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Se skřítkem Ohřínkem a vílou Ohřinkou se mohly setkat žatecké dě v Klášterní zahradě
při zábavném odpoledni Za hrátky do zahrádky. Akce se konala v rámci Žatecké Dočesné
jinak, více o ní na straně 8.
Foto: Tomáš Kassal

5-7 Nemocnice Žatec dostala darem dva nové
plicní ventilátory, slouží pacientům na JIP
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Dar v podobě dvou plicních ventilátorů pro svou jednotku intenzivní péče získala Nemocnice Žatec od
těžařské společnosti Sev.en Energy. Hodnota ventilátorů, které mohou pomáhat i pacientům s onemocněním
Covid-19, je téměř milion korun.
Ke slavnostnímu předání tkání ředitel Petr Lenc.
obou ventilátorů došlo v čerPlicní ventilátory měla
venci na oddělení JIP. Ředi- žatecká nemocnice už dříve
tel žatecké nemocnice Jin- tři, nyní se jejich počet rozdřich Zetek a starostka měs- rostl na pět. Dar je významta Zdeňka Hamousová se při ný nejen svou ﬁnanční hodtom sešli s generálním ředi- notou, ale hlavně proto, že
telem Sev.en Energy Petrem přístroje jsou důležité pro záLencem. „Když jsme jako chranu životů. „Je to výspolečnost zvažovali, jak regionu pomáhat, tak jedna z
oblastí, která nás napadla,
bylo zdravotnictví. Na základě rychlé analýzy jsme
vytipovali žateckou nemocnici jako jednoho ze zásadních potenciálních partnerů,“ řekl při slavnostním se-

znamná pomoc. Získáme další dvě ventilovaná lůžka, tím
jsme schopni pro pacienty
udělat maximum při intenzivní péči. Velké díky energetikům, že nám vyšli vstříc
a pomohli s touto technologií,“ poděkoval těžařské společnosti Jindřich Zetek.
Plicní ventilátory lze využívat i pro pacienty s onemocněním Covid-19, ale zatím tato léčba v Žatci potřeba nebyla. „Pro nás je důležité, že máme ventilátory
pro pacienty, kteří přicházejí mimo tu epidemii. Není to
tedy určené jen pro tyto pacienty. Plicní ventilátory se
využívají pravidelně, ale
kvůli epidemii zatím nikdy,“ potvrdil Jindřich Zetek.
Tomáš Kassal
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Nominace pro zápis na seznam UNESCO se připravuje k odeslání
V prvním pololetí letošního roku připravil Žatec první
verzi kompletně přepracované nominační dokumentace, již předloží se žádostí o zápis na seznam Světového
dědictví UNESCO.
Novou nominaci předlo- pomínky různých odborníží Žatec k posouzení mezi- ků. Jednak chmelařských,
národnímu hodnotitelské- protože zápis se převážně týmu výboru na začátku pří- ká unikátnosti pěstování
chmele na Žatecku, jednak
štího roku.
Nominační dokumenta- památkářů.
ce není jen dílem žatecké příK nominaci se vyjadřopravné skupiny (Steering valo ministerstvo kultury i
group), ale obsahuje také při- Národní památkový ústav,

ale také Český národní komitét ICOMOS, což je poradní
orgán mezinárodního výboru pro zápis nových členů na
seznam Světového dědictví.
Během prázdnin se nejprve bude nominační dokumentace překládat do angličtiny, poté se k ní přidají odborné analýzy textů od odborníků. Na podzim je v plánu graﬁcká, jazyková a redakční úprava celé nomi-

nační dokumentace.
V lednu 2021 chce Česko předložit žateckou nominaci mezinárodnímu výboru
do Paříže. V průběhu roku
2021 se bude nominace posuzovat, proběhnou i hodnotitelské návštěvy komisařů. Závěrečné posouzení dokumentace a rozhodování o
zápisu na seznam UNESCO
proběhne patrně v polovině
roku 2022.
(kas)

ÚŘEDNÍ HODINY
Městského úřadu Žatec
pro veřejnost
PONDĚLÍ 08:00 - 11:45
12:45 - 17:00
STŘEDA 08:00 - 11:45
12:45 - 17:00
ÚTERÝ 08:00 - 11:00
12:00 - 13:00
pouze na REZERVACI
vždy je nutné
se nejprve objednat
Rozšířená možnost
REZERVACE
www.mestozatec.cz/radnice/rezervace
(občanské průkazy, matrika,
evidence obyvatel, živnostenský
úřad, registr řidičů, registr
vozidel, CP, ověřování)

TURISTICKÉ
INFORMAČNÍ
CENTRUM
provozní doba:
PO - PÁ 8.00 - 17.00
SO - NE 10.00 - 16.00

Nové parkoviště pro 36 aut vyrostlo během léta mezi ulicemi Družstevní a M. M. Černobýla. Pro město Žatec jej postavila společnost ERKA, cena stavby s DPH byla 1,7 milionu
Kč. Sloužit obyvatelům města začne parkoviště v polovině srpna.
Foto: (red)

Školy budou mít nové učebny

Finanční podporu v celkové výši 12 milionů korun
poskytne město Žatec svým
dvěma základní školám, ZŠ
Komenského alej a ZŠ Jižní,
na vylepšení podmínek pro
vzdělávání
žáků.
nám. Svobody 149
Téměř
1,1
milionu Kč do(vedle chmelničky)
hromady činí investiční a neinvestiční dotace. Celkem
Zastupitelstvo
11 milionů korun jsou pak
Nejbližší jednání zastu- návratné ﬁnanční výpomoci
pitelstva města se koná 10. na předﬁnancování dotačzáří od 17.30 hodin v zase- ních projektů.
ZŠ Komenského alej přidací síni radnice.
(red)
pravila projekty Přírodní vědy v moderním pojetí a JazyMimořádné
ková učebna s novými techúřední dny
nologiemi. Zastupitelstvo
město v červnu schválilo, že
Sobota 12. září
Sobota 7. listopadu škole poskytne celkem 735
Sobota 12. prosince tisíc korun jako investiční i
neinvestiční dotaci na ﬁnanvždy 8 až 12 hodin
cování dotačních projektů.
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Dalších 5,4 milionů Kč
je návratná ﬁnanční výpomoc. ZŠ Komenského alej
díky tomu oba projekty může ﬁnancovat předem. Po
ukončení projektů se pak
půjčené peníze vrátí do pokladny města.
Stejný model bude probíhat také u ZŠ Jižní, která
získala dotace na projekty
Učebna cizích jazyků a informatiky a Učebna pro výuku přírodních věd. V jejím
případě je potřeba na spoluúčast dohromady 344 tisíc
Kč. Celková částka 5,6 milionu Kč je pak třeba na předﬁnancování obou projektů,
k čemuž poslouží rovněž
půjčka od města. Po vybudování učeben a administrativním vyřešení projektů se
peníze městu vrátí.
(kas)

