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Zlatý anděl
se bude
otevírat
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Žáci střední elektrotechnické školy si v centru města mohli vyzkoušet zajímavý pokus se suchým ledem. Atrak vní ukázky i další laboratorní pokusy si oni i další diváci užili v červnu
díky vzdělávací show Smokeman zasahuje. Více na straně 9.
Foto: Tomáš Kassal

Doklady lze
získat ve
zkrácené lhůtě

Lidé mohou
požádat
o kompostéry

Plavci
ukázali
svou formu
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Žatec pomůže k záchraně pivovaru Dreher
Město Žatec kupuje areál bývalého Dreherova pivova- tivním seznamu UNESCO.
Součástí koupeného maru. Nehodlá jej ale samo provozovat, k čemuž by byly potřebné velké náklady. V plánu je naopak další prodej jetku ovšem není jen pivovar. Jsou to také zajímavé posoukromému investorovi.
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Od srpna snad už bude ulice Volyňských Čechů klidnější
cí na vodovodu a kanalizaci
začnou Silnice Group pokládat po etapách nový povrch vozovky v ulici Volyňských Čechů, což potrvá
zhruba
měsíc. „Jezdit se buZdeňka Hamousová.
de
moci
asi v první polovině
Zástupce SVS na úvod
srpna,
deﬁnitivní
dokončení
setkání občanům vysvětlil,
včetně
vodorovného
doproč práce, které měly skončit už v prosinci, trvaly až do pravního značení má termín
června. Důvodem byl tech- 30. srpna,“ uvedl zástupce
nický stav kanalizace, jenž společnosti Silnice Group.
Na setkání se hovořilo i o
neodpovídal projektu a některé skutečnosti dělníci zjis- problémech s nákladní dotili až v samotných výko- pravou. Především kvůli nápech. Některé kanalizační kladním autům, které způpřípojky se mohou dodělá- sobují otřesy a praskání dovat ještě začátkem července. mů, se provedly úpravy v poIhned po dokončení pra- době parkovacích pruhů a

Do konce srpna bude zcela dokončená rekonstrukce ulice Volyňských Čechů včetně položení nového asfaltu a
vodorovného dopravního značení. Zástupci ﬁrem to sdělili obyvatelům ulice na setkání, které pro veřejnost připravilo vedení města Žatce.
Setkání proběhlo poté,
co si lidé z ulice stěžovali na
nákladní dopravu, problémy s autobusovou zastávkou i protahující se stavební
práce. „Oprava vodovodu a
kanalizace je investicí Severočeské vodárenské společnosti (SVS), silnice je majetkem Ústeckého kraje. Ani
nám jako městu ale není jedno, jaká je tam situace, proto
jsme svolali toto jednání,“
vysvětlila starostka Žatce

zúžení silnice. „Je to právě z
důvodu zklidnění dopravy.
Silnice bude mít předepsané
rozměry, ale bude i opticky
zúžená, což by mělo řidiče
přimět k pomalejší jízdě. Zároveň se zlepší výhledy v křižovatkách,“ vysvětlil vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Jiří
Dobruský.
Zcela odvést nákladní dopravu z ulice Volyňských Čechů by bylo možné jen tehdy, kdyby existoval jižní obchvat města. Vedení města
Žatce bude o jeho vybudování opakovaně žádat Ústecký kraj. Tomáš Kassal

Pozemek před
nádražím je města
Za částku 510 tisíc korun
koupilo město Žatec pozemek před hlavním vlakovým nádražím od společnosti České dráhy, a. s. Do
budoucna může být z této lokality atraktivní vstupní zóna pro návštěvníky Žatce, až
dojde k obnově parčíku před
nádražím.
(žz)

Mimořádný
úřední den
Sobota 4. srpna,
od 8 do 12 hodin.

Až do 8. července bude v centru Žatce natáčet mezinárodní ﬁlmová produkce snímek z druhé světové války. Obyvatelé si tak musejí zvykat na dobové kulisy, ale také na různá omezení na náměs Svobody i v okolních ulicích.
Foto: Tomáš Kassal

Zlatý anděl ožívá. Hotel se chystá otevřít při Dočesné
Hotel Zlatý anděl na náměstí Svobody, který byl
dvě desítky let prázdný, znovu ožívá. Pro turisty se má
otevřít o Dočesné. Od bývalého majitele ho přebírá společnost KGS hoteles, s r. o.
Jejím ředitelem je Žatečan
Jan Greisiger (na snímku).
Po opravě fasády se nyní
usilovně pracuje v interiéru
hotelu. „Bude mít kapacitu
80 míst a opravy chceme
stihnout během prázdnin,
abychom mohli při Dočesné
otevřít,“ uvedl Jan Greisiger. Pokoje jsou rozmístěné
ve všech čtyřech patrech.
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Obavy, že by ze Zlatého
anděla mohla být ubytovna,
šéf společnosti jednoznačně
odmítá. „Nápis říká, že to je
hotel a hotel to bude. Bude
mít čtyřhvězdičkové vybavení a cena dvoulůžkového

pokoje bude asi 1600 Kč za
noc,“ zdůraznil Jan Greisiger. Společnost podle něj hotel kupuje právě proto, aby
se z něj ubytovna nestala,
protože někteří zájemci o takovém využití uvažovali.
Společnost KGS hoteles
provozuje v Žatci i hotel Černý orel. O jeho dlouhodobé
využití měli zájem Korejci,
kteří hledají další ubytovací
kapacity pro své zaměstnance v továrně v zóně Triangle. Černého orla jim majitel
přenechat nechtěl ani dočasně, ale na základě tohoto
zájmu získal Zlatého anděla

a s Korejci se dohodl na částečném využití. „Zhruba polovinu kapacity budou na základě dohody využívat Korejci, jsme domluveni na tři
roky. Druhá polovina bude
normálně sloužit veřejnosti
a turistům, po třech letech začne jako hotel sloužit celý,“
vysvětlil Jan Greisiger.
Na náměstí Svobody tak
začne fungovat další velká a
historicky známá budova.
Zatím se ale nepočítá s tím,
že by v ní byla restaurace
pro veřejnost. Stravování zajistí hotel Zlatý anděl jen pro
své ubytované hosty. (kas)
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Rakovina Zuzanu Nemčíkovou změnila. Dívá se na svět jinak
Čtyřikrát se potýkala s rakovinou, ale pak si řekla,
že už nebude bojovat. Přijala to. Ale nerezignovala.
Změnila přístup. Své zkušenosti nyní využívá v poradně, již otevírá v Žatci.
V minulosti působila
Zuzana Nemčíková (na
snímku Martina Štrosse) v
armádě jako psycholožka.
Běhá, zabývá se zdravou výživou, myslí pozitivně, je životní optimistkou a říká: „Je
to tak, jak to je.“
Od kdy se potýkáte s onkologickými nemocemi?
Znám to od dětství. Prožívala jsem to s mojí mamkou. I proto jsem lékaři byla
sledovaná. V roce 2005
jsem si bulku nahmatala sama. Byl to zrovna náročný
rok: sloužila jsem jako voják ve Strakonicích, velela
jednotce, ale toužila se dostat zpátky do Žatce. Podařilo se a tehdy jsem si při samovyšetření našla tu bulku.
Přišla jsem o prso, následovala chemoterapie a léčba.
Invalidní důchod jsem tehdy nepřipustila. Studovala
jsem psychologii, dělala práci, která mne bavila. Jediná
varianta byla návrat.
Takže jste bojovala?
Tehdy jsem bojovala. A
všichni mě podporovali: Bojuj, to zvládneš. Opravdu
jsem měla pocit, že „tam,
kde jiní nestačí“, já to zvládnu. To je heslo 4. brigády
rychlého nasazení, byla
jsem už jejím příslušníkem.
Nosila jsem červený baret a
podle toho jsem bojovala.
Jak vás tahle těžká nemoc změnila, ovlivnila?
Hodně, protože jsem pochopila, že mi to něco naznačuje. Až po recidivách
jsem si uvědomila, že jsem
měla bolavou duši a tělo říkalo: Tudy ne. Nemoc je podle
mého narušením rovnováhy. Je třeba změna. To je časté u onkologických pacientek: zachraňují svět.

