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Tajemník Vajda
na radnici skončil

V čísle:
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Výstava
kostýmů
v muzeu
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Ovčáček
v divadle v přímém
přenosu
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Fandové
volili nejlepší
fotbalisty Slavoje

Mobilní kluziště, které je druhým rokem v provozu v Žatci na náměstí Svobody, využívá i letos mládež i dospělí. V  provozu je
denně do 9 do 21 hodin.

Začátek roku znamená pro radnici mimo jiné také zahájení
prací na přípravě k realizaci schválených investic a investičních
záměrů.
Některé akce se nám nepo- komunikace podle plánu oprav
dařilo v loňském roce dokončit v objemu 10 miliónů korun.
a podle klimatických podmínek Připravuje se také úprava parkobudou práce pokračovat co vacích stání v ul. Poděbradova,
nejdříve. Jedná se např. o do- kde by měly být vybudovány
končení rekonstrukce vozovky podzemní kontejnery na tříděný
a chodníků v ulici Dukelská, Bří odpad, termín a realizace závisí
Čapků, Černobýla, Svatopluka na získání dotace.
Čecha. Termín dokončení je plá- Investice i dotace
nován nejpozději na duben, kdy
Pro investiční záměry potaké předpokládáme zahájení třebujeme projektové dokudlouho očekávané rekonstrukce mentace, na ně je v rozpočtu
náměstí Poperinge a příjezdové rezervováno necelých 5 milionů
cesty v obci Radíčeves.
korun, které se mohou čerpat
Zahájení dalších rekonstruk- pouze na akce schválené zastucí závisí na koordinaci prací pitelstvem města.
se Severočeskou vodárenskou
Připravujeme také investiční
společností. Týká se to ulic akce spolufinancované z dotací
Erbenova, části Nákladní, pří- – rekonstrukce městské knihovjezdové komunikace k rodinným ny, zateplení některých objektů
domům v obci Velichov, ke hři- včetně domova pro seniory,
šti v Bezděkově. Opravena by podali jsme žádost o dotaci
měla být také ul. Volyňských na vybudování nového sběrného
Čechů, Klášterní, chodník v ul. dvora a podzemních kontejnerů
Nádražní schody a některé další na tříděný odpad na několika

místech v městské památkové
rezervaci, na rekonstrukci radnice, vyčištění rybníka v Radíčevsi, rekonstrukci chodníků v ul.
Pražská, další etapu cyklostezky
a další projektové záměry. Výše
poskytnuté dotace vždy závisí
na konkrétním dotačním titulu
a pohybuje se od 40 do 85 %
uznatelných nákladů.
Výčet připravovaných investic
není vyjmenovaný celý, na tomto místě je také potřeba zdůraznit významnou neinvestiční akci
a tou je podání nominační dokumentace na zařazení na seznam
světového dědictví UNESCO
– Žatec město chmele. Naši
žádost již podepsal ministr
kultury, v těchto dnech putuje
do Paříže a následně se spustí
proces hodnocení. Hodnotit
budeme na konci roku, konkrétně to, jak se nám podařilo
realizovat připravené investiční
záměry.
Zdeňka Hamousová,
starostka města

Foto Jaroslav Kubíček
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V Triangle se
představil další
výrobce

Na vlastní žádost odstoupil
začátkem roku
ze své funkce
na Městském
úřadě v Žatci tajemník
Ing. Bc. Petr
Vajda, MPA. Tuto funkci zastával od roku 2011, když zde
předtím pracoval téměř čtyři
roky jako vedoucí odboru vnitřních věcí. „Je třeba vyslovit panu
Vajdovi za všechny roky poděkování za výbornou a lidskou spolupráci,“ uvedla starostka města
Mgr. Zdeňka Hamousová. Petr
Vajda, který odchází do jiného
zaměstnání, zůstává nadále asistentem senátorky Z. Hamousové
společně s místostarostou města
Jaroslavem Špičkou. Do doby,
než bude funkce obsazena novým tajemníkem po výběrovém
řízení, pověřila rada města touto
prací Helenu Šmerákovou, vedoucí správního odboru.

Záměry města pro letošní rok

1

Dětské kluby těší děti Další projekt zaměřený
na vzdělávání seniorů
a jejich rodiče
Při 1. ZŠ Petra Bezruče byl v září minulého roku vytvořen
Dětský klub. Navštěvují ho děti z 3., 4. a 5. třídy. V klubu je pro
ně potřebné vybavení, jako jsou např. stolní hry, stavebnice,
sportovní vybavení, pingpongový stůl a vybavení na pracovní
a výtvarné činnosti.
Den v klubu, je vždy něčím vit na následující školní den.
Každý měsíc se uskutečňuje
jiný. Po vyučování si vždy děti
vyzvedne jedna z vychovatelek animační program s různoroa doprovází je na oběd. Po obě- dou tématikou, např. kresba
dě jde s dětmi do Dětského klu- voskovkami na látku, fyzikální
bu, ve kterém jsou připraveny pokusy, ubrousková technika
rozmanité aktivity. Pracovní či aj. Poslední byl na téma envýtvarné práce s dětmi děláme kaustika, jinak řečeno malodvakrát nebo třikrát do týdne. vání horkým voskem. Měla ho
Ostatní dny hrajeme různé na starost Mgr. Kapicová ze
seznamovací, stolní, zábavné, Vzdělávacího centra Podkrušpostřehové a rozumové hry. nohoří, které realizuje celý
Pokud je hezké počasí, cho- projekt financovaný z Operačdíme na tematické vycházky ního programu Zaměstnanost
do přírody nebo na školní s názvem Spokojenost rodičů
zahradu, kde hrajeme různé v práci i v rodině. Tato aktivita
pohybové a sportovní hry. měla u dětí veliký úspěch. BaviPokud mají děti zájem, mohou lo je to a žáci si domů odnesli
si v dětském klubu napsat množství výrobků.
Lucie Kořánová
domácí úkoly nebo se připra-

