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Minulost, současnost i budoucnost se prolínala při oslavách 170 let žateckého divadla.
Dokládá to i snímek z výstavy: Monika Merdová a Eva Pe richová ze spolku A dál? v historických kostýmech vyprávěly o minulos , architekt Ondřej Tuček popisoval plány na budoucí rekonstrukci divadla. Více o oslavách na straně 2.
Foto: Tomáš Kassal

7 Koupaliště mají letos víc hlídat strážníci

13

16

Doplnit koupaliště o další
bazén, který by byl pro děti od 5 do 12 let, plánuje na
příští rok město Žatec. Už
letošní léto ale může přinést několik novinek pro
návštěvníky.
V úvahu připadají třeba
další lehátka nebo slunečníky zabudované přímo v travnaté ploše. „Všechny tyto
změny ale musíme připravovat s rozmyslem a komplexně. Pokud se bude dělat
nový dětský bazén, pak to
bude v místech, kde je nyní
trávník vedle zážitkového
bazénu. A to znamená, že se
plocha pro odpočinek návštěvníků bude posouvat –
nemůžeme tam tedy plánovat pevné slunečníky,“ vysvětlil Andrej Grežo, jedna-

tebním terminálům i kartou,
tel technické správy města.
K plánům na letošní sezó- v areálu je wi-ﬁ připojení k
nu patří také přítomnost hlíd- internetu nebo možnost zaky městské policie přímo v půjčení knihy.
Nyní už se také připravuareálu koupaliště. „Šlo by o
stálou přítomnost strážníka, je smlouva s novým provoale ne pořád, nýbrž jen v ex- zovatelem občerstvení, kteponovaných časech a dnech, rá bude platit na tři roky.
kdy budou vysoké teploty a „Chceme, aby v případech,
nejvíc návštěvníků,“ řekla kdy je na koupališti více než
starostka Žatce Zdeňka Ha- 500 návštěvníků, byl otevřený i druhý stámousová.
Základní služ- Osvěžení nabízí
nek s občerstveby letního kou- koupaliště během ním. Kvůli tomu
paliště v Žatci se dopoledne za
si provozovatel
nemění. Zůstává výhodnou cenu
musí pořídit více
celodenní vstupvybavení a tříletá
né pro dospělésmlouva mu dává
ho 60 Kč a pro rovětší záruku, že se
dinu 150 Kč, otemu tato investice
vírací doba denvyplatí,“ vysvětně od 9 do 21 hodin. Vstup- lila Zdeňka Hamousová.
Tomáš Kassal
né je možné platit díky pla-

20 Kč
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Úprava památníku
malínským obětem
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Úspěšní Žatečané při oslavách 170 let divadla

Celodenním programem a
poté slavnostním večerem
odstartovaly po Velikonocích oslavy 170 let divadla.
V rámci slavnostního večera se na jevišti jednoho z
nejstarších kamenných divadel v Česku představili
úspěšní Žatečané.
Žatecký rodák Radek Jirgl celý večer moderoval a vítal na jevišti další Žatečany,
již se prosadili ve svých oboLeaderFest v Žatci
rech na celorepublikové, ale
Významnou akci Lea- třeba i světové úrovni. To je
derFest, jíž se zúčastní něko- případ klavírního virtuosa Jilik set hostů z Česka i zahra- řího Pazoura (horní sníničí, bude 22. až 24. května mek), který při svém hudebhostit Žatec. Program pro ním vystoupení zohlednil i
účastníky bude tvořit konfe- blížící se vystoupení v USA.
Ke gratulantům k výročí
rence a výměna zkušeností
o možnostech, jak rozvíjet divadla patřili úspěšný žavenkov, nebo poznávání o- tecký spisovatel Aleš Stroukolí. Organizátory setkání kal, který už vydal tucet knijsou Místní akční skupina h; úspěšný zpěvák Petr KotVladař a město Žatec. (red) vald (uprostřed), který začíNovou podobu by během příštích týdnů měl získat památník obětem Českého Malína před městským
hřbitovem. Úprava okolních ploch, včetně vysázení
nové zeleně a položení nové
dlažby v místě pro pokládání věnců, má stát 900 tisíc
korun. Žatec požádal o příspěvek 200 tisíc korun z Fondu Ústeckého kraje.
(žz)

nal v dechovém souboru
umělecké školy; úspěšný
producent a šéf internetové
televize Mall TV Lukáš Záhoř (dole). Vedle nich vystoupily také Žatecký příle-

žitostní sbor a soubor The
Little Bit Band ZUŠ Žatec.
Slavnostní den zpestřila i
řada dalších zajímavostí – videomapping rozhýbal slavnou malovanou oponu Oskara Brázdy, návštěvníci si
mohli odnést speciální vydání Žateckého zpravodaje nebo koupit knihu o historii divadla. Nechyběla ani výstava dokumentů či plánů na rekonstrukci divadla.
Oslavy 170. výročí založení divadla v Žatci pokračovaly v pátek rockovou
operou Dark Side of the Moon, v sobotu Slavnostním
koncertem s díly B. Smetany a A. Dvořáka, v pondělí
ochotnickým představením
Maryša. Symbolickou tečku
za oslavami bude za měsíc
open air opera Libuše v letním amﬁteátru s Evou Urbanovou v hlavní roli. (kas)

Zastupitelstvo

Začíná Čtenářský klub pro předškoláky

Nejbližší jednání zastupitelstva města se koná 30.
května od 17.30 hodin v
zasedací síni radnice. (red)

Městská knihovna Žatec navázala spolupráci s mateřskými školami a nabídla jim doplnění jejich vzdělávacího programu na podporu budoucího čtenářství formou Čtenářského klubu.
Hlavním záměrem klubu je zvýšit povědomí o možnostech, které knihy nabízejí.
Hravou a nenásilnou formou se děti naučí
orientovat v knihovně a zároveň pracovat s
knihami. Každá lekce se bude týkat jedné

Mimořádný
úřední den
Sobota 4. května,
8.00 až 12.00

vybrané knihy, kterou si v knihovně s dětmi
přečteme, doplníme ukázkami, hrami a výtvarnou činností. Součástí lekce bude i práce s interaktivní tabulí.
V případě zájmu o účast v Čtenářském
klubu kontaktujte knihovnu prostřednictvím telefonního (415243243) nebo emailového spojení (akce@mekzatec.cz), kde získáte i bližší informace. Více informací na
www.mekzatec.cz.
(mkž)

