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Prahy lze
koupit i v Žatci
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Oblíbené bruslení před radnicí letos nabízí dvě novinky - vymezené hodiny pro hokej rodičů s dětmi v neděli dopoledne a bruslení pro veterány ve středu večer. Foto: Tomáš Kassal

Za dva roky bude čipování psů povinné

Žatec je opět
historickým
městem kraje

6

Farmářské trhy
doplní v únoru
masopust
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Na povinné čipování psů, které bude platit od roku 2020, řídí obecně závaznou využ jsou připravení strážníci v Žatci. Koupili si čtečku či- hláškou, kterou vydalo měspů, která splňuje všechny potřebné požadavky. Díky ní to v roce 2011. Podle ní se
mohou například i v současnosti zjistit, komu se pes za- poplatek za jednoho psa poběhl – pokud jej tedy majitel nechal označit už nyní.
hybuje od 50 korun, což je
případ
rodinných domů v
Zatím dobrovolné ozna- ohledu mohly výrazně napomístních
částech, do 1000
čení psa čipem město oce- moci,“ uvedl ředitel městkorun,
což
jsou psi v doňuje slevou 25 procent z po- ské policie Miroslav Solar.
mech
s
více
jak třemi byty
vinného poplatku za psa.
V souvislosti se psy a popřímo
ve
městě.
Povinné čipování měst- platky za ně řešila žatecká
Osvobození
ská policie uvítá, protože po- radnice začátkem
od
poplatku
určumůže řešit problémy s vol- letošního roku řa- Počet obyvatel
je
zákon
o
místným pobíháním psů. To je du dotazů od oby- Žatce, již nahlásili,
ních poplatcích a
nejčastější potíž, kterou vatel města. V méže
mají
alespoň
týká
se například
strážníci v souvislosti se zví- diích se objevily
jednoho
psa:
držitelů průkazu
řaty řeší. „Majitelé pouští informace, že
ZTP-P či osob
psy na volno i v místech, kte- majitelé psů musí
starší 60 let, jež
rá k tomu nejsou určena. Sa- znovu prokazožijí sami a pobímostatnou kapitolou jsou vat svůj nárok na
rají jen důchod.
"toulaví" psi, které po od- úplné osvobození
Padesátiprocentchytu a provizorním umístě- od poplatku za
ní do záchytného kotce pře- psa nebo jeho snížení. Není ní slevu mohou získat občadáváme do útulku Jimlín. to ale pravda. Kdo už dříve né, kteří jsou trvale hlášení v
Vždy se nejdříve snažíme doložil důvod pro úlevu od domech s více než třemi bynajít majitele psa, předání poplatku za psa, nemusí to ty v Žatci, ale jejich pes je neustále na zahradě mimo trvado útulku je až krajní varian- dělat znova.
lé
bydliště. Tomáš Kassal
ta. Čipy by nám v tomto
Místní poplatek ze psů se

1522

Slavoje se
připravuje
na jaro
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Tisíce obyvatel ze žateckých sídlišť letos ušetří za teplo
Představenstvo společnosti Žatecká teplárenská (ŽT)
rozhodlo pro rok 2018 o snížení předběžné ceny tepla v
nejdražší sazbě S o 7 %. Znamená to, že obyvatelé Žatce, kteří platí zálohy na teplo v nejvyšší sazbě, ušetří ročně řádově stovky korun.
Ostatní dvě sazby A a B konkrétní příklad ekonozůstanou na stejné cenové mický útvar teplárny.
Důvodem snížení ceny
úrovni jako v roce 2017. Sazba S se týká obyvatel napo- tepla jsou dobré ekonomicjených na sekundární rozvo- ké výsledky ﬁrmy, které bydy, tedy těch, kteří bydlí na ly dosaženy zlepšováním výsídlištích na jihu Žatce (na robních zařízení a průběžsnímku) nebo v některých nou modernizací horkovodpanelových domech v uli- ní sítě. V závěru roku 2017
cích Ostrov či V Zahradách realizovala ŽT nejvýznama teplo dostávají z výmění- nější připojení nového zákazníka za posledních pět
kových stanic na sídlištích.
Jedná se o několik tisíc li- let – jde o družstvo Chmedí, pro které snížení nejdraž- lařství, závod Mechanizace.
ší sazby znamená zajíma- Ve Svatováclavské ulici v lovou ﬁnanční úsporu, která kalitě u Telátka byl proto vyzáleží na velikosti bytu či in- řazen z provozu dosluhující
tenzitě vytápění. „Byty o ve- a kouřem obtěžující uhelný
likosti 3+1 platí ročně za tep- kotel.
ŽT nabízí dalším potenlo třeba i přes 20 tisíc korun,
pro ně to znamená úsporu ví- ciálním zákazníkům ve měsce jak 1000 korun,“ nabídl tě posouzení možnosti při-

Novou tajemnicí je
Helena Šmeráková
Tajemnicí Městského úřadu v Žatce se stala 19. ledna Helena Šmeráková, která
vyhrála výběrové řízení. Dosavadní vedoucí Odboru
správních činností radnice
byla v posledním roce zastupující tajemnicí po odchodu svého předchůdce
Petra Vajdy. Vedením Odboru správních činností je pověřena Monika Dušková,
pracovnice odboru. (kas)

Beseda o celiakii
Další beseda pro veřejnost, které letos pořádá tým
zdravotních sester Nemocnice Žatec, se uskuteční 27.
února ve 13 hodin v zasedací síni v 1. patře ředitelství
nemocnice. Téma této druhé
besedy: Bezlepková dieta –
život s celiakií.
(žz)

Zastupitelstvo
Nejbližší pravidelné jednání zastupitelstva města se
koná 22. února od 18 hodin
ve velké zasedací síni žatecké radnice.
(red)
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pojení na horkovodní síť.
Zdarma zpracuje kalkulaci a
porovnání cen. Kontakt je
možný prostřednictvím emailu ztas@ztas.cz nebo telefonu 415 240 080.
Nabídka se nemusí týkat
jen tepla do bytů a domů, ale
třeba i vyhřívání bazénů –
na odběr tepla pro ohřev bazénu bude ﬁrma, tak jako
každý rok, od dubna do září
2018 poskytovat 80% slevu.
Zájemcům opět stačí kontaktovat ﬁrmu nebo vyplnit
formulář na webu Žatecké

teplárenské.
Předběžné ceny tepla dodávaného Žateckou teplárenskou – v korunách za 1 gigajoul včetně DPH: sazba
A (odběr přímo z horkovodu – vlastní předávací stanice) – 423,20 Kč; sazba B
(odběr přímo z horkovodu –
předávací stanice ŽT) –
583,05 Kč; sazba S (odběr z
výměníkových stanic na sídlištích) – 599,15 Kč. Cena
za ohřev bazénu (1 GJ v korunách, s 80% slevou) –
84,64 Kč. Tomáš Kassal