Jak funguje v ČR systém
třídění a recyklace odpadu?
Češi mohou třídit odpad už
do více než 272 tisíc barevných
kontejnerů. S naprostou samozřejmostí to dělají už bezmála
¾ obyvatel v ČR. Díky jejich
odpovědnosti se tak ročně vytřídí kolem půl milionu tun odpadu. V roce 2015 lidé v obcích
a městech vytřídili přes 565 tisíc
tun papíru, skla, plastů, nápojových kartonů a kovů. Zdánlivě
nepotřebným odpadům, tak
díky třídění dali druhou šanci.
V barevných kontejnerech, sběrných dvorech nebo výkupnách
totiž cesta vytříděného odpadu
nekončí, ale naopak začíná.
Z barevných kontejnerů vytříděný odpad odváží svozové
firmy na dotřiďovací linky, kde
se dotřiďují a upravují na druhotnou surovinu pro další zpracování. Pomocí dopravníků se
odpad dopraví do třídící kabiny.
Tady obsluha linky odpady dál
dotřídí na různé druhy, podle
materiálového složení nebo
podle požadavků konečných
zpracovatelů. Z projíždějícího
pásu lidé vybírají správné druhy
odpadů a shazují je do velké
klece, která je umístěna pod
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kabinou. Roztříděné odpady
se pak lisují do balíků a putují
ke konečným zpracovatelům –
buď jako druhotná surovina,
anebo přímo k recyklaci. Z odpadů upravených na druhotnou
surovinu se pak pomocí recyklace vyrábí buď úplně nové výrobky, většinou se ale přidávají
k dalším surovinám pro výrobu
nových předmětů. To je třeba
případ papíren nebo skláren,
kde se sběrový papír a skleněné
střepy přidávají k primárním
surovinám. Vytříděné odpady se
k nám tedy díky materiálovému
využití vrací v podobě nových
výrobků.
Vytříděné odpady, které nelze
zpracovat, projedou na dotřiďovací lince až na konec
dopravního pásu a vyřazují se
do odděleného kontejneru – jde
o tzv. výmět. Ten buď putuje
na skládku, nebo do spalovny,
kde se využívá k výrobě tepla
a elektrické energie. Podrobnější
informace o třídění a recyklaci
odpadů naleznete i na www.
jaktridit.cz.
SÚ, ŽP – Ing. Kubíčková
Eko-kom, a. s.

Fyzická a duševní kondice
jdou spolu ruku v ruce. Především v pozdějším věku ale
bývá psychická stránka často
zanedbávána. Na řešení tohoto
problému je zaměřen nový projekt Péče o duševní a fyzické
zdraví seniorů, který za podpory
Komunitního plánu sociálních
služeb realizuje Vzdělávací centrum Podkrušnohoří z.s.
Účastníci projektu navštěvují
hodiny několika kurzů: Trénink
paměti a mozku, Základy výpočetní techniky či Přednášky
o bylinkách. Původně plánované
lekce sebeobrany pro seniory
se uskutečňují v rámci kurzů
sebeobrany pro ženy, které

v tělocvičně Obchodní akademie pořádá Aikido club Žatec.
„S obrovským zájmem se setkaly
především lekce kurzu Trénink
paměti a mozku, zaměřené
na trénování paměťových schopností, pozornosti, logického
myšlení a zlepšování psychické
výkonnosti seniorů. Z důvodů
velkého počtu zájemců jsme tento kurz otevřeli dvakrát, všech
24 účastníků bylo rozděleno
do dvou skupin,“ prozradila
Mgr. Eva Kapicová ze Vzdělávacího centra Podkrušnohoří.
Projekt Péče o duševní a fyzické
zdraví seniorů probíhá od září
2016 v prostorách Vzdělávacího
centra Podkrušnohoří.

Dotované mikrojesle
pro nejmenší

V Žatci startuje díky dotacím z ESF a podpoře MPSV pilotní
projekt služby péče určené pro rodiče nejmenších dětí. Mikrojesle
představují veřejnou službu péče o děti, která nabízí pravidelnou
profesionální péči o děti ve věku od 6 měsíců do 4 let.
Momentálně začala fáze sa- a poskytovatelem služby, kterým
motného budování mikrojeslích, je Vzdělávací centrum Podkruškteré vzniknou v jednom z měst- nohoří. Partnerem projektu je
ských bytů v ulici Dr. Kůr- také město Žatec.
„Mikrojesle Chmeláček zaručí
ky. V žateckých mikrojeslích
s názvem Chmeláček se bude kvalitní péči a zároveň finanční
od počátku dubna 2017 po- dostupnost pro všechny rodiče
skytovat individuální výchovná nejmenších dětí, kteří budou
péče o děti v malém kolektivu, mít o tuto službu zájem a splní
tj. maximální kapacita v daný požadovaná kritéria. Veškeré
moment jsou 4 děti. Provoz aktivity projektu jsou totiž zcela
mikrojeslí s 10 hodinovou ote- bezplatné. Rodiče budou muset
vírací dobou, 5 dní v týdnu, po- zajistit pouze stravu pro své dítběží 30 měsíců do 1. 10. 2019. ko,“ řekla manažerka projektu
Rozsah umístění dítěte záleží Eva Kapicová ze Vzdělávacího
čistě na dohodě mezi rodičem centra Podkrušnohoří.

Kdy vyjde Žatecký
zpravodaj
Další číslo ŽZ (č. 02/2017)
vyjde ve čtvrtek 9. února.
Uzávěrka je jako vždy týden
před uvedeným termínem.

Zastupitelstvo
města

Další zasedání zastupitelstva
se uskuteční 13. února od 17
hodin ve velkém zasedacím sále
v patře radnice.

Mimořádný
úřední den

Slavnostního otevření výrobní haly Kiswire Cord Czech v průmyslové zóně Triangle se zúčastnili také
hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a žatecká starostka, senátorka Zdeňka Hamousová.

Nejbližší mimořádný úřední den – sobota - proběhne
na Městském úřadu v Žatci
4. února.
Úřední hodiny: 08,00 – 12,00
hod.
Úřadující pracoviště:
Budova radnice, nám. Svobody 1, Žatec: podatelna, informace, pokladna, matrika, evidence
obyvatel, úsek OP a CD.
Obránců Míru 295: pokladna,
odbor dopravy a silničního hospodářství.
Další termín pro mimořádnou úřední sobotu je stanoven
na 4. března 2017.