Prostory základní školy na Jihu využívají i školky ze sousedství
Užší spolupráci s mateřskými školami v blízkém sousedství rozvíjí v posledních týdnech Základní škola Jižní.
MŠ Alergo projevila zájem o využívání školního bazénu, děti z MŠ Otakara
Březiny už od února využívají jednou
týdně velkou školní tělocvičnu.
Užší vzájemné kontakty základní
školy a mateřských škol z Jihu jsou výhodné pro všechny strany – pro školu,
školky i samotné děti. „Důvodem je navázání bližší spolupráce a získání potenciálních žáků,“ vysvětlil ředitel ZŠ
Jižní Martin Hnízdil. Uvědomuje si, že
právě z nejbližších MŠ by měla škola
získávat své budoucí žáky. Předškoláci tak už při současných návštěvách poznávají prostředí školy, kam budou třeba už na podzim chodit.
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Velká spokojenost panuje se spoluprací v MŠ Otakara Březiny. „V naší
mateřské škole se snažíme o rozvoj dětí ve všech oblastech, jde o řečové dovednosti, hudební, výtvarné ale i o dovednosti pohybové. Proto jsme rádi, že
můžeme využívat tělocvičnu 5. ZŠ, za
což vděčíme panu řediteli,“ ocenila
vstřícnost ředitelka MŠ O. Březiny
Ludmila Jurášová.
Děti ze školky totiž mohou využí-

vat jak prostornou tělocvičnu, která v
jejich areálu není, tak některé sportovní pomůcky a nářadí ve škole. Hravou
formou si osvojují vztah ke sportu, díky tělocvičně mají místo na hry s míčem, běhání i zkoušení kolektivních
her, jako je třeba ﬂorbal. Samotné děti
se do tělocvičny těší a netají zklamání,
když kvůli jinému programu odpadne.
Pro MŠ Otakara Březiny jsou návštěvy tělocvičny důležité i proto, že
se zapojila do dvou sportovních projektů – jeden pořádá Fotbalová asociace ČR, druhý Česká obec sokolská. Přirozený vztah dětí k pohybu a sportu je
pro školku jednou z priorit. Mateřská
školka se snaží rozvíjet i další schopnosti dětí, proto už několik let spolupracuje s Mensou ČR. Tomáš Kassal
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Galerie chystá koncerty a přednášky i výstavu Sladovnictví
Renesanční sladovna není
jen vzácnou památkou,
která se proměnila v galerii. V poslední době nabízí
mnohem bohatší kulturní
program, který se zaměřuje jak na výtvarné, tak i
na další druhy umění.
Velkou zásluhu na tom
má Štěpánka Kee, hlavní organizátorka akcí. „Chceme
galerii zpřístupnit všem generacím a lákat je na různá
témata, zábavu, kulturu a zážitky,“ vysvětlila ambice
Štěpánka Kee (na snímku).
K novinkám bude patřit brzy také ucelená stálá výstava o sladovnictví, která zdůrazní původní účel renesančního objektu.
Kdy zahájíte výstavu o
sladovnictví a co všechno
bude ukazovat?
Výstava by měla být zahájena 21. května. Chceme
veřejnosti přiblížit proces
od zpracování ječmene až
po vytvoření sladu co nejautentičtěji tak, jak kdysi ve
sladovně probíhal. Prakticky vylepšíme prostory galerie starožitnými předměty,
sladovnickým náčiním a velkoformátovými fotograﬁemi, které návštěvníkům více
přiblíží proces zpracování
zrna. A protože je sladovna
zároveň uměleckou galerií,
oslovili jsme žateckou malířku Ivu Mottlovou, která
pro nás momentálně maluje
obraz, kde bude zachycen
děj z naší sladovny - humno
se sladovníkem. Krom přiblížení procesu výroby sladu čekají na návštěvníky další zajímavosti o sladu a interaktivní prvky.
Jak dlouho se výstava
připravovala a kdo se na
ní podílel?
Nápad, že bychom mohli
nějak vylepšit stávající výstavu Sladovnictví, mám hlavě již rok, ale aktivní přípravy začaly zhruba v únoru letošního roku. Vše konzultuji
s vedením Chrámu chmele a
piva, tedy s ředitelem On-

akcí. Nicméně jsme rádi i za
současný, mírně rostoucí počet návštěvníků a věříme, že
se s rozvojem zlepší i čísla.
Větší úspěch mají koncerty
nebo akce spojené se seberozvojem. Výstavy lákají
spíše jen při vernisážích. Velký dík patří společnosti Sittardia, která pro nás zdarma
vytváří graﬁcké návrhy plakátů na všechny akce a tím
nám pomáhá s propagací.
Už jste zmínila, že v Gadřejem Baštýřem a vedouKterá výstava či akce v
cím turistického provozu lerii Sladovna pořádáte i poslední době byla nejúKarlem Havelkou. S detail- koncerty, promítání ﬁl- spěšnější?
nějšími otázkami na sladov- mů... Proč jste s nimi přiNejvětší počet návštěvnictví a postup výroby sladu šli?
níků byl na promítání ﬁlmu
Hlavním důvodem bylo Bufo Alvarius, na který přiv 16. století jsem se obrátila
na Milana Starce z černo- zviditelnění galerie pro Žate- jelo mnoho lidí i z okolních
čany. Dalším neméně pod- měst, meditační koncert tikosteleckého pivovaru.
Jaké další aktuální vý- statným důvodem je obsah betských mís a workshop
stavy Galerie Sladovna na- nabízeného, např. díky plat- #prsakoule, pořádaný týbízí nebo nabídne v nej- formě Promítej i Ty! Z ní vy- mem studentek lékařské fabližší době?
bíráme dokumentární ﬁlmy, kulty.
V galerii momentálně předáváme lidem informace
Jaké další plány a nápaprobíhá první ročník multi- o celosvětových problé- dy máte v galerii?
žánrového festivalu Art and mech týkajících se ekologie,
V současné době většinu
Music Spring Gallery. Jedná životního stylu, porušování času věnujeme akci Art and
se o cyklus čtyř sobot, z če- lidských práv a podobně. Music Spring Gallery a příhož každá je tématicky za- Chceme galerii zpřístupnit pravám na výstavu Sladovměřená na určitý umělecký všem generacím a lákat je na nictví. Rádi bychom se zanebo jinak ducha rozvíjející různá témata, zábavu, kultu- měřili na uskutečnění Atelisměr. Návštěvníci v jeden ru a zážitky.
éru pro mladé umělce, který
den mohou navštívit zahájeJaký je o tyto akce zá- by byl jakousi nadstavbou k
ní nové výstavy, promítání jem ze strany veřejnosti? výstavě Tvořím s neObyčejﬁlmu, seminář nebo work- Fungují tak, že zvyšují zá- nou tužkou. O prázdninách
shop a koncert. Akce začíná jem o sladovnu?
bychom chtěli využít pro
vždy v 10 a končí ve 22 hoNávštěvnost není ještě ta- Land Art výstavu Klášterní
din. V rámci tohoto jarního ková, jakou bychom si před- zahradu, uvidíme, jak se vše
minifestivalu v sobotu 25. stavovali. Možná je to však vydaří. Do budoucna překvětna chystáme seminář a celkový problém v Žatci, mýšlíme o restartu výstavy
vystoupení Slam Poetry, dal- který řeší i jiní provozovate- či expozice Žatec ve ﬁlmu.
ší výstavu, to celé v režii ža- lé uměleckých či kulturních
Tomáš Kassal
teckého Kryštofa Vitnera a
spřízněných umělců. Dále Téma
nás ještě ve sladovně navštíví mnoha směry nadaná Galerie Sladovna
umělkyně Vladivojna La Renesanční sladovna vznikla v roce 1574 a patří k symboChia, které bude patřit sobo- lům žateckého pivovarnictví. Sladovnou byla dvě stě let,
později sloužila i jako městská sýpka.
ta 15. června.
V galerii je zároveň k vi- V 19. stole byla přestavěna na obytný dům, k němu pak
dění stálá interaktivní výsta- patřila výrobna laků a barev.
va Tvořím s NeObyčejnou V roce 1953 připadl dům státu, ale chátral, památce hrozitužkou a výstava Žatec ve ﬁl- la i demolice. Město Žatec jej získalo do majetku v roce
mu. Na léto bychom rádi při1991 a nejprve jej zkoušelo prodat, ale neúspěšně.
pravili něco pro děti a na
Nakonec
se stala renesanční sladovna součás dotačního
podzim plánujeme výstavu
projektu
Chrámu
chmele a piva a došlo k její kompletní reTomáše Záborce - Dřevokonstrukci.
malby.
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Studenti poznávali
tradice Holandska
Studenti Obchodní akademie a Střední odborné školy zemědělské a ekologické
se zúčastnili v dubnu zájezdu do Holandska.
„Možnost vycestovat se
školou do zahraničí, poznat
odlišnou kulturu, památky a
lidi, je cennou zkušeností.
Jsme rádi, že ji naše škola nabízí. Jsem přesvědčen, že
cestování může pomoci nasměrovat život mladých lidí
a úspěšně nastartovat jejich
kariéru,“ tvrdí ředitel školy
Jiří Karas
V doprovodu vyučujících J. Kalivodové a L. Peškové jelo 53 studentů směrem do útočiště J. A. Komenského Naardenu. Dál viděli Amsterdam a řeku Amstel, Delft nebo hráz Afsluitdijk.
(jk)

