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Dě z mateřských škol, starostové ze Žatecka i ministr Richard Brabec (uprostřed)
se zúčastnili Dne Země v Klášterní zahradě. Více na straně 6 Foto: Tomáš Kassal

7 Sladovna představuje šestý díl
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Díla významných českých umělců současnosti,
která jsou zastoupena i v mezinárodních galeriích,
mohou obdivovat obyvatelé i návštěvníci Žatce. V
Galerii Sladovna probíhá výstava s názvem 6. návštěva současného umění ze sbírky manželů Zemanových. K vidění bude až do 31. ledna 2018.
„Je to největší kulturní
událost roku pro tuto galerii. Návštěvníci tu uvidí díla umělců, kteří jsou zastoupení i v mezinárodních galeriích,“ zdůraznil
při vernisáži galerista Galerie Sladovna Alexandr
Gižynski.
Návštěvníci galerie uvidí v patře rekonstruované sladovny graﬁky, obra-

zy či sochy špičkových
soudobých umělců. Ze
sbírky Petra Zemana a
Evy Kunstové si mohou
prohlížet díla Jiřího Davida, Jaroslava Róna či Lubomíra Typlta a dalších
známých autorů.
Jak napovídá název výstavy, není první. Ani trochu to nesnižuje její význam. Spíš zvyšuje. Vypo-

vídá to totiž o tom, že se v
Žatci už několikátým
rokem představuje část
unikátní soukromé sbírky. A další návštěvy, tedy
jednotlivé výstavy, se ještě chystají. „Pro manžele
Zemanovy je to vášeň na
celý život,“ charakterizoval sbírku A. Gižynski.
Díky sérii výstav si mohou výsledku soukromé
vášně manželů, kteří v
Žatci žijí, užívat i další milovníci umění. Sbírka a její postupné představování
zároveň zvyšuje prestiž
celého města.
Pokračování na straně 8

zpravodajství

Označené stromy
čeká prohlídka
Desítky stromů jsou
označené barvou v parku
pod nemocnicí. Označení neznamená, že by se
měly kácet, ale říká, které
stromy prohlédnou odborníci. Pak poradí, jak se
stromy ošetří.
(red)

Výzva pořadatelům
veřejných akcí
Chystáte kulturní, společenskou či sportovní akci v Žatci? Dejte o ní vědět všem. Zařadíme ji do
Kalendáře akcí na webu
města a zdarma tím pomůžeme s propagací. Stačí
poslat leták či oznámení
na e-mail infocentrum@mesto-zatec.cz nebo zpravodaj@mesto-zatec.cz.

Zastupitelstvo

Žatecký zpravodaj

HP Pelzer už dělá opatření proti hluku
Společnost HP Pelzer v Žatci zaměstnává stovky lidí z regionu, zároveň ale důsledky její činnosti kritizují lidé z ulic v okolí bývalé šroubárny a cukrovaru – vadí jim například hluk, zápach a prašnost.
Problematikou se zabývá také žatecká radnice.
Kvůli ﬁrmě lidé z okolních ulic kritizují i město,
například na jednáních zastupitelstva. Většinu věcí,
na něž upozorňují, ale samospráva nemůže řešit,
protože patří do pravomocí státních orgánů. „Přenášíme požadavky občanů, ale do výkonu státní
správy zasahovat nelze.
Sami můžeme vyřešit jen
něco,“ vysvětlila starostka Zdeňka Hamousová.
Město letos zaplatí téměř 140 tisíc korun za nové kanálové vpusti, do
nich SčVK namontují ﬁl-

try proti zápachu. Hotové
budou v září. To je ale jedna z mála věcí, které může
radnice ovlivnit.
Stížnosti na hluk, údajné černé stavby či skládky
nebo prašnost město nevyřeší. „To jsou věci, které
jsou v kompetenci krajské hygienické stanice,
hasičů, inspekce životního prostředí nebo stavebního úřadu,“ upozornila
Z. Hamousová.
Některé potíže už se daří řešit. I díky vstřícnosti
ﬁrmy. Její kritici se mohli
nedávno podívat přímo

do areálu. „Byl osazen
první tlumič hluku v místě vyústění ventilátoru na
jedné z výrobních hal. Zařízení jsme si prohlédli,
nový pan ředitel nám přislíbil, že budou provedena další opatření,“ popsala jednání Ivana Vírová,
jedna z kritiček závodu.
Někteří občané z okolí
HP Pelzer vidí stále nové
problémy, ale potíže se postupně odstraňují. „Byli
tu i zástupci ﬁrmy z Německa a ujistili nás, že
chtějí, aby celý provoz
byl v souladu s legislativou,“ dozvěděla se Z. Hamousová. Znamená to, že
více než šest stovek lidí z
HP Pelzer se o práci bát nemusí.
Tomáš Kassal

Nejbližší jednání zastupitelstva města se koná Rekonstrukce vodovodů ovlivňuje dopravu ve městě
Nové stavební práce ce potrvají do konce roku. ty v Radičevsi kolem far22. května od 18 hodin ve
Nový vodovod se bu- my Šťastných.
ovlivní
život obyvatel Žatvelké zasedací síni MěstDokončit by se naopak
ce během května. Severo- duje také v Nezvalově uliského úřadu Žatec.
české vodovody a kanali- ci, v Bezděkově u hřiště a v květnu měly opravy ulic
Mimořádný
zace začnou s výkopy ve v části Nákladní ulice. Dukelská a Bratří Čapků.
úřední den
Studentské ulici v dru- Tam má následovat opra- Pokud se ovšem neukáže
Sobota 6. května,
hém květnovém týdnu, ná- va silnice, takže zákaz jako problém mělké ulood 8 do 12 hodin.
sledně i ve Volyňských vjezdu bude platit ještě v žení plynového potrubí,
Podrobnosti na
Čechů, kde se bude měnit červenci. Novou stavební což dělníci odhalili až při
www.mesto-zatec.cz
(kas)
vodovod i kanalizace. Prá- akcí bude také oprava ces- jeho odkrytí.
Město Žatec ve spolupráci s Vojenskou posádkou
Žatec Vás zvou u příležitosti 72. výročí osvobození
Československa od fašismu na slavnostní pietní akt,
00
který se uskuteční dne 6. 5. 2017 v 11. hod.
u památníku na městském hřbitově v Žatci.

Program:
10.45 – setkání účastníků pietního aktu
00
11. – položení věnců k památníku (městský hřbitov)
05
11. – projevy
15
11. – státní hymna
25
11. – přesun účastníků autobusem na Kruhové náměstí
35
11. – položení věnců k památníku (Kruhové náměstí)
40
11. – vystoupení starostky města
50
11. – ukončení pietního aktu státní hymnou
55
11. – rozvoz účastníků pietního aktu (dle požadavku).
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Šance pro Mederův dům
Kdysi Mederův dům na náměstí 5. května patřil k nejhodnotnějším v Žatci, dnes je z něj ruina. Za dva a půl roku by ale mohl
veřejnosti ukazovat historii svou i
města Žatce. O jeho kompletní rekonstrukci se snaží
Spolek Mederova domu. „Jsme asi jediný spolek v kraji, který usiluje o evropskou dotaci,“ řekl předseda
spolku Petr Antoni.
Dům je unikátní památkou. „Podle odborníků je takových, kde se zachovala středověká dispozice, jen asi
dvacet nebo třicet v celém Česku,“ vysvětlil P. Antoni.
Atraktivní je budova i proto, že jsou u ní doložení majitelé zhruba půl tisíciletí zpět. To dává Mederovu domu
šanci na nový život. Spolek už má stavební povolení,
připravuje projektovou dokumentaci. Pro obnovu domu chybí „drobnost“ - uspět se žádostí o dotaci. (kas)

