žatecký
týdeník

číslo 1
16. ledna 2013

evidenční číslo
MK ČR E 17212

zpravodaj
Městského úřadu Žatec
w w w . mest o- zatec.cz
Vážení čtenáři,

dostává se Vám do rukou první číslo
Žateckého týdeníku v roce 2014. Toto
číslo bude též zároveň posledním
číslem zpravodaje Městského úřadu
v podobě, na kterou jste byli zvyklí
od roku 2008. Nesmutněte však,
od příštího vydání, které najdete
ve svých schránkách 30. ledna se
můžete těšit na nový formát i přehlednější obsah těchto novin, které
změní název na Žatecký zpravodaj.
V únoru vyjde nový informačník pouze jednou, následně bude vycházet
v obvyklých čtrnáctidenních cyklech.
Závěrem chceme všem čtenářům
i občanům města popřát úspěšné
vykročení v roce 2014.

Zastupitelstvo má
první zasedání

Letošní 1. jednání Zastupitelstva města
Žatce se uskuteční 16. ledna ve velkém
zasedacím sále v patře radnice.
Na programu jsou mimo jiné Zprávy o činnosti Nemocnice Žatec o.p.s.
a Žatecké teplárenské a.s., Marketing
cestovního ruchu – Žatecká chmelařská oblast s žádostí o dotaci ROP
NUTS II Severozápad o finanční krytí
projektu. Ke schválení bude předložena
také Obecně závazná vyhláška Města
Žatce č. 1/14, která upravuje pravidla
a vymezuje prostory pro volný pohyb
psů. Významná veřejná zakázka hovoří
o zajištění komunálního odpadu včetně
provozu sběrného dvora na území města.
Zahájení je v 17 hodin.

Cena tepla patří stále k nejnižším v ČR
Žatecká teplárenská pokračuje v modernizaci technologie

zahájeny v minulém roce, se společnost
snaží eliminovat negativní vliv úbytku
odběru tepla, a proto postupně dochází
k výměně starých ztrátových čtyřtrubkových rozvodů s nejvyšší cenovou sazbou
za dvoutrubkový horkovodní rozvod
s nejnižší cenovou sazbou za teplo. Ve-

lice pozitivně se na ceně tepla projevila
„dotace“ z výroby elektrické energie
z vlastní biomasové kotelny, která pokrývá velkou část nákladů vynaložených
na výrobu tepla a navíc vytváří i dostatek
finančních prostředků pro splácení úvěru
a pro investice do nových rozvodů.“ (jak)

Při průměrné ceně v ČR za teplo kolem 600 Kč za 1 GJ zůstává nově schválená cena žateckými radními jednou z nejnižších v republice. Nejdražší ze tří
sazeb tu totiž vyjde na 546 korun, zatímco například v sousedních Lounech
platí uživatelé za stejnou jednotku 724 korun.
„Pro rok 2014 došlo k navýšení paliva, elektrické energie a harmonoprůměrné ceny tepla o 3,5 %. Je to gram těchto dodávek pro daný rok,
způsobeno především zvýšením ceny apod. Variabilní složku pak tvoří cena
za uhlí, vodu a dále se především ne- tepla v Kč za 1 GJ za skutečně odebrané
gativně projevuje pokles odebraných GJ množství tepla.
Zmíněnou nejdražší sazbu hradí
od odběratelů,“ uvádí ředitelka Žatecké
Dne 1.2.2014 proběhne na Městském teplárenské a.s. Alena Hlávková.
uživatelé v panelových domech, které
úřadu v Žatci mimořádný úřední den
Žatecká teplárenská, jejímž stopro- odebírají teplo prostřednictvím sídlišt– sobota.
centním vlastníkem je město, uvádí tři ních výměníkových stanic. Zatímco loni
Úřední hodiny: 08,00 – 12,00 hod.
cenové sazby. Cena tepla pro rok 2014 jim v této sazbě S (sekundární) stačilo
Úřadující pracoviště:
byla valnou hromadou schválena opět na odběr jednoho GJ 514 korun, letos to
Budova radnice, nám. Svobody 1, jako dvousložková. Pevnou složku tvoří bude zmíněných 546 včetně DPH (15%).
Žatec: podatelna, pokladna, matrika, cena tepla v Kč za 1 GJ nasmlouvaného Odběratele tepla (cenová sazba B) přímo
evidence obyvatel, úsek OP a CD.
množství tepla, vycházejícího z dlouho- z horkovodu přes KPS (primární rozvod)
Obránců Míru 295: pokladna, odbor dobých skutečných odběrů. Důvodem ve vlastnictví ŽT přijde 1 GJ na 496 a při
dopravy a silničního hospodářství.
je nutnost objednat potřebné množství odběru (A) přes vlastní stanici zaplatí
364 korun.
„Žatecká teplárenská, a.s. realizuje
veškerá úsporná opatřeni, provádí modernizace technologie a rozvodů za účelem zvyšování účinnosti zařízení vedoucí
ke snížení ztrát tak, aby cena tepla pro
občany a odběratele v Žatci byla stále
na nižší cenové úrovni a zároveň aby
byla zajištěna co nejkvalitnější spolehlivá Také letos se připravuje Den otevřených dveří, které každoročně pro
MěÚ Žatec v rámci schváleného rozpočtu města přijímá žádosti o fidodávka tepla,“ pokračuje Ing. Hlávko- veřejnost pořádá Žatecká teplárenská a.s.. Zájem vždy projevují desítky
nanční příspěvky od sportovních a ostatních organizací, sdružujících
vá. „Významnými investicemi, které byly návštěvníků. Jedna ze skupin právě prochází velínem.
občany, děti, důchodce a zdravotně postižené občany pro rok 2014.
V letošním roce čeká město Ža- ternetových stránkách Města Žatce
tec významné výročí, a to 1010 let (www.mesto-zatec.cz – Žádosti
od první písemné zmínky o městě. a formuláře – Finanční odbor).
Řádně vyplněné žádosti odevzdejRádi bychom, aby se akce pořádaNa peníze čekají další naplánované,
Zastupitelé města Žatce schválili na svém prosincovém zasedání rozpočet pro
né ve městě, pokud možno nesly te nejpozději do pátku 28. 2. 2014
letošní rok 2014, který je v obou částech, výdajů a příjmů, vyrovnaný v číslech ale zatím odložené akce pod čarou. Mezi
v daném roce v tomto duchu. Rada v podatelně MěÚ Žatec nebo přímo
nimi je tak zařazeno autobusové nádraží
po 306 milionech korun.
města Žatec bude též při schvalo- na Finančním odboru MěÚ Žatec.
Veřejností hodně sledované investice čování II. etapy prací na Kamenném (Terminál) s předpokládanou částkou 42
Pokud Vaše akce splňuje specifika
vání příspěvků přihlížet k inovativobsahují 23 schválených akcí v celkové vršku (8 mil.). V jeho sousedství se milionů Kč, nebo zachránění zadní části
nosti a návaznosti na téma výročí požadované Ústeckým krajem, tak
částce 69 450 000 korun. Dalších sedm vyřeší příjezdová lokalita a parkování budovy Papíren (52), kde by měl být
1010 let od první písemné zmínky se můžete pokusit o získání finančje zatím vedeno tzv. „pod čarou“, neboť ve Vrchlického ulici (1,5). Problémy depozitář muzea. Žádost na ROP již byla
ního příspěvku také z rozpočtu
o Žatci.
jejich zahájení je závislé na dotacích, s parkováním u Polikliniky a nemocnice odeslána. Naděje zůstává na dodatečné
Fo r m u l á ř ž á d o s t í j e m o ž n o kraje. Bližší info od 10.1.2014 na:
spoluinvestorství, či návratech peněz vyřeší tři nová parkoviště (3,5). Výměna zateplení budov MŠ U jezu a U Mašinky
od 10.1. vyzvednout na informacích www.kr-ustecky.cz
elektroinstalace v Gymnáziu počítá s 8 (9,5), fotbalisté čekají na umělou trávu
v případě schválení dotačních titulů.
Těšíme se na další úspěšnou spoMěÚ Žatec, na finančním odboru
Největší položkou letos tak bude I. miliony, rekonstrukce školního bazénu (4,5), své vyžadují městské hradby, ale
MěÚ Žatec nebo stáhnout na in- lupráci nejen v roce 2014.
etapa rekonstrukce vozovky a chodníků v ZŠ Jižní s 9,1mil, regenerace pravého například také lokalita s dvěma podmáčenými ulicemi pod Velichovem.
Dukelské ulice (10,4 mil.), či pokra- břehu Ohře 4,5 milionu korun, atd.