Žatecký zpravodaj

Unikátní muzeum ukazuje historické počítače
Malé muzeum počítačů,
jež ukazuje historickou výpočetní techniku ze 70. a
80. let, vzniklo u restaurace U Zlatého beránka na
Hošťálkově náměstí.
Některé vystavené modely není možné vidět jinde v
Evropě. Muzeum je úplnou
novinkou, která si klade za
cíl přilákat více návštěvníků
na Hošťálkovo náměstí i do
samotné restaurace.
Retro Computer, jak se
oﬁciálně nazývá nová expozice historické výpočetní
techniky, tvoří část soukromé sbírky Pavla Jambora,
kterého technika přitahovala od mládí. Kvůli tomu chodil do Svazarmu, věnoval se
elektrotechnice jako koníčku, poté pracoval jako programátor a od roku 1992 v

oboru počítačů podniká.
„Můj první počítač byl Commodore, proto jsem později
chtěl mít sbírku všech jeho
modelů,“ vyprávěl při otevření expozice P. Jambor.
V muzeu jsou všechny
modely značky Commodore, slavné Atari, Sharp, Robotron, ale nechybní ani
atraktivní modely, jako tře-

ba český počítač IQ 151. V
nabídce je i možnost zahrát
si dobové počítačové hry.
Součástí nabídky pro návštěvníky je také Jedová chýše, upravené dvoupatrové
podzemí, které zasahuje i
pod sousední budovu. I podzemí, tak trochu strašidelné,
si klade za cíl oživit centrum
Žatce.
(kas)

Bezplatná právní pomoc seniorům

Renovace požárního přívěsu

Je vám více než 50 let? Uzavřeli jste nevýhodnou
smlouvu a nevíte, jak se jí zbavit? Trápí vás vaše dluhy? Bojíte se, že vám kvůli dluhům vašich blízkých exekutor vybílí byt? Nemáte prostředky na komerční právní pomoc?
Nabízíme právní poradenství vedené advokátem, který
jednorázově navštíví Žatec s tzv. mobilní poradnou 5. června 2019. S jednoduššími dotazy se obracejte na on-line poradnu na www.iure.org. Ve složitějších případech kontaktujte tel. 776 703 170 a objednejte se do „mobilní poradny“.
Mobilní poradnu naleznete 5. 6. na Městském úřadě v
Žatci, odbor sociálních věcí, Obránců míru 295, 1. patro, č.
dveří 104. Podrobnější informace tel. 415 736 409. (red)

předmětem přestavby podvozku u výrobce přívěsných
vozíků. Přívěs je moderně
koncipovaný a opatřen stavitelnou ojí s možností výměny vlečného segmentu.
Symbolem snad každého
Projekt by nebyl možný
požárního sboru byla a je po- bez ﬁnanční podpory města
žární stříkačka umístěná v Žatec, za což mu patří velký
jednoosém přívěsu, které se dík, zejména pak panu mísslangově přezdívá „pekár- tostarostovi Jaroslavu Špična“. Právě tento přívěs byl kovi.
Petr Šutera

Město Žatec ve spolupráci s Vojenskou posádkou
Žatec Vás zvou u příležitosti 74. výročí osvobození
Československa od fašismu na slavnostní pietní akt,
30
který se uskuteční dne 8. 5. 2019 v 10. hod.
u památníku na městském hřbitově v Žatci.

Chrám chmele a piva

Program:
15
10. – setkání účastníků pietního aktu
30
10. – položení věnců k památníku (městský hřbitov)
35
10. – projevy
45
10. – státní hymna
10.55 – přesun účastníků autobusem na Kruhové náměstí
11.05 – položení věnců k památníku (Kruhové náměstí)
10
11. – vystoupení starostky města
20
11. – ukončení pietního aktu státní hymnou
11.25 – rozvoz účastníků pietního aktu (dle požadavku).
4

Dětský den
1. června 2019
kejklíř

taneční skotačení
atrakce
soutěže pro děti

historické tance

Žatecký zpravodaj

inzerce/životní událos

Oznámení
● Setkání Kvasilováků, jejich potomků a přátel se bude konat v Liběšicích u Žatce v sobotu 8. června 2019.
Sraz u pomníku ve 12 hodin.
Po pietním aktu se přesuneme do restaurace. Na občerstvení a organizační výdaje
bude vybírán poplatek 180
Kč. Přihlaste se co nejdříve:
Anna Hlaváčková Žatec,
mobil 604 348 759, Zdeňka
Hlaváčková Liběšice, tel.
415 725 157, mobil 734 708
549. Volejte po 19. hodině.
Srdečně zveme.
Organizační výbor

Rozloučení
Zesnulí 26. 3. až 20. 4.2019
Jiří Trehšl
51
Věra Bambousová
93
Ing. Vlad. Hudcovský 58
Herbert Ledwinka
83
Marie Marková
86
Jarmila Nováková
92
Jana Humlová
88
Václav Malý
60
Roman Jankovský
76

Emil Schubert
Marcela Krupková
Dagmar Růtová
Josef Krejčí
Emílie Pláničková
Jaroslav Trčálek
Anna Jurečková
Josef Kochan
Zbyněk Šimčík
Miroslava Kropáčková
Jaroslava Mrásková
Helena Sobotková
Libuše Pichertová
Zděnka Smolková
Jindřiška Barešová
Ing. Petr Zeman
Jaroslava Zdráhalová
MVDr. Josef Zámečník

80
78
63
68
67
71
95
71
52
77
88
78
83
76
70
74
89
74

Blahopřání
● Dne 19. května oslaví dlouholetý pedagog SZTŠ, Ing.
Vlastimil Vonka 90té narozeniny. Hodně zdraví, štěstí, spokojenosti do příštích let přejí dcera, syn, vnoučata, pravnoučata.