zpravodajství

Žatecký zpravodaj

Žatec a UNESCO? Rozhodne se příští rok!
Deset let už usiluje královské město Žatec o to, aby
bylo jako město chmele zapsáno do seznamu světového dědictví UNESCO. Příští rok v létě se ukáže,
zda mezinárodní výbor zasedající v Paříži Žatec na
světový seznam unikátních památek zapíše.
Ale ať se tak stane či
ne, desetiletá práce mnoha odborníků a nadšenců
bude pro další rozvoj Žatce důležitá. „Nikdo z nás,
kdo je v pracovních skupinách, určitě neřekne, že
jsme vyhodili několik let
života. Všechny ty aktivity a práce tu zůstanou,“
zdůraznil místostarosta
města a manažer Žatce
pro UNESCO Jaroslav
Špička (na snímku).
Kdy bude Žatec vědět, zda se žádostí o zápis do UNESCO uspěl?
V létě 2018?
Ano. I když nemusí
padnout ještě oﬁciální verdikt. Budeme hodnoceni
jednak od stolu, to se týká
předaných dokumentů,
jednak v terénu. Budou
sem jezdit individuální
hodnotitelé a i celková mise, jež bude hodnotit Žatec jako takový. Mohly by
se najít i nedostatky, které
zatím nevidíme, a mohlo
by být řečeno, že by hodnotitelé chtěli, aby se to či
ono upravilo.
Jak proběhne samotné hodnocení? Budou
sem jezdit oﬁciální i tajní komisaři?
Mohou být i takoví tajní špioni. Může sem přijet
manželský pár, několik
důchodců nebo banda kamarádů. A my nevíme,
jestli je to hodnotitel z
UNESCO, nebo opravdu
jen banda kamarádů.
Co vše se hodnotí?
Jednak vizuální vzhled
města, to nás trápí hodně,

proto se snažíme na tom
pracovat co nejvíc, proto
ty investice do budov. Ale
je to různé. I chmelařský
sklad bez fasády je pěkný
a je to lepší, než kdyby nebyl vůbec. Protože nemůžeme opravit všechno najednou, počítá se s tím v
příštích letech.
Proto záleží na dalších plánech?
Ano. Jednou z povinných příloh je Management Plan, který jsme odevzdali do Paříže. V něm píšeme a zavazujeme se, co
všechno chceme dál dělat. Rozhodnutím UNESCO naše práce neskončí.

Téma
Žatec - město chmele, je
jedinečný souborem dochovaných památek na
pěstování a zpracování
chmele i obchodování s
chmelem.
Dokument, který město
předložilo k zapsání na
seznam světových památek UNESCO, dosáhl počtu 400 stran. Rozhodne
se příš rok v Paříži.
Když jsme mluvili o
těch tajných hodnotitelích, tak to vlastně znamená, že hodnocení Žatce mohou ovlivnit i jeho
obyvatelé, hotely, restaurace?
Stoprocentně. Vizuální vzhled je důležitý, ale
jde také o služby – hotely,
restaurace, prodejce. Proto vznikly pracovní sku-

piny. Jedna pro edukaci,
která se zaměřuje na vzdělávání dětí, druhá se týká
ochrany chmelařských objektů a třetí propagace. Ta
vysvětluje, proč vlastně
UNESCO? A místní osvěta je nejdůležitější. Objevují se názory, že to jsou
vyhozené peníze, že musíme všechno opravovat a
udržovat. Ale tak to není –
to bychom přece dělali i
bez snahy o UNESCO.
Na druhou stranu fakt zapsání na seznam světového dědictví UNESCO může přinášet i možnost čerpání dotací. A to nejen
těch milionových, ale i
nadnárodních v hodnotě
stovek milionů korun.
A pak je tu samotný
turismus. Slyšel jsem
údaj, že dříve do Kutné
Hory jezdilo 25 tisíc turistů za rok, po zapsání
na seznam UNESCO je
to snad 250 tisíc. Je na to
Žatec připravený?
Patřím spíš k těm skeptikům, kteří říkají, že Žatec zatím není připraven
na větší nápor turistů.
Myslím, že každý ze živ-

nostníků bude nadšený,
když sem přijede tolik turistů. Tady si koupí zmrzlinu, tam boty. Zvýší se
kupní síla. Ale kde turisty
ubytujeme? To nevím.
Máme tady tři, čtyři krásné hotely, pár výborných
penzionů. Ale to je málo.
S restauracemi je to stejné, není jich tu moc a musí se to změnit.
Nicméně, když tohle
kvůli turistům začne
fungovat, poslouží to také obyvatelům Žatce.
Stoprocentně. Je to začarovaný kruh. Chceme
oživit náměstí, nikdo to
zatím neumí. Tohle pomůže. Připravujeme nové turistické trasy. Chceme ukazovat chmelařské památky, ale je tady toho
mnohem víc, i v krásném
centru – druhá největší synagoga v republice, Muzeum Homolupulů a další
věci. Když se to povede,
na náměstí bude víc živnostníků. Dřív se tady dalo koupit úplně všechno.
Co se stane, když Žatec se žádostí neuspěje?
Nebude práce trvající
přes deset let zbytečná?
Budeme smutní. Ale nikdo z nás, kdo je v pracovních skupinách, určitě
neřekne, že jsme vyhodili
několik let života. Všechny ty aktivity a práce tu zůstanou. A už jenom to, že
jsme se dostali na indikativní seznam a usilovali o
vstup do UNESCO, tak
nám to přineslo dotace na
opravu radnice, městské
knihovny. K nim bychom
se jinak nedostali. Všechny dokumenty o památkách nebo činnost pracovních skupin se dají využívat dál. Tomáš Kassal
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Cestovatelé dělali Žatci reklamu ve Vietnamu
Dárky ze Žatce udělaly radost dětem, trička s chmelovou šiškou zase zaujala všechny dospělé. Šest českých cestovatelů dělalo Žatci na přelomu února a
března krásnou reklamu v dalekém Vietnamu.
Zejména setkání s dětmi u školy v horské vesnici
na severu Vietnamu mělo
nepopsatelnou atmosféru.
„Přijeli jsme tam na motorkách, když děti měly jít
domů. Aby nám neutekly,
vrhli jsme se k nim, jak motorky zastavily. Ani jsme nesundali brýle a
helmy, takže
se všichni docela divili,“ popisovala neobvyklé setkání Eva Truksová (na
snímku).
S dospělými se cestovatelé fotili v žateckých
tričkách. Dětem dávali tužky či náramky, učili je, jak
si hrát s házecími talíři. To
všechno pořád v motoristických helmách...
Žena, která pečuje o zví-

řata na veterinární klinice
v Postoloprtech, v posledních letech navštívila Afriku či Thajsko. Ve Vietnamu ji zaujal hlavně sever
země. „Jih Vietnamu už je
hodně komerční, i střed už
začínají turisté objevovat.
Ale na severu jsme jeli
místy, kde Evropana ještě
neviděli,“ vyprávěla.
Právě proto ale cestovatelé mohli poznat skutečný život domorodců.
Několik dní žili v jedné rodině, spali s místními na zemi a jedli jejich jídlo. „Je
neskutečné zdravé. Rýže,
různé druhy masa, zelenina, koření, jaké ani neznám,“ vzpomínala cestovatelka ze Žatce.
Paní Evu zaujalo, jak
tvrdě musí lidé pracovat,
aby na políčkách vypěsto-