V průmyslové zóně Triangle byla v závěru roku 2016 slavnostně otevřena výrobní hala jihokorejské společnosti Kiswire,
kde najde v letošním roce uplatnění až 80 zaměstnanců.
Společnost Kiswire patří lu, energetiky a stavebnictví.
mezi největší producenty oce- V továrně na Žatecku se chystá
lových drátů a lan na světě. na výrobu patních lanek. VysoByla založena v roce 1945, kopevnostní ocelové bronzem
sídlo má v jihokorejském Pu- pokovené dráty, které slouží
sanu. V současnosti v jejich jako výztuha pneumatik pro
pobočkách v 15 zemích světa automobily, bude Kiswire dopracuje šest tisíc zaměstnan- dávat nejvýznamnějším evců. Své výrobky exportuje ropským výrobcům jako jsou
do více než 80 států zejména firmy Continental, Hankook,
do automobilového průmys- Michelin, Pirelli, a další.

provozu.” uvedl Václav Skála,
jednatel Kiswire Cord Czech
s.r.o.
„Jsem velmi rád, že se společnost Kiswire Cord Czech
rozhodla právě pro Ústecký
kraj. Každý nový investor,
který přivede do našeho kraje nejen svůj podnikatelský
zájem, ale také nová pracovní místa, je u nás vítán,“
řekl při slavnostním otevření hejtman Ústeckého kraje
Oldřich Bubeníček. (jak)

Kiswire zahájí v Triangle provoz už letos
“Těší nás, že se nám projekt
podařilo zrealizovat v relativně
krátkém čase a za profesionální podpory všech zúčastněných
subjektů v čele s Ústeckým
krajem, městem Žatec, dalšími přilehlými municipalitami
a příslušnými úřady. Ostrý provoz plánujeme spustit po získání potřebných povolení,
očekáváme ho v dubnu 2017.
Základní tým máme sestavený
a postupně začneme nabírat
operátory výroby do směnného

Burza psychosociálních služeb
V prostorách bývalých papíren se 8. 12. 2016 konala
Burza psychosociálních služeb
pro školská, zdravotní a další
zařízení a odborníky, kteří mají
co do činění s rodinou a dětmi.
Akci uspořádal Odbor sociálních
věcí ve spolupráci s lokálním
síťařem, jenž pracuje v projektu
MPSV - Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní
ochrany dětí.
Burza byla uspořádána na základě potřeb školských zařízení
a pracovníků OSPOD s cílem
zefektivnit spolupráci mezi sociálními a prorodinnými službami, jež mohou pomoci rodině

s různými psychologickými, či
sociálními problémy, např. rozvodová situace, azylové bydlení,
výchovné problémy apod.
Celkem se účastnilo 40 pedagogů z ORP Žatec a 14 sociálních a prorodinných služeb.
Služby nejprve prezentovaly
svoji nabídku pomoci a následně
měli pedagogové možnost již
na Burze navázat spolupráci.
Mnoho účastníků si Burzu pochvalovalo a ozývaly se hlasy,
aby se podobné akce pravidelně
opakovaly. Veliké díky patří všem
zúčastněným.
Mgr. Miroslav Jan Šramota,
MPSV – lokální síťař
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S cestovatelem Stupkou napříč Jižní Amerikou
První cestopisnou přednášku
letošního roku připravila Městská knihovna Žatec na středu
1. února od 17 hodin. Společně
s Bobem Stupkou účastníci přednášky navštíví Jižní Ameriku.

Cestovatel a „ředitel“ hotelbusu
procestoval tento drsný i mazlivý
kontinent s rozmanitým reliéfem
křížem krážem. Zajímavé vyprávění bude doplněno spoustou fotografií a praktických informací

pro případné další návštěvníky
tohoto kontinentu. Srdečně Vás
zveme do přednáškového sálu
centrální knihovny (přízemí
budovy náměstí Svobody 52).
Vstupenky je možné zakou-

pit v předprodeji v knihovně
nebo na místě před konáním
akce. Bližší informace získáte
na všech odděleních knihovny,
na webu nebo na tel. 415710203.
Vs t u p n é 5 0 K č . ( m k ž )

Seznámení se zázračnou houbou Reishi
Přednáška Ladislava Šímy
z cyklu setkáním s odborníkem nazvaná Zdraví v rodině
21. století a tradiční čínská
medicína byla první letošní
akcí Městské knihovny Žatec
pro veřejnost. Autor, který
se zabývá tradiční čínskou
medicínou více než osm let,

posluchače seznámil zejména
se zázračnou houbou Reishi.
Houba věčného mládí, neboli
lesklokorka lesklá, podporuje
obranyschopnost organismu
a účinně napomáhá předcházení chorob a uchování zdraví.
Podle klinických pokusů patří mezi základní medicínské

Jak žáky motivovat a probudit
touhu žít v krásném a zdravém
prostředí včetně související
zodpovědnosti za jeho kvalitu?
Odpověď dávají například žáci 2.
stupně ZŠ Žatec, nám. 28. října,
kteří mají příležitost v rámci
výuky přírodopisu dobrovolně
se zapojit do aktivní ochrany
přírody. Na podzim uklidili
několik vybraných přírodních
lokalit v Žatci, připravili „pohoštění“ pro zvířata, která v zimě
často strádají, a vyrobili několik
ptačích krmítek. Na jaře se opět
pustí do úklidu, aby se příroda

probouzela do čistého prostředí
a lépe se jí dýchalo, a budou
vyrábět ptačí budky pro klidné
a bezpečné hnízdění ptačích
obyvatel našeho regionu.
Mnohé děti jsou sice motivovány získáním tzv. žolíka, který
jim umožňuje psát vybraný test
na dobrovolnou známku, ale
možná si některé z nich uvědomí
skutečnou hodnotu vykonané
činnosti. Potěší je například, že
právě v jejich budce se uhnízdili
ptáci, a příště se zachovají obdobně z vlastního přesvědčení.
Mgr. Ing. Silvie Svobodová

Péče žáků o ochranu
životního prostředí
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účinky ganodermy například
snižování obsahu cholesterolu
a volných tuků v krvi, snižování
hladiny krevního cukru, regulace činnosti slinivky, podpora
obranyschopnosti organismu
a účinnosti imunitního systému
a prevence vzniku nádorových
onemocnění.

Další zajímavé akce jsme připravili také na únor - 1.2. od 17
hodin cestopisnou přednášku
Boba Stupky s názvem Napříč
Jižní Amerikou a 15.2. od 17
hodin přednášku Bc. Ludmily
Křivancové Deprese z pohledu
pacienta.
(mkž)

Inzerce
n Společnost GreenWood
přijme zámečníky do výroby hliníkových oken v Žatci.
Práce na hlavní pracovní poměr. Bližší informace na tel.
604 171 986 nebo na e-mailu
greenwood@greenwood.cz
n Koupím LP Gramofonové desky, větší množství vítáno. Přijedu. Stačí prozvonit
721 442 860.
n Pronajmu byt 1+1. Husova
ulice v Žatci. Pouze dvě osoby.
Volný od února. 603 324 253
n Pronajmu garáž v Žatci
na Floře od 1. 4. 2017, cena
dohodou, tel 608 766 355
n Restaurace U Hada
v Žatci přijme servírku/číšníka na HPP. Dobré fin.
o. Tel: 721 352 016 email:
restaurant@zatec-hotel.cz
n Pronajmu byt 3+kk v Žatci Podměstí, po celkové rekonstrukci. Pouze pracujícím.
Smlouva min. 2 roky. Nájem
8.000 Kč/měsíc, kauce dle dohody. Tel. 606 284 839 (volejte
mezi 13-17 hod.).

