žatecký

zpravodaj
číslo 2, 30. ledna 2014

dříve Žatecký týdeník

městského úřadu |www.mesto-zatec.cz
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Žatec – srdce
regionu,
cestovní ruch
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Pozvánka
na výstavy,
inzerce

foto: archiv MěÚ

V čísle:

Virtuální procházka po radnici
Nová podoba oficiálního
webu královského města Žatce
na www.mesto-zatec.cz byla
spuštěna v srpnu 2012. Od uvedení nového designu i členění
přibylo na stránkách například
úvodní rozhraní o úřadě, městě a turistice. Dále rezervační
systém, kterým se může občan
objednat na úsek občanských
průkazů a cestovních pasů, banner pro řešení životních situací,
překladač do různých světových
jazyků a také zjednodušená verze
stránek pro seniory. Právě s verzí
pro seniory uspělo město v pres-

tižní soutěži "Zlatý erb", kde
vyhrálo 1. místo v krajském kole
soutěže v kategorii elektronická
služba. Od Vánoc 2013 se webové stránky rozrostly o virtuální
prohlídku úřadu, kterou vytvořili
Tomáš Trégl a Ing. Pavel Bem
oba z IT oddělení městského
úřadu. Tvorba této virtuální
prohlídky trvala cca 6 měsíců
a usnadní orientaci v prostorách historické budovy radnice.
K inovacím v podobě virtuální
prohlídky i celého webu můžete
přispět podnětem na email vnitro@mesto-zatec.cz.
(it)

Žatec letos slaví

Královské město Žatec, to není
jen dvacetitisícová metropole
pěstování a zpracování nejlepšího chmele na světě, kandidát
na zařazení na prestižní seznam
UNESCO, ale také významné
historické město s první písemnou zmínkou z roku 1004. Pro
rok 2014 připravilo město celou
řadu atraktivních akcí věnovaných tomuto jubileu, již v roce
2013 proběhla grafická soutěž
o logo a logotyp, další kulturní
a společenské akce uspořádá
Žatec ve spolupráci s aktivními občany a spolky. Aktuální
soupis akcí najdete průběžně
na www.mesto-zatec.cz a www.
infozatec.cz.

Otázka pro
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Akce 2014
leden
až květen

Polské umění ve Sladovně
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Úspěchy Žatce
v anketě
Sportovec roku

Kvalitní polské umění reprezentované osobnostmi kolem Akademie Sztuk Pięknych
v Łodzi mají možnost shlédnout
návštěvníci Galerie Sladovna až
do 17. března pod názvem výstavy Contextus. Na tuto výstavu
bude navazovat v dubnu v po-

řadí již třetí výstava moderního
českého a slovenského umění
ze sbírky manželů Zemanových.
Galerie Sladovna tak ve své další
sezoně dokazuje, že je skutečným nadregionálním kulturním
prostorem.
(jn)

Ing. Jana
Novotného,
místostarostu
města
Proč se změnil název, formát a obsah
radničních novin?
n Ke změně došlo po dohodě v Radě města Žatce, a to
na základě připomínek radních,
zastupitelů i veřejnosti. Toto
vydání Žateckého zpravodaje je
prvním číslem, u kterého chceme
uplatňovat nové přehlednější
schema. Samozřejmě ještě dojde
k určitým změnám a budeme
rádi, když nám občané své připomínky a tipy budou průběžně
směřovat emailem na: zpravodaj@mesto-zatec.cz či osobně
do kanceláře infocentra na nám.
Svobody 1. Děkuji.
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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.
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,
2152-3, 2316, 2270-80, 2281-2,
2277-80, Čeradická, Černobýla

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).
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
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– 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!