Broukoviště
u řeky shořelo!
Je téměř jisté, že na konci července někdo úmyslně
zapálil broukoviště nacházející se v místě výskytu
brouka páchníka hnědého v
Žatci nad jezem na řece
Ohři. Proč někdo zničil toto
ekologické zařízení a proč
museli uhynout všichni jeho
malí obyvatelé, je opravdu
těžko pochopitelné.
Přemysl Hautke,
Ekologické centrum Žatec
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Regionální muzeum chce ukázat Žatecký poklad
Zcela novou expozici s názvem Žatecký poklad plánuje
vytvořit Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci. Unikátní stříbrný poklad byl objevený v roce 1937 a muzeum ho plánuje ukazovat veřejnosti ve dvou místnostech
bývalých depozitářů.
Žatecký poklad objevili spěvek k zápisu do UNESdělníci při hloubení základů CO. Žatecký poklad je věc,
nového skladu chmele na která může přilákat spoustu
Chmelařském náměstí. Pod návštěvníků z naší republizemí ležela nádoba se stov- ky i z ciziny,“ zdůraznila řekami mincí z 10. a 11. stole- ditelka muzea Radmila Hotí, šperky, stříbrnými perla- lodňáková.
Původním záměrem bymi či křížky. „Nález je svou
hodnotou a významem srov- lo, že se expozice, která se
natelný s tím, čím se chlubí později stane novým proBečov, tedy relikviářem sv. hlídkovým okruhem, začne
Maura. Měli bychom uká- budovat ještě letos. Kvůli tozat, že se Žatec má čím po- mu muzeum požádalo zachlubit. Chápeme to jako pří- stupitelstvo o 1,2 milionu

Nový nadační fond
pomůže přírodě

Světový výrobce pneumatik Nexen Tire Europe založil nadační fond, který
podpoří projekty na ochranu
a zlepšení životního prostředí na Žatecku a jeho okolí.
Nexen bude do fondu přikorun. V červnu se ale našlo spívat 1 milion korun ročně.
jen 8 zastupitelů, kteří sou„V Nexenu vnímáme
hlasili. Tři hlasy chyběly.
otázku životního prostředí
Nová expozice s unikát- velmi citlivě. Při stavbě naší
ním Žateckým pokladem by továrny jsme dbali na nejse ale časem měla v muzeu i vyšší ekologické standardy a
tak objevit. Příprava může stejný přístup chceme prosazatím směrovat na příští rok, zovat i prostřednictvím našepokud zastupitelé schválí pe- ho nadačního fondu. Chceníze v rozpočtu pro rok me být odpovědní vůči příro2021.
Tomáš Kassal dě v našem okolí a chránit dědictví, které pod tíhou života
moderní civilizace může být
bydou další tři grilovací místa, jedno z nich nevyhnutelně ztraceno,“ vyprávě v Žatci.
světlil rozhodnutí ﬁrmy jed„Veřejné grilovací místo ideálně doplňuje natel Eung Young Lee.
prostor sportovně relaxační zóny u cyklosNadační fond Nexen podtezky, která je podél řeky Ohře. Je to pro naše poří individuální projekty a
obyvatele rozšíření nabídky, jak se potkávat aktivity v oblasti ochrany a
v přírodě a současně realizovat oblíbenou zlepšení kvality všech slo"grilovačku" ve městě. Doplní volnočasové žek životního prostředí. Víprvky a určitě bude oblíbeným místem, takže tané jsou projekty, které proHlasování obyvatel Žatce v jarní soutěži si dovolím za všechny moc poděkovat,“ řek- káží podporu péče o volně žispolečnosti Vitana zajistilo městu nové gri- la žatecká starostka Zdeňka Hamousová.
jící živočichy, planě rostouloviště. Grilovací místo mohou lidé využívat
Pro nová místa hlasovali obyvatelé měst cí rostliny, přírodní stanood července, kdy vzniklo u cyklostezky po- v průběhu března 2020 na stránkách www. viště, biotopy, krajinné celdél řeky Ohře, konkrétně proti hale TJ Sever. grilujemevemeste.cz. Do soutěže se zapoji- ky i významné krajinné prvJiž čtvrtým rokem zajišťuje značka Vita- lo 2673 měst a obcí. Každé griloviště je vy- ky. Pozornost se rovněž zana nová griloviště na veřejných místech a po- bavené kvalitním ocelovým grilem, stolem, měří na rozvoj environmenmáhá podporovat jednu z nejoblíbenějších odkládacím stolkem a lavicí z modřínového tální výchovy, zejména dětí
volnočasových aktivit v Čechách. Letos při- dřeva.
(ms) a mládeže.
(id)

Veřejné hlasování zajistilo griloviště u řeky

Otec lesů ze Žatecka je ve ﬁnále významné ankety Strom roku
Vrakodávný veledub přezdívaný Otec lesů, který roste ve svahu nad zámečkem
Stroupeček u Žiželic, je jedním z dvanácti ﬁnalistů ankety Strom roku České republiky 2020. Hlasovat pro
něj je možné až do října
Porota ankety letos vybírala z čtyřiapadesáti návrhů.
Památný dub starý 540 let do
soutěže přihlásil Okrašlovací spolek Stroupeč ve spolupráci s Lesy České republiky. Vedle úctyhodného věku
anketní porotce také zaujaly
vrakovitě vyhlížející zpevňovací obruče, které drží pohromadě tento druhý nejširší

český strom. Nyní již zrezivělé a zohýbané daly stromu
přízvisko vrakodávný.
„Strom roku je unikátní
projekt, který v sobě spojuje
několik důležitých elementů. Přes dlouhověkost stromů a jejich zajímavé příběhy nám Strom roku připomíná naše kořeny a důležitost pečovat o ně. Za hlavní
přínos pokládám právě inspirativní sílu tohoto projektu. Věřím, že lidi nadchne k tomu, aby zasadili nové stromy, které budou svědky nových a dalších příběhů,” shrnuje ředitelka Nadace Tipsport Lucia Štefánko-

vá, porotkyně ankety a generální partner letošního ročníku.
Klání o nejzajímavější
dřevinu odstartovalo 21. července, kdy se na webových
stránkách www.stromroku.
cz zobrazily proﬁly všech ﬁnálových stromů a podrobné
informace o hlasování.
Lidé pro své favority budou moci hlasovat tři měsíce, vítězný Strom roku získá
odborné arboristické ošetření od ﬁrmy Prostrom Bohemia a bude reprezentovat
Českou republiku v mezinárodním kole ankety Evropský strom roku v únoru

příštího roku. To letos ovládl jiný český unikát: Chudobínská borovice z břehu Vírské přehrady na Vysočině.
David Kopecký
3
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Nádoby na jedlé
oleje a tuky také
v místních částech