Češ cestovatelé se žateckými tričky s dětmi před školou v severním Vietnamu. Foto: archiv Evy Truksové
vali trochu rýže. Dojalo,
jak fungují rodinné vztahy,
a to i se zemřelými, již jsou
pohřbívání tam, kde to je
pro rodiny nejcennější – na
rýžových polích.
Severem Vietnamu byla E. Truksová unešená, obrovský Saigon ji zaskočil
dopravními zmatky. „Viděla jsem v Saigonu, že na
mopedu je možné převézt

úplně všechno. Třeba manželskou postel,“ kroutila
hlavou paní Eva ještě týdny po návratu.
Dnes plánuje, kam by
se chtěla podívat příště.
Touží zejména po návštěvě Zanzibaru nebo Nového Zélandu. Žatec se tak
propagace nejspíš dočká v
dalších exotických končinách.
Tomáš Kassal

Nová hra pro celé rodiny: Šifra mistra Lupulína
Informační centrum na
žatecké radnici nabízí turistům i Žatečanům desítky upomínkových předmětů.
Novinka
mi jsou zrcátka s chmelovým logem
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Žatce nebo hrnečky s krásně malovaným náměstím.
Zájemci si je mohou koupit stejně jako pralinky s
chmelovou náplní.
K zajímavým novinkám patří také hra pro celou rodinu Šifra mistra
Lupulína. S kartou, již si

zájemci vyzvednou na
Infocentru, je možné projít historické centrum města od pivovaru po Chmelový maják. „Vyzkoušeli
jsme to sami a je to výborná zábava, která donutí
člověka přečíst si i různé
tabulky, které popisují his-

torická místa v Žatci,”
chválila hru pracovnice
Infocentra Sabina Řezáčová. Bez splněných úkolů totiž není možné vyluštit šifru mistra Lupulína a jen po jejím vyluštění
lze získat neprodejnou turistickou známku. (red)

inzerce/ příspěvky

Inzerce
■ Prodej slepiček. Drůbež Červený Hrádek opět
prodává slepičky snáškových plemen Tetra a Dominant ve všech barvách.
Novinkou jsou slepičky
typu Arakauna-snášejí zelená vejce - ty je nutno objednat. Bližší informace –
728605840 a 601576270.
■ Pronajmu byt 1kk v
Žatci. 739 88 77 05
■ Technopryž Žatec nabízí volné pracovní pozice.
605 262 949
■ Pronajmu garáž, ulice
Dukelská u stadionu Flora. Tel: 606272375
■ Hledám paní na úklid.
Kontakt 605 885 121.
Vhodné i pro důchodkyně.
■ Pronajmeme polovinu
garáže ve dvoře č.p. 348
Chmelařské náměstí
(vedle hasičů), Žatec. Veliká 40m2. Umístí se 2
osob. auta nebo menší dodávka, vlek. Vhodné i pro
podnikání. Uskladní se
zboží a materiál. Volná od
dubna. Cena 1500 Kč –
měs. Kontakt 604587274.
■ KOUPÍM motocykl
Simson jakýkoliv typ, Babetu, Korádo, Jawu, Pionýr, MZ a jiné starší motorky, bez dokladů, nepojízdné či na náhr.díly. Cena 1000 - 4000 Kč. Tel. č.
736 741 967
■ Rada Klubu vojenských důchodců regionu
Žatec – Podbořany svolává 18. května 2017 ve 14
hodin Společenské shromáždění členů klubu oceněním a odměněním vojenských důchodců při dosažení osobního životního výročí.
Místo konání restaurace
„Václavka“ v Žatci.

Žatecký zpravodaj

■ Setkání Kvasilováků,
jejich potomků a přátel se
bude konat v Liběšicích u
Žatce v sobotu 10. června
2017. Sraz u pomníku padlých občanů Kvasilova v
11 hodin. Po pietním aktu
se přemístíme do restaurace na pohoštění a posezení. Na pohoštění a organizační výdaje bude vybírán příspěvek 160 Kč.
Vzhledem k zajištění občerstvení, které je nutno
objednat předem, přihlaste se: Miroslav Kadavý,
tel. 723 470 746, Jindřich
Fiala tel. 737 921 996. Srdečně zveme. Organizační výbor.

Vzpomínáme

Rozloučení

■ Dne 6. května
uplyne 10 let od
úmrtí Ing. Vonkové R. A. S láskou a vděčností
na ni stále vzpomínají manžel, syn Vlastimil, dcera
Světlana a vnoučata s rodinami. Kdo jste ji znali, věnujte jí vzpomínku s námi.
■ Dne 10.5.
2017 to bude deset roků, co nás
navždy opustila
Ing. Vladimíra
Treﬁlová. Všem, kteří si s
námi vzpomenou, děkujeme. Rodina a přátelé.

Zesnulí 1.4. - 24.4.2017
Mikuláš Müller
79
Karel Provazník
65
Hana Bučková
42
Karel Jelínek
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Velikonoční projekt ve školní družině
Projekt s názvem Velikonoční zvyky a tradice
proběhl 3. až. 7. dubna ve
čtvrtém oddělení školní
družiny při ZŠ Komenského alej v Žatci. Děti se
seznámily s šesti velikonočními nedělemi a s pašijovým týdnem. Navštívili
jsme Kapucínskou zahradu a vybarvili si vajíčka
nebo vyrobili stojánek na
kraslice. Projekt jsme zakončili pátečním zdobe-

Žatecký zpravodaj
vyjde 1. června
ním vajec různými technikami. Dětem přišli pomoci i rodiče a sourozenci. Venuše Fraňková,
vychovatelka ŠD

Šest postupů do celostátního kola
Studenti čtvrtých ročníků Obchodní akademie a
Střední odborné školy zemědělské a ekologické v Žatci prezentovali své odborné práce 18. dubna v krajském kole 39. ročníku Středoškolské odborné činnosti. Kdo skončil na 1. a 2. místě, postupuje do celostátního kola v Boskovicích (16. – 18. června). Ze zemědělské sekce získala Tereza Jurčičková 3. místo (téma
Podnikatelský záměr ﬁktivní ﬁrmy). Sabina Lišková
byla na 1. místě (Odznaky koní – důležitý rozpoznávací znak), druhé skončily Michaela Macháčková (Obsedání koně a příprava do parkurového sportu) a Pavlína Gyurisová (Ekologická výchova žáků na druhém
stupni ZŠ). V obchodní sekci úspěšně soutěžili první
Miroslava Nemravová (Využití tejpování ve sportovní
praxi), druhé Lenka Farkotová (Participace mladých
občanů v politice) a Veronika Karbanová (Psychologie
reklamy) a čtvrtý Martin Hvězda (Migrace). Všem blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů u maturity.
Pavlína Bielíková, OA a SOŠZE Žatec

Příští číslo (8/2017) vyjde 1. června. Příjem inzerce a dalších textů končí o týden dříve.
Osobní kontakt: Příspěvky je možné předávat osobně redaktorovi
zpravodaje každé úterý
od 9 do 11 hodin v informačním centru na radnici nebo na-email: zpravodaj@mesto-zatec.cz.
Seznam míst, kde je
možné si Žatecký zpravodaj vyzvednout:
Městský úřad (nám. Svobody, Obránců míru), Lékárna (nám. Svobody),
knihovna (nám. Svoboda, pobočka Jih), poliklinika, Infocentrum Chrámu chmele piva, Restaurace U Orloje, pokladna
divadla, Samoobsluha náměstí Poperinge, Kauﬂand, Samoobsluhy JIP
(Pražská ulice, Podměstí), Norma.
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Zábava s recyklací
při Chmelfestu