Týdeník EKONOM –anketa
Město pro byznys, 2. místo
v Ústeckém kraji 2012 a 3. místo
v Ústeckém kraji 2011
● nadregionální projekt Chrám
Chmele a Piva celý areál nabízí
relax, zábavu i poučení nejen
pro pivaře, ale také pro rodiny
s dětmi, seniory, individuální
cestovatele i milovníky kultury
v areálu najdete kromě vlastního
minipivovárku, také vyhlídkovou
věž s výtahem s 3D projekcí, třetí
funkční orloj v ČR, relaxační
zahradu, dětskou hernu a objekt
Sladovny s galerií a expozicí
o filmovém Žatci a mnoho dalších
překvapení oceňovaný projekt:
např. Klub za starou Prahu udělil
ocenění této kvalitní novostavbě
v historickém prostředí

V letošním roce bychom opět rádi pravidelně uveřejňovali v Ža- propagačních materiálů
teckém zpravodaji a tématické články o tom, co významného
● pravidelné i nepravidelné
se v jednotlivých oblastech podařilo úspěšně realizovat v ob- kulturní akce
dobí 2011-2013 a co se připravuje na rok 2014. Cílem těchto
tradičně farmářské trhy, Večlánků je ukázat široké veřejnosti v Žatci i jeho regionu, že se likonoce, Chmelfest, Žatecké
společně daří vybudovat něco pozitivního, co má navíc i oporu kulturní léto, Dočesná, Dny
v dlouhodobých vizích města. Pro všechny tyto informace bude historického dědictví, Advent
spojujícím bodem motto a logo „Žatec srdce regionu“, které je pro výročí 1010 let od první
metou našeho snažení. V dalších číslech se můžete těšit na in- písemné zmínky vydán seznam
formace z oblasti investic, životního prostředí, dopravy, sociální akcí, další akce budou doplněny
oblasti a dalších. Případné reakce můžete směřovat na adresu po vyhodnocení dotačního titulu
redakce zpravodaj@mesto-zatec.cz.
města a průběžně po celý rok
O tom, že cestovní ruch je
● postupné budování cyklo- další kulturní a společenské akce
jednou z hlavních oblastí rozvoje stezky Ohře v katastru města v soukromých objektech: Dvůr
měst není pochyb. V posledních i návaznost na další cíle
sv. Jakuba, kavárna U Šnečků aj.
letech Žatec, společně s dalšími
2013 dokončena první etapa
● spolupráce aktérů cestovního
Kdy vyjde Žatecký
aktivními hráči z regionu doká- z plánovaných 7 km, včetně ruchu
zal, že co se týká zajímavostí, přípravy okruhu i pro in-line
Infocentra, Chrám Chmele zpravodaj
turistické nabídky i prezentace doznačení cyklotrasy Žatec- a Piva, Chmelařské muzeum,
si nic nezadá s mnohem zná- -Stekník-Březno u Postoloprt Regionální muzeum K.A. Polánč. 3 20.02.2014
mějšími destinacemi, jen je a Žatec-Nechranice
ka, Městské divadlo, hoteliéři,
č. 4 06.03.2014
potřeba neúnavně postupovat
● turistická slevová karta "4K" restaurace, chmelaři, spolky
č. 5 20.03.2014
v budování pozitivní image zahrnující nabídku Žatce, okol- a další
č. 6 03.04.2014
města a kraje. Občas slýcháme ních měst a území euroregionu
● aktivní účast zástupců města
Uzávěrka vždy týden před výše
povzdechy ze Žatce i okolí:
celkem 40 cílů , kompletní tu- na veletrzích, výstavách a kon- uvedenými termíny.
"Proč si v Žatci troufají tvrdit, ristický balíček památek, včetně ferencích
že jsou světoví, vždyť je dobře restaurací a ubytování
Žatec, Drážďany, Chemnitz,
neznáme ani v Čechách a Ev● realizace koupaliště se sau- Praha, Plzeň, Brno, Most, Jabropě"? Odpověď je jasná. Pokud nou a sportovištěm, sportovní lonec, Ostrava, Karlovy Vary
někdo alespoň jednou v životě areál Mládí, rekonstruované letní
● rozšíření a modernizace
ochutnal skutečně dobré pivo, kino, nová technika v digikině
infocentra na radnici
Dne 1.2.2014 proběhne
tak by tomu tak nemohlo být
Návaznost na volnočasovou
člen Asociace turistických na Městském úřadu v Žatci