Zbývá ještě stovka nádob na bioodpad pro občany

V rámci získané dotace „Rozšíření sběrné sítě odpadů“
byly v roce 2019 pořízeny nádoby k rodinným domům
V obcích Radíčeves, Bez- určené k separování biologicky rozložitelného odpadu.
Zakoupeno bylo 416 ks pozici na Podatelně MěÚ
děkov a Velichov nyní najdou obyvatelé nádoby na nádob o velikosti 240 litrů a Žatec nebo na webových
jedlé oleje a tuky. Nádoby se 500 ks nádob o velikosti 120 stránkách.
Svoz probíhá v pravinacházejí na stanovištích se- litrů. Do července byly rozparovaného odpadu a mají dány všechny hnědé nádoby delných intervalech a je pro
béžovou barvu, jsou opatře- o větší velikosti a 390 ks občany zdarma.
Cílem je snížení objemu
ny zámkem a označením, ja- menších nádob.
Obyvatelé si tak mohou směsného komunálního odkým způsobem olej do nádozažádat ještě o 110 kusů padu v černých nádobách,
by vkládat.
hnědých
nádob o velikosti který je následně ukládán na
Do béžových nádob patří
120
litrů.
Žádosti
jsou k dis- skládku.
(sjt)
pouze oleje a tuky z domácností, např. fritovací oleje,
DLUŽÍM. Co s m?
ztužené jedlé tuky. Tyto oleje a tuky musí být do nádob
na invalidní důchod 2. a 3. stupně splňujete,
Dotaz: Jsem invalidní důchodce a mé
ukládány v pevných uzaví- dluhy nebudu schopen splácet. Mám přibude vaše oddlužení plněním splátkového karatelných obalech (PET lah- výdělek, ale ten asi ze zdravotních důvolendáře splněno, pokud nedojde k jeho zruševe nebo uzavíratelné obaly dů nebudu moci dlouhodobě dělat. Existu- ní po dobu tří let od schválení oddlužení.
od mléka či jiných nápojů).
Rubriku připravuje:
je nějaké řešení?
Nádoby nejsou v žádném
Sociální centrum pro rodinu, z.ú.
Odpověď: Ano, můžete svoji situaci vyHusova 2796, Žatec
případě určeny pro technické řešit oddlužením v horizontu 3 let. Dle noveProjekt: Žatec bez dluhů
oleje, tedy pro převodové, tlu- lizace zákona č. 182/2006 Sb. účinné od
mičové, či motorové oleje. 1.6.2019 se na vás vztahuje zmírnění podmíNepatří do nich ani jiná mazi- nek pro insolvenční řízení. Patříte do kategova, kapaliny a odpady. (sjt) rie osob zvlášť zranitelných a pokud již nárok

Právní poradna: Přihlášení trvalého pobytu v nájemním bytě
veno v zákoně o evidenci obyvatel a
rodných číslech. Vedle vyplněného forDotaz: Uzavřela jsem nájemní muláře a prokázání totožnosti musíte
smlouvu a nevšimla jsem si, že v ní doložit i vlastnictví bytu nebo domu,
stojí, že v případě přehlášení si trva- případně své právo byt či dům užívat.
lého pobytu do bytu musím zaplatit Pokud tedy máte nájemní smlouvu, tak
smluvní pokutu 10 000,- Kč. Pro- žádný souhlas pronajímatele nepotřeblém je, že trvalý pobyt potřebuji k bujete a stačí vám tato nájemní smloutomu, abych mohla získat povolení k va. Úřad se nebude obdobnými zákazy
parkování pro rezidenty. Zkoušela a smluvními pokutami ve smlouvě říjsem se dohodnout s pronajímate- dit a postačuje mu pro přepis předloželem, ale ten je neoblomný, má prý ní platné nájemní smlouvy.
Podobná situace by ovšem neměla
špatné zkušenosti s člověkem, který
platit
pouze u vlastníků či nájemců, ale
se odstěhoval a po domě pak chodili
i
u
oprávněných
z věcných břemen (naexekutoři, protože si nezměnil trvapříklad
právo
doživotně
bezplatně užílý pobyt. Dá se s tím něco dělat?
Odpověď: Podobná ustanovení lze vat byt) nebo podnájemníků (tedy těnajít v řadě nájemních smluv. Je ch, co si byt podnajímají od nájemnínicméně nutné zdůraznit, že nájemce ků). Bohužel právě u podnájemníků je
nepotřebuje k přihlášení údaje o trva- praxe obecních úřadů dosti nejednotlém pobytu souhlas pronajímatele. Při- ná, některé vyžadují souhlas nájemce,
hlášení trvalého pobytu přímo ze záko- který byt podnajímá, některé souhlas
na nezakládá žádné právo k užívání ne- vlastníka bytu. Každopádně zákon zná
movitosti, jde pouze o evidenční údaj pouze povinnost doložit oprávněnost
zejména pro stát. Pro vás může být dů- užívání bytu, v případě podnájmu by teležitý soulad trvalého pobytu s tím sku- dy mělo jít o předložení souhlasu
tečným nejen kvůli parkování, ale tře- vlastníka bytu s podnájmem a podnába i doručování pošty, pro registraci do jemní smlouvy.
zdravotnických či školských zařízení a
V případě, že byt užíváte díky svov řadě dalších životních situacích.
lení někoho jiného (například bydlíte
Nahlášení trvalého pobytu je upra- bez smlouvy v bytě svého partnera či