Vzpomínka
● Dne 27. dubna 2019 to bylo
pět let, co nás
navždy opustila mamuška Irena Braunová.
Všem, kteří tichou vzpomínkou nebo zapálenou svíčkou uctí její památku, děkujeme. Irenka,
Dášenka a celá rodina.

● Agnesa a Pavel Richterovi (na snímku s vnoučaty) oslavili
v dubnu svou zlatou svatbu. Obě jejich děti se narodily v Žatci, kde také manželé půlstoletí společného života strávili, i
když svou svatbu měli v květnu 1969 v Borském Mikuláši.
Srdečně blahopřejeme!

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

ELEKTRIKÁŘ – MĚŘENÍ A REGULACE

PROVOZNÍ ZÁMEČNÍK/TOPENÁŘ

Požadujeme:

Nabízíme:

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

● vzdělání vyučen/US
● 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)

- 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 118 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

(dle praxe a odborných znalostí)

● další beneﬁty
dle kolektivní smlouvy

● další beneﬁty
dle kolektivní smlouvy

Výhodou:
● svářečský průkaz
● topičský průkaz III. tř.
● řidičský průkaz sk. B
● pečlivost, důslednost,
logické myšlení
● ﬂexibila

- 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 118 Kč
● pracoviště Žatec
● nástup dle dohody

Zájemci / zájemkyně doručí životopis
v českém jazyce na adresu uvedenou výše.
Bližší informace podá p. Miroslav Legutko,
mob. 727 819 710
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Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením
Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho
orgánu nebo je ve vašem okolí fungující spolek? Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit.
Občanská sdružení po- kontrolní komise apod.).
dle zákona o sdružování ob- Kromě toho je spolek také
čanů jsou od 1. ledna 2014 povinen zakládat některé důpovažována za spolky podle ležité dokumenty do sbírky
nového občanského zákoní- listin rejstříku. Jde zejména
ku. Evidence občanských o aktuální znění stanov, rozsdružení dříve vedená Mi- hodnutí o volbě člena statunisterstvem vnitra byla na- tárního orgánu (např. předhrazena na internetu dostup- sedy nebo člena výboru).
Smyslem vedení rejstříným spolkovým rejstříkem
vedeným rejstříkovými, ku je ulehčit jednání a činnost spolku a zpřístupnit vekrajskými soudy.
Do rejstříku se o spolku řejnosti i členům důležité inpovinně zapisují zejména je- formace. Spolek odpovídá
ho název, sídlo, předmět čin- za to, že jsou údaje a listiny
nosti a údaje o členech orgá- ve spolkovém rejstříku aktunů spolku (tj. předsedovi, ální a úplné.
Zda jsou údaje náležitě
členech výboru, členech

zapsány v rejstříku, lze snadno ověřit na internetu: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik.
Ke změně nebo doplnění
údajů ve spolkovém rejstříku je třeba podat návrh na zápis, který se podává na tzv.
inteligentním formuláři, který je třeba vyplnit elektronicky na internetu. K návrhu
je třeba přiložit zákonem stanovené přílohy např. stanovy, rozhodnutí o volbě statutárního orgánu. Návrh, tj. vyplněný formulář s příloha-

mi, se podává k příslušnému
rejstříkovému tj. krajskému
soudu (k městskému soudu
v Praze spolky se sídlem v
Praze a středočeském kraji)
podle sídla spolku. Návrh
lze podat elektronicky, nebo
i v listinné formě (vytištěný
formulář je třeba podepsat a
podpis nechat ověřit). Návrh není zpoplatněn.
Podrobnější informace
naleznete na webových
stránkách Ministerstva spravedlnosti a Portálu veřejné
správy.
(mvcr)

Středisko nabízí bezplatně
energetické rady i pro domácnosti

Bezplatné rady a konzultace související s energetikou
nabízí v Chomutově Energetické konzultační a informační
středisko (EKIS). Poradenství zdarma mohou využít i občané
ze Žatce a okolí. EKIS sídlí v Přísečnické ulici 3007 a otePříští číslo Žateckého zpravodaje vyjde 6. června.
vřené
je vždy v pondělí a ve středu od 13 do 17 hodin.
Příjem inzerce končí 30. května. Kontakt: Příspěvky lze
Schůzku si lze také domluvit prostřednictvím e-mailu
předávat osobně každé úterý od 9 do 11 hodin v infocentru
ekis@auxilien.cz nebo poslat dotaz elektronicky přes weboradnice nebo na e-mail: zpravodaj@mesto-zatec.cz.
vou adresu www.auxilien.cz/ekis/. Středisko může využít
Odběrná místa: Městský úřad, knihovna, Domov pro seni- každý, kdo hledá radu v energetice, tedy od změny dodavaory, poliklinika, Restaurace U Orloje, Galerie Sladovna, tele elektřiny přes zateplení budov až po instalaci solárních
Kauﬂand, samoobsluhy nám. Poperinge, JIP (Pražská, Pod- panelů na rodinný dům.
městí), Norma, Lékárna Na náměstí, Cukrárna Obr. míru, diBezplatné poradenství funguje díky podpoře Ministervadlo, aut. nádraží, vl. nádraží, zahradnictví Cinke.
stva průmyslu a obchodu, využilo je i město Žatec. (red)

Právní poradna: Vydědění
podle zákona udělat z několika důvodů
(neposkytnutí potřebné pomoci v nouDotaz: Mám syna, který prohrál zi, neprojevuje o zůstavitele patřičný
všechen svůj majetek na automa- zájem nebo proti němu nebo jeho roditech. Sice se snaží se svojí závislostí ně spáchal trestný čin, nebo vede trvabojovat, ale stejně mu dluhy rostou a le nezřízený život).
není schopen je hradit. Vím, že jako
Klasické vydědění ve vašem přípasyn je můj dědic, který musí dostat dě ovšem nebude příliš vhodné, protoalespoň část dědictví, a bojím se, že že zde platí, že se vztahuje na celou rotak můj majetek, na který jsme s dovou větev, tedy spolu se synem bysmanželem dřeli celý život, skončí u te vydědili i jeho děti a vaše vnuky (ponějakých exekutorů. Neradi by- kud syn nezemře před vámi), což nechom ale o peníze připravili jeho dě- chcete. Pro takové případy je asi nejti a naše vnoučata. Kromě syna má- lepším řešením postupovat podle ustame ještě dceru, která má také dvě dě- novení § 1647 občanského zákoníku,
které umožňuje vydědění s tím, že je
ti. S ní žádné problémy nemáme.
majetek odkázán dětem vyděděného.
Odpověď: Podobné případy jsou Důvodem má být pak to, že je zde obavelmi citlivé a je určitě dobré pro va, že na jeho potomky nezbude povšechny, když svoji pozůstalost začne- vinný díl z dědictví.
Pokud jde o to, jak v dané věci pote řešit včas. Ideálním řešením v takostupovat,
tak nejlepším způsobem sevém případě je sepsání závěti v kombinaci s listinou o vydědění. Pokud ne- psání závěti a listiny o vydědění je nochcete, aby některé z vašich dětí bylo tářský zápis. Na rozdíl od ručně sepsadědicem, je nezbytné je vydědit. To lze né a podepsané závěti (což je také plat-