bez přítomnosti jeho esenciální nabídku města a regionu: golf, infocenter ČR, nejlepší infocen- mimořádný úřední den – sobota.
suroviny, tedy chmele - plodiny, tenis, squash, fitness, relax trum v Ústeckém kraji v letech
Úřední hodiny: 08,00 – 12,00
která naše město a region prosla- kluby atd.
2009, 2010, 2011
hod.
vila nejen v kvalitních českých,
● činnost destinační agentury
● realizace inovativních výstav
Úřadující pracoviště:
evropských, ale světových pi- Dolní Poohří o.p.s. se sídlem
Žatecký stroj času v RegionálBudova radnice, nám. Svobovech. Žatecký chmel je fenomén, ve Sladovně
ním muzeu, výstavy moderního
který ovlivňoval historii regionu
společný projekt marketingu umění ze sbírek manželů Zema- dy 1, Žatec: podatelna, pokladna, matrika, evidence obyvatel,
po více než 800 let a svou kva- Klášterce n. Ohří, Kadaně, Žat- nových v Galerii Sladovna
litou a specifičností si vysloužil ce, Loun a dalších obcí a pod● významná ocenění a úspěchy úsek OP a CD.
celosvětové renomé .
Obránců Míru 295: pokladna,
nikatelů z oblasti Poohří: www. města v cestovním ruchu a kulKrálovské město Žatec, to není dolnipoohri.eu
turní oblasti
odbor dopravy a silničního hosjen centrum chmelařské oblasti,
● označení území dopravními
Sdružení historických sídel podářství.
kandidát UNESCO, ale také vý- značkami Region Žatec, Pa- Čech, Moravy a Slezska: Víznamné historické město s první mátková rezervace, Chmelařské těz krajského kola 2010, 2011
písemnou zmínkou z roku 1004. muzeum
a 2012 - Příprava regenerace
Pro rok 2014 připravilo město
propagace a signalizace pří- památkové rezervace a zóny
celou řadu atraktivních akcí slušnosti k městu i regionu
Česká centrála cestovního
vždy od 17.00 hod. v zasedavěnovaných tomuto jubileu, již
● vydání průvodce Žatcem, ruchu Czechtourism – Finalista
v roce 2013 proběhla grafická publikace Pivní tradice v Kruš- soutěže EDEN 2011 – Obnova cím sále radnice. 27.3., 22.5.,
26.6.
soutěž o logo a logotyp, další nohoří, dalších oceňovaných hmotného dědictví
kulturní a společenské akce
uspořádá Žatec ve spolupráci
s aktivními občany a spolky.
Zapojte se do oslav s vlastními
návrhy akcí prostřednictvím
dotačního titulu města, více
MěÚ Žatec v rámci schváleného rozpočtu města přijímá žádosti o finanční příspěvky od sporna: http://www.mesto-zatec.cz/
tovních a ostatních organizací, sdružujících občany, děti, důchodce a zdravotně postižené
mesto/vyroci-1010-let-zatce/
občany pro rok 2014.
zadost-o-dotace/
V letošním roce čeká město Žatec významné vých stránkách Města Žatce (www.mesto-zatec.
Přehled vybraných událostí
výročí, a to 1010 let od první písemné zmínky cz – Žádosti a formuláře – Finanční odbor).
z oblasti cestovního ruchu:
o městě. Rádi bychom, aby se akce pořádané
Řádně vyplněné žádosti odevzdejte nejpozději
ve městě, pokud možno nesly v daném roce do pátku 28. 2. 2014 v podatelně MěÚ Žatec
● kandidatura na seznam
v tomto duchu. Rada města Žatec bude též při nebo přímo na Finančním odboru MěÚ Žatec.
UNESCO
schvalování příspěvků přihlížet k inovativnosti
Pokud Vaše akce splňuje specifika požadované
podpis společného memorana návaznosti na téma výročí 1010 let od první Ústeckým krajem, tak se můžete pokusit o zísda o postupu nominace do roku
písemné zmínky o Žatci.
kání finančního příspěvku také z rozpočtu kraje.
2016 a dále, workshopy s invesFormulář žádostí je možno od 10.1. vyzved- Bližší info od 10.1.2014 na: www.kr-ustecky.cz
tory a majiteli chmelařských stanout na informacích MěÚ Žatec, na finančním
Těšíme se na další úspěšnou spolupráci nejen
veb, publikace a dokumentace
odboru MěÚ Žatec nebo stáhnout na interneto- v roce 2014.
ke kandidatuře, pasportizační
listy staveb