Advokát radí
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příbuzného), pak budete potřebovat jeho souhlas s ověřeným podpisem, případně s vámi bude muset zajít na ohlašovnu osobně.
Co se týče zákazu přehlášení trvalého pobytu ve smlouvě a hrozbu
smluvní pokuty, tak takové ujednání
by velmi pravděpodobně v případě sporu shledal soud jako neplatné. Občanský zákoník totiž zakazuje jednak výslovně smluvní pokuty v nájemních
smlouvách, a dále také ujednání, ukládající nájemcům povinnosti, které jsou
zjevně nepřiměřené. Za to lze dle mého názoru považovat i zákaz přehlášení trvalého pobytu.
Ačkoli tedy takový zákaz v nájemní smlouvě respektovat nemusíte, je
vždy lepší se s pronajímatelem dohodnout, zejména pokud máte smlouvu na
dobu určitou a hodláte v bytě bydlet
delší dobu. Kompromisním řešením
může být třeba dohoda vtělená do nájemní smlouvy, že po ukončení nájmu
trvalý pobyt přehlásíte jinam.
Rubriku připravuje
Mgr. Jan Vobořil, Ph.D., advokát
Právní poradna
Iuridicum Remedium, z.s.,
Jeseniova 837/10, 130 00 Praha 3
Online poradna na www.iure.org
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Dočesná jinak: Místo desítek tisíc lidí budou desítky akcí
Koronavirová omezení se nevyhnula ani tradiční žatecké Dočesné. Masové akce nelze v současné době pořádat, proto proběhne městská slavnost jinak.
Žatec ﬁnančně podpoří jste i na to, aby se nesešlo
menší akce, které se uskuteč- příliš vystoupení najední v průběhu tří měsíců. Mís- nou?
Žatecká Dočesná jinak
to jedné velké slavnosti s desítkami tisíc lidí tak proběh- probíhá zhruba od poloviny
nou desítky akcí s menší ná- července a podpořené akce
vštěvností. „Když už součas- se budou konat zhruba do poná situace nastaloviny října. Samozřejmě
la, tak proč to lejsme měli při hodnocení žátos nezkusit jidostí o příspěvek k dispozici
nak?“ vysvětluje
časový přehled akcí ve
přístup města veměstě, aby se termínově neteru. Někteří žadatelé budou
doucí Kanceláře
překrývaly příliš.
pořádat více akcí, například
úřadu Simona Schellová (na
Preferuje město nějaký
snímku), která je zároveň druh programů? Třeba hu- každou středu či každou drupředsedkyní Komise pro kul- dební nebo ty, které souvi- hou sobotu.
Kolik pořadatelů městuru a cestovní ruchu.
sí s chmelařskou tradicí?
to podporuje?
Dočesná, jakou jsme doAkce musí být kulturníCelkem bylo podpořeno
sud znali, se letos uskuteč- ho či společenského charak37
akcí,
návrhů bylo přitom
nit nemůže. Jak vznikla ná- teru, ideálně pro všechny věcelkově
46.
Objem ﬁnanční
hradní varianta nazvaná kové kategorie. To bylo mipodpory
schválené
radou
Žatecká Dočesná jinak?
mo jiné uvedeno ve výzvě, města činí 995 000 Kč. AkNápad, dát příležitost ob- která se k dotačnímu progračanům a spolkům a podpořit mu pod názvem "Žatecká ce, které máme potvrzené,
jsou na plakátu, kterým měsjejich menší akce, vzešel od Dočesná jinak" vyhlásila.
to podpoří všechny tyto orgaradních. My jako Komise
Jaký druh programů nizátory.
pro kulturu a cestovní ruch nabízeli pořadatelé nejvíc?
Znamená ﬁnanční podjsme radě města předložili
Jedná se převážně o vy- pora města, že se musely
návrh, za jakých podmínek stoupení hudebního charak- najít na akce nové peníze?
by se Žatecká Dočesná jinak
dala zrealizovat, který rada
Téma
schválila a během druhé poloviny června bylo možné Žatecká Dočesná jinak
žádosti podávat. V rámci pří- Série menších kulturních, sportovních či společenských akprav byl také zvolen oﬁciál- cí, která nahradí tradiční Dočesnou. Ta se nemůže konat
ní název Žatecká Dočesná ji- kvůli omezením pro šíření koronaviru.
nak a vzniklo speciální logo. Vybrané akce podporuje ﬁnanční částkou město Žatec
To bude provázet všechny
podle předem stanovených pravidel.
akce.
Žádat
o příspěvek mohly soukromé osoby, spolky, profeJak bude „alternativní“
Dočesná probíhat? Dbali sionální pořadatelé i příspěvkové organizace města.

Nové peníze ne. Finanční podpora šla z částky, která byla v rozpočtu vyčleněna na tradiční Dočesnou.
Protože ta se konat nebude,
byla zvolena tato varianta a
vznikne léto plné akcí za pomoci Žatečáků. Snad si každý vybere. Příjemná změna
je, že se střídají termíny a
místa.
Některá vystoupení proběhnou na místech, která s
tradiční Dočesnou nebyla
spojena. To byl záměr?
Jako komise jsme samozřejmě rádi, že akce proběhnou i v místních částech
města, jako je například Bezděkov. Nepřekvapilo nás to,
protože s tím byla spojena i
výzva pro organizátory. Akcí je spousta, uvidíme, jak se
osvědčí. Zda se bude něco
konat znovu, záleží i na formátu Dočesné v roce 2021,
kterou standardně organizuje Městské divadlo v Žatci.
Tomáš Kassal

Kapela Zrní hraje po svém, koncertem pomůže Klášterní zahradě
Jasným bodem české hudební scény
se v posledních letech stala hudební skupina Zrní. Diváci ji mohou vidět a slyšet
v srpnu Klášterní zahradě v rámci programu Žatecká Dočesná jinak. Ale nebude to obyčejný koncert – výtěžek půjde
na pomoc právě Klášterní zahradě.
Vydělané peníze z koncertu pomohou s opravou zázemí pro zvířata nebo
dětského koutku, případně na další vylepšení. Nejprve ale musí na koncert přijít co nejvíc lidí, aby byl výtěžek a pomoc zahradě co největší.
Koncert skupiny Zrní proběhne 28.
srpna od 20 hodin. Předprodej vstupe-

nek probíhá v Galerii Sladovna vždy od
úterý do neděle od 10 do 17 hodin.
Zatímco hudební znalci a fanoušci kapely Zrní dobře znají, pro další možné
návštěvníky koncertu asi stojí za to připomenout, že skupina se stala v roce
2012 Objevem roku, za což dostala cenu
Anděl. Na další Anděly byla nominována v dalších letech. V roce 2017 Zrní zaujalo velkým koncertem na Colours of Ostrava. Poslední desku nazvalo Jiskřící.
Čím jsou tak zajímaví? Tím, že zůstávají věrni sami sobě. Žánrově se pohybují mezi alternativní hudbou a popkulturou, kombinují elektroniku a písnič-

kářství. Hrají si se zvukem i s vlastními
možnostmi. Vystupují na velkých festivalech, ale také svůj koncert odhlučnili
do komorní podoby – pod názvem Černá hodinka a půl pak hrají přímo mezi návštěvníky, lampami a svíčkami.
Jinými slovy: Zrní se nepodbízí. Tvoří a hraje muziku, jak to jeho členové cítí. A neřeší, jak to většinové publikum
přijme. Lidé na koncerty přijdou, nebo
nepřijdou. Ale oni chodí…
Přijďte i vy 28. srpna večer do Klášterní zahrady. Zahradě pomůžete, sebe
potěšíte. I taková může být Žatecká Dočesná jinak.
(kas)
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Výlet do Krásného Dvora
na Hraběcí stolování
Po delší odmlce způsobené coronavirem se členové ZO SPCCH (Svaz postižených civilizačními chorobami) Žatec s velkou radostí sešli na výletě na zámek Krásný Dvůr. Dne 4.7. se uskutečnil výlet na zámek na slavnosti Jana Rudolfa.
Speciální prohlídka zámku byla zaměřena na Hraběcí stolování na Krásném Dvoře. Návštěvníci se dozvěděli,
jak hrabě Jan Rudolf Černín hostil na
počátku 19. století své návštěvy. Program doplnil jarmark a přálo nám i krásné počasí.
Tímto chceme zároveň poděkovat
všem, kteří připravili v zámku krásné
prostředí a zajímavý výklad o stolování.
Za ZO SPCCH Hrbáčková

