roce tvarem. Výzdoba na jejich po2000 zde žatecké muzeum od- vrchu je uspořádána do kříže
krylo pohřeb malého dítěte, či několika radiálních pásů vy-

cházejících z bohatě zdobeného
středu nádoby. Má se zato, že
by mohlo jít o symboliku slunečního kotouče. Bez zajímavosti
není, že na svém domovském
území pohřbíval lid této kultury
výhradně žárovým způsobem.
Nebožtíci odkrytí v Chudeříně,
pokud šlo skutečně o „imigranty“ ze středního Německa, byli
však do země uloženi bez kremace, jak tehdy bylo v prostředí
naší šňůrové kultury obvyklé.
Další poznatky snad přinese tzv.
stronciová analýza jejich kosterních pozůstatků, zejména zubů.
Na sklonku dubna se o další
unikátní objev v Chudeříně
postaral místní bagrista Jan
Sivok. Při pokračující skrývce
ornice odhalil skříňkový hrob
kultury nálevkovitých pohárů,
ještě o tisíc let starší než hroby
kultury šňůrové. Dno hrobové
komory o rozměrech 3 x 2 metry
bylo pečlivě vydlážděno kameny,
nadzemní část kamenné hrobky
byla zřejmě již v minulosti rozorána zemědělci. Původně mohla
být nad ní navršena i rozměrná

mohyla.
V hrobě byly zjištěny jen zlomky lidské lebky s čelistí a poblíž
položený skvostný kamenný
sekeromlat s tzv. „čepcem“
a vějířovitě rozšířeným ostřím.
Tato zbraň, datovaná do doby
asi 3500 až 3400 let př.n.l., představuje absolutní špičku tehdejší
„válečné techniky“. Úderová
síla byla soustředěna do jediného bodu právě na tzv. čepci,
takže každý dobře mířený úder
na hlavu soupeře byl zaručeně
smrtonosný. Zároveň je tento
předmět považován za atribut
tehdejších bojovníků. Z Čech
je podobných nálezů známo
zase jako šafránu. Na okrese
Louny se naposledy podařilo
objevit stejný sekeromlat před
více než sto dvaceti lety. V roce
1890 jej vykopal archeolog
Robert Weinzierl pro teplické
muzeum. Ve sbírkách žateckého
muzea bude nález z Chudeřína
vůbec prvním exemplářem svého
druhu.
dr. Petr Holodňák,
vedoucí výzkumu
3

Proč jsou
snídaně důležité

Městská knihovna Žatec připravila v rámci cyklu Setkání s odborníkem další setkání s Ing. Petrou
Šmerákovou, výživovou poradkyní
a trenérkou Power Plate. Býváte
během dne unavení, podráždění,
hladoví nebo míváte různé chutě
na vše možné? Lámete si hlavu
nad rychlou a lehkou snídaní nebo
svačinou do školy či do práce?
Proč jsou snídaně a svačiny v denním jídelníčku tak podstatné?
Přijďte si pro odpovědi na tyto
a další otázky na přednášku nazvanou Snídaně a svačiny – prakticky
a zdravěji. Nebudou chybět praktické tipy a recepty. Srdečně Vás
zveme ve středu 18. května od 17
hodin do přednáškového sálu centrální knihovny (přízemí budovy
náměstí Svobody 52). Vstupenky
je možné zakoupit v předprodeji
v knihovně nebo na místě před
konáním akce. Bližší informace získáte na všech odděleních
knihovny, na tel. 415710203,
ale také široké veřejnosti od 6. na našem webu www.mekzatec.cz
do 10. června.
nebo facebooku. Vstupné 40 Kč.
Ing. Silvie Svobodová
(mkž)