Poděkování
n Děkujeme městu Žatec
za finanční příspěvek v roce
2016, s jehož pomocí jsme mohli
pro naše členy a rodinné příslušníky opět uspořádat tematický
zájezd, tentokrát do Botanické
zahrady Teplice.
Za Územní sdružení Českého
zahrádkářského svazu předseda
Miroslav Kaloš

Rozloučení
Zesnulí od 1.1.2017 - 16.1.2017
Blanka Kyloušková
71
Karel Ryšlavý
71
Jiří Mazal
68
Vladimír Campr
70
Marie Kračmerová
68
Petr Jahna
68
Eva Fojtíková
78
Rostislav Kovanda
76
František Svatuška
65
Květoslava Řeháková
78
Anna Knotková
83
Karel Siegert
53
Ing. Václav Janda
92
Antonín Vestfál
58
Jaroslav Řehák
53
Pavel Pop
57
Vlastislav Kubelka
76
Otakar Elznic
89
Františka Smutná
88
Václav Benda
56
Josef Kadlec
62
Jaroslav Vacek
87
Horst Kail
75
Milan Lauko
70
Vlasta Vorlová
91

Paměť Podbořanska nabízí
návštěvníkům Křížova vila

Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci pořádá ve své pobočce
v Křížově vile výstavu Paměť Podbořanska, které byla otevřena
12. ledna a potrvá do 19. února 2017.
Podbořansko je velice za- regionálie ze sbírky někdejšího
jímavý region s dynamickou podbořanského muzea v komminulostí. Jeho obyvatelé v ne- binaci s výpověďmi nejstarších
dávné době projevili zájem pamětníků překvapí každého
o uspořádání výstavy, která by návštěvníka, včetně těch, co
jejich domovinu představila sami vznik výstavy iniciovali.
širší veřejnosti. Po domluvě ně- Nebude zapomenuto ani na nejkolika subjektů vznikl projekt, novější vědecké teorie, které
který je odpovědí na předlo- jsou s regionem Podbořanska
ženou poptávku. Věříme, že pevně sepjaty.

Městská knihovna informuje

Vážení čtenáři, oznamujeme vám, že pobočka Jih Městské
knihovny Žatec zahájila dnem 16. ledna 2017 provoz v nových
prostorách v Základní škole Jižní, Žatec.
Pobočka knihovny Jih je umís- hned za vstupními dveřmi.
Provozní doba pobočky
těna ve žlutém pavilonu školy.
Popis cesty: cestou od hlavní knihovny Jih:
brány k hlavní budově školy pondělí 8 - 11 a 12 - 17 hodin,
zhruba v polovině cesty odbočíte středa 8 - 11 a 12 - 15,30 hodin
vpravo po chodníčku ke žluté a pátek 8 - 11 a 12 - 17 hodin.
Telefon: 725 877 782.
budově. Pobočka knihovny je
Vaše knihovna
umístěna v přízemí budovy

Pozvánka na

Ajn kesl Velká Černoc
Kdy: 28. 1. 2017 od 20:00 hod.
Kde: Sál – Velká Černoc
Název:
AJN KESL ČERNOC XXVI aneb VÁNOCE A SILVESTR
Hraje: DJ Karel Fiala • Vystoupí: Milan Pitkin
V programu: Ohňostroj i půlnoční přípitek
Akci pořádá Velká Černoc sobě z.s
Počet míst omezen! Více informací: www.velkacernoc.cz

Poděkování
n KČT, odbor Žatec, děkuje Městu Žatec za poskytnutý finanční
příspěvek v roce 2016. Příspěvek jsme použili na přípravu akcí,
na úhrady části dopravy na tyto akce a k úhradě nákladů spojených
s činností odboru. Jan Bělohlávek, předseda KČT, odbor Žatec
n Okresní a základní organizace SPCCH děkuje Městskému
úřadu v Žatci za poskytnutou finanční pomoc na činnost v roce
2016.
Příspěvky byly použity na týdenní pobytové zájezdy (Poděbrady,
Sezimovo Ústí a na vánoční pobyt pro osamělé). Těchto zájezdů se
zúčastnilo 131 našich členů. Základní organizace použila příspěvek
na dopravu při pořádání výletů (Krušné hory, Ústí n/L.-Střekov,
Větruše, advent Zubrnice) za účasti 136 členů. Díky za příspěvek
na rehabilitační cvičení, které probíhá každou středu.
Velké poděkování patří paní J. Novákové, místostarostce, která
nám byla velmi nápomocná při zajištění nové zasedací místnosti. Zároveň děkujeme autobusové dopravě panu Stropnickému z Podbořan
a panu V. Vránovi ze Staňkovic za bezpečnou a bezproblémovou
jízdu. Od všech účastníků ozdravných pobytů srdečné poděkování
manželům MUDr. Ivaně a Janu Kadlecovým za sponzorský dar
na rok 2016. Základní organizace děkuje i panu F. Hornovi a panu
R. Dlouhému za finanční příspěvek.
Všem lidem dobré vůle přejeme hodně štěstí, zdraví a mnoho
krásných dní v roce 2017.
Za výbor SPCCH I. Komárková, J. Hrbáčková