Žádosti o finanční
příspěvky na rok 2014

Foto Jaroslav Kubíček

Mimořádný
úřední den

Město investuje do staveb, třetina akcí je ještě v naději
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Žatecký týdeník
Ředitelství základních škol ve spolupráci s Městským úřadem
Žatec vyhlašují

ZÁPIS

do prvního ročníku základní školy pro školní rok 2014 – 2015
který se uskuteční ve dnech

STŘEDA 5. února 2014 od 13:00 do 17:00 hod.
ČTVRTEK 6. února 2014 od 13:00 do 17:00 hod.

Zápis je povinný pro děti narozené do 31. 8. 2008 včetně, v těchto školních
obvodech:
OBVOD I. Základní škola Žatec, Petra Bezruče 2000, okres Louny
Místo zápisu: Základní škola Žatec, Petra Bezruče 2000, okres Louny
Ulice: Arbesova, Branka, Červenka, Denisova, Dlouhá louka, Erbenova,
Fibichova, Hošťálkovo náměstí, Husitské náměstí, Chelčického náměstí,
Chomutovská, Jana Herbena, Jana ze Žatce, Josefa Hory, Klostermannova,
Leoše Janáčka, Loučka, Lounská, Moskevská, Mostecká, Na Astře, Nákladní,
náměstí 5. května, Ostrov, Osvoboditelů, Petra Bezruče, Podměstí, Preslova,
Purkyněho, Rafaela Ungara, Raisova, Resslova, Staňkovická, Starý vrch,
Stroupečská, U Oharky, V Zahradách, Zbyslavova, Žižkova, Žižkovo náměstí.
Místní části: Velichov, Záhoří.

Zahrádkáři se
sešli u Betléma

V době mezi svátky na konci roku se
rozhodli členové ZO ČSZ uskutečnit
sváteční zahrádkářskou akci, ze které
by chtěli utvořit krásnou tradici.
Sešli se na zahradě přítele Halamy,
který tam vytvořil nádherný slaměný
Betlém a jeho žena Maruška uvařila
neuvěřitelný kotel zelňačky, kterou
všichni pozvaní členové ochutnávali
za podmanivé zvukové kulisy vánočních koled. Přátelské posezení při
kávě, svařáčku a čaji pokračovalo
povídáním o našich zahrádkářských
koníčcích. Sváteční náladu tohoto
setkání doplňoval nádherně ozdobený
vánoční stromeček, plný stůl dobrot
a povznesená nálada našich členů. Celá ZO č.16 přeje všem ZO ČSZ v
roce 2014 mnoho zdraví, spokojenosti
a pěstitelských úspěchů.
Jednatel ZO č.16 Mir. Kaloš

Škola zve k prohlídce

Den otevřených dveří pořádá ZŠ nám. 28. října
v Žatci na den 29. ledna od 8 do 16 hodin.
Zájemci si mohou prohlédnout:

• 2 multimediální učebny s interaktivními tabulemi a vizualizérem
• 2 počítačové učebny s výukovými programy a internetem
• jazykovou učebnu, tělocvičnu, hřiště s umělým povrchem, učebnu
• technických prací, školní kuchyňku a školní pozemek
• školní družinu
• průběh vyučovacích hodin – dopoledne
Budoucím prvňáčkům nabízíme:
• příjemné a klidné „rodinné“ prostředí
• individuální přístup založený na potřebách dítěte
• širokou nabídku zájmové činnosti
• jazykovou třídu – kvalifikovaná třídní učitelka s certifikovanou odborností v anglickém jazyce
• kurz pro předškoláky od února zdarma

Etika – výchovný
styl pedagoga

V Dětském domově, Základní škole
a Střední škole Žatec probíhal projekt
„Etika & výchovný styl pedagoga =
PŘÍTEL – Postoje, Řádný životní styl,
Informace, Tvořivost, Etika, Láska“
v době od 29. srpna do 8. listopadu.
Finanční podporu jsme získali z prostředků MŠMT - Rozvojového programu Podpora implementace etické
výuky do vzdělávání v základních
školách a nižších ročnících víceletých
gymnázií v roce 2013. Do projektu
byli zapojeni pedagogičtí pracovníci
školského zařízení. Semináře byly vedeny zkušenými lektorkami v oblasti
etické výchovy.
(mk)

Podpora pro
Klokánek

V termínu od 17. 1. – 31. 1. bude
v rámci projektu KOUTEX ve spolupráci s Městem Žatec, u obchodního
řetězce Kaufland, uspořádána sbírka
textilu na podporu místního Fondu
ohrožených dětí Klokánek.
Kdokoli může v tomto termínu
do určených kontejnerů odevzdat
nepotřebné šatstvo, ložní prádlo,
obuv či hračky a tím podpořit místní
Klokánek. Tři speciální kontejnery
poznáte snadno díky označení banneru nesoucí informace k dané sbírce.
Mnohokrát děkujeme za projevený
zájem a jakoukoli pomoc. MěÚ Žatec,
stavební a vyvlastňovací úřad, životní
prostředí

Žatecký
týdeník

OBVOD II. Základní škola Žatec, Komenského alej 749, okres Louny
Místo zápisu: Základní škola Žatec, Komenského alej 749, okres Louny
Ulice: Bratří Čapků – č.p. 2406-7, 2154, 1476, 1449, 1790, 2058, 21523, 2316, 2270-80, 2281-2, 2277-80, Čeradická, Černobýla – č.p. 2253-9,
Dukelská, Elišky Krásnohorské, Fügnerova, Holečkova, Husova – č.p. 982,
2023, 2248-52, 2643-8, 1985, Jakubská, Jaroslava Vrchlického, J. K. Tyla,
Jiřího Wolkera, K Perči, Kapitána Jaroše, Karla Hynka Máchy, Karla Škréty,
Klášterní, Komenského alej, Kovářská, Lidická, Lva Tolstého, Masarykova,
Na Výsluní, náměstí Kruhové, nám. Prokopa Malého, nám. Prokopa Velkého,
Nezvalova, Otokara Březiny, Otakara Ševčíka, Perč, Politických vězňů, Pražská, Přátelství, Puškinova, Studentská, Sukova, Svatopluka Čecha, Šafaříkova,
třída Obránců míru, Tyršova, U Flory, U Odborů, Úzká, Václava Brožíka,
Volyňských Čechů - mimo č.p. uvedená v obvodě IV., Zdeňka Nejedlého.
Místní části: Milčeves, Radíčeves.
OBVOD III. Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny
Místo zápisu: Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny
Ulice: Adolfa Heyduka, Alšova, Boženy Němcové, Boženy Vikové Kunětické,
Bílý vrch, Čelakovského, Dlouhá, Dvořákova, Francouzská, Hájkova, Hálkova,
Havlíčkovo náměstí, Chmelařské náměstí, Jiráskova, Josefa Mánesa, Jungmannova, Kadaňská, Karla IV., Libočanská, Lučanská, Mlynářská, Nádražní
schody, náměstí 28. října, náměstí Svobody, Nerudovo náměstí, Oblouková,
Plzeňská, Pod Střelnicí, Pod Známkovnou, Poděbradova, Příkrá, třída Rooseveltova, Sládkova, Smetanovo náměstí, Svatováclavská, Třebízského, U Hřiště,
U Jezu, U Plynárny, V Mlynářích, Zeyerova.
Místní část: Trnovany.
OBVOD IV. Základní škola a Mateřská škola, Žatec, Jižní 2777, okres Louny
Místo zápisu: Základní škola a Mateřská škola, Žatec, Jižní 2777, okres Louny
Ulice: Bratří Čapků – mimo č.p. uvedená v obvodě II., Černobýla – mimo
č.p. uvedená v obvodě II., Dr. Václava Kůrky, Družstevní, Hrušková alej, Husova – mimo č.p. uvedená v obvodě II., Jabloňová, Javorová, Jižní, Lípová,
Malínská, Mládežnická, Na Macerce, Pekárenská, Písečná, Růžová, Stavbařů,
Volyňských Čechů – č.p. 2730-36.
Místní část: Bezděkov.
Tyto obvody se nevztahují na děti, které se zapisují do:
Základní škola logopedická, Základní škola a Mateřská škola, Žatec, Lidická
1254, Žatec Dvořákova 24, okres Louny
Rodiče dětí jsou povinni přihlásit do školy i dítě neschopné školní docházky
pro vadu tělesnou, smyslovou nebo duševní.
Pokud dítě nastupuje po udělení odkladu školní docházky do 1. ročníku
do školy, jejímž ředitelem byl odklad udělen, musí znovu k zápisu!
RODIČE NEBO ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI, KTEŘÍ JDOU S DĚTMI K ZÁPISU,
PŘEDLOŽÍ OBČANSKÝ PRŮKAZ A RODNÝ LIST DÍTĚTE!
OZNÁMENÍ