Děti se v Klášterní zahradě setkaly se skřítky
Zábavné odpoledne zvané Za hrátky do zahrádky prožily v červenci desítky dětí v Klášterní zahradě.
Program se soutěžemi, hrami a písničkami připravila Destinační agentura
Dolní Poohří ve spolupráci s Divadlem
Hnedlevedle v rámci letošního městského projektu Žatecká Dočesná jinak.
Děti v Klášterní zahradě prošly zábavnou stezku za skřítkem Rumplcimprcamprem, bavily se a fotily s vílou
Ohřinkou a skřítkem Ohřínkem, střílely z luku nebo se přetlačovaly v sudech.
Spíše dospělým pak byly určeny nové propagační materiály Destinační
agentury Dolní Poohří, která je v rámci
odpoledne pokřtila. Materiály nabízeji
tipy na výlety po celém Dolním Poohří, ukazují množství turisticky

atraktivních míst pro příjemné výlety i
dovolenou v Česku.
Další programy v rámci Žatecké
Dočesné jinak čekají na Žatečany znovu o víkendu, například v bezděkovském klubu Motáč nebo v Restauraci
U Orloje.
(kas)

Smutné výročí tragického konce odbojové skupiny Praha - Žatec
Pět rozsudků smrti bylo
vykonáno před 71 lety a tragicky tak skončila snaha odbojové skupiny Praha Žatec.
Výročí připomněla vzpomínková akce 17. července
na žatecké radnici a u domu
v Nákladní ulici, kde bydlel
kapitán Karel Sabela.
Právě kapitán Sabela a
žatečtí tankisté měli důležitou roli při protikomunistic-

kém převratu v roce 1949.
Tanky ze Žatce měly v Praze
obsadit významná řídicí centra a se stovkami dalších spolupracovníků odstavit od
moci komunistickou vládu.
Na přípravách převratu
se kromě Žatce podílely také vojenské posádky v Chomutově, Plzni, Kralovi- ly do akce zapojeny stovky
cích, Berouně, Litoměřích civilních osob. Než však doa Milovicích. Vedle nich by- šlo k březnovému převratu,

Státní bezpečnost pozatýkala prakticky všechny účastníky.
Následovalo soudní líčení, které vyneslo drakonické
tresty: 5 trestů smrti, 8 trestů
doživotí, 2 tresty na 25 let.
Pětice Karel Sabela, Josef
Gonic, Vilém Sok, Bohuslav Hubálek a Václav Jebavý byli popraveni 18. července 1949.
(kas)

Český Malín na Volyni: Od rozkvětu po válečný masakr
nického a žateckého okresu. Zakoupili
zde většinou neobdělaná pole a nepěstěný les. Díky pracovitosti, houževnatosti a podnikavosti občanů patřil Český Malín brzy mezi nejhezčí a nejbohatší obce na Volyni.
První světová válka přinesla obyvatelům Volyňské oblasti trpkou zkušenost. Přes dva roky byli vyhnáni ze
svých domovů a přišli o většinu svého
majetku. Po první světové válce připadla západní část Polsku a východní
Ukrajinské sovětské republice. V roce
1939 byla celá Volyně připojena k Sovětskému svazu. Od července 1941 byla okupována Německem.
Dne 13. července 1943 obsadily
Vyvraždění Českého Malína nacisty si jako tradičně připomněly v čer- Český Malín a Ukrajinský Malín něvenci desítky účastníků při vzpomín- mecké oddíly. Obyvatelé byli vyhnáni
na ulice a postupně do kostela a jiných
kové akci před městským hřbitovem.
V roce 1868 na základě pozvání vlá- budov a upáleni. Ti, kteří se snažili
dy carského Ruska začalo přesídlová- utéct, byli postříleni. Bylo zavražděno
ní Čechů do Volyňské gubernie. Český 374 Čechů (104 mužů, 161 žen, 105 děMalín byl založen v roce 1870 český- tí a 4 osoby z jiných obcí), 26 Poláků a
mi vystěhovalci z lounského, rakov- 132 Ukrajinců. Zachránilo se 74 osob,
8

které nebyly přítomny nebo musely
hnát uloupený dobytek a odvážet nakradený majetek. Muži, kteří se další
den vrátili do Českého Malína, pohřbili pozůstatky malínských mučedníků
ve společném hrobě na malínském
hřbitově, kde byl vztyčen vysoký kříž.
Část mužů je pochována v Ukrajinském Malíně u pravoslavného chrámu.
Dne 13. července 1958 odhalili občané Ukrajinského Malína pomník
obětem na českém hřbitově.
Dne 13. července 1998 byl ze sbírky SČVP (Sdružení Čechů z Volyně a
jejich přátel) mezi krajany a za přispění Pravoslavné církve, ČSOL, MZV a
MO vysvěcen a odhalen nový památník v Českém Malíně.
Každoročně se konají při výročí vypálení Českého Malína pietní akty v
Žatci a v Novém Malíně u Šumperka
na Moravě. Zájezdy volyňských Čechů na Ukrajinu navštěvují Český Malín a zúčastňují se zde pietních aktů k
uctění památky obětí.
(sčvp)
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Inzerce
● Prodej slepiček. Červený
Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant
všechny barvy, Green Shell
- typu Araukana a Dark
Shell - typu Maranska. Stáří
15 - 19 týdnů, 169 - 229,Kč/ks. Prodej: Žatec - u
vlak. nádraží-západ - 25.8. 17.30 hod. a 2.9. 202015.40 hod. Výkup králičích
kožek - cena dle poptávky.
Informace: Po-Pá 9.00 –
16.00 hod., tel.601576270,
728605840.
● Nabízím seznámení osamělé ženě staršího věku (důchodkyni), není podmínkou,
jsem sám důchodce. Jsem zaopatřen. Později možné i přistěhovaní, dle dohody. Zn.
Ve dvou se to lépe táhne a je
veseleji. Volat po celý den.
Kontakt 720 415 038.

Vzpomínka
●Vydal ses na
cestu, kam chodí
každý sám, jen
dveře vzpomínek nechal jsi dokořán.
Dne 4.8.2020 uplyne 5 let,
co nám navždy odešel milovaný syn, bratr, otec a kamarád Vladimír Dědek. Stále
vzpomíná maminka Helena,
bratr Michal, synové Vladimír, Michal a ostatní příbuzní. Kdo jste ho znali, věnujte
mu tichou vzpomínku.