Všichni musí být zabezpečeni, ale ony samy jsou na
posledním místě.
Proto jste se postupem
času rozhodla, že nemoc
raději přijmete, než abyste
s ní bojovala?
Když člověk bojuje s rakovinou, která je jeho nepřítelem, tak proti komu bojuje? Proti sobě. Ubližuje jen
sám sobě. Po další recidivě
jsem to přijala, ale nerezignovala. Jde o to vzít zodpovědnost do vlastních rukou.
Začít správně dýchat i jíst,
hýbat se, myslet pozitivně.
Neříkám, že jsem nemocná.
Říkám o sobě, že mám čtyři
zkušenosti s onkologickou
diagnózou. Někdo řekne:
jsou to jen slova. Ale slova
mají velkou sílu. My jsme
tvůrci vlastní reality.
Chovala byste se jinak,
kdybyste vše věděla dřív?
Já spoustu věcí věděla!
Přednášela jsem o tom, uvědomovala si to, přečtete si to
i v mých pracích. Ale já si to
nepřipouštěla, nechovala se
vždy podle toho. Protože nebyl čas, byly jiné úkoly, neuměla jsem říkat ne, kdo by tu
práci přeci udělal?
Když teď pracujete jako psycholog, co říkáte lidem? Chovejte se jinak?
Psycholog je odborní-

kem na duševní zdraví. U druhých to bývá
jednodušší. Někdy
stačí se na věc podívat z jiného úhlu. Lidé často ví, v čem je
problém, ale nechtějí
to připustit. Nebo nevidí jinou variantu.
Proč otevíráte poradnu pro onkologické pacienty?
V Žatci není žádná onkologická organizace, jako v Mostě
nebo Chomutově, s
nimiž spolupracuji.
Jsem v invalidním důchodu. Neuměla
jsem si představit, že
budu opět denně chodit do
práce, ale ani jen sedět doma. Vloni jsem se dostala do
projektu Srdcerváči. Znovu
jsem objevila svoje pracovní kompetence i svoje dovednosti, dostala se z depresivního vidění světa. Využila jsem nabídku neziskové
organizace Revenium, který
chtěl využít moje letité zkušenosti a to, co umím. Pomáhá propojovat osoby se zdravotním postižením se zaměstnavateli a veřejností,
pomáhá měnit pohled na seniory a mladé zdravotně postižené osoby. Od února
jsem v jejich týmu profesionálů s tím, že pobočka pro
mne sídlí v Žatci.
Pro koho bude porad-

na otevřená?
Například pro lidi, kteří
se dozvědí onkologickou diagnózu nebo jejich rodinné
příslušníky a ještě se s tím
nevyrovnali. Ale může přijít
i manažer, který má nadměrný stres nebo se cítí vyhořelý. Plánuji přednášky. Je tu
úžasný Domov pro seniory,
ráda udělám přednášku pro
ně nebo pro Sedmikrásku.
Předpokládám, že komunikace je u těchto onemocnění důležitá. Protože
rakovina je těžký termín,
lidé často neví, jak s nemocným jednat.
Je to oboustranné. Třeba
i ten, kdo má rakovinu, se o
ní bojí mluvit v práci. Aby o
ni nepřišel. Případně budou
člověka příliš litovat, což také může být nepříjemné. Nebo se člověk dozví, že kamarád má rakovinu, ale nepůjde za ním, protože se bojí,
aby na něj neskočila v domnění, že je infekční.
Existuje nějaká univerzální rada, jak se v těchto
případech chovat?
Láskyplně. Komunikace
má být láskyplná, normální.
A když něco nevím, tak se zeptám. Mluvit k sobě hezky,
bez vyčítání. Mluvit o svých
pocitech, ne o druhých. Vztahy jsou vždy o komunikaci.
Říct: Když budeš potřebovat, jsem tu pro tebe.
Tomáš Kassal

Téma
Onkologická poradna v Žatci
Otevřená bude každou středu v Centru služeb v ulici
Otokara Březiny č. p. 2895 či na telefonické objednání.
Pod hlavičkou spolku Revenium ji vede psycholožka Zuzana Nemčíková. Poradna má sloužit hlavně lidem s onkologickým onemocněním a jejich blízkým, ale bude dostupná
i pro širší veřejnost.
Zuzana Nemčíková byla vojákem z povolání, mimo jiné u 4. brigády rychlého nasazení v Žatci. Sama prodělala
onkologické onemocnění čtyřikrát, odborníci posléze zjisli, že trpí gene ckou mutací BRCA (zjištěnou i u Angeliny
Jolie). Stala se mediální tváří projektu Srdcerváči, který pomáhá hendikepovaným s návratem do normálního života.
Její mo o: „Pomáhám lidem, aby si pomohli sami!“
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Běh kolem Chmelařského muzea přihlásil Žatec k životu bez drog
Symbolickým během kolem Chmelařského muzea se v
červnu k životu bez drog za Žatec přihlásila stovka dětí.
Oﬁciálně pak město do projektu Cyklo-běh za Českou
republiku bez drog zapojila starostka Zdeňka Hamousová. Podepsala memorandum, kterým Žatec preventivní akci opakovaně podpořil.
Žatec je tradičním etapovým místem cyklo-běhu proti drogám, zdaleka ale nejde
o jedinou preventivní akcí.
„Letos jsme tu měli už i Protidrogový vlak, který dělá
prevenci zážitkovou formou
a my jsme ho podpořili i ﬁnančně,“ připomněla starostka města. Nad akcí převzal záštitu Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská
práva a petice Senátu Parlamentu České republiky.
Lektoři spolupracující s
pořádajícím občanským
hnutím Řekni NE drogám –
řekni ANO životu po startu
cyklo-běhu uspořádali před-

nášku Pravda o drogách v
ZŠ Petra Bezruče. Krátké povídání o riziku a škodlivosti
drog ale proběhlo i na zahradě Restaurace U Orloje, kde
se start cyklo-běhu uskutečnil. „Já sám jsem drogy vyzkoušel, ale nejsem na to nijak hrdý. Kdybych měl informace, které mám dnes, nikdy bych do toho nešel,“ přiznal dětem ředitel projektu
Lukáš Bechyně.
Během dvanácti dní cyklisté podporující preventivní akci ujeli 1200 kilometrů
a navštívili 40 měst v Česku,
kde se nejen ukázali, ale také zajistili desítky předná-