Mimořádný
úřední den

Zastupitelstvo
města Žatce

Žádosti o finanční příspěvky na rok 2014
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Předškoláci míří na jih

Pan nakladatel v městské knihovně
Literárně-hudebním podvečerem zahájila Městská knihovna Žatec ve středu 15. ledna
pestrou nabídku akcí určených
široké veřejnosti v roce 2014.
Na autorské čtení a povídání
pozvala spisovatele publikující
svou literární tvorbu u Pana
nakladatele, což je moderní
mladé nakladatelství, které zahájilo svou činnost teprve v roce
2013. Zaměřuje se především
na začínající autory a dává tak
možnost vzniknout knihám,
které by jinde pravděpodobně
nemohly vyjít. Své nové knihy

žateckým návštěvníkům osobně
představili Aleš Dudek, Monika
Petráková a Filip Čenžák, jenž je
zároveň hudebníkem a autorské
čtení oživil původními písněmi,
při nichž se sám doprovázel
na kytaru.
Příště se návštěvníci žatecké
knihovny mohou těšit například
na setkání s astroložkou Pavlou
Baudyšovou Jirků, cestopisnou
přednášku Boba Stupky o Maroku, degustaci čajů a v neposlední
řadě na oblíbeného spisovatele
historických románů Vlastimila
Vondrušku.
(Va)

Studenti opět prokázali kvality
Tradiční Žatecký pivo Cup,
který pořádal svůj VI. ročník
ve středu v Lidovém domě
Žatec, přinesl opět úspěch
studentům Střední odborné
školy a středního odborného
učiliště SČMSD Žatec. Porotci hodnotili umění studentů
i profesionáů v míchání alkoholických nápojů, jejichž součástí muselo být žatecké pivo.
Letos zde soutěžili poprvé také

baristé při výrobě kávy.
Vítězem kategorie míchání
nápojů se stal ze 27 soutěžících
žatecký student Petr Podařil
a Petr Štorkán skončil na 5. místě. V kategorii flair byl třetí Marek Trubač a 4. Martin Vostřel.
Schopnosti žateckých barmanů
v praxi mohli ocenit již o dva dny
později také návštěvníci plesu
Chmelobrany v chmelařském
institutu.

Začíná soutěž Moje město Žatec
Městská knihovna Žatec vyhlašuje vědomostní soutěž pro
děti ve věku od 7 do 14 let
nazvanou Moje město Žatec.
Od ledna do října bude každý
měsíc zveřejněna jedna soutěžní otázka nebo úkol týkající
se města Žatce – jeho historie,
významných událostí či osobností nebo nejbližšího okolí.
Propozice k soutěži a jednotlivá
soutěžní zadání budou k dispozici na webových stránkách
knihovny www.mekzatec.cz
a v tištěné podobě v oddělení pro
děti centrální knihovny (nám.
Svobody 52) a na pobočce Jih
4