Miloš Zeman vyhrál i druhé kolo voleb Místenky na
Miloš Zeman podruhé vyautobus do Prahy
hrál prezidentské volby, v
lze sehnat i v Žatci

nichž o hlavě státu rozhodovali sami občané. V Žatci ovládl první i druhé kolo voleb. Zatímco v prvním byla v
Žatci účast 51,99%, ve 2. kole stoupla na 57,67% (přišlo
8715 voličů). Z nich 5501, tedy 63,29%, dalo hlas Miloši
Zemanovi.
(kas)

Stížnost, že v Žatci nelze
koupit místenky do Prahy v
autobusech společnosti Kavka, řešila v minulých dnech
žatecká radnice. Stalo se, že
lidé ze Žatce museli pustit
sednout cestující z Loun,
protože ti na rozdíl od Žatečanů měli místenky.
Nový sběrný dvůr už na podzim
Skutečnost je taková, že
Nový sběrný dvůr na od- nejspíše v průběhu jara,“ u- místenky do autobusů Kavpady vznikne během letoš- vedla vedoucí Odboru roz- ka mohou získat i lidé ze Žatního roku v Žatci. Zkušební voje a majetku města Kate- ce - na internetových stránkách https://amsbus.cz/.
provoz by mohl začít už na řina Mazánková.
Město Žatec zároveň přiŽatec chystá také invespodzim. Zakázka bude stát
24,2 milionu korun, z toho tici do nových kontejnerů na pomíná, že na autobusovém
20,5 milionu Kč pokryje do- tříděný odpad za 9,8 milio- nádraží v čekárně fungují
tace z Operačního programu nu korun. Sedm sestav pod- každý všední den od 13 do
zemních kontejnerů bude 17 hodin informace, kde lze
Životní prostředí.
Je schválená dotace a vy- převážně v centru města (uli- získat odpovědi ohledně
braná ﬁrma, která provede ce Poděbradova, Dlouhá, jízdních řádů, zakoupit průstavební práce. „Výběrové Hošťálkovo, Chmelařské a kazku na MHD a právě se dořízení vyhrála společnost IN- Nerudovo náměstí, ulice Ná- zvědět také to, jak sehnat
SKY s cenou 11,5 milionu kladní a Lučanská) a tří hníz- místenky do Prahy. V těchto
korun bez DPH. Čekáme na da polopodzemních kontej- odpoledních hodinách je
její schválení poskytovate- nerů na sídlištích (ulice Již- možné na informace také zalem dotace a pak předáme ﬁr- ní, Družstevní a Volyňských volat, a to na telefonním čís(red)
(kas) le 415 240 261.
mě staveniště. Práce začnou Čechů).
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Chmel není jen pivo. Pomáhá i v šamponech nebo lécích
Chmelařský institut (CHI) Žatec se jako jediný výzkumný ústav v Česku a jeden z mála na světě věnuje
chmelu. Především se zaměřuje na servis pro české pěstitele, ale jeho pracovníci se podílejí také na výzkumu v
oblasti farmacie či kosmetiky, kde se chmel rovněž
uplatňuje. A v rámci šlechtění chmele experimentuje institut rocněž s novými pivy.
Do této kategorie patří ta- ních voňavých chmelů.
ké spolupráce s Chrámem
Které to jsou?
Chmele a Piva, jehož výMomentálně je na čessledkem je nové, moderní pikém trhu jen Kazbek, ale už
vo s názvem Experimentmáme generaci nových odALE. „Pivovarníci ví, že i u
růd, které jsou ovocnější a
nás máme výzkumný pivo- dávají pivům lepší a intenvárek. Naše pivo lidé znají z zivnější aroma.
Pohled ze zámecké zahrady na chmelnice účelového hosrůzných akcí, ale není nikde
prodejné. Naši zkušenost
Jak se vůbec dávají jmé- podářství Stekník, kde žatecký výzkumný ústav chmel pěsjsme tady pře- na novým chmelovým od- tuje i šlech nové odrůdy.
Foto: Tomáš Kassal
nesli do ko- růdám?
ličtině výhodnější variantu je v pivu kontraproduktivní,
merčního proVše je pod čísly, ale je Saaz. Takže má jít o jména neboť alkohol není pro naše
duktu. Expe- lepší dávat jména, která si li- jako Saaz Brilliant nebo Sa- zdraví ideální.
rimentální pi- dé lépe pamatují. U voňa- az Comfort a navazovat na
Může pomáhat chmel
va u nás dělá- vých odrůd razíme takovou Saaz Late.
ještě
i jinak?
m e b ě ž n ě , strategii, že chceme dávat
Chmel
je
spojován
hlavSložka
xanthohumol má
zkoušíme na nich různé para- jména planet a hvězd. Protoně
s
pivem,
nicméně
jeho
dost
vysoké
účinky proti růsmetry,“ popsal spolupráci že kolega šlechtitel říká, že
využití
je
pestřejší.
Kde
ještu
rakovinových
buněk.
jednatel CHI Žatec Josef jsou jako z jiného vesmíru.
tě
ho
lze
použít?
Chmel má proestrogenní
Konkrétní jméno ještě nevíPatzak (na snímku).
Z 99 procent se využívá účinky, dělají se třeba pilulme, ale dobře vychází odrůJak moc běžným pro- dy s pracovními jmény jako chmel v pivovarnictví. Ale ky jako pomoc při menojektem ExperimentALE jsou například Jupiter, Sa- to jedno procento má neza- pauze. Na tom jsme spoluje? Spojení komerčních turn, Slunce, Eris a Lyra. U nedbatelné místo v kosmeti- pracovali s jednou univerzisubjektů a výzkumu bývá odrůd, které šlechtíme pro ce, hlavně ve vlasových do- tou z Belgie. Dále mají
dnes žádané…
nízké konstrukce, chceme plňcích, jako jsou šampony, chmelové složky vliv na meJe to spíš vyústění naší jít do hudebního světa a na- a pak ve farmacii. Nejzná- tabolismus nebo působí jadlouhodobé práce, ale hlav- vazovat na registrované mější účinky jsou na spaní, ko přirozené antibiotikum a
ně posledních tří let, kdy se Country a Jazz. A u aroma- protože chmel má sedativní lze je využít třeba v zubních
mění trend a je zájem o tzv. tických odrůd chceme držet vliv na receptory. Tak půso- pastách proti zubnímu kazu.
voňavé chmely pro speciál- tradici a pojmenovat je po bí i v pivu. Ale chmel má
Dá se vyjádřit, jaká
ní piva typu ALE, jež jsou za Žatecku, ale zapojit v ang- dobrý vliv i na zažívání, což
část
výzkumné činnosti
studena chmelené. Dříve tychmelařského
institutu se
Téma
to chmely na českém trhy nevěnuje
pivovarnictví
a jabyly, teď už je máme.
Chmelařský ins tut Žatec
ká třeba farmacii?
Myslíte, že se trend no- ● Patří mezi tři výzkumné ústavy na světě, které zkoumají
Pivovarnictví je na prvvých piv a chmelů prosadí chmel – ty další jsou v Německu a Slovinsku. Podobné vý- ním místě. Ale farmaceuticzkumy pak dělají už jen dvě univerzity v USA, oregonská a ký výzkum se o výsledky přii u nás a v Evropě vůbec?
Je to trend spíš pro mlad- washingtonská.
rozeně také zajímá, světově
ší generaci. Nabídnout pijá- ● Významnou část bádání tvoří šlechtění nových odrůd je lidské zdraví hlavní priokům něco jiného, než je lerita. Přímo pro nás ale není
chmele. Jedním z cílů posledních let je chmel pro nízké
žák. Ale Evropa je přece jen
nejdůležitější ani ten pivovíc tradicionalistická a čes- konstrukce, které by pěs telům pomohly při nedostatku varský výzkum. My jsme tu
ký ležák je český ležák, je to pracovních sil.
hlavně pro prvovýrobce.
pojem. Ale my máme chme- ● Vyšlech l speciální odrůdu Vital pro farmakologii, ale dí- Náš prvotní zájem je, aby naly na obojí. Věnujeme se aro- ky vysoké hořkos je zajímavá i pro pivovary.
ši pěstitelé vypěstovali kvamatickému, jako Žatecký
● Hlavním cílem ins tutu je zajištění servisu pro české litní chmel v ekonomické
poloraný červeňák, i tomu
rentabilitě pro pivovary. Vývysokoobsažnému, kde je pěs tele chmele. Podílí se například na vývoji postřiků zkumy v oboru pivovarnicdůležitá hořkost. A nyní se pro škůdcům, nové mechanizace, zavlažování či obdělá- tví nebo farmacie jsou spíše
věnujeme i trendu speciál- vání chmelnic.
nadstavba. Tomáš Kassal
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Sbírka připomíná žateckého fotografa a pomáhá v Africe
Do třetího ročníku sbírky Pastelka pro Ugandu mohou
až do konce února přispívat všichni dobrovolní dárci.
Pastelky, tužky či propisky poté pořadatelé odešlou do
Ugandy, do školy ve městě California.
Sbírka připomíná žatec- Při tom se byli podívat ve
kého fotografa a cestovatele škole a ptali, jestli jí mohou
Josefa Štrosse, který právě v nějak pomoci. Když viděli,
blízkosti této školy nečeka- jak se ugandské děti učí, že
ně zemřel v roce 2007. každé má v jedné ruce tužku
„Sbírku pořádáme třetím a v druhé sešit, což jsou vešrokem, pokaždé posíláme keré jejich učební pomůcky,
do Ugandy asi sto kilo psa- bylo rozhodnuto. Tím spíš,
cích potřeb. Nás to nestojí když se dozvěděli, že v obžádné velké úsilí, protože chodech lze koupit papír,
tužky či pastelky daruje ale tužky, propisky a pastelmnoho lidí, školy i ﬁrmy. A ky lze sehnat velmi obtížně.
„Proto jsme na přelomu
v Ugandě to udělá obrovskou službu. Díky našemu let 2015/2016 uspořádali
daru získává škola v Cali- první sbírku. Rychle jsme
fornii na prestiži, tužky po- zjistili, že není těžké sehnat
máhají i v okolních vesnic- tužky, ale je obrovský prokých školách,“ popisoval blém zajistit přepravu do
Ugandy. Naštěstí nám v tom
efekt sbírky Martin Štross.
Kontakt se školou v U- pomohlo město Žatec, které
gandě navázal společně se to zařizuje od té doby každý
svou sestrou v roce 2015, rok, za což jsme moc vděčkdy se jeli podívat, kde je- ní,“ vyprávěl Martin Štross.
Návštěva Čechů v Uganjich bratr Josef zemřel a u
školy postavili jeho pom- dě byla obrovskou zkušeník, který obklopili kameny, ností pro obě strany. „Do
jež poslali přátelé a známí. těch končin turisté nejezdí,