šek pro děti.
„Za 16 let intenzivní protidrogové kampaně jsme vyškolili přes 100 tisíc dětí. Na
tomto vzorku jsme si důkladně ověřili, jak drtivý dopad má na děti například propagace „léčivých“ účinků
konopí. Naprostá většina dětí si díky tomu bohužel stále
myslí, že kouření marihua-

ny je v pořádku, protože je
vlastně „léčivé“. To je ale
velký omyl. Naše zkušenosti na poli protidrogového
vzdělávání nám potvrzují,
že prevence a vzdělávání o
drogách se ukazuje jako jediná šance, jak snížit jejich
zneužívání,“ řekl Lukáš Bechyně o osvětové kampani.
Tomáš Kassal

Gymnazisté jeli s roboty na mezinárodní soutěž do Prahy

Šest studentů z Gymnázia Žatec se
v sobotu 9. června zúčastnilo 15. ročníku mezinárodní soutěže v robotice,
která proběhla v Praze na Vyšehradě v
prostorách kongresového centra.

Mezi stovky soutěžících z Polska,
Slovenska, Německa, Kypru a dalších
zemí se velmi aktivně zařadily tři týmy
našeho gymnázia.
Týmy byly složeny vždy ze dvou
studentů a musely si vymyslet originální jména, v našem případě KaMaXD, NSR a Jahoďáci.
Na Robotickém dni 2018 bylo několik typů soutěží. Dívčí tým KaMaXD
soutěžil v kategorii Line Follower, kde
musel robot sledovat čáru a překonávat překážky na dráze.
Další dva týmy se pokusily zachránit medvěda v soutěži Bear Rescue, při

čemž roboti museli projet bludištěm,
najít plyšového medvěda, chytit ho a
odvézt zpátky na start.
Bohužel, toto se nepovedlo ani týmu NSR, ani Jahoďákům.
KaMaXD si vedla o něco lépe a dostala se do čtvrtého kola, které se konalo v neděli 10. června. Čtvrtým kolem
už tento tým neprošel, ale i tak naše
týmy v pozici nováčků na soutěži velice příjemně překvapily.
Všichni soutěžící si odvezli žlutá
trička, nové zkušenosti a hlavně
spoustu nadšení do dalšího ročníku.
Magdaléna Kuﬀová

Město Žatec, Městský úřad Žatec,

Město Žatec, Městský úřad Žatec,

zastoupený tajemnicí,

zastoupený tajemnicí,

vyhlašuje výběrové řízení

vyhlašuje výběrové řízení

na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou:

na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou:

vedoucí odboru správních činností,
obecní živnostenský úřad

vedoucí odboru místního
hospodářství a majetku

Místo výkonu práce: Městský úřad Žatec
předpokládaný nástup 1. 9. 2018.
Písemné přihlášky včetně příloh dodat k rukám
personalistky nejpozději do 9. 7. 2018 do 15.00 hod.
Podrobné informace k výběrovému řízení
na úřední desce Městského úřadu Žatec.

Místo výkonu práce: Městský úřad Žatec
předpokládaný nástup 1. 9. 2018.
Písemné přihlášky včetně příloh dodat k rukám
personalistky nejpozději do 16. 7. 2018 do 15.00 hod.
Podrobné informace k výběrovému řízení
na úřední desce Městského úřadu Žatec.
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Inzerce
• Prodám tiskárnu + kopírku
Epson WF-3620 za 2200,-.
Ještě v záruce, při rychlém
jednání sleva. Kontakt 728
527 500.
• Hledám ubytování pro studenta žatecké střední školy.
Jeden pokoj s možností WC
a koupelny. Ideálně u starší
paní, nebo manželského páru. Od září 2018 na 3-5 let.
Nabídněte, prosím, mailem:
lenkac@volny.cz.

Rozloučení
Zesnulí 3.6. až 19.6.2018:
Věra Černá
96
Stanislav Rajm
85
Blažena Barešová
95
Zuzana Bartolšicová
71
Ing. Eduard Pirožek
72
Dalibor Tatár
61
Radoš Hoﬀman
79
Stanislav Sůva
88
Jiří Svítek
51
Antonín Mašek
71
Jitka Wiedermannová 87

Zdeněk Kubovský
Vladislav Šrajber
Helena Honomichlová
Marie Štorkupová

79
88
77
90

Vzpomínka
• Dne 17. 7.
2018 uplynou
4 roky od úmrtí naší drahé
maminky, babičky a prababičky paní
Ireny Zemanové ze Žatce. Stále vzpomínají manžel a děti s rodinami.

Město Žatec, Městský úřad Žatec,
zastoupený tajemnicí,

vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou:

referent stavebního úřadu
Místo výkonu práce: Městský úřad Žatec
předpokládaný nástup 1. 8. 2018.
Písemné přihlášky včetně příloh dodat k rukám
personalistky nejpozději do 20. 7. 2018 do 11.00 hod.
Podrobné informace k výběrovému řízení
na úřední desce Městského úřadu Žatec.

Příští číslo Žateckého zpravodaje vyjde 2. srpna.
Příjem inzerce končí 26. července.
Kontakt: osobně každé úterý od 9 do
11 hodin v infocentru radnice, písemně na
e-mail: zpravodaj @ mesto-zatec.cz.
Odběrná místa Žateckého zpravodaje: Městský úřad, Domov pro seniory, poliklinika, vlakové nádraží, autobusové ná-

draží, zahradnictví Cinke, Chrám Chmele a
Piva, Restaurace U Orloje, Galerie Sladovna, městské divadlo, Lékárna Na náměstí,
městská knihovna, MC Sedmikráska, Samoobsluha JIP - Pražská, Podměstí, Samoobsluha nám. Poperinge, Kauﬂand, OC Norma, samoobsluha Dukelská u Mandlu.

Žatecká teplárenská, a.s.

Žatecká teplárenská, a.s.