Advokát radí

66

ná forma) zde máte jistotu, že po vaší
smrti bude v souladu s těmito listinami
postupováno. Uloží se totiž do rejstříku závětí a listin o vydědění, kam se
pak notář, který bude jako soudní komisař po vaší smrti zjišťovat existenci
těchto listin, dozajista podívá. Jak z
názvu vyplývá, tak zápis sepíše notář,
který také obvykle zdarma dá základní
rady ohledně obsahu závěti i listiny o
vydědění.
Bude vás to sice stát několik tisíc
korun, nicméně zejména pokud je ve
hře větší majetek, tak to určitě stojí za
to a bude to velmi pravděpodobně jak
v prospěch vašich vnuků, tak nakonec
možná bude rád i váš syn, že není rodinný majetek utopen v jeho dluzích.
Rubriku připravuje
Mgr. Jan Vobořil, Ph.D., advokát
Právní poradna Iuridicum Remedium, z. s. pro seniory v problematice dluhů a exekucí a nájmů. U Výstaviště
138,3, Praha 7, tel: 776 703 170
Online poradna na www.iure.org

volby

Žatecký zpravodaj

Starostka města Žatce podle § 32 odst. 2, zákona č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:
1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční v pátek 24. května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v
sobotu 25. května 2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb je v městě Žatci 18 okrsků.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě
státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a státní občanství
prokážou občané České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem České republiky. Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže po příchodu do volební
místnosti svou totožnost a občanství jiného státu. Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady,
nebude mu hlasování umožněno. Náhradní doklad (doklad vydaný při ztrátě nebo odcizení) není průkazem prokázání
totožnosti a státního občanství.
4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V průběhu konání
voleb může volič požádat o vydání hlasovacích lístků i ve volební místnosti.
Upozorňujeme na změnu sídla volebního okrsku č. 3 - nově Domov pro seniory Žatec, Lva Tolstého 1748, Žatec
K Perči

Jiřího Wolkera

Bratří Čapků
Husova
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kultura
ak vity občanů/volby

O čaji, bylinkách, čokoládách a půstech
Čaji, bylinkám, čokoládě
a také půstu se věnovala
dubnová přednáška pro
veřejnost v Městské knihovně Žatec.
Pohovořil o nich teatender, importér čajů a bylin a
certiﬁkovaný školitel a komisař CBA Zdeněk Nepustil. Žateckým posluchačům
se nepředstavil poprvé a také tentokrát byla jeho přednáška spojena s degustací.
Ve svém výkladu se věnoval
zdravé výživě, kterou by měly tvořit základní přirozené

a zároveň měli možnost je
ochutnat.
Další část přednášky byla věnována půstu, což je vědomá (řízená) forma hladovění za účelem celkové regenerace organismu, zlepšení
zdraví a léčby řady chorob.
kvalitní potraviny a stříd- Lektor pohovořil o tradičmost, pitnému režimu, je- ním úplném půstu a také o
hož základem je čistá voda, lehčí variantě – přerušovaa zejména čajům – jejich dru- ném půstu. Popsal i vlastní
hům, pěstování, přípravě a zkušenosti. Vrcholem zajíúčinkům na lidské zdraví. mavého odpoledne byla oNávštěvníci viděli přípravu chutnávka čokolád, např. se
(mkž)
několika druhů čajů a bylin zeleným čajem.

Stlučte si své
vlastní máslíčko
Regionální muzeum K.
A. Polánka v Žatci zve do
Křížovy vily na doprovodné
akce k probíhající výstavě
Je libo kousek máslíčka?
Ve dnech 23. - 24. května
od 9 do 17 hodin si může každý příchozí vyzkoušet výrobu (stloukání) másla a 5. - 6.
června od 9 do 17 hodin bude akce rozšířena ještě o
ukázky, jak taková formička
vzniká. Školní třídy nechť
se hlásí v předstihu na tel.
774 192 414.
(rmž)

Rovnost žen na trhu práce - kurzy pro stovku účastnic
V lounském regionu probíhal od 1.
dubna 2017 do 31. března 2019 projekt s názvem Rovnost žen na trhu práce, který byl určen pro ženy ohrožené
na trhu práce. Jednalo se o ženy vedené na Úřadu práce Louny, Žatec a Podbořany v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 5 měsíců, ženy s dětmi mladšími 15 let, ženy ve věku 55 až 64 let a ženy evidované jako
zájemkyně o práci.
Cílem tohoto projektu bylo zlepšit
postavení nezaměstnaných či nezaměstnaností ohrožených žen v okrese
Louny. Projekt umožnil ženám zvýšit
si či doplnit kvaliﬁkaci a napomáhal
jim k obnovení a rozvoji pracovních

návyků potřebných na současném trhu práce. Podporoval zaměstnávání
žen na zkrácené pracovní úvazky a ﬂexibilní formy organizace práce.
Realizátorem projektu bylo Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, z.s.,
které účastnicím projektu nabídlo
množství aktivit, které napomohly
nejen k získání, ale také k udržení pracovní pozice.
Mezi tyto aktivity patřilo bezplatné vzdělávání, kariérové a profesní poradenství, psychologická podpora, zajištění pracovního uplatnění, komunikace a přímé jednání se zaměstnavateli a v neposlední řadě také možnost absolvovat různé rekvaliﬁkační kurzy.

Všechny aktivity projektu byly pro zájemkyně zcela zdarma, navíc bylo
možné proplácet i cestovné z místa
bydliště.
Proběhlo 8 cyklů projektu, do kterého vstoupilo 98 žen a téměř 90% z
nich aktivity projektu úspěšně ukončilo; 40% žen se zapojilo do rekvaliﬁkačních kurzů a získalo Osvědčení o
úspěšném absolvování. Do zaměstnání bylo umístěno 65% účastnic projektu, z toho dotované zaměstnání bylo zprostředkováno 25% a nedotované 40% žen.
Projekt Rovnost žen na trhu práce
v okrese Louny byl spoluﬁnancován
Evropskou unií. Veronika Štábová

Kontakty na volební komise v Žatci

Pozor!
Změna jedné
volební místnosti!
Ve srovnání s posledními
volbami došlo v Žatci ke
změně jedné volební místnosti. Pro okrsek číslo 3 nově platí, že obyvatelé z něj
budou volit v Domově pro
seniory v ulici Lva Tolstého
148.
V minulosti byla volební
místnost třetího okrsku v budově ZŠ Komenského alej.
Občané, kteří chtějí volit, ale nemohou se dostavit
do volební místnosti třeba
ze zdravotních důvodů, mohou zavolat na telefonní číslo komise svého okrsku. Členové komise k nim přijdou s
přenosnou urnou.
(red)
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Přednáška v papírně:
Zkamenělé dřevo
Regionální muzeum K.
A. Polánka v Žatci zve do pobočky Stará papírna v ulici
Volyňských Čechů na přednášku Zkamenělé dřevo severozápadních Čech, která
se uskuteční ve čtvrtek 30.
května od 17 hodin.
Přírodovědnou přednášku o procesech vzniku zkamenělého dřeva v našem regionu s ukázkou a popisem
dvoumetrového zkamenělého kmene kaštanovníku, jehož tři díly Regionálnímu
muzeu v Žatci věnovala Pískovna Velká Černoc, pro muzeum připravil docent Jakub
Sakala z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy,
odborník na problematiku
fosilních dřev nejen v severozápadních Čechách.
Vstup zdarma.
(rmž)