Kinematograf bratří Čadíků tradičně oživil centrum Žatce
v polovině července. Sérii ﬁlmových projekcí vidělo během
čtyř dní přes 250 diváků. Dobrovolné vstupné, jehož výtěžek půjde na dobročinné účely, vyneslo 3500 Kč. Foto: (ek)

Rozloučení
Zesnulí 23. 6. až 26.7.2020:
František Skalický
67
Jaroslav Švejda
77
Ingeborg Rosová
82
Marie Jedličková
99
Pavel Ibl
59
Vladimír Ďurček
54
Martin Surmay
48
Věra Bělecká
83
Jiřina Šmídová
92
Ing.Ladislav Zachar
71
Hana Vavřínová
73
Miloslav Krupka
85
Jarmila Pončová
82
Ludmila Kadlecová
92
Vladimír Štejnar
77
Antonín Čáda
83
Petr Kopal
89
Ilona Wiesingerová
67
Hana Tučáková
67
Libuše Škodová
76
Ing. Jiří Ladýř
60
Marian Loužil
81
Eva Pecková
85
Vladimíra Rígrová
68

Příští číslo Žateckého zpravodaje vyjde 3. září.
Příjem inzerce do 27. srpna.
Kontakt:e-mail zpravodaj
@mesto-zatec.cz, tel. 415
736 156. Osobní kontakt:
Úterý 9 - 11 hodin, TIC
Žatec, nám. Svobody 149.
Odběrná místa: MěÚ, knihovna, Domov pro seniory,
poliklinika, Restaurace U Orloje, Galerie Sladovna, Kauﬂand, samoobsluha nám. Poperinge, JIP , Norma, Lékárna Na náměstí, Cukrárna Obr. míru, divadlo, aut. nádraží,
vl. nádraží, zahrad. Cinke.

„Marjánky“ se blíží, místo jara pozdní léto
Je tu radostná zpráva pro všechny, kteří byli po výborové schůzi dne 7. ledna 2020 v následujících dnech seznámeni paní předsedkyní J. Vostrou prostřednictvím SMS nebo
mailem, že od 7. ledna je možné se přihlásit v kanceláři na
ozdravný pobyt spojený s rehabilitací v hotelu Ferdinand.
Do 14 dnů byla zaplacena nabídnutá místa. Přišel „Covid –
19“, spolupráce s KHS a lékaři přinesla dobrý návrh: přesunout pobyt z dubna na září.
Děkujeme proto všem, že svěřené ﬁnance nerušili a ponechali na našem účtu. Vyhověla nám i paní ředitelka z Mariánských Lázní. Jedinou změnou je přesunutí sponzorského
daru od MUDr. J. Kadlece, kdy 18 000,- Kč bude použito na
zájezd do Jeseníků.
„Věříte, že dobří lidé existují?“ Díky velkému pochopení
a snaze, aby objednané rehabilitace nebyly našim členům (ve
věku od 70 – 90 let) kráceny, velmi děkujeme paní starostce
Z. Hamousové a panu V. Martinovskému za ﬁnanční příspěvek na účet OV SPCCH. Těšíme se i na řidiče pana Vránu ze
Staňkovic, který nás vždy bezpečně doveze tam i zpět.
Časový harmonogram nástupu zůstává stejný: 10.00
hod. u Moskvy; 10.15 u Zvonu a 10.30 na Červeném hrádku. Opatrujte se, abyste 6. září všichni, kteří máte již 7 měsíců zaplaceno, konečně vyjeli (prosíme roušku v zavazadle
sebou).
Irena Komárková, vedoucí zájezdu OV SPCCH Žatec

Rodáci Žatec slaví letos výročí dvaceti let od svého založení
Letos v srpnu je to přesně 20 let od
založení Spolku rodáků a přátel města
Žatce. Pod zakládající listinou jsou podepsáni Petr Šimáček, Josef Zábranský a Vladimír Halamásek. Od samého
začátku spolek podchycoval zájem rodáků a přátel královského Žatce a jeho
regionu o historii i budoucnost města,
snažil se je stmelovat a koordinovat jejich činnost ve prospěch města.
„Zvlášť jsme chtěli pomáhat v oblasti cestovního ruchu a vytvářet prostor
k prosperitě města s cílem úplné rehabilitace kdysi slavného historického sídla.
Podporovat zdravý patriotismus občanů, a to především u dětí a mládeže; vy-

tvářet vazby obyvatel k Žatci a jeho tradicím. To byly hlavní důvody, proč jsme
se rozhodli spolek založit, přesně to bylo 4. srpna roku 2000,“ říká zakládající
člen a předseda spolku Petr Šimáček.
Podchyceno má spolek bezmála
650 lidí, rodáků, přátel a patriotů, ať žijí

ve městě nebo kdekoliv ve světě. Vše o
aktivitách rodáků se případný zájemce
dozví na webových stránkách www.rodacizatec.com. Spolek má také informační tabuli na Kruhovém náměstí.
K největším akcím spolku v jeho
historii patřilo pořádání Celosvětového setkání Žatečanů v roce 2004, součástí bylo vytvoření největšího dortu
na světě (na snímku), který je i v české
knize rekordů. K tradičním akcím se řadí každoroční vzpomínka na Křišťálovou noc. Nejnovější akcí bude program 15. srpna s názvem Žatec dříve a
dnes včetně fotograﬁcké výstavy v
rámci Žatecká Dočesná jinak. (kas)
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v pravěku na zahradě Polánkova muzea
Dobrodružství Den
Se zajímavou nabídkou na zpestření
prázdnin přichází Regionální muzeum v
v přírodě
Příměstský tábor
Městské knihovny Žatec
24. až 28. srpna 2020
pondělí až pátek
od 8:00 do 16:00 hodin.
Pro registrované čtenáře
knihovny od 6 do 15 let
Místo konání:
hlavní knihovna
(náměstí Svobody 52)
a dále
dle aktuálního programu
Nutná registrace předem.
Uzávěrka přihlášek:
19.8.2020 do 15:00 hodin!

Žatci. Opět se na jeden den promění muzejní zahrada v pravěkou osadu, která
nabídne malým i velkým návštěvníkům
možnost vyzkoušet si celou řadu neobvyklých činností.
Svoji zručnost si ověříte v keramické, kovotepecké a tkalcovské dílně. Ti šikovnější
mohou pomoci při archeologickém výzkumu, zkusit si jeskynní malování nebo zastřílet z luku. A pokud vám začne kručet v břiše,
vyhledáte pravěkou kuchyni. Zde ochutnáte
to, co lidé v dávné minulosti jedli: polévku z
kotlíku, čaj z přírodních surovin či obilné pečivo, které si sami upečete na rozžhaveném
kameni. Ovšem pozor, nejdříve si na kamenných mlýnech a drtidlech musíte vlastnoručně semlít svoji mouku!