Žatec čp. 3149, 438 01 Žatec

Žatec čp. 3149, 438 01 Žatec

tel. 415 240 080, e-mail ztas@ztas.cz
http://www.ztas.cz/

tel. 415 240 080, e-mail ztas@ztas.cz
http://www.ztas.cz/

přijme zaměstnance/zaměstnankyni na pozici

přijme zaměstnance/zaměstnankyni na pozici

TECHNIK MĚŘENÍ A REGULACE

ELEKTRIKÁŘ – MĚŘENÍ A REGULACE

Požadujeme:

Nabízíme:

● nástupní plat od 25.000 Kč
● vzdělání US/SŠ
(dle praxe a odborných znalostí)
● řidičský průkaz
● další beneﬁty
min. sk. „B”
dle kolektivní smlouvy
● práce s PC a PLC
- Příspěvek
● znalost problematiky MaR

Výhodou:
● znalost řídicích
systémů a PLC
● znalost PC sítí,
DBNet,
Proﬁnet
● pečlivost,
důslednost,
logické myšlení
● ﬂexibilita

na důchodové pojištění
- Příspěvek na dovolenou
- 13. plat
- Výkonnostní prémie
- Placené první 3 dny
pracovní neschopnosti
- Možnost profesního růstu
- Vzdělávání s příspěvkem
zaměstnavatele

● pět týdnů dovolené
● stravenky 100 Kč
● pracoviště Žatec
● nástup dle dohody

Zájemci / zájemkyně doručí životopis
v českém jazyce na adresu uvedenou výše.
Bližší informace podá Ing. Lukáš Seidl,
mob. 605 211 763

Požadujeme:

Nabízíme:

● vzdělání vyučen/US/SŠ
● způsobilost dle
vyhl. ČBU a ČÚBP
č. 50/78, §6
● praxe v oboru

● nástupní plat od 20.000 Kč

Výhodou:
● řidičský průkaz sk. „B“
● znalost práce s PC, PLC
● pečlivost, důslednost,
logické myšlení
● ﬂexibilita

(dle praxe a odborných znalostí)

● další beneﬁty
dle kolektivní smlouvy
- Příspěvek
na důchodové pojištění
- Příspěvek na dovolenou
- 13. plat
- Výkonnostní prémie
- Placené první 3 dny
pracovní neschopnosti
- Možnost profesního růstu
- Vzdělávání s příspěvkem
zaměstnavatele

● pět týdnů dovolené
● stravenky 100 Kč
● pracoviště Žatec
● nástup dle dohody

Zájemci / zájemkyně doručí životopis
v českém jazyce na adresu uvedenou výše.
Bližší informace podá Ing. Lukáš Seidl,
mob. 605 211 763
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Změny ve vydávání osobních dokladů od 1. července 2018
Vydávání občanských průkazů a cestovních pasů se
od 1. července 2018 řídí novou právní úpravou.
Nový zákon č. 195/2017
Sb. totiž mění předchozí zákon č. 328/1999 Sb. a další
související zákony. K nejvýznamnějším změnám patří
možnost získat cestovní pas
či občanský průkaz do 24 hodin či do 5 pracovních dnů a
skutečnost, že tyto doklady
nově vydává i přímo Ministerstvo vnitra ČR.
Vedle zkrácených lhůt
pro vydávání osobních dokladů je novinkou i to, že
všechny občanské průkazy
se strojově čitelnými údaji
budou vydávány pouze s
kontaktním elektronickým
čipem. Každý občan se ale
sám rozhodne, zda jej chce
aktivovat – může to udělat
při převzetí na úřadě nebo také později.
Zároveň se ruší vybírání
správního poplatku 500 Kč
za vydání průkazu s čipem.
Změny ve vydávání cestovních pasů od 1. 7. 2018
Občan může požádat o
vydání cestovního pasu ve
dvou zkrácených lhůtách – v
pracovních dnech do 24 hodin, nebo do 5 pracovních

dnů.
Žádost o vydání pasu ve
zkrácené lhůtě lze podat u
kteréhokoliv úřadu obce s
rozšířenou působností (ORP), v Praze u úřadu městské
části Praha 1 až 22 (ORP) nebo u Ministerstva vnitra.
Změny ve vydávání občanských průkazů
Všechny občanské průkazy se strojově čitelnými
údaji budou vydávány pouze s kontaktním elektronickým čipem. Aktivovaný
umožní využívání průkazu
při vzdálené autentizaci a k
přístupu k identiﬁkačním

Řidičské průkazy nově
Téměř všechny úkony
spojené s řidičskými průkazy lze od 1. července 2018
provádět na libovolném úřadě obce s rozšířenou působností (ORP). Umožňuje to
nová legislativa: zákon č.
199/2017 Sb. a prováděcí vyhláška č. 456/ 2017 Sb.
Díky novince si každý
může požádat o nový řidičský průkaz či provedení
změn v něm na kterémkoliv
úřadě ORP. Dále platí, že výměna dokladu, kterému končí platnost, se provádí zdarma, ale nově si pro řidičský
průkaz nemusíte chodit s fotkou. Tu musíte donést jen
66

když žádáte o mezinárodní
řidičský průkaz.
Na úřad ORP v místě trvalého bydliště musíte jen
když jde např. o odnětí nebo
vrácení řidičského oprávnění, omezení oprávnění atd.
Změna legislativy přinesla úpravu výše správních
poplatků. Navýšil se poplatek za zrychlené vydání průkazu do pěti pracovních dnů
z 500 Kč na 700 Kč. Částka
za vystavení mezinárodního
řidičského průkazu zůstává
50 Kč, za vydání paměťové
karty do digitálního tachografu zaplatíte nadále 700
Kč.
(red)

údajům držitele. Dosavadní
občanské průkazy bez čipu
zůstávají v platnosti.
Občanské průkazy bez
strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc budou
vydávány pouze z důvodu
voleb.
Lhůta pro vydání občanského průkazu zůstává 30
dnů, za správní poplatek je
však umožněno je vydávat
ve dvou kratších lhůtách.
U cestovních pasů i občanských průkazů platí:
Při podání žádosti lze zadat své telefonní číslo nebo
e-mail, na uvedený kontakt

dostane občan informaci, že
si doklad může převzít.
Osobní doklady vydané
do 24 hodin je možné převzít pouze na Ministerstvu
vnitra (adresa Na Pankráci
72, Praha 4, metro C – stanice Pražského povstání).
Celý správní poplatek zaplatí občan, pokud osobní
doklad převezme u úřadu, u
nějž podal žádost. Jestliže
podává žádost u ORP, ale doklady převezme na ministerstvu, pak uhradí část poplatku při podání žádosti a
druhou část při převzetí dokladu.
(red)