Mimořádný úřední den na radnici:
3. února od 8 do 12 hodin.
Další termín mimořádného
úředního dne bude 10. března.
Úřadující pracoviště:
na radnici na náměstí Svobody podatelna, pokladna,
matrika, evidence obyvatel, úsek občanských průkazů a
cestovních dokladů;
na pracovišti v ulici Obránců míru odbor dopravy a
silničního hospodářství.

Přijímání žádostí o dotaci
z rozpočtu Města Žatce pro rok 2018
Město Žatec, v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2018,
přijímá žádosti o dotace z rozpočtu města pro rok 2018, a
to sportovních a ostatních organizací, sdružujících občany, děti, důchodce a zdravotně postižené občany v rámci
žateckého regionu.
Formulář žádostí je možno vyzvednout na informacích
MěÚ Žatec, na ﬁnančním odboru MěÚ Žatec nebo pořídit
na internetových stránkách Města Žatce (www.mestozatec.cz – Žádosti a formuláře – Finanční odbor).
Řádně vyplněné žádosti odevzdejte v termínu od 21. 2.
2018 do pondělí 28. 2. 2018 v podatelně MěÚ Žatec nebo
přímo na ﬁnančním odboru MěÚ Žatec.
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Mar n Štross při návštěvě Ugandy a školy v městě
California.
Foto: archiv M. Štrosse
vidět tam bělocha je pro ně
událost. Navíc to pro ně bylo zakončení velkého příběhu – když tam tenkrát přijel
bratr a zemřel, vůbec netušili, kdo to je, co se stalo. Pak
jsme přijeli my, postavili
tam pomníček a dohodli
jsme se na spolupráci. A silný příběh to je pochopitelně
i pro nás,“ doplnil Martin
Štross.
Sbírání pastelek má přínos nejen pro africké děti.

Pro mnoho Žatečanů je to
způsob, jak si neobvykle připomenout veselého a vitálního Josefa Štrosse, který
byl nejen žateckým zastupitelem, ale také stál u zrodu
Chrámu Chmele a Piva. Častým dárcem tužek nebo i celých penálů jsou také žatecké děti, kterým v souvislosti
se sbírkou učitelé vysvětlují, jaké jsou možnosti vzdělávání u nás a jaké jinde ve
světě.
Tomáš Kassal

Žatec obhájil vítězství v krajském
kole soutěže Historické město roku
Krajským vítězem soutěže Historické město roku se letos podruhé za sebou stal Žatec. Byl tak nominován do celostátního kola soutěže, jehož výsledky se budou vyhlašovat
v dubnu. Jako vítěz krajského kola získal Žatec částku 100
tisíc Kč a pamětní list.
Soutěž o nejlepší historické město roku podporuje obnovu kulturních památek, které se nacházejí v nejcennějších
částech historických měst. „Komise v případě vítězného
města Žatec již podruhé za sebou vysoce hodnotila dlouhodobou a soustavnou péči nejen o památkový fond, kterou vyvíjí město v souvislosti se zápisem Žatce – města chmele do
seznamu UNESCO. Chmelařské stavby nejsou nikde jinde
na světě dochovány v takovém množství a koncentraci a
město každoročně vynakládá nemalé částky na pořádání
různých kulturních akcí, spojených s udržováním kulturního dědictví a zejména regionálních chmelařských tradic,“
vysvětluje vítězství Žatce v krajském kole tisková zpráva
Národního památkového ústavu.
Vítězný Žatec získal 270 bodů, druhá Kadaň 265, třetí
Terezín 237 a čtvrtý Benešov nad Ploučnicí 230 bodů.
„Komise s povděkem sleduje pozitivní posun u všech zúčastněných, a postupné zhodnocování jejich potenciálu na
vítězství,“ uvedla dále tisková zpráva NPÚ.
Slavnostní vyhlášení celostátní kola proběhne v dubnu.
Vítěz získá vedle titulu také 1 milion korun.
(red)