Velikonoční dílny s lektorkami v knihovně
Podruhé jsme se tento rok
sešli v Městské knihovně
Žatec ke společnému kreativnímu tvoření.
Ve středu 10. dubna 2019
od 15 hodin mohly během
kreativní dílny vyrábět zejména děti. Tentokrát bylo
tvořivé odpoledne zaměřené na Velikonoce, a tak si malí výtvarníci vyrobili veselého králíčka, vyplétanou papírovou kraslici a na závěr i ﬁlcovou mrkvičku.
Od 17 hodin bylo připraveno kreativní tvoření (zejména) pro dospělé. Pomocí
techniky šitého šperku se
účastnice „kurzu korálkování“ naučily základní stehy a
začaly pracovat na vlastním
náramku.
Lektorka všechny seznámila se základní terminolo-

gií, technikami, pomůckami
a nechala nás nahlédnout do
nepřeberné sbírky svých výrobků.
Další společné odpoledne, tentokrát herní, mohly
děti trávit v knihovně o dva
týdny později s deskovými
hrami. Posezení s hrami, ja-

ko jsou Ubongo, Zajíc a ževa či Velbloudí dostihy nabídlo nejen zábavu, ale také
poučení a trénink rozumových dovedností.
Další společnou aktivitu
pro děti nabídne knihovna
17. května, kdy se v ní koná
tradiční nocování. (mkž)

Se Šikulovou zahrádkou do Jungle Areny
Na podzim loňského roku vyhlásilo VHV Žatec výtvarnou soutěž s názvem Šikulova zahrádka. Téma i zadání úkolu se nám moc líbilo, a tak jsme se rozhodli do soutěže zapojit. Celá třída pracovala s vervou a zápalem. Nakonec z toho
byla opravdu pěkná zahrádka, která obsahovala všechno
možné, co se dá ve VHV koupit a zároveň patří do každé zahrady. Pak už jsme jenom s napětím čekali, jestli nám naši
příznivci pošlou dostatek hlasů. Boj to byl nelítostný a dramatický. Po sečtení hlasů jsme získali 4. místo. VHV ale
rozhodlo, že i my dostaneme cenu! Zvolili jsme návštěvu
Jungle Areny v Mostě. A jak jsme si výhru vychutnali? Úžasně, báječně, suprově. VHV, moc vám děkujeme za možnost
zapojit se do soutěže a za velkorysost, s kterou jste i nás ocenili. Díky a těšíme se na další ročník soutěže.
tř. učitelka Eva Vávrová a žáci IV. C ZŠ a MŠ Jižní

Školáci v pražském centru OSN

Chmelmarš - recesistický průvod Homolupulů a chmelovozů vyráží ve 14.00 z nám. Prokopa Velkého na
náměstí Svobody, kde proběhne žehnání chmelu a pivu.
Memoriál Lojzy Lupulína - začátek na pódiu u pivovaru.
Živé obrazy - kostýmované prohlídky pivovaru v době od
10.00 do 17.00.
Pro děti - Putování za pivovarským pokladem, cesta plná
překvapení a zábavy 11.00 - 16.30.
12
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Projekt Mladí ladí DDUR (demokratický dialog
o udržitelném rozvoji - program vzdělává prostřednictvím péče o místo a životem
v komunitě a tím rozvíjí komunity kompetence potřebné pro udržitelný život) je v
plném proudu.
Ve čtvrtek 11. dubna se
vybraní žáci ZŠ Měcholupy
pod vedením Heleny Gondekové účastnili setkání
škol a odborníků v Informačním centru OSN v Praze. Cílem setkání bylo sdíle-

ní zkušeností mezi školami
a prezentace aktivit odborníkům z oblasti demokratického dialogu a osobám s rozhodovací pravomocí.
Každá škola prezentovala všechny doposud absolvované aktivity, průběh a výsledky. V závěru odpovídali
na doplňující otázky a diskutovali s přítomnými hosty. Žáci naší školy byli nejmladší, přesto jejich prezentace měla největší úspěch.
Helena Gondeková,
ZŠ Měcholupy

kultura

Žatecký zpravodaj

Letošní Muzejní noc vzdá hold osobnosti Jana ze Žatce
Regionální muzeum K. A.
Polánka v Žatci pořádá letos už potřinácté Muzejní
noc. Ta se uskuteční v pátek 17. května 2019 od 17
do 22 hodin.
Program začne v 17 hodin v hlavní budově v Husově ulici vernisáží výstavy s
názvem Když v Žatci hráli
Ackermanna.
Jan ze Žatce
Výstava připomene osobnost Jana ze Žatce, představí knižní vydání jeho díla
Oráč z Čech a ukáže unikátní fotograﬁe z představení
Oráče, které se hrálo pod širým nebem před kostelem v
Žatci v roce 1940. Mezi exponáty návštěvníci uvidí také původní německou pa-

listopadu 2019.
Dále jsou v programu
Muzejní noci až do 21 hodin
prohlídky výstavy Neuvěřitelný svět prvních zemědělců na Ohři, muzejní dílničky pro malé i velké.
Od 19 do 21.30 hodin v
muzejní zahradě sehraje
Ochotnický spolek TJ Sokol Zeměchy divadelní předmětní desku z roku 1921, stavení Lucerna na motivy
jež zdobila budovu městské stejnojmenného díla Aloise
radnice za první republiky. Jiráska. V případě deštivého
Pro Žatec je Jan ze Žatce vý- počasí se divadlo přesune
znamný jako rektor místní do prostor Staré papírny.
proslulé latinské školy a městNa závěr muzejní noci je
ský notář.
asi na 21.30 hodin připraveV pátek bude výstava ote- na ohňová show v podání
vřena do 18 hodin, v násle- skupiny Hypnotica.
Máslo a formy
dujících dnech pak v otevíV Křížově vile v Zeyerorací době muzea až do 16.

vě ulici je možné v době od
17 do 21 hodin navštívit výstavu Je libo kousek máslíčka? a prohlédnout si sbírku
máslových forem sběratele
Václava Šutery z Prahy.
Stará papírna (Volyňských Čechů nabízí od 17
do 21. hodin volné prohlídky výstavy Album tety Milly, kterou doplní kreslení a
malování pro děti i dospělé.
Městská knihovna (nám.
Svobody 52) se tradičně zapojí návštěvním dnem od 9
do 17 hodin, kdy nabídne
slevu na registračním poplatku 50% pro nově registrované čtenáře a od 18 do 9
hodin nocování s knihovnou pro registrované čtenáře ve věku 6 – 14 let. (rmž)

Přednáška v knihovně o českých leteckých legendách RAF
Městská knihovna Žatec připravila
na květen přednášku Daniela Švece o
československých letcích v RAF.
Ve své přednášce se zaměří na životní osudy legend československého

letectva generálporučíků Františka
Fajtla a Františka Peřiny, armádního
generála Karla Janouška a plukovníka
in memoriam Františka Truhláře.
Součástí přednášky bude ukázka