(bří Čapků 2779). Podmínkou
úspěšného splnění soutěže je
správně vyřešit všech deset
soutěžních zadání ve stanovených termínech. Více informací
získáte v propozicích soutěže
nebo na kterémkoli oddělení
knihovny.
Pozor, startujeme! První soutěžní otázka je zveřejněna již
od 27. ledna. Odpovědi na ni
budou přijímány pouze do 17
hodin dne 10.2.2014. Pokud
chcete soutěžit s námi, neotálejte a včas si zajistěte soutěžní
pravidla a soutěžní zadání č.1.
(fr)

Jako stěhovaví ptáci odejdou
i předškoláci k budoucím paní
učitelkám do prvních tříd. Psát,
číst a počítat se určitě naučí
každý, ale na naší krásné a prostorné škole Vás čeká ještě něco
navíc. Pojďte se s námi učit již
od první třídy na dobrovolném
kroužku anglický jazyk. Každá
paní učitelka Vás povede až
do páté třídy a na počítačích
budete s cizím jazykem za chvíli
velcí kamarádi. Kdo má ještě
neposlušný jazýček, čeká na něj
kvalifikovaný logoped, který
mu určitě pomůže a všechny
hlásky půjdou vyslovovat jako
po másle. A kdo ho má navíc
hodně mlsný, čekají na něj

ta nejlepší jídla a pochoutky
v naší školní jídelně. Plavecký
bazén, dvě tělocvičny, prostorné
venkovní hřiště vás určitě také
potěší. Ani o přestávkách nezůstanete sedět jenom ve svých
třídách. Na našich prostorných
chodbách si můžete zahrát
pod dozorem učitele míčové
hry a pin pong. Jako třešnička
na dortu Vás pozveme na konci
první třídy i s rodiči na deset
dnů na ozdravný pobyt do Itálie.
Tak neváhejte a přijďte mezi
nás k zápisu do prvních tříd,
který se koná dne 5.-6.2. 2014
od 13:00-17:00 na ZŠ a MŠ
Jižní v Žatci. Vaše budoucí paní
učitelky prvních tříd.

Dětský domov, Základní škola
a Střední škola, Žatec
Vás zve na

ZÁPIS
DO PRVNÍHO ROČNÍKU
- základní školy – ŠVP „ DOKÁŽU TO „
- základní školy praktické – ŠVP „ PORADÍM SI „
- základní školy speciální – ŠVP – „ ZVLÁDNU TO „
pro školní rok 2014/2015

v úterý 4.2. a 11.2.2014
vždy od 14:00 do 17:00 hod
K zápisu s sebou přineste občanský průkaz a rodný list dítěte.

Dětem a jejich rodičům nabízíme:

• individuální přístup k žákům - menší počet dětí
ve třídách
• snižování školní neúspěšnosti
• podporu žákům se speciálními vzdělávacími potřebami
(SVP) týkající se zdravotního postižení, zdravotního
znevýhodnění i sociálního znevýhodnění.
• školní poradenské pracoviště (speciální pedagog,
výchovný poradce)
• inkluzivní školu s bezbariérovým vstupem
• bohatou kulturní činnost školy - návštěvy divadelních
představení, kulturních a poznávacích akcí, výlety
• školu hrou - využití počítačů, interaktivních tabulí
a názorných pomůcek při výuce
• speciální pedagogy, kteří zabezpečují výuku pro
integrované žáky
• stravování žáků ve školní jídelně
• možnost navštěvovat různé zájmové kroužky – taneční,
počítačový, logopedický, figurková školička, stolní hry,
výtvarný, pečení ….
• provoz školní družiny denně od 6:30 do 16:30 hod
Přijďte se na nás kdykoliv podívat do naší školy v ulici
Sv. Čecha 2773, Žatec (nízká budova v areálu střední
zemědělské školy).
Těšíme se na budoucí prvňáčky i jejich rodiče.
tel.: 415 710 795