Život a dílo Karla IV. v podání žáků
Na jednoho z nejvýznačnějších Čechů, Karla IV. v roce
700. výročí jeho narození, zavzpomínali také žáci Základní
školy Žatec, nám. 28. října.
Ve dnech 2. a 3. května proběhl
ve škole za finanční podpory
města Žatce projektový den
pro žáky 2. stupně pod názvem
Život a dílo Karla IV. V jeho
rámci navštívili žáci nedaleký
zámek Stekník, kde se zúčastnili
exkurze Císař Karel IV. přijíždí
na zámek Stekník. Následující
den se formou interaktivního
skupinového vzdělávání podrobně seznamovali se životem

a dílem Karla IV. Jednotlivé
výukové bloky byly zaměřeny
na samotnou osobnost Karla
IV., literární památky a kulturní
dědictví doby jeho vlády a geografii zemí Koruny české.
Při zpětné vazbě a hodnocení
projektu se žáci vyjádřili velmi
pozitivně, osvojili si mnoho
nových znalostí o životě a díle
panovníka, vytvořili hodnotné a kvalitní materiály, které
budou instalovány na výstavě
věnované právě Karlu IV., jeho
životu a dílu. Expozice bude
umístěna na chodbách školy
a zpřístupněna nejen rodičům,

Na den přesně jsme se po pěti
letech setkali s našimi dánskými přáteli, se kterými naše
škola před více než dvaceti
lety navázala přátelství. Výměnné pobyty mezi Obchodní
akademií v Žatci a Næsgaard
Efterskole v dánském Bringserevej se opakovaly nejprve
každý rok a později po dvou
letech. Zatímco v roce 2011 při
naší poslední návštěvě Dánska
přistálo na pobřeží dánského
nejjižnějšího ostrova Falster
90 žáků naší školy, v pondělí 4.
dubna 2016 k budově obchodní
akademie dorazila o poznání
menší skupinka 22 dánských
studentů z internátní školy
v Bringserevej se svými dvěma
učitelkami.
Naši žáci už několik měsíců předem udržovali kontakt
s dánskými žáky po internetu.
Nyní se konečně setkali osobně.
Projekt vytvořila dánská strana, z naší školy s nimi spolu-

pracovala Mgr. Iva Doktorová.
Mladí Dánové přespali dvakrát
v českých rodinách a před odjezdem do Prahy, kde strávili
zbytek svého pobytu v Čechách,
poznávali krásy Žatce a blízkého i vzdálenějšího okolí.
Poslední dubnový týden tohoto roku jsme našim dánským
přátelům jejich návštěvu oplatili. V Dánském království strávili
studenti obchodní akademie
nezapomenutelných pět dní,
provozovali kanoistiku a tzv.
tree climbing, lezení na stromy
s jištěním, kreslili a modelovali,
podnikli cyklistický výlet, prohlédli si Kodaň. Také navštívili
rodiny dánských studentů, konverzovali s jejich rodiči, na internátě zpívali a hráli míčové
hry v tělocvičně, diskutovali
o migrační politice Evropské
unie s mladými Dány a Italy,
kteří se také zúčastnili projektu.
Jak se zdá, některá přátelství
budou dále pokračovat. (jč)

Setkání po pěti letech
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Muzejní noc s knihovnou
Městská knihovna Žatec se
letos již pošesté připojila k Festivalu muzejních nocí. Regionální
muzeum K.A.Polánka v Žatci
a další kulturní instituce našeho města připravily program
dalšího ročníku Muzejní noci
v Žatci, která se koná 20. května.
V centrální knihovně (náměstí
Svobody 52) bude probíhat od 9
do 19 hodin Den otevřených
dveří centrální knihovny, kdy si
mohou návštěvníci prohlédnout
prostory knihovny a využít veškerých poskytovaných služeb.

Nově registrovaným čtenářům
bude poskytnuta sleva registračního poplatku ve výši 50%.
V oddělení pro děti centrální
knihovny začíná v 19,30 hodin
Indiánské nocování v knihovně
s doprovodným programem,
které je určeno registrovaným
čtenářům ve věku od 6 do 15
let. Bližší informace k programu získáte na všech odděleních
knihovny, na tel. 415710203
nebo na našem webu www.mekzatec.cz a facebooku. Srdečně
Vás zveme.
(mkž)