četných dobových artefaktů a autogramiáda knihy o letcích z karlovarského
kraje v RAF. Akce se uskuteční v přednáškovém sálku knihovny na náměstí
Svobody 15. května v 17 hodin. (mkž)
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MĚSTSKÉ DIVADLO
Akce ZUŠ - mimo předplatné
6.5. 17:00 Závěrečné vystoupení LDO
Třídy literárně-dramatického oboru ZUŠ Žatec představí
svá souborová představení.
Opera - satelitní přenos - předplatné skupiny O a mimo
předplatné
11.5. 17:45 Francis Poulenc: Dialogy karmelitek
Moderní mistrovského díla o pojetí víry a oběti.
Představení pro děti -mimo předplatné
12.5. 15:00 Pat a Mat
jedou na dovolenou
Legendární kutilové v akci, spojení
loutkového ﬁlmu a hraného projevu
živých herců.
Činohra – předplatné sk. A i mimo předplatné
13.5. 19:00 Odvolání
Divadelní přestavení, v němž hrají Miroslav Táborský (otec
Tim Farley) a Filip Cíl (Mark).
Koncert - mimo předplatné
14.5. 19:00 Alba Plano Quartet (It/Cz)
Alba Plano se ukáže poprvé v ČR, zazní jazzové i soulové
standardy a originální písně.
Činohra – mimo předplatné
15.5. 19:00 Vězeň na druhé avenue
Americká komedie o tom, jaké to je, když se vše vymkne z
rukou. Hrají: Simona Stašová, Kamil Halbich a další.
Akce Dětského domova v Žatci – mimo předplatné
16.5. 18:00 17. beneﬁční koncert „Rádi si hrajem“
Akce ZUŠ Podbořany - mimo předplatné
20.5. 18:00 Taneční představení ZUŠ Podbořany
Zábava - mimo předplatné
27.5. 19:00 Hoď se do Po(g)hody
Divadelní, televizní a ﬁlmová herečka pozve na jeviště svého otce, aby společně zavzpomínali na to, co dosud prožili.
Akce ZUŠ - mimo předplatné
28.5. 17:00 Závěrečný koncert ZUŠ Žatec
VÝSTAVY
Regionální muzeum K. A. Polánka
17. 5. Když v Žatci hráli Ackermanna aneb Tradice Jana
ze Žatce v Žatci, výstava fotograﬁí a představení knihy, trvá
do 16. 11., vernisáž 17.00
DIGITÁLNÍ KINO
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do 30. 6. Neuvěřitelný svět prvních zemědělců na Ohři
Křížova vila
9. 5. Je libo kousek máslíčka?, výstava máslových formiček, máselnic, historie výroby másla, výstava do 28. 7., vernisáž 17.00
Stará papírna
do 29. 6. Album tety Milly, ilustrace a fotograﬁe Radky Jacob
Městské divadlo
do 31. 5. Výtvarné práce žáků ZUŠ Žatec
OSTATNÍ
5. 5. Národní šampionát mažoretek,
Letní kino, pochodová deﬁlé
i pódiové formace,
host Klára Kolomazníková (exHolki),
9.00 - 17.00
7. 5. Žatecký Cup 2019, Chrám chmele a piva, barmanská
soutěž, 9.00
9. 5. Punkový syndrom, Galerie Sladovna, promítání ﬁlmu, 17.30
11. 5. Chmelfest, Žatecký pivovar, 10.00
11. 5. Chmel v Indii, Galerie Sladovna, přednáška Jiřího
Venta, 19.00
15. 5. Korálkování II., Městská knihovna, šité šperky z korálků, 17.00
15. 5. Českoslovenští letci v RAF, Městská knihovna, přednáška Daniela Švece, 17.00
17. 5. Muzejní noc, muzeum, knihovna, 17.00 – 22.00
17. 5. Návštěvní den v knihovně, Městská knihovna, 9.00
až 17.00
22. 5. Naše strachy, obavy a úzkosti, Stará papírna, přednáška psycholožky Zuzky Nemčíkové, 17.00
23. - 24. 5. Stloukání másla, Křížova vila, muzejní dílna,
kde se naučíte vyrábět másla, 9 – 17.00
24. 5. Farmářský trh, náměstí Svobody, 8.00
25. 5. Olympijský sportovní den Bohemů, stadion Mládí,
soutěžení pořádané spolkem Bohemia sport Žatec
25. 5. Art and Music Spring Gallery, Galerie Sladovna,
10.00 – 22.00
30. 5. Zkamenělé dřevo oblasti severozápadních Čech,
ukázka třetihorního dřeva a přednáška Jakuba Sakaly.
17.00

kultura/sport
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Mladí žatečtí boxeři přivezli z Mistrovství ČR dva bronzy
Žatečtí boxeři Petr Gyenge a Honza Milenko se v polovině měsíce dubna zúčastnili nejprestižnějšího
tuzemského turnaje - Mistrovství České republiky v
boxu v kategorii junioři.
Pořadatelem akce byly Těmice na jižní Moravě.
Oba rodáci ze Žatce se
střetli s českou boxerskou
špičkou. Petr v prvním zápase dostal losem soupeře z
Teplic. Od začátku byl boj
velmi vyrovnaný, ve vysokém tempu. Žatecký bijec
pomalu získávala převahu a
vyhrál 5:0 na body. V semiﬁnálové se střetl s několikanásobným mistrem ČR a
účastníkem mistrovství Evropy, vítkovickým Dominikem Gloserem. Velké soupeřovy zkušenosti Petrovi
příliš nesvědčily. Žatecký

bojovník dával svému soupeři až moc volného prostoru pro jeho rychlé kombinace. I když jej stíhal výborným pohybem a reakcí, tak
byl příliš často v obraně, ze
které byl pak dvakrát počítán. Gloser tak nasbíral body
pro sebe. I přes svůj životní
zápas, který Petr Gyenge
předvedl, tedy prohrál.
Smutnit však nemusel, neboť v celkovém hodnocení
skončil na skvělém 3. místě
a získal bronzovou medaili.
Jako druhý boxer ze Žatce se divákům v Těmicích
představil Jan Milenko. V semiﬁnále jej čekal výrazně
vyšší soupeř z Teplic, výšková převaha se stala rozhodující. I když byl žatecký bijec fyzicky i technicky velmi dobře připraven, tak se
nedokázal s tímto handica-

pem v duelu srovnat. Žatecký boxer Milenko zasadil
pár dobrých úderů v boji na
blízko, nakonec ale prohrál
na body a skončil též třetí.
Boxeři ze Žatce před-

vedli vyrovnané boje s domácí špičkou, což je pro trenéra Vladislava Naporowskiho důkaz, že oddíl jde
správnou cestou a péče o
mládež má smysl. (nsch)

Stovky diváků se zúčastnily prvních letošních oﬀroadových závodů v areálu u rybníka v Bezděkově a vytvořili tak
výbornou kulisu pro první závod Mistrovství ČR, tedy soutěže, která se skládá z celkem osmi podniků. Bezděkovského závodu se zúčastnilo celkem půl stovky vozů, na které
čekal třídenní program. Další závody v Bezděkově, Niva
Cup, se jedou poslední květnový víkend.
Foto: (kas)