Akce „Den v pravěku“ se na zahradě žateckého muzea uskuteční ve středu 19. srpna od 10.00 do 17.00 hodin. Vstupné: děti
20,- Kč, dospělí 30,- Kč, rodinné 60,- Kč. V
případě velmi deštivého počasí se akce nekoná!
(rmž)

Program kulturních a společenských událos
VÝSTAVY
Chrám chmele a piva
stálé prohlídky: Chmelový maják, chmelový labyrint,
pracovna alchymisty, erbovní síň, úterý až neděle, 10.00
– 17.00
Chmelařské muzeum
stálá výstava: největší expozice na světě o pěstování
chmele a historii chmelařství, úterý až neděle, 10.00 –
17.00
Regionální muzeum K. A. Polánka
do 23. 8. Dámy a pánové, držte si klobouky! Výstavy klobouků a pokrývek hlavy.
Stálé výstavy: Menhir, Žatecký stroj času, Hodinový
stroj, Žatecké obrázky, Historický a urbanistický vývoj
města, Pravěk středního Poohří, Kabinet chmelových
známek
Křížova vila
do 23. 8. Šikovné ruce našich babiček, sbírka vyšívaných
kuchařek, háčkované a paličkované věci
Stará papírna
do 22. 8. Keramika trochu jinak, druhá výstava keramické tvorby Emilie Neubauerové ze Žatce
Stálá výstava: Z historie žateckého průmyslu
Galerie Sladovna
do 18. 8. Pravěk v Žatci, výstava obrazů
stálé výstavy: Tvořím s (Ne)Obyčejnou tužkou, Sladovnictví
Restaurace U Zlatého beránka
1., 8., 15., 22. a 29. 8. Jedová chýše, prohlídka žateckého
podzemí a hororové expozice, 11.00 – 17.30
1., 8., 15., 22. a 29. 8. Historie obchodování, výstava obchodování z časů našich prababiček na Hošťálkově nám. v
čp. 66, 11.00 – 17.30 (vstupenky a informace v Restauraci
U Zlatého beránka)
stálá výstava: Retro Computer, expozice počítačů ze 70. 90. let
Letecké muzeum Korea – Merkur, Bezděkov
1.8. Historie čs. letectví a vojenského letiště u Žatce, 9.00
– 16.00.
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7. 8. Myslíme na děti, Sociální centrum pro rodinu, edukační setkání, 16.00
8. a 9. 8. Léto na zámku
Stekník, 9.30 – 18.00
13. 8. Koncert B. Cristovaa,
zámek Stekník, 19.00
14. 8. Hudba v podloubí, bývalá spořitelna, 18.00
19. 8. Den v pravěku, Regionální muzeum Žatec – Husova, 10.00 – 17.00
21. 8. Tvořivá dílna pro seniory – aromaterapie, Hošťálkovo nám. 137, 8.00
23. 8. Tak ahoj, prázdniny! Klášterní zahrada, 13.00
28. 8. Hudba v podloubí, Klub Devítka (bývalá spořitelna)
18.00
29. 8. Hradozámecká noc, zámek Stekník, 18.00 – 22.00
29. 8. Furt rovně, Restaurace U Orloje, koncert, 20.00
PROGRAM LETNÍHO KINA
DATUM
NÁZEV
30.7. Velké dobrodružství malé pandy
31.7. Havel
1.8.
3Bobule
2.8.
Proxima
6.8.
Scoob !
7.8.
Ava: Bez soucitu
8.8.
Trollové: Světové turné
9.8.
Démon zatracení
13.8. Vzhůru za sny
14.8. 3Bobule
16.8. V Síti 18+
20.8. Mulan
21.8. Casting na lásku
23.8. Trollové: Světové turné
27.8. Šarlatán
28.8. Havel
29.8. Noví mutanti
30.8. Mulan

ČAS
21:30
21:30
21:30
21:30
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00

sport/kultura

Divadlo prodloužilo sezónu do podzimu
Z důvodu jarního uzavření divadla 26.10. Scény z manželského života
byla sezóna přerušena, a proto bylo 30.11. Deštivé dny
několik připravovaných pořadů pře- 1.12. Úča musí pryč
loženo na podzim letošního roku.
Následující sezóna bude trvat jen
šest měsíců, od ledna do června 2021.
Prodej abonentek na sezónu leden –
červen 2021 zahájíme 1.října 2020.
Předplatné skupiny „A“ bude za 6
představení v částce 1680 Kč.
Předplatné skupiny „D“
- pokračování sezóny 2020
V platnosti zůstávají zakoupené
abonentní vstupenky na představení:
3.10. Vlasta Redl s kapelou
20.10. Lukáš Pavlásek: Kdo nepláče
není Čech
9.11. Talk show Josefa Dvořáka
Na vybraná představení zůstávají
Následující sezóna bude pak trvat
zakoupené vstupenky v platnosti, ale jen šest měsíců, od ledna do června
pokračuje i prodej volných místenek. 2021. Prodej abonentek na tuto zkráPředprodej vstupenek vždy od 10. dne cenou sezónu zahájíme 1.října 2020.
předchozího měsíce. Proto prosíme: Předplatné skupiny „D“ bude za 4 předpravidelně sledujte vždy aktuální in- stavení v částce 720 Kč.
formace o programu na našem webu,
Potřebné informace najdete na
facebooku nebo Instagramu.
www.divadlozatec.cz nebo na www.Předplatné skupiny „A“
facebook.com/divadlo.zatec.
- pokračování sezóny 2020
On-line prodej na divadelní předV platnosti zůstávají zakoupené stavení i ﬁlmové projekce: http://zaabonentní vstupenky na představení:
tec.koupitvstupenku.cz (on-line pro14.9. Enigmatické variace
dej vždy od 11. dne v měsíci). (měd)

Žatecký zpravodaj

Stekník zve na
Léto na zámku
Státní zámek Stekník zve o víkendu
8. a 9. srpna na speciální hrané prohlídky, které návštěvníky seznámí s dnes
již skoro zapomenutými tradicemi. Dozvíte se o zvycích spojených se svatojánskou nocí, senosečí a dožínkami,
poutích a dalších.
Těšit se můžete během prohlídky
na pana ponocného, žnečku nebo třeba
paní kněžnu. Po oba víkendové dny bude probíhat na nádvoří také letní jarmark s tradičními řemesly a lidovými
písněmi. Zde si budete moci zakoupit
třeba pecen chleba, buchty ze mlýna,
malovaný džbánek, nebo možná seženete i vzácnou mandragoru, kterou budete potřebovat do nápoje lásky z devatera kvítí. Na nádvoří uvidíte ukázky
starých řemesel, které si budete moci
vyzkoušet.
Vstupné na nádvoří zahrnuje i
vstup do zámeckých zahrad. Přijďte
oslavit letní čas, druhý srpnový víkend
na zámek Stekník, zámek na ostrově
uprostřed moře chmelnic, nedaleko
Žatce.
Jana Zajíčková,
kastelánka zámku