Úspěchy studentů v odborné činnosti

Měsíc duben byl ve znamení okresních a krajských kol ve středoškolské odborné činnosti (SOČ). Okresní přehlídka autorů
a jejich prací se uskutečnila v přednáškovém sále Starých
papíren v Žatci 6. dubna za účasti čtrnácti autorů z několika
středních škol.
Autorské práce byly rozděleny ročních období umístila Jitka
do soutěžních oborů zeměděl- Barborková, která naši školu
ství a potravinářství, historie, bude reprezentovat na celostátní
filozofie, informatika, pedago- přehlídce v Hradci Králové 17. –
gika a zdravotnictví. Nejsilnější 19. června. Druhé místo v oboru
zastoupení měla Obchodní aka- historie získala se svojí prací
demie a Střední odborná škola Žatcem po stopách ženNikola
zemědělská a ekologická v Žatci, Poláková, která je náhradnicí pro
celkem osm autorských prací. celostátní přehlídku. Čtvrté mísAtmosféra přehlídky byla velice to v oboru zdravotnictví získala
příjemná, práce zajímavé, téměř Veronika Lubenská, a v oboru
všechny na vysoké odborné zemědělství Iveta Kroupová
úrovni. Porota vybrala do kraj- a na 5. místě v oboru zemědělství
ské přehlídky pět autorů z naší se umístil Lukáš Balog s prací
školy. V krajské přehlídce prací Prázdninová praxe v dostihovém
středoškolské odborné činnosti centru.
19. dubna v Ústí nad Labem
Dagmar Hromádková
se na 1.místě s prací Floristika
OA a SOŠZE Žatec

Připravují
výlet
do Českého
Krumlova

Inzerce
n Pronajmu byt 3+1 a 1KK
v Žatci, vhodné pro seniory.
Kontakt: 739 887 705.
n Koupím stará křesla, židle,
stoly i mírně poškozené, i retro.
Kontakt: 736 741 967.
n Koupím byt do OV 2+1
s balkonem v jižní části města
Žatec. Ne přízemí. Kontakt:
728 554 994.
n Hotel Zlatý Lev Žatec přijme recepční na plný úvazek.
Nástup 1. 6. 2016. Znalost AJ/
NJ nutná. Tel: 776 348 000.
n Pronajmu byt 1+3 v Dukelské ulici v Žatci, v 1.patře
rodinného domu s vlastním
vchodem, plynové etážové topení, plastová okna, bez výtahu. RK prosím nevolat. Volný
od 1.5.2016, informace na tel.
č.: 606 680 008.
n Pronajmu byt 3+1 s balkonem přes dvě místnosti v Lounech – Hrnčířská po rekonstrukci. Na sídlišti je školka,
pošta, potraviny, blízko centra
města. Nájem 10.900Kč vč.
poplatků + kauce. Kontakt
773 562 205.
n Pronajmu byt 3+1 a 1KK
v Žatci, vhodné pro seniory.
Kontakt: 739 887 705.
n Setkání Kvasilováků a jejich potomků – dětí, vnuků
a přátel se bude konat v Liběšicích u Žatce, v sobotu 4.
června 2016. Sraz u pomníku
padlých občanů Kvasilova v 11
hodin. Po pietním aktu se přemístíme do místní restaurace
na přátelské posezení. Na občerstvení a organizační výdaje
bude vybírán příspěvek 150 Kč.
Vzhledem k nutnosti zajistit
předem občerstvení, přihlaste
se: Ing. Miroslav Kadavý, tel.
723 470 746, Jindřich Fiala, tel.
737 921 996. Srdečně zveme.
Organizační výbor.
n Věznice Nové Sedlo přijme do služebního poměru
nové příslušníky Informace:
415 779 106, 415 779 108 nebo
na internetu: www.vscr.cz

Rozloučení
Zesnulí od 21. 4. - 4. 5. 2016:
Moravec Josef
65 let
Vostřelová Věra
97 let
Opltová Marcela
92 let
Bártová Helena
58 let
Maška Václav
64 let
Srazil Miloslav
63 let
Ing. Roháč Slavomír
61 let
Mirgová Jana
33 let

Menhartová Věra
Štefanová Margita
Stehlíková Vlasta
Vrbatová Ludmila
Chrz Zdeněk
Hessová Mariana
Hnidzík Karel
Kubálková Věra
Pilnáček Jaroslav