Inzerce
n Prodáváme pěkný byt 2+1,
53m2, 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 40m2 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.
n Dlouhodobě pronajmu
pozemek 2300 m2 vedle bývalé
čerpací stanice Shell směr Praha. Vhodné na autobazar, parkovací plochu. Oploceno, 2 vjezdy.
Kontakt: 608125155
n Prodám byt 3+1 (72m2)
v Deštnici. Částečně zrekonstruovaný, plastová okna, ústřední
vytápění, autobusové a vlakové
spojení. V obci je obchod, hospoda, nově vybudované dětské

hřiště. RK ne. Cena: 200 000,Kč tel: 603545876
n Nabízíme k prodeji byt
v osobním vlastnictví 1+1. Byt
se nachází v přízemí panelového
domu. Cena 290000,- Kč. Možnost hypotéky. Více na http://
www.bezrealitky.cz /nemovitosti-byty-domy/278913-nabidka-prodej-bytu-v-zahradach-zatec
n PRONAJMEME KRÁSNÝ
BYT výdělečně činným zájemcům v 1. patře secesního domu
v Husově ulici (nad muzeem)
v Žatci. 130 m2, 1 + 4 + 3 komory, sklep, dílna 26 m2, přístřešek pro auto, zahrada 1000
m2 s ovocnými stromy a keři,
pískoviště, možnost neomezeně
pěstovat zeleninu, mít bazén.
Vytápění plynem i pevnými palivy - velký prostor k uskladnění dřeva. Nájemné 8.000 Kč +
energie. Kauce 8.000 Kč. Tel.:
604 237 669
n Pronajmu byty v Žatci 1kk
a 3+1. Kontakt: 739887705
n Pronajmu byt v Žatci
u gymnázia 1+2 (60 m2), vybavený (lednice, televize, nábytek).
Nájem 4000 Kč + služby. Kontakt 605022568
n Pronajmu byt v Žatci
u gymnázia 1+3 s balkónem
(77m2). Nájem 4990 Kč + služby. Kontakt 605022568
n Prodám byt 3+1 /81m2/
v osobním vlastnictví, přízemí,
klidná lokalita – ulice Vol. Čechů. Tel.: 722 077 256
n Povinné ručení je povinné, ale to ještě neznamená,
že musí být drahé. Vypočet
zcela zdarma u Allianz, AXA,
ČPOJ, ČPP, ČSOB, Generali,
Kooperativa, Uniqa, Wüstenrot. Výběr je na Vás. Tel.:
775 878 295.

Autor více než 30 historických románů pro dospělé, několika
knih pro děti a populárně naučných knih z české historie zavítá
do Žatce.
Přednášku se spisovatelem autorovi, srdečně Vás zveme
a historikem pro Vás připravuje na společné setkání. Předprodej
Městská knihovna Žatec na 19. vstupenek probíhá od 20.1.2014
března od 17 hodin v Obřadní v oddělení pro dospělé čtenáře
síni Městského úřadu Žatec centrální knihovny a na poboč(přízemí radnice). Pokud máte ce Jih. Bližší informace získáte
rádi jeho knihy, jste příznivci na všech odděleních knihovny
české historie, či zda se chcete nebo na tel. 415710203. Vstupné
(fr)
dozvědět něco o samotném činí 50 Kč.

Bolek Polívka s činohrou v Žatci
Městské divadlo Žatec uvede
v úterý 4. února autorské představení Boleslava Polívky s názvem „Pro dámu na balkoně“.
Na diváky čeká komedie plná
nezvyklých situací, gagů, dialogů

a rekvizit. V příběhu o lásce,
životě a skryté nenaplněné touze
dále hrají: Jaromír Barin Tichý,
Jiří Fretti Pfeifer,Luděk Horáček,Milan Král. Představení
začíná již od 19:00 hod.