Den Země: Program pro stovky dětí

Projekt Železné dny
doplní 6. května program
Chmelfestu v centru Žatce. Krajský ekologický
projekt je zábavná soutěž
propagující recyklaci elektroodpadu ve spolupráci se společností Elektrowin. Stejnou aktivitu
propaguje další soutěž
Přelez, přeskoč, recykluj.
Jde o závody na nafukovací dráze pro děti i dospělé. Ceny se budou dávat za nejrychlejší čas, ale
také za 5 odevzdaných baterií nebo elektrospotřebič. Stanoviště obou zábavných soutěží bude při
Chmelfestu na Hošťálkově náměstí.
(kas)

Hlavně děti z mateřských škol přilákal 20. dubna
do Klášterní zahrady tradiční Den Země. Městský
úřad v Žatci s dalšími partnery připravil pro děti
bohatý program. Význam Dne Země zvýšil ministr
Richard Brabec, jenž se jeho části zúčastnil.

Sběrový dvůr
města Žatce
bude uzavřen
od 8. do 12. května.
Důvod: povrch dvora
čeká rekonstrukce.

Program v Klášterní zahradě tvořilo více než dvacet stanovišť. Den Země
dětem ukazoval, co vše se
životem na planetě souvisí a že je nutné si životní
prostředí chránit. Dětem
se tak věnovali hasiči, policisté, záchranáři, vojáci,

lesníci, ekologové, úředníci i pracovníci vězeňské
služby. Věznice z Nového
Sedla totiž Žatci pravidelně dodává výrobky, které
odbor životního prostředí
či městská policie využívají pro své preventivní
aktivity – část těchto vý-

Výstava Co se děje v trávě v Klášterní zahradě.

robků byla k vidění i u Kapucínského kláštera.
Malí hosté Dne Země
si vyzkoušeli třídění odpadu, poznávali zvířata, zkusili si oživování u záchranářů nebo střílení u vojáků. Prohlíželi si králíky žateckých chovatelů. Obdivovali také dovednost cvičených psů.
S Dnem Země, který
připravila Alena Kubíčková z městského úřadu,
souvisí ochrana životního
prostředí. Význam zdůraznila přítomnost ministra tohoto resortu Richarda Brabce, jenž si prohlédl i dětské výrobky z odpadů v soutěži Co se děje v
trávě. „Jsou to krásná dílka. Musím zavzpomínat
na svá dětská léta a také s
hořkostí konstatovat, že
něco tak hezkého bych nikdy nevyrobil,“ prohlásil
ministr. Tomáš Kassal

Separování odpadu: Jak správně třídit sklo?
Sklo – tento materiál je
známý už tisíce let. A prakticky od samého počátku
bylo jeho použití spojeno
hlavně s potravinami, nápoji a později s okny. V
současné době má sklo ještě mnohem širší škálu použití - od skleněných obalů
a okenních tabulí až po
speciální optická vlákna
sloužící k přenosu informací.
Každá česká domácnost ročně vytřídí přes 27
kilogramů skla. Nejčastěji jsou to lahve od nápojů,
zavařovací sklenice nebo
rozbité skleničky. Čas od
času se v domácnosti rozbije i okenní tabule. To
vše mohou lidé v ČR třídit
už do více než 82 tisíc kon6

tejnerů.
Ve většině obcí a měst
v ČR je zaveden sběr jak
barevného, tak čirého
skla. Pro sběr barevného
nebo směsného skla slouží kontejnery zelené barvy, na sklo čiré jsou pak určeny bílé kontejnery. Důvod tohoto rozdělení je
prostý – z barevného skla
se totiž čiré již nevyrobí.
Třídění skla
Nejčastěji se z recyklovaného skla vyrábí lahve na minerálky a pivo. Z
tabulového skla se pak
opět vyrábí tabulové sklo.
A ve specializovaných továrnách se z odpadního
skla vyrábí tepelné izolace – skelná vata, a tzv. pěnové sklo, což je materiál,

který je vhodný jako izolační zásyp okolo domů,
či jako izolace základové
desky místo kamenného
štěrku. Nadrcené sklo se
může použít i bez nutnosti
tavení jako přísada do speciálních druhů betonů a
brusných hmot.
Proč recyklovat sklo?
Jako obalový materiál
patří sklo z hlediska vztahu k životnímu prostředí a
recyklaci k těm nejšetrnějším. Je totiž z velmi
dobře recyklovatelných
surovin. A lze jej recyklovat prakticky donekonečna. Starým sklem se dá nahradit až 65 % sklářských
písků. Hlavní výhodou výroby nového skla ze starého je ohromná úspora

energie, která může činit
až 90% oproti výrobě ze
sklářských písků.
V našem městě můžete
sklo třídit do zelených a bílých kontejnerů, aktuálně
je jich 151. Ročně se pak
takto vytřídí průměrně
163,52 tun skla.
Do kontejnerů na sklo
- patří:
• barevné sklo a čiré sklo
• lahve od vína, jiných alkoholických i nealko nápojů
• tabulové sklo z oken nebo dveří
- nepatří:
• keramika a porcelán
• zrcadla, autosklo, drátované sklo
• varné sklo nebo zlacené
sklo Alena Kubíčková

tradice
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Jak vypadá babka? Nebo Žatec z komína?
To letos ukáží chrám a muzeum chmele
ková hra pro dva až pět
účastníků proběhne v prostorách, kde jinak probíhají prohlídky. Připravujeme také návštěvy našeho minipivovaru,“ popsal
novinky pověřený ředitel
Žatecké Pražské před- chrámu Ondřej Baštýř.
Chrám začne znovu naměstí bylo vždy centrem
bízet
i neobvyklý průlez
chmelařských skladů a sušáren. Toho využívá i mo- komínem. Na jeho konci
bude čekat zájemce nejen
derní turistickrásný výhled
ký projekt.
Počet návštěvníků,
na Žatec, ale taV tomto dukteří si loni koupili ké se bude moci
chu jsou přivstupenku do
vyfotit a snímek
pravené i lechrámu
chmele:
v elektronické
tošní novinky
podobě
získá.
chrámu. Před
Kompletní
prázdninami
přehled
aktivit i
má začít funa
k
c
í
,
které
govat půjčovna kol, už během dubna chrám a muzeum nabízevyvrcholí příprava nové jí, najdou zájemci na weúnikové hry Za pokladem bových stránkách obou orLojzy Lupulína. „Zážitky ganizací.
Tomáš Kassal
jsou oblíbené, naše úni-

Zaměřit se na rodiny s dětmi a připomenout, že
Chrám Chmele a Piva i Chmelařské muzeum mohou být stálým lákadlem i pro obyvatele Žatce. Takové jsou hlavní plány obou turistických atrakcí
Žatce pro letošní rok. Chrám i muzeum chtějí opět
zvýšit návštěvnost, proto si pro Žatečany i turisty
připravily na rok 2017 řadu novinek.
Chmelařské muzeum
se na mladé návštěvníky
zaměřuje například speciální trasou, na které děti plní různé úkoly. „Za odměnu si po jejich splnění mohou vybrat odměnu z bedny plné pokladů. Novinka
letošního roku je, že jsme
připravili expozici studentských chmelových
brigád. A také pracujeme
na chmelové osvětě, návštěvníci u nás uvidí, jak
vypadá sazenice chmele,
babka, pod zemí,“ popsal
novinky Chmelařského
muzea jeho manažer Vladimír Valeš.