inzerce/životní událos

Inzerce

Žatecký zpravodaj

Blahopřání

Zesnulí 22. 12. 2017
až 25. 1. 2018:
Josef Janík
Luboš Gryga
Josef Šulitka
Václav Lukeš
Miroslav Jedlička
Alexander Plečinda
Josef Soukup
Jiří Ševc
Anna Smolová
Jaroslava Ventová
Marie Nohejlová
Anna Nejedlá
Marie Vernerová
Vladivoj Holoch
Jana Schmiedová
Jan Krenc
Hedvika Brožová
● Spolek turistů děkuje Městu Žatec za poskytnutý příspě- Ludvika Polcarová
vek na turistické akce. Díky tomuto příspěvku jsme mohli Vlasta Švancarová
uspořádat pět akcí s dopravou autobusem dvě víkendové ak- Libuše Sodomková
Josef Kádner
ce. Karel Řezáč, předseda spolku.
● Děkujeme jménem všech účastníků našich akcí za po- Růžena Mertlová
skytnutý příspěvek od Města Žatec za poskytnutý příspěvek Stanislava Beránková
v roce 2017 na naší činnost, díky kterému jsme mohli snížit Jan Poleščuk
příspěvek na dopravu a to hlavně dětem. Výbor KČT, odbor Marie Šimečková
Božena Skoupá
Žatec

● Narodil ses před 90 lety,
od té doby jsi prožil 32 873
dní. Jsme moc rádi, že mnoho z těchto dní jsme mohli
prožít a stále prožíváme společně s tak moudrým, pracovitým, ohleduplným a vitálOznámení
ním mužem, jako jsi Ty. Vá● OV SPCCH oznamuje žíme si toho a děkujeme, že
svým členům, že pořádáme vše to dobré předáváš dál
týdenní pobyt do Marián- svým vnoučatům a pravnouských lázní od 11. 3. do 17. 3. čatům. Všichni voláme viv hotelu Polonia, plná penze, vat, vivat Zdeněk Petrlík!
ubytování první kategorie - Za celou širokou rodinu manbohatý kulturní program. Tě- želka Jarmila, dcery Zdena a
šíme se na Vás každé úterý
Eva s rodinami.
od 10 hodin na poliklinice.
Celková platba 4 150,- Kč.
Poděkování
● Hledám ženu od 65 let až
75 let, nekuřačku, vyšší postavy 170 cm ze Žatce a okolí na víkendy časem i více.
Žiji v domově důchodců Šafaříkova č. 852. Jan Hanzík

Novinky ze Žatce
sledujte aktuálně
na www.mestozatec.cz
nebo na facebooku:
Žatecký zpravodaj Město Žatec

Rozloučení
68
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89
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80
39
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Příští číslo
Žateckého zpravodaje
vyjde 1. března.

Dotační řízení KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ na rok 2018
Na základě usnesení Rady Města 39/18 ze dne 22.1.2018 vyhlašuje Město Žatec Dotační
program na podporu cílů a opatření platného Komunitního plánu sociálních služeb a prorodinných aktivit. Celkový objem ﬁnančních prostředků určených k rozdělení pro tyto účely je 1 100 000,- Kč.
Žádosti je možné podávat od 21.2.2018 do 28.2.2018.

Příjem inzerce končí 22.
února.
Kontakt: Příspěvky je
možné předávat osobně
každé úterý od 9 do 11
hodin v infocentru radnice
nebo písemně zasílat na email: zpravodaj @ mestozatec.cz.
Odběrná místa zpravodaje: Městský úřad, knihovna, Domov pro seniory, Podrobnější informace, formuláře, vzory naleznete na https://www.mesto-zatec.cz/
poliklinika, Infocentrum mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-socialnich-veci/komunitni-planovani/
chrámu chmel, Galerie SlaKoito Czech
Celkový výtěžek Tříkrádovna, samoobsluha nám.
Poperinge, Kauﬂand, samo- lové sbírky 2018 na Žatecku
ﬁnančně pomáhá
obsluhy JIP (Pražská, Pod- je 430 377 Kč. Částku 417 tiFirma Koito Czech, s.r.o.
městí), Norma, Lékárna na síc korun vybrali koledníci
působí v Žatci již 17. rok a řanáměstí, MC Sedmikráska, organizovaní farností v Lidí se mezi největší a nejstadivadlo, aut. nádraží, vl. ná- běšicích, přes 13 tisíc Kč vybilnější zaměstnavatele na
draží, zahradnictví Cinke. brala Oblastní charita Žatec.
Žatecku. Snažíme se, aby naElektronicky na www.- Její zástupkyně Vlasta Barše sponzorská podpora směmesto-zatec.cz/mestsky- takovicsová na snímku při
řovala hlavně do oblastí, ktepočítání peněz.
(red)
urad/zatecky-zpravodaj/
ré mají vztah k lidem a regionu, kde působíme.
Ze sponzorských aktivit
Dvakrát týdně, vždy v úterý a ve čtvrtek odběry plazmy v pondělí). V roce 2017 bylo v roce 2017 můžeme zmínit
ráno, mohou dobrovolní dárci dávat krev na aktivních dárců přibližně 1000,“ uvedla pra- podporu školství: všechny
žatecké mateřské školy, Zátransfúzním oddělení žatecké nemocnice. V covnice TOC Kateřina Vrabcová.
Aktivních dárců, tedy těch, co chodí opa- kladní školu Komenského
průběhu roku 2017 přišlo darovat krev šestkovaně, eviduje TOC tisíc. V roce 2017 při- alej, dále technické střední
náct stovek dárců.
Transfúzní oddělení by jich ale uvítalo i šlo 170 prvodárců, letos v lednu jich byla školy - Střední odbornou
školu zemědělskou a Středvíce, neboť dárců krve není nikdy dost – ak- zhruba desítka.
ní
průmyslovou školu elekIdeálním stavem by bylo, aby krev darotuálně chybí hlavně krevní skupiny 0+, 0 netrotechnickou
v Žatci.
valo asi 5 procent populace, což se neděje.
gativní, A+ a A negativní.
Podporu
handicapovaBěžný postup při odběru krve znají Dárci tak obecně chybí všude. TOC Žatec si
všichni pravidelní dárci v Žatci: přijdou na ty své snaží udržet například aktivní komu- ných reprezentuje sponzorský dar pro organizaci o.s.
evidenci, vyplní dotazník, absolvují kont- nikací. „Dárce pravidelně informujeme na
Roztančená kolečka. Přirolní odběr, krátké vyšetření u lékaře a pak našich FB stránkách, na soukromé dotazy
spěli jsme též na aktivity v
už je čeká samotný odběr. Při čekání na něj ve zprávách jim odpovídáme rychle. Snažíoblasti sportu, zejména mladostanou zdarma pití, po odběru si odnesou me se nabízet i nějaké nadstandardní bonu- dých sportovců: atletika balíček s občerstvením. A každý dobrovol- sy a velice si ceníme lidí, kteří nám v našem Bohemiasport, Atletický
ný dárce navíc získává za jeden odběr slevu úsilí pomáhají – např. sponzorskými dary klub Žatec, basketbal – turna dani 3000 korun. O dárce se stará vždy od ﬁrmy Brabec vzduchotechnika s.r.o. a naj Underwall, národní házeAutoškola Janouš,“ vysvětlila Kateřina ná, fotbalová přípravka, sponejméně šest pracovníků v čele s lékařem.
Podrobné informace o tom, co jíst a pít Vrabcová.
lek turistů, či oddíl kanoistiČást krve žateckých dárců se využije pří- ky TJ Lokomotiva Žatec.
nebo jak se chovat před odběrem a kdy krev
nelze darovat, se zájemci o darování dozví mo pacienty v Nemocnici Žatec. Právě díky
Z kulturní oblasti jsme
na transfúzním oddělení nebo na webech spolupráci s pražskou a kadaňskou nemoc- podpořili např. výstavu uměwww.nemzatec.cz či www.nemkadan.cz. nicí je ale možné reagovat na nedostatek ně- ní ve Sladovně, nebo tradičTransfúzní odběrové centrum (TOC) je které krve a rychle ji získat od partnerských ní nadregionální oslavu
totiž společné a spolupracuje s Fakultní ne- oddělení. „Výhodou spolupráce s nemocni- chmele Dočesnou.
mocnicí Královské Vinohrady v Praze. cí je možnost výměny krví podle krevních
Pokud máte zpracován
„Databáze dárců v Žatci a v Kadani je spo- skupin, které aktuálně potřebujeme. Navíc zajímavý projektový návrh
lečná, někteří z dárců střídají odběrová cent- naši pacienti bývají často léčeni v Praze a na aktivitu, kterou bychom
ra podle momentálního pracovního vytížení tam mohou krev, odebranou v Žatci, také do- mohli podpořit, neváhejte se
(kas) obracet na oddělení HR.(jn)
(v Kadani využívají odběry ve středu nebo stat,“ dodala Kateřina Vrabcová.