Ivan Trojan v Ucpaném systému

Městské divadlo Žatec uvede 11. února novou divadelní komediální adaptaci hry Irvina Welshe s názvem „Ucpanej systém“.
Hru nastudovalo oblíbe- Hynek Čermák, Václav Neužil,
né pražské Dejvické divadlo. Martin Myšička, Jana Holcová,
Na diváky čeká černý, cynický Lenka Krobotová a další. Čia brutální humor, který pravdivě nohra začne již od 19:00 hod.
popisuje skutečný život. Samot- Lístky jsou již v prodeji na poná předloha nezůstává pozadu kladně divadla. Ta je otevřena
nic dlužná své pověsti. Texty od pondělí do čtvrtka v čase
zkoumají temné zákoutí světa mezi 14:00 až 17:00 hod. rea duše. V žateckém divadle se zervace jsou možné také na tel.
dále představí Miroslav Krobot, 415710519.

Marokem až na okraj Sahary

Městská knihovna Žatec připravila na středu 5. února od 16
hodin v přednáškovém sále centrální knihovny první cestopisnou
přednášku letošního roku. Cestovatel Bohumil Bob Stupka nás

pozve na cestu „hotelbusem“
Marokem až na okraj Sahary.
Můžeme se těšit na zajímavé
vyprávění a spoustu nevšedních
zážitků a fotografií z cest. Vstupné 30 Kč.
(fr)

Výstava Život pošty za normalizace
očima fotografa Tomáše Vosolsobě

Seznámení
n Rád navážu známost, nebo
přátelský vztah, se ženou do 60
let, která nechce býti sama.
Jsem v důchodu, stáří 65 let
s dospělým synem, který je již
samostatný. Kontakt: Mobil
607 282 961

Rozloučení
14.1. Elvíra Píchová
75
18.1. Galina Roháčková 81
19.1. Pavel Hájek
63
Helena Černá
79
20.1. Ján Lička
75
21.1. Miroslav Hazucha 63
22.1. Karel Prchlík
86
23.1. Jiří Kierczak
58
Erika Navrátilová 75
24.1. Milada Fuxová
75
26.1. Jaroslava Černá 86

Setkání se spisovatelem
Vlastimilem Vondruškou

let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let

Regionální muzeum K. A.
Polánka v Žatci a Poštovní
muzeum v Praze vás zvou na výstavu Československá pošta
v 70. letech aneb Život pošty
za normalizace očima fotografa
Tomáše Vosolsobě. Fotografická
výstava z poštovního prostředí
s ukázkami známkové tvorby

a pestrého provozu spojové
správy. Pro ohromný zájem
o hračku Igráčka jsme přichystali do prodeje figurky pošťáků
i pošťaček s doplňky či autem
a také pošťácký set se složenkami, bankovkami, razítkem
a čepicí od firmy Efko. Výstava
potrvá do 9. března.

Výstava pro mlsouny v muzeu

Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci a Muzeum v Bruntále
zvou všechny mlsné jazýčky na výstavu Sladký život čokolády
aneb Hořkosladký příběh této neřesti.
Slavnostní vernisáž, na které a pro malé návštěvníky si muzevystoupí žáci ZUŠ v Žatci, se um připravilo malý dárek, jehož
uskuteční ve čtvrtek 30. ledna zhotovení finančně podpořili M.
od 17 hodin v prostorách hlavní Lindner – Zelená drogerie Žatec
budovy muzea. Součástí verni- a Severočeské pískovny a štěrsáže bude ochutnávka produktů kovny, s.r.o. Roztyly. Výstava
firmy Nestlé Česko, s.r.o Praha potrvá do 27. dubna 2014.
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Digitální kino Žatec

Městské divadlo Žatec

1.2. 15:00 / 2.2. 15:00 /

MRŇOUSKOVÉ

Animovaný / Rodinný / Francie/ 2013/ 80 min / CZ DABING
Na malebném lesním paloučku se jednoho dne rozhoří nepřátelství mezi koloniemi
černých a červených mravenců. Vstupné: 110,-

2.2. 17:30 /

KRÁSNO

Krimi / Komedie / Česko/ 2014. Krásno je jezero nad městem Šumperk, ve kterém
našli 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. Hrají: Martin Finger,
Michal Suchánek, Ondřej Sokol, David Matásek, Karel Roden. Vstupné: 110,-