Poděkování
n Pořadatelé sportovní akce
Neckyáda na Ohři děkují městu
Žatec za poskytnutí finančního
příspěvku na požádání 32. ročníku výše jmenované akce. Dále
děkuji obci Zálužice za zapůjčení
party stanu na zabezpečení průběhu této akce.
Za pořadatele Ing. Josef Fryč
n Jménem ZOSBTS a SSK
Žatec, puškový oddíl, chceme
poděkovat Městu Žatec za finanční příspěvek na rok 2016,
určený pro činnost a rozvoj
mládeže našeho klubu. Věříme,
že svými sportovními výsledky si
tuto podporu zasloužíme. (rm)
n Poděkování firmě Brabec
vzduchotechnika s.r.o.
V prosinci se nám podařilo získat sponzorský dar pro
naše Transfuzní odběrové centrum od firmy Brabec vzduchotechnika s.r.o.. Za sponzorský
dar chceme panu Brabcovi
a panu Nechanickému velice
poděkovat a popřát jim hodně
štěstí a zdraví nejen v novém
roce 2017. Jsme rádi, že můžeme našim dobrovolným dárcům
krve poskytnout i benefity navíc
ve formě praktických dárečků.
Za kolektiv TOC Dáša Špačková
a Kateřina Vrabcová
n Děkuji ZO SPCCH, se
sídlem v Žatci, za krásně prožitou dovolenou v Poděbradech,
v době od 7.7.2016 – 17.7.2016.
Zvláštní dík za uskutečnění této
dovolené patří paní Vítě Černé a MÚ v Žatci za příspěvek
na tuto dovolenou.
Dále bych chtěla poděkovat
výboru SPCCH, vedeném předsedkyní paní Jitkou Hrbáčkovou,
za pořádané zájezdy během
uplynulého roku. Některých
zájezdů jsem se také zúčastnila
a byla jsem spokojená. Těším se
na další pěkné akce v roce 2017.
Olga Vondráčková,
členka SPCCH
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Digitální kino Žatec
27.1. 20:00 / 29.1. 20:00 / 5.2. 17:30
MILUJI TĚ MODŘE
Romantický / Komedie / Česko/ 2017
Sympatický malíř a kunsthistorik, doktor David Bárta, se blíží Kristovým létům. Jeho život by už měl mít „ustálenou“ podobu a pevné
obrysy. Opak je pravdou. Právě teď prožívá Bárta docela smolné období. Dostane výpověď z Národní galerie, žije stále pod jednou střechou
s matkou, posedlou jógou, nemá žádnou přítelkyni a nedaří se mu ani
skvělý výtvarný projekt, který realizuje se svým bonvivánským otcem.
A najednou je tu zlom! Ve výloze luxusního pražského klenotnictví objeví
Bárta dívku Terezu, krásnou aranžérku - tajemnou, cudnou i vášnivou,
prostě nevyzpytatelnou. ... Tereza jednoho dne záhadně zmizí...
Hrají: Taťjana Medvecká, Václav Jílek, Denisa Nesvačilová, Vladimír
Kratina, Marek Vašut, Hana Vagnerová, Rostislav Novák ml., Tereza
Bebarová, Miroslav Táborský, Filip Kaňkovský
Vstupné: 120,28.1. 20:00 / 31.1. 17:30
RESIDENT EVIL: POSLEDNÍ KAPITOLA 3D
Akční / Thriller / Horor / Německo / Austrálie / Kanada / Francie/ 2016
Film přímo navazuje na události snímku Resident Evil: Odveta. Alice
(Milla Jovovich) jako jediná přežije klíčový střet s nemrtvými, který
měl rozhodnout o osudu lidstva. Nyní se Alice musí vrátit tam, kde celá
katastrofa začala - do podzemního komplexu Hive v Raccoon City, kde
společnost Umbrella Corporation hromadí své síly a chystá finální útok
proti posledním hrstkám lidí, kterým se apokalypsu dosud podařilo
přežít.
Vstupné: 140,1.2. 17:30 / 9.2. 17:30
ANDĚL PÁNĚ 2
Pohádka / Komedie / Rodinný / Fantasy / Česko / 2016 / 90 min
Anděl Petronel stále pracuje u Nebeské brány, ale je přesvědčen, že by si
zasloužil lepší službu. Jeho věčný pokušitel, čert Uriáš, začne Petronela
ponoukat. Stačí utrhnout jablíčko ze stromu Poznání a bude vědět to, co
ví jen Bůh! A cesta k zaslouženému uznání bude volná. Hádka Petronela
s Uriášem o jablko Poznání ale skončí neslavně. Režie: Jiří Strach
Hrají: Ivan Trojan, Jiří Dvořák, Vica Kerekes, Anna Čtvrtníčková, Jiří
Bartoška, Bolek Polívka
Vstupné: 100,1.2. 20:00 / 5.2. 20:00
SPOJENCI
Akční / Drama / Romantický /Válečný / USA/ 2017/ 124 min / Cz titulky
Píše se rok 1942 a Max Vatan (Brad Pitt) seskakuje padákem do dun marocké pouště s cílem zabít v Casablance německého velvyslance. V městě
se setkává s Francouzkou Marianne (Marion Cotillard), která má hrát
roli jeho manželky a pomoci mu se splněním jeho mise. Vstupné: 120,2.2. 17:30 / 3.2. 17:30 / 17.2. 17:30
PSÍ POSLÁNÍ
Dobrodružný / Komedie / Rodinný /USA/ 2017/ 100 min / CZ Dabing
Všichni psi jednou přijdou do nebe... Ale nejprve musí splnit své poslání.
Film pro celou rodinu !!!
Vstupné: 110,2.2. 20:00
STRNADOVI
Dokumentární /Česko/ 2017
Během 35 let společného soužití jednoho páru se odehraje mnohé:
od chvil absolutního porozumění až po dramatické propady. Po většinu času však partneři řeší všem dobře známé běžné starosti a radosti
spojené s výchovou dětí, chodem domácnosti nebo třeba podnikáním.
A přesně takový život žijí i majitelé prodejny s nábytkem Ivana a Václav
Strnadovi, které režisérka Helena Třeštíková v rámci projektu Manželské
etudy sleduje se svou kamerou už od roku 1980.
Vstupné: 80,4.2. 20:00
KRUHY
Horor / Drama / USA/ 2017 / Cz titulky
Samara se vrací. Analogová éra videokazet je pryč, digitalizovaný svět jí
nabízí úplně jiné možnosti. Pravidla přitom zůstávají stejná. Každý, kdo
uvidí ono záhadné video, má sedm dní na to, aby uspořádal své poslední
věci, protože osmý den už takového chudáka nečeká… Vstupné: 120,3.2. 20:00 / 4.2. 17:30
VŠECHNO NEBO NIC
Komedie / Romantický/ Česko / 2017 / 107 min
Linda a Vanda jsou pohledné třicítky, nerozlučné kamarádky a taky
spolumajitelky malého knihkupectví v centru města. Linda je rozvedená,
vzdělaná, praktická, má malou dceru a pocit zodpovědnosti. Ten naopak
chybí Vandě, svobodné, veselé, nezávislé krásce, která sice muže přitahuje
jako magnet, ale její živelnosti žádný nestačí. A tak hledá toho pravého.
Režie: Marta Ferencová. Hrají: Táňa Pauhofová, Klára Issová, Michał
Żebrowski, Paweł Deląg, Ondřej Sokol, Petr Vaněk
Vstupné: 110,-