Národní házenkářky zahájily jaro
nadějnou hrou, ale s porážkami
Družstvo žen oddílu národní házené TJ Žatec zahájilo jarní část druholigové sezóny 2018/2019.
V 11. kole soutěže hostila děvčata nejprve doma
tým TJ Sokol Ejpovice a
utkání začala velmi dobře.
Dařilo se nejen obraně v čele s brankářkami, ale i útoku, zejména trojici Dudová
– Seifertová – Bartoňová.
„Rychle jsme se ujali vedení, které bylo postupně navyšováno až na poločasový
výsledek 9:4. Útok hrál dobře kombinačně, ale hlavně
se dařila střelba,“ chválil trenér Josef Popelka.
Podařil se i vstup do druhého poločasu. Postupně se
ale zhoršila hra hlavně v útoku, proti lépe organizované
obraně už se žatecké hráčky
prosazovaly hůře. Ejpovice
strhly vedení na svou stranu
a nakonec v dramatickém závěru získaly oba body za výhru 13:12. „Prohra je velice

bolestivá proto, že jsme prohráli v podstatě vyhrané
utkání jen vlastními chybami,“ hodnotil J. Popelka.
Sestava: brankářky Hubená J. a Andrtová B., obrana Vernerová M., Kuželová
K., Váňová T., Dubová N.,
Tučáková T., útok Seifertová V. (4), Dudová K. (7), Bartoňová E. (1), Ficková A.,
Dyrynková N..
Ve 12. kole hrál Žatec v
Přešticích s tamějším B týmem bez K. Dudové a B. Andrtové. Hostující hráčky nezvládly začátek a rychle prohrávaly 3:8. Po poločase přišlo zlepšení, ale po dalších
chybách skončil zápas porážkou 10:15.
Sestava: brankářky Hubená J., obrana Vernerová
M., Kuželová K., Váňová
T., Dubová N., v útoku potom nastupovaly Seifertová
V. (3), Alferiová N. (2), Bartoňová E. (2), Ficková A. (2)
a Týřová A. (1).
(jp)
15

sport

Žatecký zpravodaj

Půlmaraton a desítka přilákaly do Žatce čtyři stovky běžců
I přes chladné aprílové počasí se střídavým deštěm
se na startu závodu v Žatci
sešly téměř čtyři stovky
aktivních běžců při 7. ročníku Žateckého půlmaratonu a běhu na 10 kilometrů. Závod se běžel 14. dubna se startem a cílem vedle
hřiště s umělou trávou za
řekou.
Běžcům počasí nakonec
celkem vyhovovalo, protože padla celá řada osobních
rekordů. Na start půlmaratonu se postavilo celkem
128 borců. Vítězně do cíle
dorazil v čase 1:17:57 Martin Šindelář z Kadaně. Ze
žateckých borců se nejvýše
umístil Michal Šupol na celkovém 5. místě. Mezi ženami opět kralovala domácí
běžkyně Gabriela Korbášová v čase 1:37:31. Na stupně
vítězů se vešly ve své věkové kategorii i Petra Šmeráková a Iva Urbanová. Ve startovním poli byla hojná účast
domácích běžců Hopman teamu Žatec.
Na desetikilometrovou
trať se vydalo 165 běžců. Zá-

Zachraňující se
Kovostroj lepší
K poslednímu 26. kolu
krajského přeboru kuželkářů zajížděli Žatečtí do Děčína k duelu s Kovo B. Naposledy zde hráli před pěti lety
a tři hráči zde nehráli ještě nikdy. Domácí tým ještě bojoval o záchranu, ale nakonec
mu ani tato výhra nestačila.
Kovostroj Děčín B - TJ
Lokomotiva Žatec A 6:2
(2490:2351). Body Žatce:
Jarolím 392, Ptáček L. 359,
Uhlíková 395, Ptáčková
404, Čermák 389, Ptáček
Zd. 412.
Lokomotiva Žatec nakonec skončila ve vyrovnané
tabulce na 10. místě ze 14
účastníků.
(jj)

vod mužů suverénně ovládl
Filip Havel z Loun za 35:05
a Dana Jiřičná z Prahy za
44:02. Z domácích běžců se
nejlépe umístili v kategorii
dorostenců na 1. místě Radek Vostřel a na 2. místě Luboš Krátký. Vysoko v celkovém pořadí byli i další žatečtí běžci. Potěšující byla
opět obrovská účast běžců a
běžkyň ve všech kategoriích
ze Žatce a blízkého okolí.

Doprovodného nesoutěžního dětského běhu se
účastnilo celkem 76 dětí, které nadšeně proběhly svoji
trať a také dostaly svoji cílovou originální medaili. Nově vložený běh handicapovaných sportovců měl strhující atmosféru s doprovodem dalších běžců.
Díky obětavé práci několika desítek pořadatelů Hopman teamu závod proběhl

hladce a udržel vysoký standart. Celková účast téměř
400 běžců v nevlídném počasí potvrzuje oblibu žateckého závodu.
Již 1. května proběhl na
stejném místě Hopman duatlon, kombinovaný závod v
běhu a cyklistice. Podrobnější informace a fotogalerie z akcí naleznete na webových stránkách www.hopmantriatlon.cz.
(mu)

Statečný výkon volejbalistek ve ﬁnále poháru
Volejbalovým starším žákyním vyvrcholily boje v Českém poháru ﬁnálovým turnajem v Hradci Králové. V minulém kole se
jim podařilo postoupit do první osmičky,
takže je čekal boj se sedmi nejlepšími týmy
celé republiky. O výsledky úplně nešlo, spíš
o srovnání se špičkovými soupeřkami.
První zápas proti Plzni Žatci příliš nevyšel. Prohra 0:2 pak přišla i s Duklou Liberec.
Další na řadě byla Ostrava a Žatci se konečně začalo dařit. „Z holek padla nervozita a s
přispěním fandících rodičů jsme drželi výborný výkon po celý zápas. Po výhře 2:0 bylo jasné, že ve ﬁnále neskončíme s nulou,“
chválil trenér Jaroslav Vrbata. S favorizovaným Uherským Hradištěm dívky ještě držely krok, v posledním utkání dne s Brnem došly síly a přišly dvě porážky. V závěrečný
den turnaje ale přišly dvě cenné výhry – se
silnými Kralupy, které hrály o postup, 2:0 a
pak v tiebreaku 2:1 nad lídrem soutěže Cho-

dovem. „Páté místo ve ﬁnálovém turnaji ČP
a deváté místo v celkovém pořadí je pro nás
skvělý výsledek a pro holky odměnou za tvrdou práci, kterou v tréninku odvádějí,“ ocenil výkon starších žákyň J. Vrbata.
Juniorky v posledním kole krajského přeboru přesvědčivě zvítězily na palubovce posledního Ústí nad Labem dvakrát 3:0 a završily tak skvělou sezonu ziskem dalších zlatých medailí pro žatecký volejbal. Postoupily tím pádem stejně jako kadetky do baráže
o první ligu.
(jv)
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