Školáky zaujaly informace při
exkurzi na matriku městského úřadu
V rámci školní výuky jsme navštívili Městský úřad v Žatci, odbor matriky. Dozvěděli jsme se, jak to s každým člověkem chodí z hlediska úřední evidence od narození až do
konce jeho dnů. Například jak se vydává rodný list, jaká
omezení mají rodiče, pokud jde o výběr jména potomka, kolik rodných jmen člověk může mít, za jakých podmínek je
možné si změnit příjmení... Co všechno je třeba k uzavření
sňatku, že církevní obřad musí být stvrzen úřadem.. Kam se
obrátit, když budu chtít vypátrat své předky, jak složité je
vzít si cizince, co v praxi obnáší uzavření sňatku homosexuálního páru. Otázek bylo moc a paní matrikářka ochotně a
do detailů na všechny odpovídala a sama přidávala mnohé
důležité detaily. Třeba, že když se miminko narodí, přijde
hned na matriku hlášení z porodnice, jehož součástí je mj.
dohoda o jménu. Za všechno, co jsme se dozvěděli a za velkou trpělivost při odpovídání na naše nekonečné dotazy bychom moc chtěli poděkovat paní matrikářce Drahuši Laiblové.
Za 7. a 8. tř. DD, ZŠ a SŠ Svatopluka Čecha
Nikolas Kocaj, Antonio Pio Turták a p. uč. Svitáková

tradice/školy
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Stekník ukázal rozkvetlou zahradu i další plány
Do mezinárodní akce Víkend otevřených zahrad
se v červnu zapojil zámek
Stekník na Žatecku. Návštěvníci zámku si nejen
prohlédli zdejší originální
italské terasy rozzářené
rozkvetlými růžemi, ale také si vyslechli zajímavé informace o zahradách.
Průvodci totiž v rámci Víkendu otevřených zahrad popisovali nejen historii a zajímavosti zahrady na Stekníku, ale také popsali záměry
do budoucna. „Rádi bychom zahradu dál zvelebovali. Jednou z variant je, že
by se spodní části vrátila její
původní barokní podoba.
Stejně tak počítáme s proměnou nádvoří,“ popsala
část záměru kastelánka Jana
Zajíčková.
Součástí rekonstrukce
velké zahrady může být výsadba vinice, v plánu je vybudování parkoviště a malé

Šesťáci vytvořili
Bylinkovou zahrádku

Šesťáci a učitelky ze ZŠ
nám. 28. října si v rámci pracovní výchovy poradili s neobvyklou situací. Vzhledem
k rekonstrukci školní tělocvičny a přilehlého pozemku zde nebylo možné vyučovat praktické hodiny pěstitelství. Proto žáci vytvořili
Bylinkovou zahrádku uvnitř
školy. V počítačové učebně
si vyhledali informace o nejznámějších bylinkách. V hodinách výtvarné výchovy vykavárny přímo u silnice, te- řadu rekonstrukce zahrad.
tvořili keramické zápichy s
Další akce pro veřejnost názvy bylinek a nazdobili
dy u spodní částí zahrady.
Občerstvení by mohli vyu- připravuje zámek i během květináče a následně osázeli
žívat jak návštěvníci zámku, prázdnin. Už o svátcích 5. a bylinkami, které darovali patak i cyklisté projíždějící me- 6. července se konají pro- ní učitelky i žáci. Na projekt
zi chmelnicemi kolem kul- hlídky s kostýmovanými navazovala exkurze na Boleturní památky. Tyto vizi se průvodci, kteří představují vecké rybníky, kde si žáci
ale začnou realizovat až za členy hraběcí rodiny Kul- mnoho bylinek prohlédli v
několik let. Nejprve, příští hánků z Klaudensteina. Prv- přírodě. V hodinách příprarok, zámek otevře další pro- ní srpnovou sobotu proběh- vy pokrmů pak vznikly pohlídkovou trasu v západním nou Rytířské odpolední slav- mazánky s vůní bylinek. Prokřídle, během dalších dvou nosti a 25. srpna je na pro- pojení různých činností byaž tří let se pak plánuje opra- gramu tradiční Hradozá- lo pro všechny zábavné.
(kas)
va fasády. Poté má přijít na mecká noc.
Štěpánka Šupejová

Muzeum chystá výstavu o pivní kultuře,
veřejnost prosí o fotky i vzpomínky
Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci připravuje novou výstavu o pivu a všem,
co s ním souvisí. V této souvislosti žádá veřejnost o pomoc a spolupráci:

Vážení rodáci a občané Žatce,
obracíme se na vás s prosbou o pomoc při
přípravě výstavy o žatecké pivní kultuře.
V této výstavě bychom rádi zavzpomínali na staré žatecké hospody, hostince, hotely,
restaurace a bary z dob Rakousko-Uherska,
1. republiky, poválečné či období socialismu, kdy tyto podniky spravovala Jednota nebo Restaurace a jídelny.
Máte-li doma nějaké staré fotograﬁe, plakáty, prospekty, vlaječky, odznáčky, atd., na
kterých je zachycena nějaká hospoda, re-

Výlet na Oblík

Žáci první a šesté třídy ZŠ
Měcholupy vyrazili začátkem
června na školní výlet
staurace, či jiný typ občerstvovny, přineste
do
přírody,
cílem byl Oblík
je ukázat do muzea. Stejně tak fotky ze záv
Českém
středohoří.
bav či rodinných nebo podnikových oslav,
Cestou vedoucí zarostna kterých by byl vidět např. interiér, nebo si
lou
loukou s volným porospamatujete hospůdky z mládí, do kterých
tem keřů plnili v utvořených
jste chodili za zábavou, na tancovačky…
Podělte se s námi o vzpomínky. Spousta skupinách úkoly v pracovstarých podniků zanikla v 60. letech při bou- ních listech, poznávali rostrání Podměstí. Vzpomínáte si například na liny, zvířata či chytali koníjejich majitele, národní správce či později ky. Na farmě pozorovali dovedoucí? Názvy hospod? Kde stávaly? Má- jení krav, cestou potkali pate doma schovanou nějakou památku na tato sáka se stádem ovcí. Na loujiž zaniklá místa (účtenku, jídelní lístek, po- ce kromě motýlů pozorovali
pelníček či skleničku)? Rádi bychom tyto vě- čmeláky a další hmyz.
Z Oblíku jsme namířili k
ci (třeba i anonymně) vystavili a poté vše v
silnici Most – Louny, odkud
pořádku opět vrátíme.
Vy mladší, zeptejte se vašich rodičů či jsme si prohlédli známou
prarodičů, nechte je zavzpomínat, podělit se trojku Českého středohoří:
s námi o vaše zážitky na časy mládí.
Raná před námi, Milá vpraDěkujeme předem za vaše příspěvky.
vo, Oblík za námi. Odtud
Libor Šebek, kurátor výstavy jsme pokračovali na Ranou.
Na svahu jsme sledovali ptáKontakt: Regionální muzeum K. A. Polán- ky a viděli mládě sysla. Nádherná krajina Českého střeka, Husova 678, 438 01 ŽATEC,
dohoří si návštěvu zasloužitel.: 608 200 697,
la.
Helena Gondeková
e-mail.: muzeumpruv@muzeumzatec.cz
7

služby/ak
vity občanů
pozvánky/kultura

Žatecký
Žatecký zpravodaj
zpravodaj

Vzpomínka na Libuši Mrázkovou

Pozvánka
Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel,
region Žatec,
pod záštitou starostky města Žatce
Mgr. Zdeňky Hamousové
zve na pietní akt
75. výročí vypálení Českého Malína na Volyni
v neděli
22. července 2018
od 10 hodin
památník u hřbitova
Po pietním aktu převeze
autobus účastníky do Podměstí k pamětní desce Libuše Mrázkové, následně na
Kruhové náměstí k bustě Dr.
Edvarda Beneše, kde bude pietní akt ukončen.
Srdečně zve výbor regionu