71
81
72
86
80
92
66
84
84

let
let
let
let
let
let
let
let
let

Základní organizace Svazu
postižených civilizačními chorobami Žatec, zve zájemce
do Českého Krumlova na činohru Robin Hood, která
se koná v přírodním divadle
s otočným hledištěm ve čtvrtek 9. června.
Začátek představení je
ve 21.30 hod., návrat je tudíž
v pozdních nočních hodinách.
V odpoledních hodinách můžete
navštívit Státní hrad a zámek
Český Krumlov, barokní divadlo,
zámecké lapidárium, zámeckou
věž, medvědí příkop s medvědy, zámeckou barokní zahradu
a další historické objekty města.
Cena vstupenky na divadlo:
750,- Kč
Cena dopravy autobusem:
550,- Kč
Zájemci se mohou přihlásit
a zároveň zaplatit uvedenou
cenu v budově LDN, která se
nachází v objektu nemocnice
Žatec dne 19.5. od 9.00 - 12.30
hod.
Odjezd: Červený Hrádek 7.30
hod.
Zvon 7.35 hod.
Moskva 7.40 hod.
Další informace možné na telef. čísle 702 929 403.
ZO SPCCH Žatec

Pronájem kancelářských a nebytových prostor
Nabízíme k pronájmu nebytové prostory (kanceláře,
provozovny,
kadeřnictví,
masáže,
apod.)
v administrativní budově OSBD Louny na adrese
Žatec, Otokara Březiny 2895 (naproti areálu SÚS –
Správa a údržba silnic). Jedná se o samostatné
moduly cca 19m2 nebo o propojení dvou a více
těchto modulů. Cena za pronájem je 100,Kč/m2/měsíc nebo 50,- Kč/m2/měsíc v 1.PP. Záloha
na služby včetně tepla je cca 20,-/m2/měsíc. Budova
se nachází v širším centru města ve výhodné
lokalitě. Budova je po celkové rekonstrukci
(zateplení, nová okna s izolačním trojsklem, vlastní
kotelna s nízkými náklady na provoz, možnost
využití nákladního výtahu, parkování u budovy).

Informace na tel. čísle: 777 115 259, e-mail: osbdlouny@iol.cz

ŽATECKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.

ŽATECKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.

Pomocníka topiče

OPERÁTORA VELÍNA – ELEKTRIKÁŘE

Požadujeme: Vzdělání SO s výučním listem • Občanská bezúhonnost
ŘP sk. T • Nepřetržitý provoz
Nabízíme:
Zajímavou práci, odpovídající mzdové ohodnocení
benefity v rámci sociálního programu
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis na níže uvedený
e-mail: kroupova@ztas.cz • tel. 415 240 080

Požadujeme: SO/ÚSO elektro, vyhl. 50/78 • Občanská bezúhonnost
Výhodou – PT HK III. tř. • ŘP sk. B • Znalost MS Office
Nabízíme:
Zajímavou práci, odpovídající mzdové ohodnocení
benefity v rámci sociálního programu
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis na níže uvedený
e-mail: kroupova@ztas.cz • tel. 415 240 080

Žatec č.p 3149 přijme

Žatec č.p. 3149 přijme
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Digitální kino Žatec

Městské divadlo Žatec

13.5. 17:30 / 15.5. 15:00 ( 2D) / 19.5. 17:30 / 21.5. 15:00 / 26.5. 17:30 /
28.5. 15:00
( 2D) ANGRY BIRDS VE FILMU 3D

Animovaný / USA/ 2016 / CZ DABING. Film nás zavede na ostrov, kde žijí
nelétaví, ale jinak velice šťastní ptáci. Až na pár výjimek.  Vstupné: 150,-

13.5. 20:00 / 14.5. 20:00

SOUSEDI 2

Komedie / USA/ 2016 / CZ Titulky. Jen co se Mac a Kelly Radnerovi zbavili
jedněch nepohodlných studentů v podobě party šílených studentů, mají
na krku další. A tentokráte je to možná ještě horší – jsou to totiž pro změnu
studentky. 
Vstupné: 120,-

15.5. 17:30 / 20.5. 17:30

JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK

Komedie / Česko/ 2016
Štěpán, Kendy a Karas zůstali i po dvanácti letech sami sebou. Vstupné: 100,-