Dát krev přišlo v minulém roce 1600 dárců
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Poválečná hokejová hvězda Miroslav Klůc začínala na Žatecku
Atraktivní a málo obvyklou výstavu připravilo na
leden a únor Regionální
muzeum Karla Aloise Polánka v Žatci.
Až do 18. února mohou
návštěvníci Křížovy vily vidět při expozici Válka s hokejkami historii sportu, který je v Česku nadmíru populární, ale na Žatecku zdánlivě nemá velkou tradici – ledního hokeje. Výstava, jejímž autorem je Miroslav
Černý, dokazuje opak.
„Výstava ukazuje velké
množství materiálů, které
nebylo snadné získat. Je hezky zpracovaná a představuje

jak hokejové kluby v regionu, tak hráče, kteří se prosadili až do národní reprezentace,“ pochválila expozici
ředitelka muzea Radmila
Holodňáková.
Samotná výstava není
jen o hokeji. Ukazuje také
období druhé světové války,
kdy nějakou dobu u Lipence
probíhala státní hranice mezi protektorátem a německou říší – čili také mezi Žatcem a Louny. Mezi exponáty jsou třeba dobový portrét
Adolfa Hitlera, německá
vlajka, ale i vozík s peřinami
jako ukázka toho, jak se museli čeští obyvatelé stěhovat

ze Sudet do vnitrozemí.
Speciální vzpomínku si
při vernisáži vysloužil člen
hokejové síně slávy, reprezentant a účastník olympijských her roku 1956 Miroslav Klůc (na snímku).
Pocházel z Nesuchyně,
tedy kdysi ze Žatecka. „Po
roce 48 hrál za Chomutov,
kam odešel i se svými bratry
Josefem a Blahoslavem.
Byl to střelec, nastřílel celkem 1194 branek, průměr
na zápas měl 3,2 branky,“ vyprávěl při vernisáži synovec
slavného útočníka, Miroslav Klůc mladší.
Fotky slavných hráčů,

ale také momentky z „bosé
ligy“ na rybnících, kde se
hrávalo i bez bruslí, dobové
oděvy a dokumenty tvoří
hlavní část výstavy v Křížově vile. A nechybí ani specialita v jedné ze tří místností
s výstavou – projekce dobového dokumentu o ledním
hokeji.
Tomáš Kassal

Stekník ukáže česáče i rytíře

PARTNEŘI AKCE:
Informační
centrum Žatec
Město Žatec
Chrám
Chmele a Piva
Fotostudio
Spoušť Žatec
Divadelní ansábl
Bezevšeho
Severočeské
farmářské trhy

Žatecký masopust, který se koná 17. února, nabídne
všem účastníkům i divákům bohatý program. Jeho součástí budou i farmářské trhy.
Vše začíná řazením průvodu ve 12 hodin v Chrámu
Chmele a Piva, odkud průvod přejde na náměstí Svobody.
Tam převezme dočasnou vládu nad městem Švejk jako
principál masopustu.
Připravené je vystoupení kapely, pohádka, harmonikáři, ale také soutěže, řemeslné stánky nebo tvořivé dílničky
pro děti. Součástí programu na náměstí bude také rej masek na ledě a již zmíněné farmářské trhy.

Velmi dobrý rok má za sebou zámek Stekník, v roce
2017 na něj přijelo 11 tisíc
návštěvníků. Přitom se kvůli rekonstrukci otevřel o měsíc později. „Jednalo se především o úpravu hlavního
schodiště do patra zámku.
Vracela se mu jeho původní
historická podoba z 2. poloviny 18. století. Stavební
práce se pak přesunuly do
hlavního sálu zámku a sala
terreny,“ popsala práce kastelánka Jana Zajíčková.
Pracovat na zámku se bude i dál, vše směřuje k tomu,
aby se v roce 2019 otevřel
nový prohlídkový okruh v
západním křídle. I letos ale
připravuje zámek atraktivní
program. Otevírat se bude
už v dubnu. „Na květen
2018 chystáme v přízemí ta-

ké novou výstavu s názvem
Jak se češe do věrtele věnovanou pamětníkům chmelových brigád na zámku Stekník v 50. a 60. létech,“ řekla
Jana Zajíčková.
V sezóně 2018 Stekník
ve svém kulturním přehledu
nabízí i velikonoční akce,
Den rytířů nebo prohlídky s
členy hraběcí rodiny Kulhánků.
(kas)