o vyhlášení výběrového řízení
Rada města Žatec,
vyhlašuje výběrové řízení
na funkci ředitele/ředitelky Domova pro seniory a Pečovatelské služby Žatec
Předpokládaný nástup: 1. března 2014
Pracovní místo je dle platné legislativy zařazeno do platové třídy 12
Předpoklady pro obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Domova pro seniory a Pečovatelské služby Žatec:
státní občanství České republiky, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt na území ČR; minimální věk 18 let; způsobilost
k právním úkonům; zdravotní způsobilost; morální a trestná bezúhonnost; znalost jednacího jazyka – češtiny (u cizích
státních příslušníků s trvalým pobytem v ČR);
negativní lustrační osvědčení podle § 8 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon
některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky
a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Požadované minimální vzdělání:
vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu (sociální zaměření výhodou).

Poděkování a blahopřání

Všem bych chtěla poděkovat za sbírku na invalidní vozík, tak i za uspořádání Benefice pro Nelinku, která se konala 21.2.2013 v Městském divadle
v Žatci, a všem popřát šťastné Vánoce a krásný Nový rok 2014, hlavně hodně
zdravíčka. Že Nelinka vozík využívá dokazuje stímek z dinoparku.
Jana a Nelinka Möllerovy

Manželské večery
Srdečně Vás zveme na čtvrtý běh
kurzu, který je určen všem, kteří chtějí
prohlubovat a zlepšovat svůj vztah.
Přihlásit se mohou manželské páry
i ti, kteří spolu žijí jako druh a družka.
Každé setkání začíná večeří, následuje promluva, po které mají manželé
příležitost si sami spolu popovídat
o tématu večera. Vše probíhá v příjemném prostředí a přátelské atmosféře.
Soukromí každého páru je respektováno, skupinová diskuse není součástí
kurzu, o svém vztahu nemusíte nikomu dalšímu nic říkat.
Témata jednotlivých večerů jsou:
• Vybudovat pevné základy

• Umění komunikace
• Řešení konfliktů
• Síla odpuštění
• Rodiče a rodiče partnera
• Dobrý sex
• Láska v akci
Kurz Manželské večery je součástí
komunitního plánu města Žatec a projektu Podpora zdravě fungující rodiny.
Kurzovné za manželský pár je 500 Kč.
Přihlásit se můžete telefonicky nebo
na www.cirkevbezhranic.eu .Kurz pořádá Církev bez hranic – Žatec. Kontaktní telefon 608 978 992. Začínáme
30. ledna 2014 v Žatci v prezidentském salonku, v restauraci U Orloje.

Další požadavky:
 řídící a organizační schopnosti, orientace v činnosti a řízení příspěvkové organizace;
 praxe v sociální oblasti, ve veřejné správě nebo při poskytování sociálních služeb – výhodou;
 znalost zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích vyhlášek
a dalších příslušných zákonů potřebných k dané profesi;
 základní znalost problematiky poskytování sociálních služeb;
 základní znalost fungování, hospodaření a kontroly veřejné správy;
 základní znalost pracovně-právních předpisů;
 komunikační schopnosti a flexibilita;
 znalost práce na PC;
 řidičský průkaz skupiny B.
Uchazeč/uchazečka podává písemnou přihlášku k výběrovému řízení, kterou se rozumí samostatný doklad, jehož
náležitosti jsou:
název pracovní pozice; jméno, příjmení, titul; datum a místo narození; státní příslušnost; místo trvalé pobytu
(a dále případně kontaktní adresa); číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li
o cizího státního občana; číslo řidičského průkazu; kontaktní spojení – telefon, mobil, e-mail; datum a podpis.
K přihlášce je nutno připojit:
 strukturovaný profesní životopis, který bude obsahovat údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných
znalostech a dovednostech;
 motivační dopis;
 výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál nebo ověřená kopie);
 ověřenou fotokopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
 ověřené negativní osvědčení podle § 8, zákona č. 451/1991 Sb. nebo žádost o vydání tohoto osvědčení;
 návrh koncepce rozvoje Domova pro seniory a Pečovatelské služby Žatec v rozsahu min. 3 strany A4.
Písemné přihlášky včetně příloh doručí uchazeč na adresu:
Město Žatec, Městský úřad Žatec
Odbor vnitřních věcí - k rukám personalistky
nám. Svobody 1
438 24 Žatec
nebo osobně do podatelny Městského úřadu Žatec k rukám personalistky (prostřednictvím podatelny) nejpozději do
31.01.2014 do 14:30 hod. Přihlášky doručené po tomto datu budou vyřazeny.
Obálku označte heslem „Výběrové řízení – ředitel DPS“.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv v jeho průběhu toto výběrové řízení zrušit.
Přihláška k výběrovému řízení včetně příloh bude neúspěšnému uchazeči vrácena. V souvislosti s účastí ve výběrovém
řízení uchazeč v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
v platném znění, souhlasí se zpracováním a archivací osobních údajů uvedených v přihlášce a jednotlivých přílohách.
V Žatci dne 07.01.2014

Týdeník je zpravodajem města Žatec. Vydavatel: Město Žatec Adresa redakce: Městský úřad Žatec, náměstí
Svobody čp. 1, PSČ 438 01. Tisk: AKORD Chomutov s.r.o., Tiskovina je evidována Ministerstvem kultury ČR
pod značkou MK ČR E 17212. Kontaktní telefon: 415 736 115. Příjem inzerce v kanceláři Infocentra MěÚ
Žatec v úředních hodinách, telefon 415 736 156

Vážení čtenáři, své dotazy, podněty a připomínky zasílejte
na e-mailovou adresu tydeník@mesto-zatec.cz, nebo na adresu Městský úřad Žatec, náměstí Svobody čp. 1, Žatec
438 01 a materiál označte slovem TÝDENÍK.

Žatecký týdeník

16. ledna 2014

Inzerce
n Pronajmu dlouhodobě garáž v Žatci, Podměstí, ulice Ostrov (u tanku) s elektrikou. Volná
od 1.1.2014. Kontakt: 604 401 940
n Prodáváme pěkný byt 2+1, 53 m2,
OV, zařízený, v Ž., ul. U Jezu, 4. patro, dům opraven, cena 600 tis., Tel.:
775024339, RK ne.
n Pronajmu velkou garáž v podměstí (Ostrov). Cena 1100,- Kč. Tel.
728554994.
n Pronájem 1+1, 40 m2 v ul. Mládežnická Žatec. Byt v pův. stavu bez zařízení, vratná kauce + nájem dopředu. Cena
5 000.00 Kč + energie (cca 1000.00 Kč).
Kontakt: 602 893 572
n Hledáme externího servisního technika balících strojů (práce
na ŽL). Podmínka: vyhláška č. 50,
vlastní automobil, flexibilita. Možnost proškolení. Jedná se o přibližný
měsíční úvazek cca 20 hod/měsíc,
nárazová práce, servis nutný do 48
hodin. Více informací po osobní dohodě. Tel: 725 571 759.