15.5. 20:00 / 21.5. 17:30

TEORIE TYGRA

Komedie / Drama /Česko/ 2016
Teorie Tygra je road movie o muži, který si v šedesáti vzpomene, že míval sny
i vlastní vůli a že chce zpátky vládu nad svým životem. Vydá se na riskantní
cestu navzdory tomu, že tím přichází o vše. Film je též o jeho ženě, která
to prostě myslela dobře. Hrají: Jiří Bartoška, Eliška Balzerová, Tatiana
Vilhelmová, Jiří Havelka.
Vstupné: 120,-

17.5. 17:30 / 24.5. 17:30

PŘÍBĚH LESA

Dokumentární / Francie/ 2015/ 97 min / CZ Dabing
Po úchvatných dokumentech Mikrokosmos, Ptačí svět a Oceány přicházejí
Jacques Perrin a Jacques Cluzaud s Příběhem lesa. Ne tropického pralesa
s exotickou zvěří, ale toho nám dobře známého lesa, který máme za humny
a který pulsuje překvapivě bohatým životem. 
Vstupné: 80,-

17.5. 20:00

JAK PŘEŽÍT SINGLE

Komedie / Romantický / USA / 2016/ 109 min / CZ titulky
Spát s kdekým ve městě, které nikdy nespí, ještě nikdy nebyla tak velká
legrace.
Vstupné: 110,-

18.5. 20:00

TAKOVEJ BAREVNEJ VOCAS LETÍCÍ KOMETY

Dokumentární /Česko/ 2015/ 101 min. Celovečerní dokumentární film
vypráví o Filipu Topolovi, skladateli, textaři, klavíristovi a zpěvákovi skupiny
Psí vojáci, jehož tvorba zasáhla tři generace. 
Vstupné: 80,-

19.5. 20:00

MOJE TLUSTÁ ŘECKÁ SVATBA 2

Komedie /USA/ 2016/ 93 min / CZ Titulky. Toula, Ian a jejich rodina se
vracejí, aby si v pokračování nejlepší romantické komedie všech dob užili
ještě více smíchu, jídla a především další velké řecké svatby! Vstupné: 110,-

20.5. 20:00 / 21.5. 20:00 / 28.5. 17:30

X-MEN: APOKALYPSA 3D

Akční / Dobrodružný / Fantasy / Sci-Fi/ USA / 2016 / CZ DABING
Od počátku civilizace byl uctíván jako bůh. Apocalypse, první a nejsilnější
z mutantů marvelovského světa X-Menů načerpal sílu ostatních mutantů
a stal se tak nesmrtelným a neporazitelným. 
Vstupné: 140,-

22.5. 20:00

NÁVŠTĚVNÍCI 3: REVOLUCE

Komedie /Francie / Belgie / Česko/ 2016 / CZ DABING
Pokračování legendární komedie. 

Vstupné: 110,-

22.5. 17:30 / 25.5. 20:00

SVÁTEK MATEK

24.5. 20:00

LÍZA, LIŠČÍ VÍLA

Komedie /USA/ 2016/ 120 min / CZ titulky
Do Dne matek zbývá už jen několik dnů a několik rodin se musí vyrovnat
s tím, jak tento velký den letos stráví. Ať už to znamená strávit ho s novou
láskou, ztracenou láskou či úplně bez lásky, letošní Den matek se určitě
nezapomenutelně zapíše do historie romantických komedií – a na několik
dalších desetiletí i do povědomí diváků. Laskavý, starostlivý, vtipný a dojemný
– stejně jako matky na celém světě.
Vstupné: 110,Komedie / Romantický / Fantasy /Maďarsko/ 2015 / 98 min / Cz titulky
Život ošetřovatelky Lízy se změní v okamžiku, když se na své třicáté narozeniny rozhodne, že najde životní lásku. Její obdivovatelé však umírají při
kuriózních nehodách. Líza, jejímž jediným přítelem je duch japonského
popového zpěváka, dojde k závěru, že je prokletá...
Vstupné: 80,-

26.5. 20:00 / 27.5. 20:00 / 28.5. 20:00
ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ: ZA ZRCADLEM 3D