Ze slečny Libuše Novotné se v červenci stala paní Libuše Mrázková. Bylo jí 19
let a snila o krásné budoucnosti. Dva měsíce po svatbě
ale zemřela.
Psal se totiž rok 1944 a
mladá paní Libuše, rodačka
z Českého Straklova na Volyni, se dobrovolně přihlásila, aby bojovala za svobodu
samostatného Československa. Absolventka střední
školy se do 1. československého armádního sboru přihlásila společně s mužem v
rámci hromadného náboru
mezi Volyňskými Čechy.
Libuše Mrázková prošla
kurzem spojařů a byla zařa-

zena k 2. dělostřeleckému
pluku. Bohužel, dlouho za
osvobození vlasti nebojovala. Při německé minometné
palbě u polské Machnowky
byla 9. září 1944 smrtelně
zraněna. Byla jednou ze tří
volyňských žen, které zemřely přímo na frontě.
Památka Libuše Mrázkové žije dodnes. A právě v
Žatci. Od roku 1975 nese
školka v Podměstí čestný titul Mateřská škola Libuše
Mrázkové. Při pietních akcích tam pravidelně pokládají květiny a vzpomínají na
její památku členové Sdružení Čechů z Volyně a jejich
přátel.
(kas)

Pozvánka
na pietní akt

Žatecké sochání proběhne už potřetí

Konfederace politických
vězňů ČR a Město Žatec
zvou u příležitosti 69. výročí popravy členů skupiny
Praha – Žatec na vzpomínkový akt, který se uskuteční
v úterý dne 18. července
2018 od 12 hodin ve vestibulu radnice, náměstí Svobody 1, Žatec. Pamětní akt
bude dále pokračovat vzpomínkou u pamětní desky
kpt. Sabely na Nákladní ulici u domu č.p. 397.
(žz)

Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci pořádá v sobotu 21. července již třetí ročník výtvarné dílny pod širým nebem. Opět
budeme pracovat s YTONGEM, což je materiál měkký a lehce tvarovatelný s pomocí základních kutilských nástrojů. Navíc bude
přítomen zkušený odborník Josef Šporgy,
který rád poradí či pomůže.
Potřebné náčiní bude volně k zapůjčení.
Pokud však máte možnost, nebude ke škodě, když si donesete nástroje vlastní (pilka,
pilník, majzlík, kladívko, špachtle a podobně). Ochranné pomůcky, zejména brýle, si
zajistěte sami podle uvážení.

Není nutné se na akci hlásit předem, pórobetonové tvárnice budou k dispozici pro
každého účastníka zdarma. Můžete samozřejmě tvořit i ve skupině nebo se přijít jen
tak podívat. Děti do 15 let se mohou sochání
zúčastnit pouze pod dohledem dospělého.
Občerstvení zajistí česká hospoda Ostrov Žatec.V případě deště bude akce přesunuta na jiný termín.
Místo konání: Zahrada Křížovy vily,
Zeyerova 344. Vstupné: dospělí 50 Kč, děti
25 Kč. Případné dotazy pište na merdova@muzeumzatec.cz nebo volejte na 728
737 667.
(rmž)

Léto s knihovnou:
červenec

Prázdninová provozní doba
platí v době
od 2. 7. do 1. 9. 2018
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3.7. Vyrábění s kamarádem
tvoření s kamarády z dílny
Kamarád-LORM, 9-15 hod.
10.7. Sportovní den
výprava za pokladem, koupaliště, 9-15 hod.
17.7. Zoopark Chomutov
výlet, 7.30-15 hod.
24.7. Botanická
zahrada Teplice
výlet, 7.30-16.30 hod.
30.-31. 7. Výprava na
divoký západ
nocování ve West Parku
Plzeň (cesta vlakem)
Akce jsou určené pro děti i dospělé, přihlášky v knihovně nebo prostřednictvím
www.mekzatec.cz.

Žatecký zpravodaj

ak vity občanů

Sladovna představuje moderní umění mladých Žatečanů
Nová výstava moderního
umění je k vidění v Galerii
Sladovna.
Zatímco v minulosti v
prvním patře galerie byla díla ze soukromé sbírky manželů Zemanových, nově
jsou tam autorská díla žateckých umělců Kryštofa Vitnera a Ivy Mottlové (na
snímku). Jejich výstava Kořeny potrvá do 20. srpna.
Na výstavě návštěvníci
uvidí videoprojekce, graﬁky a trojrozměrné objekty,
které jsou díly Kryštofa Vit-

vznikly přímo pro Žatec a
současnou výstavu. „Hledám třeba místa, která znám
z dětství a něco pro mě znamenají, kutám díry, liji do
nich sádru a vytvářím objekty. A během výstavy budu
přidávat další objekty,“ vynera, a obrazy od Ivy Mot- světlil Kryštof Vitner.
Zatímco pro něj je inspitlové.
Kryštof Vitner pochází rací město, Iva Mottlová hleze Žatce, studuje fakultu dá nápady spíše v sobě nebo
umění a designu v Ústí nad v obecným problémech.
Labem. V souvislosti s vý- „Inspirací jsou moje myšstavou se do Žatce vrací. Ně- lenky, třeba globální změny.
které trojrozměrné objekty Není to vždy úplně veselé,

to vím,“ řekla mladá výtvarnice, která v Žatci žije.
„Výstava je tvořená tak,
aby se při ní člověk zamyslel, něco cítil. Pro mne to je
návrat do Žatce, Ivča tu žije,
ukazujeme tyhle dva rozdílné póly, proto ten název Kořeny,“ dodal Kryštof Vitner,
který má za sebou řadu výstav v zahraničí i v Česku.
Většinou ale skupinových,
takže premiérově vystavuje
v rodném Žatci a poprvé má
také při výstavě víc prostoru
pro svá vlastní díla. (kas)

Exkurze žáků do
Žáci druhého stupně ZŠ Měcholupy se hlavně se sami přímo účastnili programu. žatecké teplárny

Vzdělávací show Smokeman školáky i pobavila
5. června zúčastnili edukativní show Smokeman zasahuje, která spojila témata ekologie a ochrany ovzduší. Smokeman měl takzvanou "pojízdnou kotelnu", ve které žákům prakticky ukazoval, jak správně topit
či netopit. Při pokusech jsme se dozvěděli,
jak se starat o kotel, krb, co to je inverze, jaký je rozdíl, když se pálí odpad a když materiál určený k topení.
Žáci se velmi zajímavou a zábavnou formou dověděli o energii ukryté v palivu a

Zaujala je ukázka hoření vodíku, měření teploty plamenů, měření vzniklých zplodin při
hoření suchého dřeva nebo při hoření
plastu. Zajímavou zkušenost získali i při rozdělávání ohně pomocí křesadla nebo při modelování inverze v akváriu. Cílem akce bylo, aby si žáci uvědomili, že přírodní vědy
jsou součástí našeho každodenního života.
Vzhledem k akční prezentaci není pochyb,
že si žáci odnesli domů cenné poznatky a
osobní zkušenosti.
Helena Gondeková