13 000

Chmelfest
a Chmelmarš
už v sobotu
Oblíbený Chmelfest
proběhne v Žatci 6. května. Hlavní program tradičně tvoří průvod, jenž
projde městem k Žateckému pivovaru. U něj proběhne hlavní program i s
degustací piv.
„Průvod se bude řadit
na náměstí Prokopa Velkého. U chmelničky se bude žehnat chmelu a vypustí Chmelařské léto.
Pak se všichni přesunou k
pivovaru,“ popsal program Chmelfestu Jiří Vaníček z pořádající Chmelobrany.
(kas)
Program Chmelfestu:
11.00 Začátek programu
u Žateckého pivovaru

12.00 Řazení Chmelmarše
00
14. Chmelmarš
14.20 Požehnání nové úrodě
40
15. Memoriál L. Lupulína

Oběti náletu z dubna 1945 připomíná pomníček
Památník obětem náletu z konce druhé světové
války vznikl u vlakového
nádraží Žatec – západ. Díky nápadu manželů Sajdlových je ve městě pietní
místo, jež připomíná oběti náletu spojeneckých letadel 16. dubna 1945.
„Chtěli jsme připomenout událost, která se tu
stala. Pár dní před koncem války tady zahynuly
dvě desítky lidí, Čechů i
Němců,“ připomněl událost František Sajdl.
Za druhé světové války byl Žatec spíš klidným
týlovým městem, proto
zde byly také válečné lazarety. Shození dvou bomb
16. dubna před 72 lety bylo spíše náhodné. „Letadla přelétala nejspíš od

Manželé Stanislava a Fran šek Sajdlovi zařídili vznik
pomníčku obětem náletu.
Foto: Tomáš Kassal
Mostu na Plzeň, kde byla
zbrojovka. Tady na ně někdo vystřelil. Jedno z letadel se vrátilo a shodilo
dvě bomby. Jedna zničila
nádraží, druhá spadla za
ně,“ vyprávěl při odhalení
památníku F. Sajdl.
Mezi obětmi byla třeba dívka ze Žatce, lidé z

Podbořanska a několik vojáků. Dodnes si nálet pamatuje František Schrödl,
který tehdy jako šestileté
dítě přijel s babičkou z
Kaštic vlakem za tetou.
V době náletu se na náměstí ukryli do podzemního krytu, ale brzy zase
mohli vyjít ven. „Do ob-

chodu k tetě přišli nějací
postarší manželé a vyprávěli, že západní nádraží je
zničené. Bylo to hrozné,
my pak museli čtrnáct kilometrů jít domů pěšky,
protože vlaky nejezdily,“
vzpomínal při odhalení
památníku F. Schrödl.
O tragické události ze
samotného konce války si
pamětníci v Žatci jen vyprávěli. Teprve před půldruhým rokem začali manželé Sajdlovi sbírat podrobnější informace, od
listopadu připravovali památník. Ten zajistilo město Žatec ve spolupráci s
Českými drahami, na jejichž pozemku malý pomníček stojí, a dvěma soukromými ﬁrmami, které
okolí upravily.
(kas)
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Stálé loutkové divadlo Jitřenka slaví 65 let
Stálá loutková scéna Jitřenka Žatec slaví 65 let.
Výročí připomíná výstava v Regionálním muzeu K.
A. Polánka, která tam bude k vidění do 18. června.
Expozice nejen ukazuje loutky, dokumenty, ale její
součástí je také ﬁlmová projekce.
Loutkové divadlo v souboru Jindřiška BajboŽatci hrálo už v roce rová.
Během desetiletí na1922. Pětašedesátileté výročí ale připomíná obdo- střádala Jitřenka už 230
bí, kdy existuje stálá lout- loutek, které dohromady
ková scéna s unikátním je- vodilo přes dvě stě herců.
v i š t ě m – h e r c i m a j í Ty připomíná jeden z doprostor pod pódiem i nad kumentů na výstavě, ktením, takže mohou vodit rá představuje také čtyři
loutky i na nitích dlou- desítky loutek. „Loutková scéna zahých přes dva
metry. „Stálá Počet loutek, které slouží poděkování za to, že něscéna vznikla v používají herci
kolika generabudově v teh- stálé loutkové
cím nabízela své
dejší Stalinově
scény Jitřenka:
umění. Poděkoulici. Upozorvání musí být o
ňoval na ni náto větší, že svou
pis nad vchočinnost herci vydem, ale také
konávají dobroloutky za výlohou,“ připomněla někdej- volně, bez honoráře,“ upoší doby autorka výstavy a zornila při vernisáži ředijedna z nejstarších členek telka muzea Radmila Ho-

230

Putování 2017
zakončí pravá
husitská bitva
Pátý ročník oblíbené
akce pro celé rodiny připomíná rok 1421 a tažení
křižáků, které zastavily
žatecké hradby.
Akce začíná 27. května ve 14 hodin na nám.
Svobody. Na účastníky
čeká skutečná bitva, při
níž nebudou chybět šermíři nebo vozová hradba.
Určitě přinese velkou zábavu, ale skutečné nebezpečí nikomu nehrozí, neb
se bude bojovat papírovými koulemi. „Účastnit
bitvy se ale mohou pouze
ti, kdo projdou trasu Putování,” upozornil organizátor Petr Antoni. (kas)

Jindřiška Bajborová s maňáskem Kašpárka při vernisáži výstavy k 65. výročí loutkového divadla Jitřenka v žateckém muzeu.
Foto: Tomáš Kassal
lodňáková.
K nejslavnějšímu období stálé scény patří roky
1974 až 1984, kdy pořádala Žatecké hrátky na nitích. Šlo o festival loutkových divadel, na který se
sjížděly soubory z celého
tehdejšího Severočeského kraje. V těch letech ta-

ké vznikala každý rok nová pohádka, které se hrají
dodnes. „V repertoáru
máme 27 představení, které můžeme hrát pořád.
Právě proto, že se u nás generace střídají a přicházejí pořád noví diváci,“ řekla J. Bajborová.
Tomáš Kassal

Sladovna představuje šestý díl
z unikátní soukromé sbírky umění
Pokračování ze strany 1
„Rád používám slova
architekta Jiřího Vaníčka,
který říká, že od Drážďan
po Vídeň se nenajde
takhle souhrnná sbírka
současného umění. Je to
hodně prestižní. Je to další důležitá věc pro turisty i
místní obyvatele. Návštěvnost, která v galerii
rok co rok roste, ukazuje,
že zájem místní i turistů o
ni určitě je,“ komentoval
prezentaci sbírky místostarosta Žatce Jaroslav
Špička.
Díky manželům Zemanovým se budou moci z
moderního umění těšit Žatečané i turisté také v dal-