Dobrodružný / Rodinný / Fantasy / USA/ 2016 / CZ DABING. Alenka
Kingsleighová se ujala řemesla po svém otci a strávila několik posledních let
na divokých vlnách světových oceánů jako mořeplavkyně. Po svém návratu
do Londýna objeví kouzelné zrcadlo, skrz které se dostane zpět do fantastické
Říše divů, kde se znovu shledá se svými starými známými: Bílým králíkem,
houseňákem Absolemem, kocourem Šklíbou a potrhlým Kloboučníkem,
který není ve své kůži. Alenku čeká nebezpečná cesta, během které musí
zachránit potrhlého Kloboučníka dřív, než jí vyprší čas. Vstupné: 150,-

www.divadlozatec.cz
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12.5. 19:00

BUTCH CASSIDY A SUNDANCE KID

(Divadlo KOMEDIOGRAF). Činohra - mimo předplatné. Současné zpracování „stejného“ slavného příběhu z Divokého západu , je z dneška, z doby,
kdy by chlapi, chtěli být chlapi, kdy by potřebovali, aby jim alespoň jednou
za čas „visely kolty proklatě nízko u pasu“, aby si to mohli s grázlem jednoduše
vyřídit – bohužel však dnešním chlapům toho visí od pasu čím dál míň…
V komediálním „westernu“ z Bohnic účinkují: Sundance – Tomáš MATONOHA ; Butch – Josef POLÁŠEK ; Sestra – Barbora POLÁKOVÁ / Eva
Leimbergerová / Mariana Chmelařová
Vstupné : 350 ,- / 330,- / 300,-Kč www.komediograf.cz

17.5. 8:30 a 10:00

ŠKOLA KOUZEL (Pavel Kožíšek)

Představení pro I.stupeň ZŠ – mimo předplatné. Naprosto originální a jedinečné kouzelnické představení proslulého Pavla KOŽÍSKA, který zapojuje
děti do kouzelnického umění a každý „ kouzelnický“ učeň na jevišti dostane“KOUZELNICKÉ VYSVĚDČENÍ“. Po představení je pro děti připravena
autogramiáda (podpisové fotografie zdarma) a fotografování s Pavlem
Kožíškem. Délka představení: cca 1 hodina (představení je bez přestávky)
Vstupné: 50,- Kč www.divadlokouzel.cz

23.5. 19:00

BLÁZINEC

Činohra - předplatné skupiny A i mimo předplatné. Populární herec
Miroslav TÁBORSKÝ ztvární patnáct rolí v inscenaci hry Blázinec,
autora a režiséra Jaroslava Gillara. V grotesce, ve které se vlády zmocní
blázni z jednoho psychiatrického ústavu a o světě,kde téma ovládnutí společnosti šílencem je stále aktuální dojde k nečekaným zvratům
a konfliktům, jež jsou doprovázeny crazy situacemi jako z němého filmu.
Vstupné: 300 ,- / 270,- / 250,-Kč. Podnájem divadla – mimo předplatné

27.5. 9:00

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ MATURITNÍHO VYSVĚDČENÍ

(Gymnázium ŽATEC). www.gymnaziumzatec.cz

29.5. 15:00

POVÍDÁNÍ O PEJSKOVIA KOČIČCE

30.5. 19:00

ŽENY ZA PULTEM

Pohádka pro děti – mimo předplatné. J. ČAPEK (Divadelní společnost Julie
JURIŠTOVÉ). Známé Povídání o pejskovi a kočičce se v divadle změní
v podívání. Délka představení : 60 minut. Vstupné: 100,- Kč www.dediva.cz
Skupina SCREAMERS a Techtle Mechtle. Zábavný pořad – mimo předplatné. Všichni jsou vítáni v komplexu prodejen travesti skupiny Screamers
a Techtle Mechtle, kde“ pořídíte“ skutečně vše, co si jen budete přát. Těší se
na Vás šarmantní vedoucí Láďa a jeho sličné prodavačky: slečny Dolores,Paula, Stacey, Lili a aHalina. Vstupné: 280 ,- / 260,- / 250,-Kč www.screamers.cz

31.5. 17:00

ZÁVĚREČNÝ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ

Podnájem divadla – mimo předplatné. Na závěr „ školního“ roku předvedou
veřejnosti a svým blízkým své získané znalosti a dovednosti žáci všech oborů
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ŽATCI. http://zuszatec.cz

14.5.