Desítky lidí přilákal projektový den spolku A dál?
Mladí Žatečané připravili u
Zlatého chmelu v Podměs
diskuzi o tom, jak by se
prostor mohl zkrášlit. Účastníci setkání mimo jiné navrhovali vznik bylinkové zahrádky či motokárové dráhy. Výsledky setkání představí spolek A dál? v nejbližších dnech.
Foto: (kas)

Žáci OA a SOŠZE Žatec
oboru Ekologie a životní
prostředí využili na konci
května nabídku Žatecké teplárenské, a. s., k prohlídce
provozu, který zajišťuje centrální zásobování teplem
většinu Žatce. Neméně významná je výroba elektrické
energie. Možnost praktického doplnění teoretického
učiva např. ekologie, toxikologie, odpadové hospodářství žáky velice zaujala.
Vysoce odborný a srozumitelný výklad pracovníka teplárny žáky přesvědčil o ekologickém chování společnosti. Zpětnou vazbou bylo
vypracování pracovního listu, který žáci doplnili na výbornou. Děkujeme vedení
Žatecké teplárenské i za
možnost další spolupráce.
Helena Kopalová

Správná práce se vzpomínkami pomůže třeba i s uzdravením
Regresní terapie byla tématem poslední přednášky
Městské knihovny Žatec
před letními prázdninami a
vzbudila nebývalý zájem veřejnosti.
V regresní terapii jde o řízené vzpomínání a vybavování si událostí pod vedením
terapeuta, při němž si klient
vybavuje potlačené traumatické vzpomínky z dávné minulosti a často se ve svých

vzpomínkách dostává do minulých životů. Uvědoměním si a následným zpracováním vzpomínek je možné
se vyrovnat s jejich negativními vlivy na přítomnost. Používá se například k terapii
různých druhů fóbií, úzkostí, léčení bolesti, pooperačních stavů, migrény nebo také anorexie a bulimie.
Lektorka Marie Hrdá,
která se této terapii v praxi

věnuje asi šest let, přiblížila
návštěvníkům přednášky
princip regresní terapie, její
využití i vlastní zkušenosti a
poznatky z praxe. V další
části besedy se věnovala četným dotazům posluchačů.
Velmi zajímavá přednáška
se konala v prostorách Staré
papírny 13. června .
Během letních měsíců
zve knihovna děti i dospělé
na zajímavé akce a výlety, a

to každé prázdninové úterý.
Například 3. 7. se vypravíme na společné tvoření s Kamarádem-LORM, 10.7. na
cestu za pokladem a sportem na koupaliště nebo 24.
7. na výlet do Botanické zahrady v Teplicích. Bližší informace ke všem akcím a přihlášky najdete přímo v
knihovně nebo na webových stránkách či facebooku knihovny.
(mkž)
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Letní toulání
aneb Jak se
v lese neztratit

Loutková zahrada získává oblibu, má pokračovat

Druhý ročník Loutkové zahrady proběhl v červnu v
Kapucínské zahradě za
velkého
zájmu diváků.
Regionální muzeum K.
Hned
první představení
A. Polánka v Žatci zve děti i
dospělé do Staré papírny dne, klasickou pohádku o Je(Volyňských Čechů 733) na níčkovi a Mařence, sledovazahájení výstavy Letní tou- lo asi osm desítek malých i
lání aneb Jak se v lese ne- velkých diváků.
Loutková zahrada se prvztratit, které se uskuteční
ním ročníkem konala před
12. července od 17 hodin.
rokem, kdy se divákům předVýstava seznámí s turisstavil žatecký loutkový soutickými značkami, průvodbor Jitřenka. Při druhém ročci, mapami, turistickými za- níku se Jitřenka střídala s
jímavostmi, trempskými a- pražským souborem Buchty
nekdotami a příslovími. Do- a loutky.
stanete tipy na výlety v okoTradice letního loutkolí Žatce a Loun. Dozvíte se vého festivalu by měla pohodně zajímavého a tajupl- kračovat. „Rozhodně byného ze světa přírody a mno- chom v tom rádi pokračovahé další.
li, pokud nám město zachoInteraktivní výstava potr- vá podporu, jakou jsme měli
vá do 18. srpna.
(rmž) letos, kdy jsme dostali ﬁ-

Prodej abonentek do divadla začal
Městské divadlo Žatec již zahájilo prodej abonentních
vstupenek pro všechny skupiny na příští sezóny. První činoherní představení je naplánované na 3. října. Více informací
o předprodeji na telefonním čísle 415 710 519.
(žz)

nanční příspěvek. Loni ročníku jsme dělali tři představení sami, letos jsme se podělili o čtyři představení se
známým pražským souborem Buchty a loutky. Třikrát
se hrálo pro děti, večer bylo
ještě představení pro dospělé,“ popsala Loutkovou zahradu Jindřiška Bajborová z
Divadelního spolku Jitřenka.
(kas)

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

Program kulturních a společenských akcí
Here We Go Again
28. 7. Chata na prodej
1. 8. Moulin Rouge
2. 8. Vlasy
Začátky ve 21.30 hodin.
14. - 17. července; náměstí Svobody od 22 hodin.

PROGRAM
čtvrtek:
pátek:
sobota:
neděle:

Špunti na vodě
Anděl páně 2
Bezva ženská na krku
Bajkeři

LETNÍ KINO
4. 7. Máš ji!
5. 7. Jim Knoﬂík, Lukáš
a lokomotiva Ema
6. 7. První očista
7. 7. Ant-Man a Wasp
8. 7. Dvě nevěsty a jedna
svatba
11. 7. Manžel na zkoušku
12. 7. Ant-Man a Wasp
13. 7. Hotel Transylvánie:
Příšerózní dovolená
14. 7. Úsměvy smutných
mužů
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15. 7. Muž, který zabil
Dona Quijota
18. 7. Mamma Mia! 1
19. 7. Děsivé dědictví
20. 7. Hotel Transylvánie:
Příšerózní dovolená
21. 7. Mamma Mia! 2:
Here We Go Again
22. 7. Jurský svět:
Zánik říše
25. 7. Mrakodrap
26. 7. Jurský svět:
Zánik říše
27. 7. Mamma Mia! 2:

VÝSTAVY
Muzeum K. A. Polánka
do 26. 8. Hudební nástroje
v dějinách. Výstava ze sbírky Jaromíra Růžičky.
Křížova vila
do 22. 7. Háčkované dějiny
zemí českých. Výstava postaviček z dílny Lenky Bednářové z Vraného.
Stará papírna
12.7. Letní toulání aneb jak
se v lese neztratit. Výstava o
turistických značkách, vernisáž 17.00, trvá do 18. 8.
do 21. 7. Průmysl se představuje veřejnosti
Galerie Sladovna
5. 7. Panenky, výstava starožitných panenek, do 2. 9.
do 20. 8. Kořeny, výstava

moderního umění.
do 31. 12. Žatec ve ﬁlmu
do 31. 12. Sladovnictví
OSTATNÍ
3. 7. Vražedná pole na Srí
Lance, 18.00, promítání ﬁlmu v Galerii Sladovna.
7. 7. Hopman triatlon,
11.00, start u hráze přehrady
Nechranice
8. 7. Hudební odpoledne,
Dvůr u Svatého Jakuba.
12. 7. Cesta ke kořenům,
přednáška Zdeňka Ordelta.
14. 7. COOL léto, Pivovarská zahrada - Restaurace U
Orloje.
21. 7. Žatecké sochání III.,
13.00, výtvarná dílna v zahradě Křížovy vily.
22. 7. Poslední sny, 14.00,
promítání ﬁlmu v Galerii
Sladovna.
28. 7. COOL léto, Pivovarská zahrada - Restaurace U
Orloje.

nabídka občanům
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G-Titán Vojta Drda se stal v Praze mistrem republiky!
Mistrovství ČR v kickboxu proběhlo v červnu v Radotínské sportovní hale v Praze. Za žatecký G-Titán nastoupili Vojta Drda, Míra Svoboda, Ondra Štrunc, Erik
Greisiger, Tomáš Toferner a Sam Šnokhaus.
Vojta Drda nastoupil v pl- ním kole proti němu nastounokontaktní juniorské kate- pil zkušený borec z Liberce
gorii. V prvním zápase s ním Tomáš Cyprian. Když viděl
bojoval Tobiáš Vitoch z coach Honza Greisiger, jak
TCB Gym Praha, kterého se nevyrovnaný zápas vyvíVojta jednoznačně vybodo- jí, tak ho ukončil vhozením
val a postoupil do ﬁnále. ručníku do ringu, aby předeTam se proti němu probojo- šel Tomášovu zranění.
val Josef Vodák s KBC KrásŠtěstí neměl ani zkušený
ná Lípa, kterého Vojta opět G-Titán Míra Svoboda, kterozdrtil 3:0 na body a stal se rý nastoupil hned po příjezMistrem ČR (na snímku).
du do prvního zápasu turnaZápasnický nováček To- je proti Martinu Pálovi z Limáš Toferner nastoupil te- berce. A i když do zápasu dal
prve do svého třetího zápa- vše, tak to bohužel na výhru
su, ale los mu nepřál - v prv- a další postup nestačilo.

Dospělí tenisté se
loučí s první divizí

ském boxu. Honza a Hany
Greisigerovi, kteří zápas
koučovali, raději zápas
ukončili, takže Ondra skončil na pěkném třetím místě v
mužském plnokontaktu ČR.
Kousek od medaile skončil nováček Sam Šnokhaus,
v prvním zápase. Naopa
Erik Greisiger v kategorii
lightcontakt v mladších žácích -47kg porazil ve velice
V mužské kategorii low- těžkém a vyrovnaném zápakick -67 kg vybodoval 18le- se Jana Krpeše z Lovosic a
tý Ondra Štrunc ve velmi postoupil do ﬁnále. Tam na
pěkném zápase Daniela Nip- něj čekal mistr světa Sebasla z BFC Liberec, postoupil tien Macháček, se kterým
do semiﬁnále. Proti němu na- Erik prohrál, ale i tak získal
stoupil Filip Hučín z Hradce již potřetí za sebou pěkné
Králové, mistr světa v thaj- stříbro.
Jan Greisiger

Mladí stolní tenisté sedmí na Mistrovství ČR
Mistrovství ČR družstev ve stolním tenisu v kategorii starších žáků
proběhlo v sobotu 2. června v ostravské sportovní hale. Mezi šestnáctku
nejlepších oddílů ČR se kvaliﬁkovalo i družstvo Severu Žatec. Trio žateckých mladých stolních tenistů
Aleš Brandtl, Filip Keller, Matěj Kadlec (na snímku zleva) v Ostravě mile
překvapilo. V prvním kole porazilo
favorizovaný celek Přerova 3:1 a probojovalo se do čtvrtﬁnálové části přeboru. Zde v rozhodujícím utkání o
sedmé místo v dramatickém utkání
Žatečtí porazili Prachatice 3:2 a potvrdili tak, že patří do republikové
špičky v této kategorii.
(js)

Posledním zápasem sezóny dospělých tenistů Žatce
byl domácí zápas proti Teplicím, v němž podlehli 1:8.
Tým za celý rok nevyhrál jediný zápas a vrací se
do druhé divize i proto, že
družstvo nemá ženy, což musí do příští sezóny vyřešit.
Poděkování za bojovné
výkony zaslouží všichni:
Kryštof Jánošík, Marek
Koutník, Roman Dvořák, Jiří Karas, Libor Haišman,
Jan Hanel, Martin Rehák a
Marcel Šupol.
(tkž)

Žatečtí plavci ukazují před mistrovstvím republiky skvělou formu
Na krajských přeborech
starších plavců ve Vansdorfu nejvíce medailí tradičně
lovila Lenka Bešíková, která se na stupně vítězů dostala hned 5x! Ziskem 2 zlatých na 100Z a 200Z, kdy vylepšila osobní rekord, se řadí mezi velké favoritky pře
Mistrovstvím ČR v Plzni.
Nejlepších výsledků z našeho oddílu dosáhla nová naděje žateckého plavání Agáta Povová, která získala 3x
první místo, a to na 100 a

200Z a 100PZ! Do Plzně pojede také Jakub Kroulík, který předvedl parádní výkony
na 100PZ, 100P a 200Z, kde
získal pokaždé stříbrnou medaili! Třetí místo přidal na
50VZ. Z dalších plavců zazářil Jan Lím (2. místo na 100
a 200P), Johanka Rábová,
Michal Provazník (3. na 100P) a Jan Mráz (2. na 100PZ),
zlepšila se také Simona Halvátová (4. na 200Z).
Mladší závodníci plavali
v Litvínově, ze žateckého

oddílu uspěla hlavně Vanesa
Diepoldová, která vyplavala senzačně 2. místo na 400 a
3. místo na 200 m kraul. Velkou radost udělala Kateřina
Paymová ziskem bronzové
medaile na 100Z, dále Jitka
Kašová a Irena Daňová,
když doplavaly čtvrté.
Finále v Pardubicích
Při českém plaveckém
poháru v Pardubicích, který
byl nominačním závodem
na ME do Glasgow, se dařilo Filipu Machovi, který se

dvakrát probojoval mezi nejlepší 16 plavců. Z děvčat nejlépe uspěla Lucie Svěcená,
která vlivem absence z důvodů přípravy na maturitu podstatnou část sezóny vynechala. Vyplavala hned dvě ﬁnále na 100 a 200 m znak, na
stovce obsadila skvělé 5.
místo. Příjemně překvapila
také mladičká Lenka Bešíková, která vyplavala dvě ﬁnále na 100Z a 50 volný způsob. Děkujeme za vzornou
reprezentaci! Jiří Karas
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