4.2. 15:00 / 14.2. 17:30 DIVOKÉ VLNY 2 - Surfaři ve fraku jsou zpět!
Animovaný / Komedie / Rodinný / Sportovní / USA/ 2017 / Cz dabing
Tučňáci už zase staví na hlavu zavedené pořádky, věnují se surfování
na prkně a tráví čas na pláži.
Vstupné: 110,5.2. 15:00 ( 2D) / 21.2. 17:30
ZPÍVEJ 3D
Animovaný / Muzikál / Komedie / Rodinný / USA/ 2016 / Cz dabing
Podnikavý koalí chlapík jménem Buster Moon má poslední šanci
zachránit divadlo, které zdědil po svém otci. Všechno vsadí na jednu
kartu, na velkolepou pěveckou soutěž, jakou svět neviděl. Vstupné: 130,7.2. 17:30
OVČÁČEK ČTVERÁČEK
„Nekorektní kabaret“ režiséra Petra Michálka kapatultoval zájem diváků
v celé České republice do nekonečných výšin. Zlínský soubor musel z kapacitních důvodů odmítnout hostování ve 40 českých městech. Všechna
představení jsou beznadějně vyprodána. Pražská derniéra se vyprodala
do posledního místa za 8 minut. Přímý přenos bude poslední možností
představení shlédnout. Z přenosu nebudeme dělat záznam a divadlo již
nebude inscenaci dále uvádět. Režiséra inspiroval až absurdní sled událostí okolo udělování státních vyznamenání na podzim. Vstupné: 120,7.2. 20:00
ZAKLADATEL
Životopisný / Drama / USA/ 2016/ 115 min / CZ titulky
Skutečný příběh muže, který byl ztělesněním amerického snu a vybudoval
nejznámější síť rychlého občerstvení na světě. V roce 1954 dostal Ray
Kroc (Michael Keaton) objednávku na 6 mixérů na výrobu oblíbených
mléčných šejků od bratrů McDonaldových, kteří provozovali malou
restauraci s hamburgery v jižní Kalifornii. Toto neobvykle velké množství
ho okamžitě zaujalo a rozhodl se, že dodávku vyřídí osobně. Od tohoto
momentu se začala psát historie obrovského impéria McDonald.

Vstupné: 110,10.2. 17:30 (2D) / 11.2. 15:00 / 12.2. 15:00 (2D) /16.2. 17:30
22.2. 17:30 /28.2. 17:30
LEGO BATMAN FILM 3D
Animovaný / Akční / Dobrodružný / Komedie / USA / 2017 / Cz dabing
V neotřele odlehčeném duchu, díky kterému se film „LEGO® příběh“ stal
celosvětovým fenoménem, se dočkal vlastního filmového dobrodružství
přirozený vůdce ansámblu – LEGO Batman. Vstupné: 130 ( 2D … 110,-)

Městské divadlo Žatec
29.1. 15:00
KOCOUR V BOTÁCH (Divadlo DOKOLA)
Pohádka pro děti – mimo předplatné
Výpravné loutkové představení pro děti na motivy francouzské pohádky Charlese Perraulta o chudém mládenci a jeho veselém společníku,
kterému neřekne nikdo jinak, než „ KOCOUR v BOTÁCH“.
Vstupné: 100,- Kč www.divadlodokola.cz
8.2. 19:00
MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD
(Geraldine AARON) – Eliška BALZEROVÁ
Činohra - mimo předplatné. Můj báječný rozvod je velice laskavá komedie, kterou irská autorka věnovala všem, kteří nikoli vlastní vinou
zůstali sami. Všechny postavy vytváří ELIŠKA BALZEROVÁ.
Vstupné: 400,-/350,- / 300,- Kč
9.2. 8:30 a 10:00
JAK ANIČKA O MASOPUSTU O ŠTĚSTÍ PŘIŠLA
(Liduščino Divadlo) Představení pro děti – mimo předplatné
Klasická veselá pohádka, plná lidových koled a písniček o průběhu
masopustních oslav, kde se děti seznámí s typickými masopustními
maškarami a významem zvyků a koled.
Vstupné: 50,- Kč www.liduscinodivadlo.cz
Výstava: Krajiny Miroslava MOTTLA aneb „ Malíř jde krajinou…“
Výstava pastelů, akvarelů i olejů malíře Jaroslava MOTTLA, známého
především z Rakovnicka. Během ledna a února 2017 si návštěvníci
žateckého divadla i digitálního kina mohou prohlížet malebné scenérie
Jesenicka, malířova domova- krajiny „rybníků, lesů a strání“.
Část vystavených děl je prodejná.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ :
Od 1. 6. 2016 stále probíhá prodej ABONENTEK na divadelní sezónu
2016/2017 . Ceny zůstávají stejné jako v sezóně 2015/2016. Předplatné
na přenosy METOPERY se snižuje na 250,- Kč.

www.divadlozatec.cz
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Princezna Anna zve na výstavu
do žateckého muzea

Hlavní budova – Husova ul. 678:

tel.: 608 200 697, E-mail: rmz@muzeumzatec.cz
Výstavy:
n „ČAS ODLOŽIL SVŮJ ŠAT“: 19. 1. – 26. 3. Výstava replik historických kostýmů ze 14. století do 18. století z dílny Martiny Hřibové ze
Zlína.

Křížova vila – Zeyerova ul. 344:

tel.: 774 192 414, 415 710 389 • E-mail: vilakriz@muzeumzatec.cz
Výstavy:
n „PAMĚT PODBOŘANSKA“: 12. 1. – 19. 2. Výstava fotografií
Květy Tošnerové, redaktorky Svobodného hlasu.

Bývalé papírny, Volyňských Čechů 733:

tel. 774 411 350, E-mail: merdova@muzeumzatec.cz
Výstavy:

n „Z DĚJIN PRŮMYSLU V ŽATCI“: Stálá expozice.