Poděkování
n Žatecký příležitostní sbor děkuje touto cestou Městu Žatec, jeho radě
a kulturní komisi za finanční podporu,
díky níž má sbor své nové stránky. Najdete je na http://www.zatechoir.cz/. Anna
Urbancová

Vzpomínka
n Dne 25. ledna 2014 uplynou
tři roky, co nás
navždy opustila
manželka Jiřina
Matvějčuková.
Vzpomínají manžel Jiří, syn Jiří
s rodinou a dcera
Šárka s rodinou.

Rozloučení
11.12. Danuška Kinašová
		 Zdeňka Kudláčková
12.12. Zdeněk Kovanda
		 Vasil Dormišev
14.12. Anna Kykalová
15.12. Emil Moravec
16.12. Jiřina Doubková
19.12. Horst Guttmann
		 František Svoboda
		 Miroslav Kyjac
		 Anna Leitgebová
20.12. Zbyněk Podrabský
22.12. Margita Klepáčová
23.12. Josef Czervoniak
24.12. Kamila Mačudová
		 Marta Matasová
25.12. Stanislava Kabátová
26.12. Jaroslav Bobrůšek
29.12. Jaroslav Havlíček
31.12. Zdeňka Petráková
2.1. Josef Hanuš
		 Ludmila Lorencová
		 František Charvát
3.1. Bc. Mgr. Miroslava Krajčová
4.1. Pavlína Pexová
		 Zdeňka Hakenová
5.1. Ludmila Semanová
7.1. Ladislav Malák
10.1. Jaroslava Janovcová
		 Josef Hodan
12.1. Čestmír Seman
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Regionální muzeum K. A. Polánka
Kulturní tipy muzea na leden 2014
Hlavní budova – Husova ul. 678 (tel.: 608 200 697):

n „NÁVRATY VOLYŇSKÝCH ČECHŮ“: probíhá do 2. 3. 2014. Výstava dokumentuje jejich kolonizační a posléze hospodářskou činnost, potýkání se s bolševickým režimem, nejvíce však popisuje návraty zpět do vlasti. Fakta doplňují obyčejné
lidské příběhy volyňských Čechů.
n „SLADKÝ ŽIVOT ČOKOLÁDY ANEB HOŘKOSLADKÝ PŘÍBĚH TÉTO
NEŘESTI“: 30. 1. – 27. 4. Výstava o čokoládě, kakau a obalech připravená
ve spolupráci s Muzeem v Bruntále a firmou Nestlé. Vernisáž výstavy 30. ledna
2014 od 17 hodin zahájí žáci ZUŠ Žatec a bude spojená s ochutnávkou produktů
firmy Nestlé.

Křížova vila – Zeyerova ul. 344 (tel.: 774 192 414, 415 710 389):

Bio trio Ivana Mládka v Žatci

n „ČESKOSLOVENSKÁ POŠTA V 70. LETECH ANEB ŽIVOT POŠTY
ZA NORMALIZACE OČIMA FOTOGRAFA TOMÁŠE VOSOLSOBĚHO“:
16. 1. – 9. 3. Soubor fotografií z poštovního prostředí, ukázky známkové tvorby
a fotografické příběhy z pestrého provozu spojové správy. Vernisáž výstavy 16.
ledna 2014 od 17 hodin.
NÁVŠTĚVNÍ DOBA MUZEA A KŘÍŽOVY VILY:
úterý - pátek: 9.00 – 17.00 hodin • sobota - neděle: 13.00 – 17.00 hodin • pondělí:
zavřeno • (polední přestávka 12.00 – 12.30 hodin) • Poslední prohlídka pro návštěvníky v 16.30. • O státních svátcích a 31. 12. jsou obě budovy muzea uzavřeny.

Poslední lednové úterý (28.1., 19:00 hod.), po představení Ivana Mládka a jeho
Bio tria, budou mít návštěvníci Městského divadla v Žatci značně namožené
bránice od smíchu. Ivan Mládek je totiž 200% zárukou, že diváka toto postihne právě po jeho vystoupení.
Tentokrát Ivan Mládek nepřijede do amerických evergreenů. Ty by mohly
Žatce s Banjo bandem, toliko s pís- vycházet z alba, které vydal v roce 2006
ničkami, které s ním hrává, doprová- a které obsahuje americké evergreeny
zen Víťou Markem na Banjo a trubku jím otextované. To vše samozřejmě
a Libuší „Libunou“ Roubichovou na v kombinaci s mluveným slovem či vyLEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 3D
guitariáno. Sám se samozřejmě bude právěným humorem. Můžeme se těšit 18.1. 15:00 / 26.1. 15:00 /
Animovaný
/
Dobrodružný
/
Rodinný
/USA
/
2013/
109
min
/
Cz
Dabing
doprovázet na banjo. Ke svým slavným na cosi mezi koncertem a šou, jak je
Nebojácná a věčně optimistická Anna se vydává na velkolepou výpravu v doprovodu drsného
písničkám přidá hrst méně známých u něj typické.
horala Kristoffa a jeho věrného soba Svena, aby nalezla svou sestru Elsu, jejíž ledová kouzla

digitální kino Žatec

Galerie Sladovna zahajuje v novém
roce mezinárodní výstavou

uvěznila království Arendelle do věčné zimy.

Vstupné: 130,-

16.1. 20:00 / 18.1. 17:30 /

47 RONINŮ 3D

Akční / Drama / Fantasy / USA/ 2013 / 119 min / přístupné od 12 let. / CZ DABING
47 válečníků se postavilo nepředstavitelné přesile, jen aby očistili čest svého mrtvého pána.
Legenda o 47 róninech patří k nejznámějším příběhům japonské historie a teď se z téhle exotické
Galerie Sladovna v Žatci si od 17.1. do 10.3. 2014 připravila unikátní výstavu země přes hollywoodská studia dostává do našich kin v podobě výpravného a akčního fantasy
dobrodružství, v němž proti těmto mstitelům stanou i nepřátelé, kteří nejsou z masa a kostí.
současných uznávaných polských umělců.
Můžete zde shlédnout ukázky růz- Ewa Wojtyniak – Dębińska i Janusz Rónin je samuraj, který ztratil svého pána a tím i svou čest, a jeho postavení na společenském
žebříčku středověkého Japonska tomu odpovídá.
Vstupné: 150,ných výtvarných forem a technik jako Antoszczyk.

je malba, kresba, grafika, objekty a také
využití různých materiálů například
textilií a papíru. Svá díla v galerii vystaví uznávaní polští umělci - Lidia
Choczaj, Małgorzata Dobrzyniecka –
Kojder, Magdalena Kacperska, Jagoda
Krajewska, Ewa Latkowska – Żychska,

Jmenovaní umělci byli záměrně vybráni tak, aby se poukázalo na rozmanitost
polského výtvarného umění a na rozdíly
a zároveň spojitosti mezi současnou českou a polskou uměleckou tvorbou. Vernisáž se koná 17.1. od 17.30 hodin a tímto
(ag)
na ní všechny srdečně zveme.

Tančírna si dá opakování

16.1. 17:30 / 29.1. 20:00 / 31.1. 17:30

CYRIL A METODĚJ – APOŠTOLOVÉ SLOVANŮ

Dobrodružný / Drama Česko / Slovensko / Srbsko / Slovinsko / Rusko / 2013/ 85 min
Příběh z 9. století ve strhujících obrazech líčí počátky šíření křesťanství na Velké Moravě a v našich zemích. Hlavními postavami filmu jsou věrozvěsti Konstantin (později známý jako Cyril)
a jeho bratr Metoděj, kteří byli prohlášeni za svaté a jsou označováni jako Apoštolové Slovanů.
Režie: Petr Nikolaev. Hrají: Roman Zach, Ondřej Novák, Josef Abrhám, Milan Bahúl, Vladimír
Javorský, Radka Fidlerová, Petr Borovec, Jan Jankovský, Kajetán Písařovic,
Vstupné: 90,-