ších letech. Část sbírky
totiž sběratelé věnují Ústeckému kraji s tím, že díla se budou ukazovat přímo v Žatci, konkrétně v
jednom z bývalých chmelařských skladů.
A prezentace špičkového moderního umění v
Galerii Sladovna má i další význam. V přízemí gale-

rie se totiž pravidelně konají výstavy místních dětí
nebo výtvarníků, kteří se
mohou u profesionálů poučit či inspirovat. Žatecká
galerie tak nabízí neobvyklá srovnání. „Potkáváme se tady s průsečíkem, kdy profesionální
umění sbírky manželů Zemanových je doprovázeno ve spodních patrech
sladovny tvorbou dětí základní umělecké školy i jiných škol. Vystavují zde
zájmová sdružení, takže
se tu setkává poloamatérské i profesionální umění.
Je dobré si prohlédnout celou sladovnu,“ doplnil J.
Špička. Tomáš Kassal

kultura
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Knihovna shání krabice. Čeká ji oprava a stěhování
Na velkou rekonstrukci se chystá Městská knihovna v Žatci na náměstí Svobody. Čeká ji kvůli tomu
krátké uzavření a dočasné přestěhování. K tomu
pořádá sbírku banánových krabic, jež jsou pro
přenos či uskladnění knih nejvhodnější.
Jsou totiž bytelné, tak- dotaci, začne nejspíše zaže se v nich dají těžké kni- čátkem léta a potrvá do
hy přenášet, navíc se dají konce roku. Vynutí si úpravrstvit na sebe. Proto kni- vu provozu.
Nejprve se knihovna
hovna usiluje o jejich získávání. „Banánové krabi- na dva až tři týdny zcela
ce jsme měli přijímat do uzavře, aby se mohla bu5. května, ale termín opra- dova vystěhovat. Poté zavy se posunuje, proto dál čne půjčování knih funsbíráme i krabice,“ uved- govat v budově čp. 123 na
la ředitelka knihovny Rad- náměstí Svobody. „Lidé
nám napíší nebo zavolají,
ka Filková.
Rekonstrukce knihov- jaké knihy chtějí půjčit a
ny, na niž město získalo my jim je připravíme. Ta-

Budova Staré pošty vedle radnice, jejímž průchodem
se bude chodit do dočasného sídla knihovny.
dy si je pak vyzvednou,“
řekla R. Filková. V dočasném sídle knihovny totiž
bude omezené množství
knih, jejich největší část
bude v jedné z bývalých

Setkání se Čtyřlístkem i odborníkem na čaj
Už pošestnácté se Městská knihovna Žatec zapojila do projektu Noc s Andersenem na podporu dětského čtenářství. Letošní
noční pohádkové dobrodružství bylo provázeno
hrdiny komiksového časopisu Čtyřlístek. Oblíbených postaviček se týkala
soutěž i komiks, který si
děti zkusily doplnit, a pohádkový příběh před spa-

ním. Na cestu domů dostali ráno malí nocležníci
odměnu, mimo jiné i dvě
čísla časopisu Čtyřlístek.
Čajové setkání
Netradiční přípravě čajů a bylin se věnovala další přednáška cyklu Setkání s odborníkem v Městské knihovně Žatec v pondělí 10. dubna. Návštěvníkům žatecké knihovny
o ní přijel pohovořit Zde-

Prázdninové příměstské tábory: Zdarma!
Vzdělávací centrum
Podkrušnohoří v rámci
projektu Spokojenost rodičů v práci i v rodině připravilo zdarma příměstské tábory se zajímavým
programem.
„Jedná se o nepobytové příměstské tábory pro
děti 1. stupně základní
školy. Celkem se v průběhu letních prázdnin bude
konat 8 týdenních turnusů. Dítě se může zúčastnit
i více turnusů,“ sdělila
Blanka Hodanová ze vzdělávacího centra.
Denní provoz bude
vždy od 7 do 18 hodin, od

pondělí do pátku. Péči o
děti zajistí převážně ve
všech turnusech vedoucí
Junáka. Postarají se také o
tematicky zaměřené programy v táborovém duchu. Rodiče musí zajistit
celodenní stravu nebo platit jízdné a vstupné.
Přihlášky jsou na stránkách www.vcp-zatec.cz,
bližší informace na čísle
723 517 906.
Projekt je ﬁnancován z
prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a
státního rozpočtu ČR.
Eva Kapicová

něk Nepustil, který se profesionálně zabývá prezentací čajů a bylin.
Čaj je tradičně nápoj k
osvěžení či zahnání žízně,
dá se však využít i pro přípravu různých zdravých
nápojů či drinků, nebo při
vaření a pečení. Návštěvníci tak mohli ochutnat i
netradiční pochutiny s čajem - pomazánky či koktejly.
(mkž)

chmelařských budov.
Pobočky knihovny budou fungovat bez omezení. Pobočka v ZŠ Jižní dostane navíc dva regály na
další knihy.
(kas)

Zámek Stekník
uctí boha moře
Nový prohlídkový okruh se otevře na zámku
Stekník 8. května. Jeho
součástí bude výstava Moře Neptunovo, inspirovaná restaurovanou sochou. Výstavu má ve 14
hodin zahájit herečka Jana Paulová. Vítáni jsou
hlavně malí návštěvníci v
kostýmech.
(red)

Dětské kluby už jsou ve čtyřech základních
školách v Žatci, poslední se otevřel na Jihu
Loni v září začal provoz Dětského klubu při 5. ZŠ a
MŠ Žatec, Jižní, který je zřízen péčí Vzdělávacího centra Podkrušnohoří.
Projekt je spoluﬁnancován z Evropského sociálního fondu. Po osmi měsících provozu lze bez nadsázky
říci, že projekt se treﬁl do mezery oblasti využívání mimoškolního času a procesu výchovy a vzdělávání v době po skončení denní výuky, zejména dětí čtvrtých a pátých tříd. Ty zpravidla již nemohly být zařazeny do
školní družiny. Pro ně je připraven program od 12 do
19 hodin, a to i v době kratších prázdnin nebo ředitelského volna. Děti si mohou číst, hrát nebo sportovat.
Vychovatelky Ivana Myšková a Magda Kleprlíková jsou metodicky vedeny svými nadřízenými, ale
zejména denně prověřovány svými svěřenci v klubu.
Jak jsou u nás děti spokojeny? Umíme je zaujmout?
Chodí Chodí k nám rády? Zeptejte se svých, a teď už
tak trochu i našich dětí!
Ivana Myšková
9
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Výstava odhalí Květen v kultuře: Letní kino, mažoretky i opera
Atraktivní a pestrý kulturní program připravilo na
Další známí herci, Eva
tajemství
květen žatecké divadlo. Diváci se mohou těšit na či- Holubová a Oldřich Vízporcelánu
nohru, na operu, ale i na tradiční setkání mažore- ner, se představí ve hře
Regionální muzeum
K. A. Polánka v Žatci zve
na vernisáž výstavy Figurální porcelán, která se
uskuteční 4. května 2017
od 17 hodin v prostorách
Křížovy vily.
Výstava ukáže sbírku
ﬁgurálního porcelánu ze
sbírky Hany Doubravové
a přiblíží historii některých porcelánek u nás. Dozvíte se, co stojí za tajemstvím výroby porcelánu, z
jakých surovin se skládá,
a jak se vůbec dostal k
nám do Evropy. (rmž)

tek a neobvykle časný začátek letního kina.
To startuje letošní sezónu neobvykle brzy - už
26. května - velkou premiérou nového dílu Pirátů z Karibiku. „Novinkou letního kina bude
zbrusu nový zvuk, který
divákům přinese ještě lepší zážitek z ﬁlmových projekcí,“ slíbil Karel Fiala z
žateckého divadla.
Dvě činohry
V samotném divadle
se mohou diváci těšit na
několik zajímavých činoherních představení. V ko-