NÁRODNÍ ŠAMPIONÁT MAŽORETEK

Letní kino - REGINALD - v 16:30 hodin

www.divadlozatec.cz
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Před derby spustili brankostroj
Vítězstvím před týdnem na půdě ČL Neštěmice
postoupili fotbalisté Slavoje Žatec A na 6. místo
v KP. V sobotu pak přehráli u Ohře dalšího soupeře
z Ústecka tentokrát nejvyšší letošní výhrou.
n Žatec – Střekov 7:2 ce potěšily góly Zelinky
(6:2)
do šibenice a pak gólová
Na vysoké vítězství nad tečka rybičkou střídajícípředposledním týmem ho Smékala, který právě
soutěže nemuseli domá- přibíhal z domácí lavičky.
cí podat nejlepší výkon.
Branky: 9. a 42. HanPřes dva inkasované góly kocy, 28. a 45. P. Klinec,
v síti Boučka ještě do po- 21. Zelinka, 34. Rohlík
ločasu odpověděli šesti (vlastní), 66. Smékal –
zásahy, navíc další šan- 22. Kolář, 37. Řezníček.
ce nevyužili. Ve druhém Rozhodčí: Karrmann;
poločase vstřelili už jen ŽK: 3:3; ČK: 0:1 (75.
jediný gól, ačkoliv hosté Kolář); Diváci: 200.
dohrávali posledních 15
Žatec: Bouček – Merda
minut bez vyloučeného (46. V. Hynek), Bešík,
Koláře. Diváky nejví- Zmrhal (65. Smékal), A.

Hynek (58. Wiesinger)
– Sýs, Zimola, Zelinka
(74. Mács), Hassman
(71. Šmejc), P. Klinec –
Hankocy. Trenér Karel
Chlad
n Neštěmice – Žatec 0:2
(0:1)
Vítězstvím se dostal
Slavoj před svého hostitele. Branky dali ve 37.
Hankocy a 78. P. Klinec.
V dalším kole jede
Žatec k derby do Blšan
(sobota 14.5. v 10.30),
které mají na 4. místě
stejně bodů, ale lepší
skóre. Doma Slavoj hostí
21.5. od 17 hodin Srbice.
(jak)

Přivezli sedm medailí z Podolí
Na tradiční Jarní ceně
Prahy v plavání, která
se konala 9. dubna v Podolí, se dařilo žateckým
plavcům, kteří tam získali 7 medailí – 3 zlaté
a po dvou stříbrných
a bronzových.
Maruška Hnízdilová
si zaplavala na všech
znakových tratích osobní
rekordy a všechny starty
na 50, 100 a 200m znakem vyhrála. Velkým
překvapením byly výkony
Světlany Vavríkové, která si na 50 a 100m znak
výrazně zlepšila osobní
rekordy a na 100z obsadila 2.místo a na 50Z
přidala 3.místo. Dalším medailistou v Praze
byl Filip Mach, který po-

tvrdil své výkony z Berlína a na 100m prsa vybojoval stříbrnou medaili
a na 200m prsa přidal
ještě bronz.
Tě s n ě p o d s t u p n i
skončil Radek Haišman,
který na trati 50m znak

skončil čtvrtý jen 1 setinu od medaile. Do první
desítky nejlepších se
ještě dokázali probojovat Jakub Seifert, Ella
Pohoriljak a Radana
Halvátová.
Karel Urban