Máte rádi historické kostýmy? Některou výstavu těch filmových
už jste jistě viděli. V hlavní budově Regionálního muzea v Žatci
v Husově ulici však můžete až do března vidět přesné repliky
oděvů, které nosili významné historické osobnosti i lid obecný
od doby gotické do 18. století. Pocházejí ze sbírky docentky
Martiny Hřibové ze Zlína, pro kterou je jejich šití i prezentace
celoživotním koníčkem. Ona i členové její rodiny je také často
oblékají, jak dosvědčuje dokumentární film, ve kterém můžete
v muzeu nahlédnout doslova pod kabátec Karel IV. A dozvědět
se např., proč panovník tehdy ještě nemohl nosit kalhoty.
V žateckém muzeu uvidíte
i repliku reprezentativních šatů
španělské královny a portugalské a české princezny Anny
Habsburské (1549 – 1580)
z roku 1571. Pokud si chcete
zkusit, jak byste v nich vypadali, můžete se vyfotografovat
s jejich věrným vyobrazením.
Stačí prostrčit hlavu do otvoru.
Nelitujte, že Vám je nepůjčíme
v originále, ten vážil více než
dvacet kilogramů.
Princezna Anna byla sestrou
císaře Rudolfa II. Jmenovala se
po babičce Anně Jagellonské.
Její děd Ferdinand I. zasáhl roku
1547 výrazně i do dějin Žatce.
Když mu měšťané nedovolili ze
strachu z jeho žoldnéřů vstoupit
do městských bran, byl nucen
přenocovat v tehdejší vsi Mlynáře. Žatci oplatil konfiskacemi,
pokutami i nařízením, že město
musí na paměť tohoto činu tou manželkou. Porodila mu pět
nechat otevřené městské brány. dětí, dospělosti se však dožilo
Do Žatce přijel až roku 1562 jen jedno. Když její manžel onespolu se svým synem Maxmi- mocněl chřipkou, těhotná Anna
liánem a snachou Marií Špa- se o něj obětavě starala. Sama
nělskou. Maxmilián směřoval na následky této nemoci roku
do říše na korunovaci. Ferdinand 1580 zemřela. Přispěla k tomu
I. stále ještě Žatečanům potupu i léčba tehdejších lékařů. Chřipnezapomněl, a přenocoval raději ka se totiž léčila pouštěním žilou,
v Kadani. Žatec tak hostil pouze což nemocného pochopitelně
rodiče naší princezny Anny – ještě více vyčerpalo. A královniMaxmiliána a Marii.
no srdce nevydrželo. Filip se již
Zlatovlasé Anně bylo tehdy znovu neoženil, ačkoliv ji přežil
třináct let. Několikrát byla při- o osmnáct let. Své dceři později
slíbena ženichovi, nakonec se napsal, že noc, kdy zemřela jeho
roku 1570 provdala v zastoupení milovaná manželka, si bude paza vlastního strýce španělského matovat, i kdyby žil dalších tisíc
krále Filipa II. Byla již jeho čtvr- let.
M. Krausová

Mimořádný přímý přenos derniéry nekorektního kabaretu

O

d minulého týdne, kdy
byl oznámen přímý satelitní přenos z derniéry nekorektního kabaretu Ovčáček
čtveráček Městského divadla
Zlín, se k projektu připojila
další dvacítka kin, to je už
celkem 58. Mezi prvními bylo
i Digitální kino Žatec.
Přenos proběhne v úterý
7. února od 17.15 hodin. Pražská Lucerna, kino Art v Ostravě
či Reduta v Brně měly přenos
zcela vyprodaný během několika hodin. Nejaktuálnější

informace naleznou diváci
na stránkách distributora www.
prenosydokin.cz.
n O nekorektním kabaretu
Ovčáček čtveráček začal
vznikat ve zlínském divadle
jako reakce na chování českých politických elit spontánně
koncem října minulého roku.
Za autorstvím stojí skupina
undergroundových vtipálků
z řad divadelníků, která si říká
Pia Fraus. V hlavní roli hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka
exceluje Marek Příkazký. V dal-

ších rolích se objevují Vojtěch
Johaník, Pavel Vacek, Radoslav
Šopík, Rostislav Marek, Marta
Bačíková, Jakub Malovaný
a Tomáš David, který je i autorem hudby.
Týdeník Respekt k inscenaci uvedl: „Představení zlínského ansámblu se zdá být
opravdu dobré. Prezidentský mluvčí je parodován bez
náznaku pokleslého humoru
nebo sprostoty. Smích v sále
je uvolněný, diváci komentují
mezi sebou jednotlivé skeče.

Obecenstvo je plné energie.“
n Ovčáček čtveráček
Přímý přenos 7. února
v 17:15 živě z Městského divadla Zlín
Režisér a autor Petr Michálek, Titulní role: Marek
Příkazký. Dále hrají: Marta
Bačíková, Tomáš David, Pavel
Vacek, Vojtěch Johaník, Rostislav Marek a Radoslav Šopík
a Jakub Malovaný
Masky, kostýmy a výprava:
Zdeněk Nedorost. Délka představení: 100 minut
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V souboji dvou Lokomotiv
vyhrála domácí

Podle příznivců Slavoje Žatec byl díky jejich hlasování oceněn nejlepším
hráčem roku 2016 Petr Klinec (zcela vlevo), vedle něj je letos druhý a loňský
vítěz 41letý veterán Richard Zelinka, kterého označili i nejlepším trenérem
roku. Zajímavostí je, že třetí v anketě skončil Pavel Hassman, kterému je o 20
roků méně než jeho spoluhráči. Na snímku je s nimi jeden ze sponzorů akce
pan Šebetka ze společnosti OKAY.

Příznivci hlasovali pro fotbalistu roku

Anketa Fotbalista roku Slavoje Žatec 2016 byla
začátkem ledna ukončena během dvou večerů
slavnostním vyhlášením výsledků všech kategorií.
V klubové restauraci Chaloupka všem oceněným
předávali hodnotné ceny zástupci prodejny OKAY
Žatec a fi.VHV a PM SPORT.
V dosavadní historii
Richard Zelinka, který
ankety se osmým králem byl mezi hráči druhý,
v pořadí Slavoje se stal si přesto odnesl pohár
útočník A mužstva mužů vítěze, neboť vyhrál v kaa nejlepší střelec týmu tegorii Trenér roku. Další
Petr Klinec. Jeho loň- místa obsadili Martin Kuský předchůdce Richard las a Karel Chlad. Z členů
Zelinka zaujal příznivce staré gardy dostal nejvíce
i v následující sezóně, bodů Pavel Benda, 2.
jejichž hlasy mu vynes- Marek Voigt a 3. Gusta
ly letos 2. místo, třetí Suchan starší. Nejlepšími
skončil Pavel Hassman družstvy mládeže byla vymladší.
hlášena trojice 1. Mladší