18.1. 20:00 / 19.1. 20:00 / 24.1. 20:00 / 26.1. 17:30 / 30.1. 17:30 /

NĚŽNÉ VLNY

Komedie /Česko/ 2013/ 103 min. Sympatický Vojta je nesmělý a jeho rodina praštěná. Cholerický
tatínek, který kdysi nepřeplaval kanál La Manche, z něj chce mít závodního plavce a milující
Díky aktivitě učitelky tance ZUŠ v Žatci Lenky Turkové a tanečního hobby klubu maminka, bývalá hvězda dětské lední revue, vidí v synovi talentovaného pianistu. Jenže Vojta
má docela jiné priority - především rusovlasou spolužačku Elu, okouzlující akvabelu, která už
proběhla v prosinci již druhá „Tančírna“ pro příznivce společenských tanců. v listopadu odjede do vysněné Paříže. Jestli Vojta rychle nepodnikne něco opravdu zásadního,
Přestože již vrcholily předvánoční pří- plese taneční sezóny. Již teď je jisté, že zmizí mu Ela navždy za železnou oponou. Píše se totiž rok 1989.
pravy a nákupní shon, tak se v Lidovém další taneční setkání bude 26. ledna. Více Režie: Jiří Vejdělek (Účastníci zájezdu, Ženy v pokušení, Muži v naději ). Hrají: Lucie Šteflová,
domě v Žatci sešlo více než čtyřicet přátel informací na facebooku Tančírna Žatec. Robert Cejnar, Jan Maršál, Hynek Čermák, Táňa Pauhofová, Vica Kerekes, Vojtěch Dyk, Jan
tance a kultivované zábavy všech geneBudař, Václav Kopta, Taťjana Medvecká, Jan Hartl, Eva Holubová
Vstupné: 130,-

rací. Během nedělního večera si všichni mohli s chutí zatančit téměř všechny
známé standardní i latinsko-americké
tance. V pravidelných tanečních sériích
reprodukované stylové taneční hudby
si všichni užívali prostorného parketu
a střídavě se nechali unášet v rytmu standardních tanců waltzu, tanga, valčíku,
slowfoxu, quickstepu či blues a nebo se
naopak dali strhnout k temperamentnímu rytmu latinských tanců samby, cha-cha, rumby, jive, mamba nebo tradiční
polky. Drobným bonusem pro všechny
zúčastněné byla krátká ukázka a nácvik
základního kroku tance mambo. Takto pravidelné prostřídání všech druhů
tanců, prostorný parket a předváděné
taneční kreace, nenajdete na žádném

22.1. 17:30 / 24.1. 17:30 / 25.1. 15:00 / 1.2. 15:00 / 2.2. 15:00 /

MRŇOUSKOVÉ

Animovaný / Rodinný / Francie/ 2013/ 80 min / CZ titulky / Přístupné od 12 let.
Na malebném lesním paloučku se jednoho dne rozhoří nepřátelství mezi koloniemi černých
a červených mravenců. Vydejte se na cestu plnou dobrodružství, přátelství a fantazie, do světa
těch nejdrobnějších Mrňousků.
Vstupné: 110,-

22.1. 20:00 /		

PARANORMAL ACTIVITY: PROKLETÍ

Horor / USA/ 2014 / CZ titulky / Přístupné od 15 let.
Nešmírujte sousedy, zvlášť když u nich řádí temné síly. Slavná hororová série Paranormal
Activity nabírá druhý dech, když s pomocí záběrů amatérské digitální kamery opět uvádí
diváky do hororového nebe. Ti, kteří už film viděli, tvrdí, že tenhle díl patří k nejděsivějším
z celé série.
Vstupné: 110,-

25.1. 17:30 / 29.1. 17:30 /

VEJŠKA

25.1. 20:00 / 1.2. 17:30 /

HERKULES: ZROZENÍ LEGENDY

Komedie / Česko, 2014
Petr Kocourek (Tomáš Vorel jr.) se hlásí na katedru grafiky na UMPRUM, kam přijímají jen
pár vyvolených. Už jednou ho nevzali a profesor Slanina (Jakub Kohák) je nekompromisní.
Na školu se hlásí i krásná Julie (Eva Josefíková), do které se Kocourek bezhlavě zamiluje.
Michal Kolman (Jiří Mádl) studuje VŠE, ale místo přednášek a seminářů ho zajímají jen
spolužačky a rychlá auta. Zkoušky a zápočty řeší podvodem nebo úplatkem či pomocí svého
vlivného otce (Jan Kraus). Kocourkova matka (Zuzana Bydžovská) se dávno vzdala představy,
že její syn bude studovat něco pořádného, zatímco paní Kolmanová (Ivana Chýlková) svého
synka neustále vydržuje a hýčká. Oba kluky spojuje už od gymplu ilegální malování graffiti.
Městské divadlo Žatec uvede v pondělí 20. ledna novou činoherní komedii Na pražských střechách, nádražích a v podchodech zažívají divoká dobrodružství. Při jedné
noční honičce je Kocourek dopaden... Režie: Tomáš Vorel st.
Vstupné: 120,-

Komedie Vyhazovači s Brzobohatým

s názvem Vyhazovači. Hru nastudovali herci Divadla Radka Brzobohatého.
Ve vtipné hudební komedii společně velký večer. Energii sršící komedii dozahrají Ondřej Brzobohatý, Petr Vág- minuje skvělá hudba a písně Ondřeje
ner (Frekvence 1, Ordinace v růžové Brzobohatého. Začátek představení
zahradě) Antonín Duchoslav a Ernesto ve v žateckém divadle naplánován
Čekan. Diváky čeká lidský příběh, který na 19:00 hod. Další informace o prose točí kolem Disco Klubu Cinders. Čty- gramu a předprodeji najdete na www.
ři vyhazovači se musí připravit na svůj divadlozatec.cz

Rusalka z Metropolitní opery zazpívá i v Žatci

Akční / Dobrodružný / USA/ 2014 / CZ titulky / Přístupné od 12 let.
VÝPRAVNÁ AKČNÍ HISTORICKÁ PODÍVANÁ VE STYLU GLADIÁTORA. OHROMUJÍCÍ
BITEVNÍ SCÉNY NA MOŘI, PEVNINĚ I V ARÉNĚ. Starověká legenda o antickém „Supermanovi“. Půl bůh, půl člověk s bájnou silou a odvahou bojuje ve velkolepém dobrodružství v čele
své armády proti nejnebezpečnějším stvůrám starověku, aby získal svou vyvolenou a zbavil
zem tyranského krále.
Vstupné:110,-

26.1. 20:00		

VLK Z WALL STREET

Krimi / Drama / Životopisný / USA/ 2013/ 165 min / / CZ titulky / Přístupné od 12 let.
Ve dne vydělával tisíce dolarů za minutu. Noci prožíval tak rychle a naplno, jak jen mohl na drogách a sexu. Fascinující životní příběh finančníka Jordana Belforta - brilantní, zábavná
autobiografie o chamtivosti, moci a výstřednostech, které si nikdo neumí představit.
Metropolitní opera v New Yorku poprvé přenáší Dvořákovu hudbu
Režie:Martin Scorsese. Hrají: Leonardo DiCaprio, Matthew McConaughey, Jonah Hill, Kyle
Mezi 23 městy v České republice, ve kterých mají diváci již několik sezon mož- tí, zda titulky promítat či nikoliv, bude Chandler, Jean Dujardin
Vstupné: 110,-

nost sledovat přímé přenosy z Metropolitní opery v New Yorku, je také Žatec.
V jeho digitálním kině v Městském divadle mohou zájemci sledovat do konce
stávající sezony ještě šest představení.
„Poprvé v historii přímých přenosů podáním vůbec. V roce 2013 obdržela
z Metropolitní opery do kin však bude již čtvrtou cenu Grammy pro nejlepší
8. února uveden český titul Rusalka sólistku v oblasti vážné hudby.
od Antonína Dvořáka. Obrovský zájem n Dvořákové, těšte se
českých operních fanoušků potvrzuDistribuční společnost Aerofilms, držije několik vyprodaných kin. Multiki- tel licence přenosů z Metropolitní opery
na přidávají sály, klasická kina zvou do kin, chystá na přenosový večer Rusalna záznamy,“ uvádí pořádající agen- ky překvapení pro všechny návštěvníky
tura, která očekává překonání rekordu s příjmením Dvořák. To bude odhaleno
v návštěvnosti.
v kinech při přímém přenosu 8. února.
Pohádková opera Rusalka s notoricky n Opera v češtině
známými áriemi je klasikou. Titulní roli
Pořadatelé dlouho váhali, zda operu
ztvární hvězdná americká sopranistka s českým libretem titulkovat do češtiny.
Renée Fleming, jež má Rusalku ve svém Nakonec se kvůli většímu diváckému
repertoáru již od roku 1990. Její árie komfortu rozhodli pro převedení celého
Měsíčku na nebi hlubokém, recitovaná Kvapilova libreta do podoby titulků, aby
s hlubokým citem a prožitkem i s do- diváci mohli mít originální verše opery
konalým českým „ř“, patří k nejlepším během přenosu před očima. Rozhodnu-

na jednotlivých kinech.