Žatecký zpravodaj

Žatečtí plavci ve
vítězném týmu
Žatečtí juniorští plavci,
patřící do české reprezentace se zúčastnili mezinárodních závodů ve Vídni 18. a
19. července.
Kristián Balon se předvedl na tratích 50M, 50P a
100P. Ve všech závodech atakoval svá osobní maxima,
ale bohužel z důvodu bolesti
zad nemohl rekordy ani limit do reprezentace na příští
rok pokořit. Přispěl ale k vítězství českého chlapeckého týmu a celé výpravy.
O vítězství v kategorii výprav se zasloužila velmi dobrými výkony i Lenka Bešíková, která v nových osobních rekordech na tratích
100VZ a 100M přispěla k vítězství české výpravy. (jk)

Krátce
Kuželkářského turnaje
dvojic s názvem Gambrinus
Cup 2020 se v Praze zúčastnili i dva páry Lokomotivy
Žatec. Iveta Ptáčková a Zdeněk Ptáček byli 10., Šárka
Uhlíková a Zdeněk Ptáček
ml. skončili 17.
(žz)
O jeden bod unikl tenistům TK Žatec postup do II.
ligy. V divizním ﬁnále Žatec
nastoupil bez zraněného kapitána Kryštofa Jánošíka a
LTK Liberec C podlehl těsně 4:5.
(kas)

sport

Hopman triatlon na Nechranické přehradě
Tradiční trojboj v plavání,
cyklistice a běhu připravil
na začátku července žatecký Hopman Team.
Závodů ve sprint triatlonu a olympijském triatlonu
se zúčastnilo na Nechranické přehradě přes 200 sportovců z celých Čech. Výsledkově se mezi nimi neztratili ani žatečtí borci, Jan
Wainer a Petra Bulecová své
kategorie dokonce vyhráli.
Z výsledků:
Sprint triatlon (750 m plavání, 20 km na kole, 5 km
běh)
Muži do 40 let: 1. Martin Olšan (Prestigio Triahlon Team), 4. Jaroslav Luč (Hopman Team Žatec).
Muži nad 40 let: 1. Jan Novotný (TTT), 7. Luboš Krátký (AK Žatec).
Ženy do 40 let: 1. Barbora

Šturmová (Forrest Gump Team), 13. Kateřina Charvátová (Žatec).
Ženy nad 40 let: 1. Petra Bulecová (Žatec), 3. Petra Šmeráková (Hopman Team Žatec).
Olympijský triatlon (1,5
km plavání, 40 km na kole,
10 km běh)
Muži do 40 let: 1. Pavel Wohl (Mika Training), 3. Filip
Urban (Hopman Team Ža-

tec).
Muži nad 40 let: 1. Jan Wainer (Cyklo Friede Žatec).
Ženy do 40 let: 1. Pavlína
Vargová (kola-bbm.cz), 5.
Eliška Nesvadbová (Žatec).
Ženy nad 40 let: 1. Michaela
Kubová (Triatlon Ml. Boleslav), 6. Šárka Urbanová
(Hopman Team Žatec).
Kompletní výsledky a bohatá fotogalerie na hopmantriatlon.cz.
(kas)

Tenisový turnaj čtyřher ovládla dvojice Hrubý - Drchal
V areálu tenisového klubu Žatec se v sobotu 11. července uskutečnil 3. ročník Generali Česká pojišťovna tenisový turnaj
čtyřher. Turnaje se celkem zúčastnilo 20 párů. Čestným hostem turnaje byl vítěz dvou
grandslamových turnajů Lukáš Dlouhý.
V prvním semiﬁnále na sebe narazily páry Dlouhý, Gregorik - Dvořák, Suchan. Zápas to byl velice vyrovnaný, když o vítězi
rozhodla až zkrácená hra do 7 bodů, kterou
ovládla dvojice Dlouhý, Gregorik. V druhém semiﬁnále na sebe narazili Hrubý, Drchal a Kail, Bednář. Tento zápas byl v režii

Hrubého s Drchalem, kteří postoupili bez
větších problémů do ﬁnále.
V krásném zápase o 3. místo zvítězila
dvojice Roman Dvořák a Gustav Suchan. Ve
vyrovnaném ﬁnále se nakonec vítězem stala
dvojice Jan Hrubý s Karlem Drchalem, když
dokázali zvítězit poměrem 10:8 ve zkrácené
hře.
Turnaj i večerní party doprovázenou kapelou Filip Richie & Jakub R. hodnotíme velice spokojeně. Velice děkujeme všem divákům, kteří se na tento turnaj přišli podívat, a
celému organizačnímu týmu.
(mk)

„Puška“ Svoboda oslaví jubileum se „svými“: se Slavojem i Slavií
Fotbalové léto zpestří zajímavý zápas ve Staňkovicích, kde se 15. srpna
od 14 hodin utká stará garda Slavie Praha s Puška teamem, což je výběr bývalého žateckého kanonýra Bohuslava
„Pušky“ Svobody. Zápas se koná na
oslavu jeho 60. narozenin.
Bohouš Svoboda, nejstarší z trojice
fotbalových bratrů, začínal mezi žáky
ve Slavkově u Brna. V dresu Slavoje
Žatec nastoupil poprvé jako 16letý dorostenec. Brzy byl členem A kádru
mužstva, které v roce 1985 vybojovalo
pro Žatec poprvé postup z krajské do
republikové soutěže (B. Svoboda uprostřed výřezu snímku).

O kanonýra Svobodu, velkého fandu Slavie, byl zájem ve vyšších soutěžích, oblékal dresy Baníku Most a Ústí
n. Labem.
„Na trávníku u Ohře jsem toho zažil hodně, většinou toho hezkého,“
vzpomíná nejen na 35. výročí postupu
legendární a často emotivní B. Svoboda. „Škoda, že kvůli rekonstrukci staTehdy výrazně omlazený Slavoj s dionu se tu nemohou konat připravotrenérem Lubomírem Trnkou (asistent vané oslavy. Ale i tak se těším, že na ně
Jan Martínek) nakonec postoupil, do Staňkovic přijedou bývalí spolukdyž ﬁnále krajského přeboru (výhra hráči a lidi, kteří mi přáli, nejen když
4:2 nad Stráží p. R.) sledovala dodnes se dařilo, ale také drželi palce, kdy mi
nepřekonaná rekordní návštěva na sou- bylo hůř. A jsem rád, že u toho budou
těžním utkání 2500 diváků!
sešívaní.“
Text a foto: (jak)
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