Základní a střední škola nabízí vzdělávání ve třech oborech
Prohlídku školy a při té příležitosti
získání informací o vzdělávání ve
třech oborech, nabízí všem zájemcům
Dětský domov, Základní škola a Střední škola Žatec v rámci Dne otevřených
dveří. Škola připravila Den otevřených dveří ve své budově v ulici Sv. Čecha 2773 v Žatci ve dnech 13. a 14. února vždy od 10 do 16 hodin.
Škola nabízí vzdělávání ve třech
oborech: Provozní služby jsou dvouletý učební obor zakončený získáním vý-

učního listu. Praktická škola jednoletá
a Praktická škola dvouletá jsou obory,
jejich absolventi získají střední vzdělání, studium končí předáním vysvědčení.
Všechny tři obory jsou vhodné i pro
žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a ke studiu mohou být přijati i
žáci z nižšího ročníku základní školy
nebo s časovým odstupem od ukončení základní školní docházky. Díky absolvování studijního či učebního obo-

ru se jim v každém případě zvýší možnosti při hledání zaměstnání. Výuka u
všech tří oborů je teoretická i praktická, žáci získají řadu praktických dovedností a zkušeností.
Podrobnější informace o studiu lze
získat přímo ve škole nebo telefonicky
na čísle telefonu 415 710 795, 731 583
308. Na internetových stránkách
www.ddzatec.cz získáte potřebné informace. Návštěva školy je možná kdykoliv po telefonické domluvě. (ddž)
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Divadlo zve na
komedie i muzikál
Činoherní nabídku Městského divadla v Žatci zahájí
v únoru 11. 2. příběh rodiny
hraběte Františka Antonína
Kostky Poslední aristokratka. V hlavní roli komedie se
představí Anna Polívková,
doplní ji další známí herci z
Divadla Na Jezerce.
Druhou únorovou činohrou bude představení Domácí štěstí Ihned (19. 2.), v
němž se představí s Ivou
Hüttnerovou David Suchařípa a Michaela Dolinová.
Atraktivní představení
nabídne na konci února (27.
2.) autorský muzikál Ondřeje Brzobohatého a Ľubomíra Feldeka Cyrano. Jde o
nádherný historický příběh
plný hrdosti a lásky, který nikdy nezestárne.
(red)

Muzeum zdůrazní výročí a T. G. Masaryka
Výstava o T. G. Masarykovi a přednáška ke kulatým
„osmičkovým“ výročím
budou hlavními událostmi, které připravuje Regionální muzeum K. A. Polánka na únor.
Výstava T. G. M. a armáda, jež popisuje vztah prvního československého prezidenta k ozbrojeným silám,
začíná hned 1. února a potrvá celý měsíc. Vznikla ve
spolupráci Československé
obce legionářské s Ministerstvem obrany ČR, Vojenským historickým ústavem
Praha, Vojenským historickým archivem Praha a dalšími institucemi v rámci projektu Legie 100.
Její autoři přiblížili nejen
život T. G. Masaryka, ale i jeho úzké propojení s čs. legi-

národa. Panely doplní předměty související s tématem
ze sbírek Regionálního muzea v Žatci.
Expozici je možné vidět
třeba při návštěvě přednášky Žatecké osmičky I. 21.
února. Povídání se bude věnovat „osmičkovým“ výročím od středověku do roku
1918. Druhá přednáška, věnovaná výročím novodobých
dějin, proběhne v muonáři a později s armádou sazeu na podzim.
(rmž)
mostatného státu. Zmíněno
je i obsazování pohraničí při
Otevírací doba bazénu
vzniku samostatného Čes- během jarních prázdnin
koslovenska 1918 – 1919, v termínu 5. až - 9. února
včetně událostí v severočes- Pondělí: 7 - 8, 14 – 22 h.
kém Mostu a Kadani.
Úterý:
14 - 22 h.
Výstava představuje taStředa:
7 - 8, 14 – 22 h.
ké Masarykovy vize o budoČtvrtek:
14 – 22 h.
vání armády, jejím významu
Pátek:
7
8,
14 – 22 h.
pro společnost a mravní sílu

Program kulturních a společenských akcí
Digitální kino
1.2. Špindl, 17.30
1.2. Kolo zázraků, 20.00
2.2. Jumanji: Vítejte
v džungli! 3D, 17.30
2.2. Prezident Blaník,20.00
3.2. Coco, 15.00
3.2. Dukátová skála,17.30
3.2. Prezident Blaník,20.00
4.2. Coco 3D, 15.00
4.2. Zoufalé ženy dělají
zoufalé věci, 17.30
4.2. Labyrint: Vražedná
léčba 3D, 20.00
6.2. Milada, 17.30
6.2. Prezident Blaník,20.00
7.2. Ferdinand 3D, 17.30
7.2. Muž jménem Ove,
20.00
8.2. Čertoviny, 17.30

Společenský večer
Města Žatce
proběhne dne

29.03.2018
od 20 hod. v sále
Kulturního domu Moskva.
Večerem bude provázet Radek Jirgl. Jedná se o třetí společenský večer a tradičně bude fotokoutek a Street Hard
Workes. Možnost rezervací již nyní, předprodej bude zahájen 1. 3. 2018.
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8.2. Padesát odstínů
svobody, 20.00
9.2. Sněhová královna:
Tajemství ohně
a ledu 3D, 17.30
9.2. Padesát odstínů
svobody, 20.00
13.2. Sněhová královna:
Tajemství ohně
a ledu, 17.30
13.2. Padesát odstínů
svobody, 20.00
14.2. Alenka v Zemi
zázraků, 17.30
14.2. Cizinec ve vlaku,20.00
15.2. Jumanji: Vítejte
v džungli! 3D, 17.30
15.2. Black Panther,20.00
16.2. Black Panther,17.30
16.2. Padesát odstínů
svobody, 20.00
17.2. Sněhová královna:
Tajemství ohně
a ledu 3D, 15.00
17.2. Black Panther,17.30
17.2. Padesát odstínů
svobody, 20.00
18.2. Tvář vody, 20.00
23.2. Pračlověk, 17.30
23.2. Věčně tvá nevěrná,
20.00
28.2. Pračlověk, 17.30
28.2. Akta Pentagon:
Skrytá válka, 20.00

Divadlo
11.2. Poslední aristokratka, 19.00, činohra, A. Polívková, J. Hrušínský, M.
Šplechtová a další.
18.2. Dlouhý, Široký a Bystrozraký, 15.00, pohádka
19.2. Domácí štěstí: Ihned,
19.00, činohra, M. Dolinová,
D. Suchařípa, I. Hüttnerová.
21.2. Nejúspěšnější sportovec okresu Louny 2017,
18.00, galavečer
27.2. Cyrano, 19.00, muzikál O. Brzobohatého.

ba minulá.
KŘÍŽOVA VILA

do 18. 2. Válka s hokejkami.
STARÁ PAPÍRNA
do 17. 3. Záhady a tajemna.