žáci, 2. Mladší přípravka,
3. Starší žáci.
V kategorii mládeže
mezi dorostenci zvítězil
Gustav Suchan mladší
(Jan Šimeček, Petr Pinkr), starší žáci: Dany
Minařík (D. Klocperk,
J. Stránský), mladší žáci:
Ondra Zelinka (A. Musílek, O. Kadlec), st.
přípravka: Jakub Stránský (D. Makovec, P. Mlčoch), ml. přípravka:
Martin Kulas ml. (M.
Mařík, M. Kulhavý), ml.
přípravka: Jar. Lebduška
(V. Kulhavý, M. Stratený). 
(jak)

Také po 16. kole KP A si drží kuželkáři Žatce
druhé místo. Upevnili ho v sobotu v utkání dvou
Lokomotiv, když odpor ústecké jmenovkyně zlomili
po vyrovnaném průběhu až v závěru utkání.
V první dvojici se Jaro- Čaboun, když soupeře
lím se soupeřem přeta- přehrál o 45. Nakonec
hoval o každou kuželku, v nejkvalitnějším souboji
udělal více chyb v doráž- dne Ptáček po skvělém
výkonu uhrál remízu
ce a prohrál o pouhé 4.
O srovnání se postaral a Žatec je dva body
dobře hrající Goldšmíd za vedoucími Bohušovýhrou o 26 a do vedení vicemi. V jednotlivcích
šli domácí díky bojovnos- vede A. Čaboun, 13. je
ti Tajbla, který v závěru Z. Ptáček st., 24. V. Tajbl
otočil vývoj a vyhrál o 7 a 26. J. Jarolím.
kuželek. Také Ptáčková n Žatec A – Ústí B
prohrávala v polovině, 5,5:2,5 (2535:2472)
ve druhé se jí podařilo
Jarolím 410, Goldšmíd
ztrátu trochu umazat, ale 423, Tajbl 406, Ptáčková
prohře o 11 už nezabrá- 407, Čaboun 424, Ptáček
nila. Bylo tak srovnáno 465.
na 2:2 a vedení o 18 kuDalší kolo KP A je
želek pro domácí.
na pořadu až 4.2., neboť
Výrazný náskok vytvo- mezitím jsou na pořadu
řil v předposlední dvo- krajské přebory všech
jici lídr žebříčku Ant. kategorií. 
(jak)

Odešel pravý Slavoják Václav Benda
Smutná zpráva dostihla v pátek 13.
ledna nejbližší a přátele Václava Bendy, který odešel do fotbalového nebe
ve věku 56 let. Od mládí prožil celý
život s fotbalem, nejprve jako hráč,
později trenér a organizátor ve Slavoji

Žatec. V posledních letech statečně
bojoval se zákeřnou chorobou, ale svůj
poslední zápas prohrál. Na výborného
kamaráda a opravdového Slavojáka
zavzpomínali jeho známí minulý týden
při posledním rozloučení.

Volejbalistky v polovině sezóny

Volejbalistkám VK Sever se letos náramně daří.
První víkend v lednu hrály mladší žákyně, starší
žákyně a kadetky. Mladší žačky vyhrály turnaj
krajského přeboru, kde děvčata opět nezaváhala
a neprohrála ani set. V soutěži jsou tak zatím
naprosto suverénní.
Starší žákyně nastou- na prvním místě s 8 body
pily v domácím prostředí náskoku na druhý Chodo turnaje starších žaček mutov a 26 body na třetí
a neztratily také ani set, Litvínov. Z ostatních kanavíc ve starších žačkách tegorií jsou juniorky také
nastupují také naše mlad- bez porážky a opanují
ší žákyně jako béčko, první místo tabulky.
které v turnaji prohrály
Naše nejmladší žákypouze s naším áčkem. ně, děvčata 4. a 5. tříd,
Svojí soutěž tak vedou nastupují v modifikovastarší žákyně bez jediné ných verzích hry. Ve čtyřporážky.
kovém a trojkovém miKadetky sehrály dvojzá- nivolejbale. Pro většinu
pas s VK Jirkov, kde zví- děvčat je to první rok, co
tězily 3:0 a 3:1, dokončily nastupují do krajských
tak základní část soutěže soutěží a přesto podá-

vají výborné výsledky.
V tabulkách se drží překvapivě vysoko a jsou tak
příslibem jít ve šlépějích
svých starších spoluhráček. Volejbalistky tak
teď zažívají výsledkově
nejlepší období za poslední léta a to napříč
všemi kategoriemi. Aktuální výkonnost děvčat je
výsledkem několikaleté
práce všech děvčat a činovníků oddílu, ale také
spoluprací se základními
školami a s finanční podporou zejména Města
Žatec, Ústeckého kraje
a našich sponzorů. Tímto bychom chtěli všem
jmenovaným poděkovat!

(kk)

Greisiger v prodloužení
porazil mistra Balkánu

Drama rozhodl se zlomeným žebrem v dodatečném kole
Koncem prosince se ve sportovní hale Lokomotivy
v Plzni konal galavečer kickboxu Rivalové-Den
rváčů, na němž zápasil také žatecký G-Titán Hany
Greisiger v kategorii K-1do 85kg.
Proti němu nastoupil Greisiger konsolidoval
obávaný favorizovaný ně- své síly a pro změnu
kolikanásobný mistr Srb- poslal do počítání tvrdým
ska a profesionální mistr direktem Dragiče. Ve 3.
Balkánu Saša Dragič. To, kole vládl ringu Hany
že nemá tituly zadarmo, za obrovské podpory řipředvedl v Plzni hned čících 2500 fanoušků.
v 1. kole, když poslal Odbil gong, čekáme výGreisigera dvakrát do po- rok 2:1 pro Hanyho, ale
čítání a dokonce mu hned po 2. počítání v 1. kole
zlomil kolenem žebra. rozhodčího verdikt je
„Tak jsme uvažovali, že nerozhodně, to znamemu tam hned v 1. kole ná kolo navíc! Totálně
hodíme ručník a pojede- vyčerpaný Hany ve 4.
me domů,“ komentoval kole opět posílá Dragiče
zápas „khru“ Roman do počítání a strhává
Šifalda. Naštěstí odbili cenné vítězství na svoji
konec 1. kola a Hany stranu. Celá hala ve stoje
měl minutu, aby se dal aplauduje českému repredohromady. Ve 2. kole zentantovi. 
(lb)
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