Program kulturních a společenských akcí
6. 5. Strážci Galaxie Vol.
Městské divadlo
2
3D,
20.00
Divadlo
7.
5.
Strážci
Galaxie
Vol.
7. 5. Loupežník Rumcajs.
20.00
Pohádka pro děti, 15.00 2 3D,
10.
5.
Mini
šéf
2D,
17.30
9. 5. Liga proti nevěře. Činohra,
19.00 10. 5. Zahradnictví: Ro20.00
16. 5. Rande s duchem. Či- dinný přítel,
nohra,
19.00 11. 5. Ochránci, 17.30
11. 5. Král Artuš: LegenOpera
da o meči 3D,
20.00
13. 5. Růžový kavalír. Pře- 12. 5. Strážci Galaxie Vol.
nos opery,
18.15 2 3D,
17.30
12. 5. Král Artuš: LegenKoncerty
da o meči 3D,
20.00
24. 5. Yellow Sisters.
14. 5. Strážci Galaxie Vol.
19.00
2 3D,
17.30
29. 5. Marcela Holanová
14. 5. Král Artuš: Legens kapelou.
19.00
da o meči 3D,
20.00
17.
5.
Bába
z
ledu,
17.30
Výstava
Všehochuť – výstava čer- 17. 5. Až vyjde měsíc –
nobílých fotograﬁí Jiřího ﬁlm s přívlastkem, 20.00
18. 5. Šmoulové: ZapoMěchury.
menutá vesnice 2D, 17.30
Kompletní program na
18. 5. Na Mléčné dráze,
www.divadlozatec.cz.
20.00
19. 5. Příšerky pod hladiDigitální kino
17.30
5. 5. Šmoulové: Zapome- nou 3D,
19.
5.
Vetřelec:
Covenant,
nutá vesnice 3D, 17.30
20.00
5. 5. Strážci Galaxie Vol.
2 3D,
20.00 20. 5. Příšerky pod hladi15.00
6. 5. Mini šéf 3D, 15.00 nou 2D,
20. 5. Strážci Galaxie Vol.
6. 5. Kráska a zvíře 3D,
17.30
17.30 2 3D,
10

medii Liga proti nevěře
hrají například Michaela
Kuklová či Ivo Šmoldas.
„Komedie s detektivní
zápletkou o ženě a jejím
milenci, vracejícím se
manželem a další ženě hledající svého manžela - to
je stručná charakteristika
inscenace, ve které si divák pokládá spoustu otázek, jež vrcholí do jedné
ústřední: Nezbláznili se
všichni náhodou?“ zve divadlo na skvělou zábavu
ve svém programu.
20. 5. Vetřelec: Covenant,
20.00
21. 5. Příšerky pod hladinou 3D,
15.00
21. 5. Cuky Luky ﬁlm,
17.30

Letní kino
26. 5. Piráti z Karibiku:
Salazarova pomsta, 21.30
27. 5. Strážci Galaxie Vol.
2,
21.30
28. 5. Vetřelec: Covenant,
21.30

Výstavy
Muzeum K. A. Polánka
do 18. 6. 65 let stálé loutkové scény Jitřenka
Křížova vila
do. 16. 7. Figurální porcelán. Vernisáž 4.5., l7.00
Stará papírna
do 17. 6. Historie národní
házené v Žatci 1947-2017
Kompletní program na
www.muzeumzatec.cz.

Rande s duchem. „Spisovatelka Rose se po smrti přítele Walshe, rovněž
spisovatele, stáhla do soukromí. Přestala psát a peníze docházejí. Asistentka Arlene se marně snaží
probudit ji z nečinnosti.
To se daří jen Walshovi, i
když je na onom světě,“
popisuje program divadla
zápletku hry.
Obvyklé regionální kolo Národního šampionátu
mažoretek proběhne 13.
května. Vystoupí při něm
skupina Poetika. (kas)

Ostatní
6. 5. Pietní akt u příležitosti osvobození Československa, 11.00 na městském hřbitově
6. 5. Chmelfest, 12.00, začátek Chmelmarše 14.00
10. 5. Noc literatury v Žatci. Veřejné čtení na čtyřech místech najednou od
18 hodin. Ve 20.30 scénické čtení v klubu Budík
v podání Opera Žatec.
13. 5. Národní šampionát
mažoretek. Oblastní kolo
- 9.00 průvod městem, od
13.30 v Letním kině
19. 5. Muzejní noc XI. Od
17.00 do 22.00. Hlavní budova muzea: Tvoření loutek, pohádka Káčátko, vystoupení kapely ATOMY,
modelování postaviček.
Křížova vila: vyšetřování
kriminálního případu z
19. století – otisky, zajišťování stop, psovod.

Kompletní program akcí v Žatci nabízí
web města: Kalendář akcí,
facebook: Infocentrum Žatec
mobilní aplikace: V Obraze

sport

Žatecký zpravodaj

Původní český sport slaví 70 let
Výročí 70 let od vzniku
současného oddílu slaví
národní házená v Žatci.
Historii připomíná výstava ve Staré papírně.
Výstavu Historie národní házené v Žatci
1947 – 2017 připravili
společně Josef Popelka a
Žaneta Popelková z TJ Žatec a pracovníci Polánkova muzea. Expozice mapuje celou historii míčového sportu ve městě prostřednictvím fotograﬁí,
kronik či výsledků. Národní, dříve česká házená
v Čechách existuje už o
roku 1905. Nejstarší písemný záznam o žatecké
národní házené je z roku
1920, kdy se hrálo první

Návštěvníci výstavy ve Staré papírně, v pozadí foto
prvního předsedy oddílu Antonína Jelínka. Foto: (kas)
meziměstské utkání Žatec – Most s výsledkem
2:2. Proč tedy výstava připomíná „jen“ 70 let, když
národní házená má delší
tradici? „Protože v roce
1947 vznikl předchůdce
současného oddílu. O letech předtím máme jen

velmi kusé informace,“
vysvětlil J. Popelka.
I tak je 70 let úctyhodná doba. Tím spíše, že národní házená je ryze český amatérský sport. O to
větší uznání a obdiv si zaslouží všichni, kdo se jeho rozvoji věnují. (kas)

z osmi ovládly, čtyřikrát
skončily na druhém místě
a jednou na třetím. Společně s děvčaty Děčína
jsme v soutěži naprosto
dominovali a už před posledním kolem jsme měli
jistotu nejhůře druhého
místa. Holky měly šanci i
na zlaté medaile, ale to
znamenalo ovládnout poslední kolo hrané na pa-

lubce největší rivala VSK
Spartak Děčín. Ten ale
byl nad žatecké síly a po
boji vyhrál 2:1.
V soutěži přitom naše
hráčky patřily k nejmladším. Dívky ještě čeká
účast na mistrovství republiky starších i mladších žákyň, čímž pro ně letošní vydařená sezona
skončí. Jaroslav Vrbata

Greisiger získal mistrovský pás K1
Světový pohár v kickboxu se konal 21. až 23.
dubna v rakouském Innsbrucku pod záštitou nejprestižnější organizace
WAKO. Českou republiku reprezentoval i žatecký zápasník Hany Greisiger se svým trenérem Romanem Šifaldou.
Hany závodil v kategorii K1 – 86 kg a povedl
se mu mimořádný výkon.
Poradil si s tzv. polskou
mlátičkou Maxem Bradkovicsem, jenž k němu po-

Žatecké ženy v I. lize prohrály v domácím utkání s
TJ Stará Ves 11:12, přestože poločas vyhrály 5:4.
Na vině byla malá úspěšnost střelby po přestávce.
Nejlepší střelkyně: Z. Bilohuščinová (5), R. Jurkovičová (4).
(kas)