n Sobota 8. února 18:45
Antonín Dvořák: Rusalka

30.1. 20:00 / 1.2. 20:00 /

JÁ FRANKENSTEIN 3D

Akční / Fantasy / Sci-Fi / USA / Austrálie/ 2014 / / CZ titulky / Přístupné od 12 let.
Adamovi, monstru vytvořenému šíleným doktorem Frankensteinem, se v pustinách Antarktidy
podařilio přežít až do dnešní doby. Vrací se do moderního světa ovládaného nadpřirozenými
sílami, které chtějí ovládnout svět a bude si muset vybrat, na čí stranu se přidá. Vstupné: 150,-

Yannick Nézet-Séguin / Otto Schenk,
Renée Fleming (Rusalka), Emily Magee
(Cizí kněžna), Dolora Zajick (JežibaKRÁSNO
ba), Piotr Beczała (Princ), John Relyea 31.1. 20:00 / 2.1. 17:30 /
Krimi / Komedie / Česko/ 2014. Krásno je jezero nad městem Šumperk, ve kterém našli
(Vodník)

n Daší přenosy z Met.

Sobota 1. března 17:45 - Alexander
P. Borodin: Kníže Igor – nová inscenace
Sobota 15. března 17:45 - Jules Massenet: Werther – nová inscenace
Sobota 5. dubna 18:45 - Giacomo Puccini: La bohème (Bohéma)
Sobota 26. dubna 18:45 - Wolfgang
Amadeus Mozart: Così fan tutte (Takové
jsou všechny)
Sobota 10. května 18:45 - Gioacchino
Rossini: La cenerentola (Popelka)
(jak)

utopenou maminku Michala, jedné z postav tohoto scénáře. Je dost hrozné žít s pocitem, že
ve smrti vaší mámy je možná zapleten váš vlastní otec. Tohle je bohužel podezření, se kterým
se musí Michal vyrovnávat. A jakkoli má příběh detektivní nádech a rámec, v určitých věcech
detektivce vzdoruje. Nikdy v něm totiž neobdržíme to, co je základní rekvizitou detektivky důkaz. V reálném životě, stejně jako v tomhle filmu, se musíme vyrovnat s tím, že jediné co
máme, jsou domněnky, podezření, selhávající nervy a nedotažené nápady, když se rozhodneme
vzít spravedlnost do vlastních rukou. Michal a Adam, kamarádi z dětství, se po dvaceti letech
vracejí do svého rodného města... Přes všechno výše napsané by film měl mít nádech jakési
černé komedie. Někdy víc černé, než komedie, ale situace by měly být absurdní svou skutečností.
Kde a jak například najít na malém městě nájemného vraha...?
Režie: Ondřej Sokol. Hrají: Martin Finger, Michal Suchánek, Ondřej Sokol, David Matásek,
Karel Roden, Jana Pehrová-Krausová, Zuzana Stavná, Ondřej Malý, Michal Pavlata, Václav
Neužil ml., Marie Doležalová, Jaroslav Plesl, Nina Divíšková
Vstupné: 110,-

www.divadlozatec.cz
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Žatecký týdeník

Postupují bez porážky

Městské divadlo Žatec
16.1. čtvrtek	O Sněhurce

9:00

Divadlo Kapsa uvede romantický pohádkový muzikál podle bratří Grimmů.Jedna z nejstarších
renesančních pohádek zavede návštěvníky žateckého divadla do smutného království a bude
vyprávět o zlé královně a o Sněhurce, ale také o jednom užvaněném zrcadle.
Mimo předplatné. Pro I.stupeň ZŠ. Vstupné: 45,- Kč www.divadlokapsa.cz

17.1. pátek	Všechno není košer

19:00

19.1. neděle

15:00

Bob a Bobek na cestách

Bob a Bobek, králíci z klobouku kouzelníka Pokustóna se vydávají na cestu kolem světa.
Známé večerníčkové postavičky ožijí ve veselém představení plném písniček na motivy knih
Pavla Šruta a procestují ve svém létajícím klobouku celý svět.
Mimo předplatné. Pohádka pro děti. Vstupné: 90,- Kč

20.1. pondělí	Vyhazovači

19:00

Velmi vtipnou a osvědčenou komedii, která vznikla především díky hereckému podání všech
4 pánů představí žateckým divákům Divadlo Radka Brzobohatého. V této vynikající hudební
komedii se pánové velmi autenticky vžívají do nejrůznějších postav (i ženských). Účinkují:
Ondřej BRZOBOHATÝ, Petr VÁGNER, Antonín DUCHOSLAV/Vojtěch HÁJEK, Ernesto ČEKAN
Předplatné skupiny A i mimo předplatné. Činohra. Vstupné : 250,- / 240,- / 230,- Kč

21.1. úterý

Jablkoň

19:00

V sérii hudebních pořadů pro „náročnějšího“ posluchače a diváka představí žatecké divadlo
hudební formaci, která ve svých počátcích byla takzvaně žánrově nezařaditelná a postupnou
profesionalizací, vystupováním na nejrůznějších hudebních scénách doma i v zahraničí si svým
originálním stylem získala spoustu příznivců . Koncert.
Mimo předplatné. Vstupné: 100,- Kč/ 50,- Kč (při předložení vstupenky z minulého koncertu )

22.1. středa	O Popelce

10:00, 14:00

Divadlo Evy Hruškové a Jana Přeučila zahraje našim nejmenším divákům pohádku Miroslava
Vildmana s mnoha písničkami a několika loutkami, kde si děti rády hrají. Malí diváci nejsou jen
pasivním publikem, ale vybírají s Popelkou hrášek z popela, tančí na plese s princem a zkoušejí
si princeznin střevíček.
Mimo předplatné. Pohádka pro děti. Vstupné: 45,- Kč

24.1. pátek	Osudy dobrého vojáka Švejka

8:30, 10:45

Tři díly nejslavnějšího českého románu inscenované v kabaretní podobě, předvedou protagonisté Městského divadla z Mostu. Mimo předplatné. Pro II. stupeň ZŠ a SŠ. Vstupné: 80,- Kč

28.1. úterý	Ivan Mládek a jeho Bio Trio

19:00

Improvizovaný hudební pořad Bio TRIO je postaven především na interpretaci notoricky
známých písniček Banjo Bandu a u nás méně známých amerických swingových evergreenů.
Předplatné skupiny D a mimo předplatné. Koncert. Vstupné: 200,- Kč

29.1. středa

Revizor

9:00

Bláznivá komedie o všem, co se může stát, když se něco stane jinak... Městečkem se roznese
zpráva, že přijíždí revizor. Policejní direktor, všichni úředníci a další honorace jsou touto
zprávou zděšeni, neboť nezastávají své funkce tak, jak by měli. Hraje Divadlo Různých jmen.
Mimo předplatné. Pro SŠ. Vstupné: 100,- Kč

www.divadlozatec.cz

Družstva dívek Severu si na jaro věří

Volejbalové juniorky VK Sever Žatec mají za sebou základní část 1. ligy. Výrazně
omlazený tým, ve kterém většina děvčat teprve sbírá první ligové zkušenosti,
vybojoval čtyři vítězství z dvaceti utkání a v jarní části jej čekají boje o udržení.
„Severačky“ na podzim třikrát pora- patří 3. místo, které však chtějí na jaře
zily VK Rokycany a jednou VK Klatovy. minimálně o jednu příčku vylepšit.
Mladší žákyně si v trojkovém i čtyřkoV nadstavbové skupině jim po započítání
těchto výsledků patří třetí místo, které bu- vém minivolejbale vedou nad očekávádou chtít udržet v zápasech proti týmům ní dobře, statečně bojují proti starším
z Mostu, Ústí nad Labem a Prahy. Situaci a zkušenějším soupeřkám. Všechny
však komplikují zranění, která vyřadila ze čtyři naše týmy se bez obtíží drží ve II.
hry tři hráčky základní sestavy. Děvčata lize KP, což celkově znamená umístění
si přesto věří, že potřebné body získají v horní polovině tabulky.
Letošní náročnou sezonu, kde poua vybojují si tak právo účasti ve druhé
ze kadetky hrají proti podobně starým
nejvyšší soutěži i pro příští sezonu.
Kadetky se v krajském přeboru drží soupeřkám, mají tedy všechna družstva
po polovině soutěže na medailových po- dobře rozehranou. Naším cílem je tyto
J. Vrbata
zicích, v neúplné tabulce jim prozatím pozice minimálně udržet.