Ostatní
1. 2. Mexico – cesta, 18.00,
přednáška cestovatele Jaroslava Šnicera, Křížova vila.
2. 2. Mexico – kaktusy,
17.00, přednáška.
14. 2. Smoothie – jak a
proč? 17.00, přednáška ve
Staré papírně, jak správně
mixovat svěží nápoj.
Opera v divadle
17. 2. Bohémská Sněhula10. 2. Gaetano Donizetti: kiáda, výlet autobusem za
Nápoj lásky, 17.45.
sáňkováním, pořádá SK Bo24.2. Giacomo Puccini: Bo- hemia sport.
héma, 18.15.
22. 2. Žatecké osmičky I.,
17.00, přednáška v budově
Koncerty v divadle
muzea v Husově ulici, udá20. 2. Radůza, 19.00, kon- losti od středověku do 1918.
cert populární zpěvačky.
22. 2. Jarek Nohavica,
Spolek
19.00, sólový recitál
Roztančená kolečka
25. 2. Neil Zaza Tour,
pořádá
19.00, americký kytarista
9. Vozíčkářský ples
Výstavy
MUZEUM K. A. POLÁNKA

1. 2. T. G. M. a armáda, vernisáž v 17.00.
do 15. 4. Doba dřevěná, do-

KD Lidový dům
24. února od 20.00
Vstupné 100 Kč, hudba:
Limonádový Gin. V průběhu večera překvapení!

sport

Žatecký zpravodaj

Volejbalové starší žákyně úspěšně zahájily jarní část sezony
Starší žačky VK SEVER
Žatec se letos účastní tří
soutěží. V každé z nich mají před sebou nemalé cíle.
V Českém poháru jsme
se chtěli udržet ve hře i pro
jarní část soutěže. Po úspěšné kvaliﬁkaci a dvou náročných turnajích naše hráčky
dokázaly cíl splnit a na jaře
tak budou bojovat ve třech
turnajích i proti nejsilnějším
moravským týmům.
V Krajském přeboru máme za cíl obsadit mezi devíti
soupeři nejhůř druhé místo,
které zajišťuje účast na Mistrovství ČR žákyň. Po třech
bodovaných turnajích jsou
naše holky v čele tabulky
bez ztráty bodu.
Třetí soutěží je Sokolovský Pohár nadějí. V něm

Nový Jičín, ale prohrává 0:2
s Olympem Praha.
V turnaji Žatec skončil s
pěti výhrami na třetím místě. V rozhodujících zkrácených setech obvykle nerozhoduje volejbalový um, ale
spíš odvaha, bojovnost a větší vůle vyhrát. Právě tyto
vlastnosti žateckým dívkám
nechybí. Výbornými nahrávkami a servisem se o
úspěch zasloužily Káťa Henjsme loni obsadili druhé mís- ných soupeřů.
línová
a Barčou Karasovou.
Hráčky VK SEVER nejto mezi osmi soupeři a letos
Na
síti
i v poli výborně bráchceme přinejhorším obhá- prve porazily 2:1 České Bunily
blokařky
Adéla Barojit. V polovině soutěže jsme dějovice, s nimiž na podzim
nová,
Julča
Wiedová
a Káťa
na prvním místě s náskokem dvakrát prohrály, i pozdějšího vítěze celého turnaje Zno- Svobodová. O příjem a útok
sedmnácti bodů.
S plněním cílů v další čás- jmo. Domácí tým Orion Pra- se skvěle staraly Klára Weiti roku začaly volejbalistky ha porazily 2:0, ale pak po dischová, Kačka Rodová,
úvodním kolem ﬁnálové čás- boji podlehly 0:2 Frýdku- Péťa Barochová, Verča Jati Českého poháru. V Praze Místku. V dalších zápasech noušková a Lucka Rodová.
Jaroslav Vrbata
na ně čekalo sedm velmi sil- Žatec poráží 2:1 Prostějov i

Kuželkáři s favoritem bojovali statečně, ale neuspěli
Remízou a porážkou zahájili kuželkáři Lokomotivy Žatec rok 2018. Odvety krajského přeboru začala Lokomotiva remízou ve Verneřicích, poté
podlehla doma velmi kvalitnímu týmu
z Duchcova.
K utkání s SK Verneřice odjížděla
Lokomotiva A v roli favorita a dlouho
to také potvrzovala. Sahala po obou bodech, bohužel získala jen jeden.
SK Verneřice - TJ Lokomotiva
Žatec A 4:4 (2467:2440). Body: Jarolím 421, Ptáčková 399, Ptáček ml. 394,
Čaboun 433, Tajbl 419, Ptáček st. 374.

V dalším kole Lokomotiva nestačila na vynikající Duchcov. Hosté po právu vedou soutěž a jsou největším adeptem postupu. Navíc do kádru přivedli
dvě prvoligové hráčky a je to znát.
Obě, Hofmanová i Chalupová, během
zápasu překonaly ženský rekord.
I když konečný výsledek vypadá
jednoznačně, průběh byl trochu jiný.
Většina jednotlivých duelů byla totiž
vyrovnaná a domácí prohrávali jen těsně. Jediný bod ale nakonec získal až v
závěrečné hře Jiří Jarolím.
TJ Lokomotiva Žatec A - TJ So-

G-Titán Hany Greisiger vítězil
v proﬁ ringu ve slavné Lucerně
Po zisku evropského profesionálního titulu v Žatci
získal G-Titán Hany Greisiger další proﬁ pás mezinárodního šampiona v K1 v
kategorii do 86 kg v naplněné sportovní hale Lokomotiva v Plzni v rámci galavečera Noc rváčů.
Hany Greisiger nastoupil proti několikanásobnému mistru Polska Patriku
Stawickému, kterého knokautoval v prvních 30 sekundách. „Na základě tohoto výsledku mě kontaktovali

promotéři pražské Lucerny,
kteří zde pořádají již 30 let
tradiční a nejprestižnější večer profesionálního boxu,”
uvedl promotér G-Titánů
Honza Greisiger. Hany sice
musel zápasit v nižší váze
do 84 kg a hodně zhubnout,
což jej oslabilo. I tak ale
před naplněnou Lucernou
porazil 3:0 na body Daniela
Brunclíka z pořádajícího
XGymu Praha.
Hany má v sezóně výbornou bilanci v proﬁ ringu,
kde 7x po sobě zvítězil. (jg)

kol Duchcov B 1:7 (2548:2681). Body: Ptáček L. 423, Ptáčková 423,
Goldšmíd 436, Ptáček Zd. st. 389, Tajbl 428, Jarolím 449. Rekord kuželny
nejprve hodila Hofmanová 460, poté jí
překonala Chalupová 462.
Další výsledky: Sokol Spořice C Žatec B 2:4 (1438:1482). Body: Ptáček Zd. ml. 344, Šuterová 395, Dvořák
386, Verner 357.
TJ MUS Most - TJ Lokomotiva Žatec C 5:1 (1626:1514). Body: Vízek
354, Chotová 367, Hofmann 376, Čermák 417.
(jj)