Turistika

Parádní úspěch volejbalistek na Sokolovském poháru
Devátým rokem se volejbalistky Žatce zúčastňují uzavřené soutěže osmi týmů Sokolovský pohár nadějí. Jejich soupeřkami jsou hráčky Olympu
Praha, Plzně, Sokolova či
Děčína. Letošní ročník se
žateckým volejbalistkám
velmi vydařil, když skončily na druhém místě.
Naše žákyně tři turnaje

Národní házená

stoupil po porážce Němce
Daniela Baumerta, a který loni porazil Hanyho v
prvním kole. Tentokrát R.
Šifalda připravil dobrou
taktiku, která spočívala v

tom, že necháme "vystřílet " soupeře v prvním kole. V něm Bradkovics
vedl, ale Hany vyrovnal
na 1:1. Ve druhém kole
byl jeho soupeř počítán a
ve třetím už Bradkovics
neustál kombinační tlak
Greisigera a prohrál celý
zápas.
Žatecký H. Greisiger
získal mistrovský pás bojovníka Wako, což mu přála celá reprezentace – dosáhl nejlepšího výsledku
mužské kategorie. (jg)

Klub českých turistů pořádá v sobotu 13. května zájezd na pochod z Cínovce
do Dubí. Odjezd autobusu U Zvonu 8.00, nádraží
Žatec-západ 8:05, návrat
do Žatce do 17.30. Trasy
10 a 11 kilometrů, kratší
vede v německém příhraničí a je nutné mít OP nebo pas. Přihlášky přijímá
Jana Kochová v pokladně
Městského divadla pondělí až čtvrtek od 14 do 17
hodin.
(kčt)

Sálová kopaná
Žáci OA a SOŠZE Žatec
potřetí za sebou vyhráli
velikonoční turnaj v sálové kopané, který se konal
v hale TJ Sever Žatec. Zúčastnilo se ho pět týmů ze
Žatce a Podbořan. Ve ﬁnále žatecký tým porazil 3:1
do té doby neporažené
Gymnázium a SOU Podbořany.
Jiří Karas

Plavání
V Praze Podolí se uskutečnila 1. dubna Jarní cena Prahy žactva a mladšího dorostu v plavání. Žatecký oddíl reprezentovali čtyři plavci. Marie Hnízdilová vyhrála na tratích
50, 100 i 200 m znak, na
nejdelší trati dokonce v rekordu Jarní ceny. Kristián
Balon obsadil 2. místo na
100 m prsa. Ella Pohoriljak byla čtvrtá na znakařské padesátce, Radana
Halvátová dvanáctá na
100 m motýlkem.
(jk)
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Lucie Svěcená: Nepřipadám si jako nějaká hvězda
A co pro to děláte?
Česká reprezentantka v plavání a účastnice loňské
olympiády Lucie Svěcená se stala letos druhou nej- Jak se připravujete?
V únoru jsem byla týlepší sportovkyní kraje v tradiční anketě.
den na Kanárských ostroTu vyhrála jiná plavvech. Nedávno jsem přikyně, Simona Baumrtová
jela ze soustředění reprez Chomutova, zatímco
zentace z Pardubic, kde
další Žatečan Ondřej Vít
jsme byli čtrnáct dní. Pak
byl třetí. Podtrhl tak pabyly závody v Eindhoverádní úspěch žateckých
nu. Brzy zase odjíždím na
sportovců.
závody do Norska, pak na
Studentka třetího ročsoustředění do Španělska.
níku žateckého gymnázia
Základnu ale máte
přitom vůbec nevěděla,
pořád v Žatci a Česku.
co od ankety čekat, natož kraje, takže mi přijde fajn, Přitom někteří vaši koletakový úspěch. „Upřímně že i když je Žatec malé gové z reprezentace se
řečeno jsem ho nečekala, město, tak dvě příčky vítě- připravují v zahraničí –
protože jsem byla poprvé zů jsou obsazené právě od v Itálii, Austrálii, Dánv dospělé kategorii. Nevě- nás.
sku. Vy nechystáte něco
Jaké jsou vaše hlavní podobného?
děla jsem, na jaké příčce
bych mohla skončit. Je to plány pro letošní rok?
Je to možnost. Ale já tu
výborný výsledek, uvidí- Jak chcete uspět na MS? mám školu, proto neodJe to určitě mistrovství jíždím na dlouho do cizime, jak to dopadne příští
rok,“ přiznala Lucie v roz- světa v Budapešti. Limit ny. Do budoucna to asi je
mám splněný, mým cílem cesta. Tady nemám pohovoru.
Mně se líbilo, že mezi je asi semiﬁnále. Protože řádně s kým trénovat, jen
prvními třemi jste byli to jsem ještě v dlouhém s kluky. Aspoň na Slovenbazénu na mistrovství svě- sko nebo do Rakouska
dva sportovci ze Žatce.
Je to potěšující zpráva. ta neměla. Semiﬁnále by bych chtěla jet, tam nějaJde o soutěž Ústeckého bylo super.
ké soupeřky mám.

Jak se vám trénuje v
Žatci? Není pro vás zdejší bazén krátký? Protože závody jsou hlavně v
padesátimetrových bazénech…
Je to tak, je to malé.
Když se po čtrnácti dnech
vrátím sem do malého bazénu, je to trochu na hlavu. Protože tady se každou chvilku obracím. Proto mi hodně pomohlo soustředění v Pardubicích, potřebovala jsem odsud odjet a změnit prostředí. Už
tady trénuji dlouho, změnu potřebuji.
Pro váš další růst je
určitě potřebná. Na druhou stranu trénujete se
zdejšími dětmi, pro které už můžete být jako reprezentantka vzor. Cítíte se tak?
Já nevím… Jsem tu doma, nepřipadám si jako nějaká výjimka nebo hvězda. Připadám si stejně jako dřív. Tomáš Kassal

Mistryně i vicemistryně ČR v půlmaratonu veteránů jsou ze Žatce!
Pátý ročník Žateckého
půlmaratonu a běhu na 10
km se uskutečnil 16. dubna na trati u řeky. Závod
měl přívlastek Mistrovství České republiky veteránů v půlmaratonu.
Na jeho start se postavilo celkem 216 borců. V
novém rekordu 1:14:47
doslova prolétl tratí Vlastimil Flégl z Vrchlabí stíhaný Richardem Pletichou z Kadaně a Jiřím
Brychtou z Nového města
na Moravě.
Obrovským úspěchem
bylo umístění domácích
běžkyň. Půlmaraton v celkovém pořadí a současně

Žatecký půlmaraton přilákal velký počet běžců.
na MČR ve své věkové kategorii 40-44 let na prvním místě doběhla domácí Petra Bulecová v rekordním čase 1:28:25
před druhou žateckou běžkyní Gabrielou Korbášo-

vou a třetí Romanou Lubinovou z Karlových Varů.
Na medaili dosáhla i domácí kondiční běžkyně
Dagmar Forejtová v kategorii do 39 let. Těsně pod
stupínky vítězů ve svých

kategoriích se umístili Žatečané Marek Smištík a
Milan Zaťko. Ve startovním poli nechyběla ani zakladatelka zvodu Monika
Slavíková.
Doprovodný běh na 10
km přilákal 204 běžců. Závod ovládli Jakub Stejskal za 36:02 a Zuzka Rusínová za 40:29. Potěšující byla obrovská účast. Více než 500 běžců všech věkových kategorií je příslibem do dalšího ročníku
Žateckého půlmaratonu.
Podrobné výsledky a bohatá fotogalerie na www.
hopmantriatlon.cz.
Mirek Urban
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