Mezi plavci vynikala Lenka Bešíková
Plavkyně Lenka Bešíková opět „úřadovala“ v bazénu v Roudnici na Poháru mladšího žactva 2016.
Lenka prokazuje stabil- plavcům, konkrétně Kuba
ně výbornou formu celou Kroulík, který zvítězil
sezónu a věříme, že uspě- na 50Z, Simona Halváje také na Mistrovství ČR. tová byla třetí, Jan Lím
Lenka vyhrála na tratích dokonce 2x stříbrný, Mi50 a 100m znak nad vel- chal Provazník, Ema
kou soupeřkou Bláhovou Krejčí a Johanka Ráz České Lípy. Zlaté me- bová získali třetí místa.
daile přidala i na tratích Z ostatních plavců nutno
100PZ a 50VZ. Za po- pochválit Agátu Povovou,
slední disciplínu a finálo- která byla těsně čtvrtá, K.
vé vítězství získala velký Dvořákovou, S. Vavrikopohár.
vou, D. Kozla, J. Mráze
Dařilo se také dalším a K. Šlehoberovou.  (jk)

Z domácích tenistů se
dařilo jen Plečindovi

Jarní turnaj ve stolním tenise uspořádal 16. dubna
oddíl stolního tenisu SEVER Žatec ve své hale
za účasti 24 hráčů ze 13 oddílů Ústeckého kraje
a Prahy. Turnaj ovládl stolní tenista z KST Most
Martin Hofmann mladší, který vyhrál jak soutěž
jednotlivců, tak čtyřhru společně s domácím Jiřím
Plečindou.
n Čtyřhra:
n Jednotlivci:
1. Martin Hofmann 1. Martin Hofmann
Jiří Plečinda (KST Most/
(KST Most)
2. Jiří Macháček (Baník Sever Žatec)
2. Hrivňák - Bartl (SK
Most)
3. Richard Maršík (Pra- ST Teplice/KST Kadaň)
3. Maršík - Pail (Prahaha-Bohnice)
4. Vratislav Skružný -Bohnice/KST Březenecká) 
(zk)
(Baník Most)

Začaly soutěže tenistů

Minulý víkend opět začala soutěž družstev v tenise. Na žateckých kurtech se konala celkem 3 kola
zápasů.
Premiérové utkání si tože proti sobě nastouzahrál tým A dospělých pili mladší žáci družstev
proti Chomutovu B. Ža- A a B. Tým A nakonec
tečtí borci těsně zvítězili zvítězil 9:0. Zároveň hrál
5:4. Stejným výsledkem náš dorostenecký tým
vyhráli i domácí starší v Duchcově, kde přes
veškerou snahu našich
žáci nad Osekem.
V neděli ráno začal bra- tenistů nakonec zvítězil
(jk)
trovražedný souboj, pro- Duchcov 6:3. 

Mladší žáci získali
bronzové medaile

Nohejbalisté mají těžký začátek

Po roční pauze se vrátili nohejbalisté Žatce z I. ligy
do nejvyšší soutěže.
Los je v prvních třech obsadila medailová mískolech „předhodil“ muž- ta a jejich hráči byli
stvům, která v uplynu- nad síly Žatečanů. Ti
lém ročníku extraligy v úvodním kole prohrá-

Vítězem Jarního turnaje Severu Žatec ve dvouhře
se stal Martin Hofmann mladší z KST Most, který
také vyhrál čtyřhru společně s domácím Jiřím
Plečindou.

li s mnohonásobným
mistrem ČR Modřicemi
1:6, stejným poměrem
prohráli v Čakovicích
a 2:6 s Karlovými Vary.
(jak)

V sezoně 2015/2016 měl Volejbalový klub Sever
Žatec zastoupení i v krajském přeboru mladších
žáků v trojkovém volejbale.
Během podzimu a jara Po celkovém sečtení
se odehrálo celkem šest bodů na konci soutěže
kol. Z Ústeckého kraje naše družstvo vybojovalo
se soutěže zúčastnilo úctyhodných 38 bodů
10 družstev – SKV Ústí a společně s týmem RH
nad Labem A, B, C,VK Dubí se dělí o krásné
Chemopetrol Litvínov, 3. a 4. místo. Družstvo
VK Sever Žatec, RH VK Sever Žatec repreDubí,VK Jirkov A, B, zentovali: Kinderman
C, D – a 3 týmy z Kar- Jan, Hrnčiřík Petr, Holovarského kraje – Vo- rák Adam, Legutko Petr
lejbal Sokolov A, B, C. a Hrnčiřík Tomáš.  (jv)
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