Boxeři přivezli dvě výhry
V Proboštově u Teplic proběhly
koncem prosince poslední boxerské zápasy České boxerské asociace za severočeskou oblast. Petr Gyenge (na snímku) jako kadet boxoval svůj druhý zápas a získal své druhé vítězství. Ve vyrovnaném zápase ubývaly síly oběma
boxerům, rozhodla vůle po vítězství žateckého bojovníka.
Do svého prvního zápasu za muže nastoupil žatecký Ota
Toferner, který měl od prvního úderu obrovskou převahu.
Pohyboval se s velkou rozhodností a soupeře si krásně připravoval pro každou svou boxerskou kombinaci. Už po první minutě poslal svými údery soupeře do počítání a nakonec
hned svůj první zápas ukončil technickým K.O. v prvním
kole. Trenér Vladislav Naporowski s výkonem svých svěřenců velmi spokojen. Touto cestou také děkuje městu Žatec za ﬁnanční podporu.
(ns)
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Slavoj se chystá na jarní start krajského přeboru v Perštejně
Velmi slušným výkonem, i když nakonec výsledkově s
těsnou porážkou, zahájili fotbalisté Slavoje Žatec zimní
přípravu. V prvním utkání letošního roku hrál Slavoj
na své umělé trávě s Mostem a těsně mu podlehl 2:3.
Více než porážka ale zau- Most vede tabulku krajskéjala hra Slavoje. V určitých ho přeboru a na sedmý Žatec
pasážích Žatec Mostečany má náskok 11 bodů, byla
přehrával, sympaticky se konfrontace obou celků velsnažil o kombinaci i akce po mi zajímavá. Zatímco v září
křídlech. A také si vytvářel Most vyhrál jasně 3:0, na zašance. Hra Slavoje měla řád čátku zimní přípravy vypaa systém, na který se dobře dala obě mužstva zcela vydívalo. Zároveň ale Slavoj rovnaně – což ovšem pro jarvždy jen dotahoval náskok ní část sezóny nemusí nic
soupeře. V prvním poločase znamenat.
Zápasem s Mostem začavyrovnával z penalty nejlepší střelec Žatce Petr Kli- la pro hráče Slavoje náročná
nec, ve druhém srovnával ná- zimní příprava, v níž se buskok hostů Šmejc. Na třetí de hlavně trénovat, zápasů v
branku Mosteckého FK už programu příliš není – na
domácí odpovědět střelecky konci ledna to bylo utkání s
Březovou, v únoru se počítá
nedokázali.
Vzhledem k tomu, že s halovým turnajem v Ně-

První branku Slavoje v novém roce dal nejlepší střelec mužstva Petr Klinec (ve žlutém).
Foto: Tomáš Kassal
mecku a domácími zápasy s
Domoušicemi (17. 2.) a Rakovníkem (24. 2.).
Potom už čeká Slavoj nejprve 3. března poslední pří-

pravný zápas ve Slaném a
10. března začíná jarní část
krajského přeboru. K prvnímu utkání jede Žatec do
Perštejna 10. března. (kas)

Florbalová přípravka po vánoční pauze zase na hřišti
Po více než dvou měsících přestávky vyrazila žatecká ﬂorbalová přípravka do Štětí, kde ji čekali soupeři z první
desítky. Odjela bez opor, které skolila
nemoc, i tak se rvala o dobré výsledky.
V prvním utkání proti domácímu
Štětí musel Žatec od začátku dotahovat ztrátu. Jazzmani vybojovali aspoň
remízu 2:2, když se dvě minuty před
koncem zápasu treﬁla Štěpánka Gregorová po nahrávce Jindřicha Botka.

První řada ve složení Vilém Kyloušek,
Ondra Vorláb a Lukáš Bečan vzápětí
vyrovnal.
Proti favorizovanému Ústí Red držel Žatec v prvním poločase remízu
0:0. Dominik Tajﬂ v bráně předváděl
perfektní zákroky a skvěle rozehrával,
přesto inkasoval. Na konečných 1:1 vyrovnal kapitán Vilda Kyloušek po přihrávce Ondry Volrába.
V utkání s Ústí White zase Žatci ute-

kl začátek. Ze ztráty 0:2 se postupně podařilo vyrovnat na 4:4, ale nakonec přišla porážka 4:6. „Já osobně jsem spokojen s výsledky a ještě více s nasazením a bojovností, kterou jsem u všech
viděl. Výsledky jsou jedna věc, ale mě
dělá radost, když vím, že děti do toho
daly vše, nic nevzdaly a bojovaly až do
konce,“ komentoval průbě turnaje trenér David Šůs, který přípravku vede s
asistentem Davidem Šůsem ml. (jazz)

Z prvního koše vezou starší žáci Jazzmanů první dvě výhry
Florbalová soutěž Ústecko-liberecké ligy starších žáků pokračovala 20. ledna.
Žatečtí hráči se díky dosavadním výsledkům probojovali až do prvního koše celé
soutěže, kde měli změřit síly
s úplně nejlepšími týmy.
Jazzmani - Teplice 3:2
Tepličtí v předešlých zápasech dokázali Jazzmany
zatím vždy přehrát. Cílem
bylo konečně Teplice porazit, což se podařilo. Rozhodl
druhý poločas, kdy Jazzmani během tří minut dvakrát
překonali obranu soupeře.
Jazzmani - Liberec 1:7
Druhý zápas mělo být spí-

še měření Davida s Goliášem. Nejlepší tým vládne
soutěži s 29 družstvy a doposud nemá na svém kontě ani
jednu porážku. Jazzmani se
na začátku drželi velmi dobře organizovanou obranou.
Po přestávce už soupeř předvedl, proč je pánem soutěže,
přidal dalších pět úspěšných
zásahů a zaslouženě vyhrál.
Jazzmani - Ústí 4:3
Další soupeř je pravidelným účastníkem prvního koše, tedy velmi kvalitní. První
půle vyšla Jazzmanům výborně, skvělou obranu doplnil i výborný útok, který přinesl vedení o tři branky. Ústí

pak dokázalo snížit, naštěstí
Jazzmani díky aktivní hře v
závěru zápasu nepřipustili,
aby soupeř znova skóroval a
dokázali důležitý výsledek
udržet a připsat si skalp velmi silného soupeře.
Jazzmani - Č. Lípa 5:9
V posledním utkání změřili Jazzmani své síly s druhým nejlepším týmem soutěže. První část byla jednoznačně v režii ﬂorbalistů z
České Lípy, kteří předvedli
skvělé zakončení. Pak ale
Jazzmani ukázali, že nejsou
náhodou v prvním koši a třemi brankami po sobě doslova donutili soupeře k tomu,

aby si vzal oddechový čas.
Svůj náskok už ale uhájil.
Sestava: Ali - Enders
(1+0), Hotěk, Vápeník, Karas, Hnízdil (1+2), Kuvík
(3+3), Volráb (5+1), Říha
(0+3), Hanzlík (1+0), Dyrynk (1+0), Milyán (1+0),
Halíř, Hrnčiřík. Trenér Martin Ligda, vedoucí družstva
Jan Vápeník. Hodnocení
trenéra: „Kluci odmakali
celý turnaj a zaslouženě dvakrát vyhráli nad silnými soupeři. Proti Liberci a Lípě kluci bojovali, ale soupeř byli
opravdu velmi kvalitní a zaslouženě drží první a druhou
příčku ligy.“
(ml)
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