Po těžkém rozhodování Hany
prohrál těsně na body

Špác zvítězil K.O., Greisiger těsně podlehl mistrovi Evropy
Borci týmu kick boxerů G- Titáni Žatec, Hany Greisiger a Břetislav Špác, se
zúčastnili v polovině prosince turnaje YoungBlood v Mostě.
Hany se utkal v pyramidě do 81 kg a rozhodčí zápas ukončil technickým
o profesionální pás juniorského mistra K.O. pro Špáce.
ČR na 3 x 3 minuty a Sláva Špás v suHanymu začala smůla již den před
perfightu 3 x 3 do 71 kg. YoungBlood turnajem, kdy si vylosoval do prvního
je pyramida o profesionální pás v K-1, zápasu nejtěžšího možného soupeře M.
do které byli vybráni nejlepší junioři Peňáze, který je čerstvým mistrem Evz Čech a Slovenska. Jelikož šlo o profe- ropy, a se kterým měl bilanci 2:2, když
sionální zápasy za výplatu, byly „ostré“ nedávno Peňáze knokautoval na MČR
3x3 min. bez chráničů a finále dokonce v lowkicku. V hodně taktické bitvě plné
5x2 min.
výměn, po třech kolech a těžkém rozhoK prvnímu zápasu superfight do 71 kg dování rozhodčích Hany prohrál těsně
si žatecký Špác proti Ondřeji Trávníč- na body. Peňáz samozřejmě celý turnaj
kovi z Ironfighters od začátku pohlídal vyhrál, ve finále rozdrtil příbramskéruce soupeře, a i přes svůj zraněný ob- ho Navaru po několika počítáních 3:0
ličej bez větších problémů kontroloval na body. Získal tak vysokou finanční
zápas. Soupeře zasypal údery i kopy odměnu a profipás v K-1.
(lb)

Broum vyhrál v obou kategoriích
Vánoční pohár Severu Žatec ve stolním tenise

S koledou za Štěpánem chodí hrát Vánoční turnaj Severu Žatec stolní tenisté
už devět let. K poslednímu klání roku se proto 26.12. 2013 v hale Severu sešlo 39 borců z 15 oddílů. K radosti pořadatelů jich bylo 10 do 18 let, z toho
drtivá většina právě zdejších talentů.
Hlavní soutěží je turnaj dvojic, který
V soutěži jednotlivců potvrdil své kvamá specifikum v nasazení nejlepších lity Pavel Broum (SRN), který v sinhráčů, kteří si dolosují ze zbývajících při- glech neztratil ani jeden set. Za druhým
hlášených svého partnera. Po utkáních V. Soutnerem ml. (Libědice) bojovali
ve skupinách se dál pokračuje v K.O. sys- o bronz dva dlouholetí bývalí spoluhrátému. Turnajem nejlépe prošel žatecký či ze Severu, z nich byl úspěšnější Jan
Pavel Broum, který již několik let hraje Držálek, 4. skončil Z. Hofreiter.
závodně v Německu, jehož partnerem byl
„Zdařilý turnaj měl svoji herní kvalitentokrát Petr Městka ze Severu Žatec. tu. Musíme také poděkovat tradičním
Druzí skončili Zdeněk Hofreiter (Sever) sponzorům, kterými jsou Jiří Markup
s Rainerem Stützem (Libědice), 3. Vác- ml. - Ekostavby, Miroslav Macháček
lav Soutner ml. (Libědice) s Tomášem s firmou SAT a pochopitelně město ŽaPertnetem (Šroubárna Žatec) a 4. domá- tec,“ zhodnotil na závěr ředitel turnaje
cí borci Zdeněk Kubovský a Jan Hänel. František Zach.
(jak)

Foto Karel Vávra

V rámci pořadů ochotnických představení uvede Rádobydivadlo Klapý inscenaci autora L.Valeše
na motivy světoznámého amerického muzikálu „Šumař na střeše“, kdy si dívky vyberou nápadníky, avšak pro tatíka nejsou zrovna košer. Hra je namíchaná přes slzy i smích a divákům se bude
určitě líbit. Ve hře účinkuje 23 herců. Mimo předplatné. Činohra ochotníci. Vstupné: 80 ,- Kč

Ceny nejlepším fotbalistům Slavoje Žatec předával Patrik Gedeon (druhý zleva), vedle něj je Ondřej Baštýř, z druhé strany Michal Lesniak a Martin Vávra.

Fotbalistou roku byl vyhlášen
útočník Michal Lesniak
Pátý ročník ankety o Nejlepšího fotbalistu roku Slavoje Žatec, kde o pořadí rozhodují hlasy příznivců, skončil
v závěru roku slavnostním vyhlášením
nejlepších ve všech kategoriích.
„Tentokráte jsme rozdělili vyhodnocení do dvou částí. V klubové restauraci
na Chaloupce měla vyhodnocení kategorie mládeže a za dva dny zbývající
kategorie,“ informoval sekretář klubu
Pavel Maňák. „V této části byl naším
hostem večera velice známý fotbalista
i z působení ve zdejším okolí, současný
hrající kapitán Dukly Praha Patrik Gedeon, který předával ceny.“
Vítězem kategorie mužů se stal zaslouženě a podle oček ávání nejlepší střelec
A týmu Michal Lesniak (256 bodů) před
záložníkem Martinem Vávrou a brankářem Ondřejem Baštýřem.
Ještě o 19 bodů více (absolutní součet)
získal starší dorostenec Pavel Hassman,
velkou popularitu u hlasujících měl také
mladší dorostenec Petr Hotěk (241).
Nejtěsnější rozdíl u vítězů byl v kat.
starších žáků mezi B. Klímou a J. Rubešem – pouhých 10 bodů, a pak v kategorii veteránů, kde 11 bodů rozhodlo
mezi bratry Junky ve prospěch Miroslava
před Vladimírem.
Trenérem roku byl vyhlášen Ivan Vořechovský z C mužstva dospělých. (jak)

Ze čtvrtfinále Českého poháru v národní házené žen, které se hrálo v sobotu
v tělocvičně Zemědělské školy Žatec, postoupily domácí ligové hráčky do semifinále, které se uskuteční v únoru v Plzni.
Vítězem turnaje a prvním postupujícím
se stal mnohonásobný mistr ligy Chomutov se stejným počtem bodů.
Po vítězství Žatce nad Bakovem nad
Jizerou 18:15, a S. Modřany 12:7 se největší favorité skupiny a už jistí postupující utkali v přímém souboji o první místo
v závěrečném zápase. Ve strhujících posledních minutách domácí ženy dokázaly
dvěma góly vyrovnat na konečných 13:13,
ale na skóre skončily druhé.
(jak)

Pět turnajů - stejný vítěz

V sobotu 11. 1. 2014 se v Chomutově
utkali nejlepší mladí stolní tenisté v kategorii mladších žáků. Pátý bodovací
turnaj měl opět stejného vítěze jako
čtyři předcházející. Filip Karbula ze Sen Fotbalista Slavoje Žatec roku 2013
veru Žatec potvrdil suverénní postavení
MUŽI
v této kategorii, když ve finále porazil
1. Michal Lesniak 256
teplického Míta 3:0. Mile překvapil
2. Martin Vávra 155
začínající Josef Svoboda, který v poli
3. Ondřej Baštýř 71
pětačtyřiceti závodníků obsadil třinácté
4. Petr Bešík 61 • 5. Marek Paul 23 • místo. V neděli měli bodovák starší žáci
6. Petr Klinec ml. 13
v Mostě. Při neúčasti Karbuly si nejlépe
STARŠÍ DOROST
vedl Dominik Urbánek, který v rekordní
1. Hassman Pavel 275 • 2. Krabec Mi- účasti padesáti závodníků obsadil pěkné
chal 134 • 3. Syrovátka Lukáš 56 • 4. páté místo.
(js)
Čipčala Emil 38 • 5. Pelikán Jakub 21
MLADŠÍ DOROST

1. Hotěk Petr 241 • 2. Weinhauer Jan
165 • 3. Svoboda Petr 25 • 4. Naxera
Miroslav 15 • 5. Sivák Denis 12

STARŠÍ ŽÁCI

Dorostenci uspěli
na krajských přeborech

Stolní tenisté v kategorii dorostenců
1. Klíma Bohuslav 194 • 2. Rubeš Ja- měli o víkendu krajské přebory. V sokub 184 • 3. Hodina Josef ml. 59 • 4. Su- botu v Litoměřicích měl v jednotlivcích
chan Gustík 19 • 5. Nekolný Jaroslav 16 Sever Žatec šestinásobné zastoupení.
MLADŠÍ ŽÁCI
Nejvýrazněji se prosadil Pavel Pek, který
1. Klocperk Daniel 191 • 2. Mi- prohrál až ve finále s vysoce favorizovanařík Danny 127 • 3. Stránský Jan ným domácím Hervertem po naprosto
29 • 4. Hujer Luboš 25 • 5. Suchan vyrovnaném utkání 2:3 a obsadil výborGustík 14
né 2. míst. Do první osmičky se proboGARDA
jovali ještě dva 6. David Urbánek a 7.
1. Junk Miroslav 182 • 2. Junk Ladislav 171 • 3. Holák Jula 28 • 4. Zmr- Jiří Vízner. Ve čtyřhře vybojoval bronz
hal Jaroslav st. 21, Franc Milan 21 • 5. pár Urbánek – Štěpnička, na 5. až 8.
místě skončili Čaja s Pekem a Vízner
Benda Pavel 18
s Městkou.
TRENÉR
V neděli v hale Severu si to dorostenci
1. Vořechovský Ivan 189 • 2. Šidlof
rozdali v soutěži tříčlenných družstev.
Karel 172 • 3. Břečka Marek 92
Domácí na základě letošních výsledků
měli právo postavit dvě družstva. Obě
se probojovala do čtyřčlenného finále,
kde vzájemné zápasy finalistů končily
Dvě individuální ceny získal Zmrhal, jednu Glaser
vždy tím nejtěsnějším možným rozdílem.
Sportovní hala Severu Žatec byla v záCenu nejlepší brankáře převzal Z celkového vítězství se nakonec radověru roku místem konání dvou fotba- Aschnebrenner (Lesniak team), hráče valo družstvo Litoměřic před Chomutolových turnajů mužů s velmi kvalitním Jaromír Zmrhal (SSS) a střelcem se stal vem a Severem II (v sestavě Pek, Čaja,
obsazením. Vedle známých hráčů z Žat- Josef Baierl (Jäger team). Turnaj řídili Městka). Čtvrtý skončil Sever I (Vízner,
(js)
ce a okolí se představili také ligoví fot- rozhodčí M. Vlašič a J. Prágl z Litoměřic. Urbánek, Štěpnička).
balisté Slavie Praha (Zmrhal a Petrák), n Jäger vyhrál podruhé
Silvestrovský turnaj byl po týdnu prakBrna (Glaser), Teplic (Urma) či Sulovský
ticky odvetou za Vánoční pohár. Hlavní
z juniorky Sparty.
n Vánoční překvapení
trofej získal opět Jäger team tentokrát
Vánoční turnaj, jehož VI. ročník pořá- doplněný o Břečku a A. Paula, druhý byl
Oddíl stolního tenisu Severu Žatec
dal FK Slavoj, vyhrál z 8 účastníků celek SSS team posílený o Glasera. PřekvapeJäger team (Baštýř, M. Paul, Baierl, J. ním bylo 3. místo FC Alergia (Perestjuk, z pověření KSST uspořádal v sobotu
Bešík, Vávra, Klasna), který ve finále Fefrčík, Holan, Valenta, Lesniak, Klinec, 14. 12. 2013 Pohár olympijských nadějí
přehrál Klemo 6:1 (Kalbač, Urma, Ben- Uhlík) a 4. Psojedy (Kalbač, Hankocy, v kategorii starších žáků. V nominované
da, Zikmund, J. Hynek, Novák, Exner, Soukup, D. Podroužek, Exner, Urma, dvanácte nejlepších ústeckých závodníků
Hejda). Až 3. místo zbylo na mužstvo T. Hynek)
měl dva zástupce. Filip Karbula věkem
SSS (Slavoj, Sparta, Slavie) s ligovými
Nejlepším brankářem byl vyhlášen ještě mladší žák se svých starších souhráči (Slavisté Zmrhal, Petrák, Sulovský Ondra Baštýř (Jäger), hráčem Petr Gla- peřů nezalekl a vybojoval výborné třetí
ze Sparty). Čtvrtí skončili obhájci trofeje ser a střelcem se 7 góly Jaromír Zmrhal místo. Pochvalu zaslouží i Dominik UrSoví strážci / Lesniak team.
(SSS).
(jak) banek, který obsadil pěkné páté místo.

V hale se dařilo ligovým fotbalistům

Karbula na domácích
stolech třetí

Svěcená a Plevko přivezli bronz z ME
Žatečtí plavci tvořili v prosinci polovinu ze smíšené štafety české reprezentace na ME 2013 dospělých v Dánsku. Lucie Svěcená, Tomáš Plevko, skvělá
Simona Baumrtová a Petr Bartůněk korunovali úspěch severních Čech a potažmo celé české reprezentace, když vybojovali senzační bronzovou medaili
v polohové štafetě na 4x50m.
I ve druhé medaili v Herningu, tento- Finále v Herningu ve světovém rekordu
krát ve smíšené polohové štafetě na 4x50 vyhrála štafeta Ruska před Německem.
metrů, měla „prsty“ v současnosti nej- Tomáš Plevko i přes bolavá záda předlepší česká plavkyně Baumrtová z Cho- vedl skvělé výkony zejména ve štafetách,
mutova. Na znakařském úseku závod v individuálních startech dosáhl nejlépe
výborně rozjela, kvalitní výkony odvedli na 13. místo na 50VZ.
i Petr Bartůněk na prsařském a Lucie
Napilno měla i teprve šestnáctiletá
Svěcená (na snímku druhá zleva) na mo- Lucie Svěcená. V nejoblíbenější motýltýlkářském úseku a vše završil parádním
finišem kraulař Tomáš Plevko (zcela
vpravo), který těsně dohmátl pro bronz.
Výsledný čas 1:39,54 znamenal ještě vylepšení výkonu z dopoledních rozplaveb,
z nichž český tým postupoval ve stejném
čase jako Rusko z první příčky.
„Měli jsme v poledne poradu a všem
čtyřem jsem říkal, ať se vůbec nezabývají tím, kolikátí postoupili. Spousta
týmů své nejlepší šetřila a finále bylo
úplně o něčem jiném. Všichni ale odvedli výborné výkony, lepší, než jsem
očekával,“ rozplýval se trenér Perna.
„Je důležité mít plavce, kteří jsou i týmoví hráči i v tak individuálním sportu,
jakým je plavání,“ dodal. Před rokem
při premiéře smíšené štafety v Chartres
obsadilo české kvarteto čtvrtou příčku.

kové disciplíně v novém českém rekordu
26,33 postoupila do semifinále 50 metrů motýlek, ale ani to nebyla konečné
stanice. V semifinále totiž český rekord
ještě vylepšila na 26,15 a jako poslední,
desátá proklouzla do finále, v němž obsadila velice slušné 8. místo časem 26,23.
„Lucka se s tím popasovala jako zkušená
závodnice. Nečekal jsem, že bude ve finále, ale ukázala, že na to má. A patnáct
minut po finále už byla součástí bronzové
štafety,“ přidal další komentář Vlastimír
Perna, trenér reprezentace. Jiří Karas