2.2. 20:00 /

BLÍZKO OD SEBE

Komedie / Drama / USA/ 2013 / 121 min / CZ titulky / přístupné od 12 let. Celá
rodina Westonových se sjíždí do rodného domu v Oklahomě na pohřeb otce
básníka a opilce, který spáchal sebevraždu. Hrají: Meryl Streep, Julia Roberts,
Ewan McGregor. Vstupné: 100,-

5.2. 17:30 / 13.2. 17:30 / 19.2. 17:30 /

PUTOVÁNÍ S DINOSAURY 3D

Akční / Rodinný / Velká Británie / USA / Austrálie/ 2013 / CZ DABING
Rodinný film o dinosaurech pod taktovkou BBC Earth. Vstupné: 130,-

5.2. 20:00

CIZÍ OBĚD

Drama / Romantický / Indie / Francie / Německo/ 2013/ 104 min / CZ titulky /
přístupné od 12 let. Už 120 let posílají ženy v Bombaji svým manželům do práce
obědy v kastrůlkách prostřednictvím pozoruhodné sítě poslíčků. Vstupné: 80,-

6.2. 17:30 / 7.2. 20:00 / 14.2. 20:00

ROBOCOP

Akční / Krimi / Thriller / Sci-Fi / USA/ 2014 / CZ titulky / přístupné od 12 let
Píše se rok 2029 a nadnárodní společnost OmniCorp hraje klíčovou roli při výrobě
robotů. Hrají: Joel Kinnaman, Samuel L. Jackson.Vstupné: 120,-

6.2. 20:00 / 15.2. 17:30

JACK RYAN: V UTAJENÍ

Akční / Drama / Thriller / USA / Rusko/ 2013/ 100 min CZ titulky / přístupné
od 12 let. Vstupné: 120,-

7.2. 17:30 ( 3D) / 12.2. 17:30 ( 3D) / 14.2. 17:30 ( 3D) / 15.2. 15:00 ( 3D) /
16.2. 15:00 ( 2D) / 18.2. 17:30 ( 2D) / 23.2. 15:00 ( 2D) LEGO PŘÍBĚH 3D

Animovaný / Komedie / Austrálie / USA / 2014 / CZ DABING /
Těšte se na vtipné příběhy všech těch postaviček, které formovaly dětství několika
generací. Vstupné: 130,- 3D / 100 2D (ceny se mohou měnit)

9.2. 20:00

HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ 3D

Dobrodružný / Fantasy /USA / Nový Zéland/ 2013 / Cz dabing. Film líčí další
dobrodružství hobita Bilbo Pytlíka na jeho společné pouti s čarodějem Gandalfem
a třinácti trpaslíky vedenými Thorinem Pavézou. Vstupné: 130,-

12.2. 20:00 / 13.2. 20:00 / 15.2. 20:00 / 16.2. 17:30 / 2.3. 20:00 /
DĚDICTVÍ ANEB KURVA SE NEŘÍKÁ

Komedie / Česko/ 2014/ 106 min. Obyvatelé Olšan a souputníci zvláštního života
Bohumila Stejskala (Boleslav Polívka), multimilionáře z vůle Boží, z Dědictví I. trochu zestárli. Hrají: Bolek Polívka, Arnošt Goldflam, Miroslav Donutil. Vstupné: 130,-

16.2. 20:00 /

NĚŽNÉ VLNY

18.2. 20:00 /

ZLODĚJKA KNIH

19.2. 20:00 /

ZIMNÍ PŘIBĚH

Komedie /Česko/ 2013/ 103 min. Sympatický Vojta je nesmělý a jeho rodina
praštěná. Hrají: Lucie Šteflová, Robert Cejnar, Jan Maršál, Hynek Čermák, Táňa
Pauhofová, Vica Kerekes, Vojtěch Dyk, Jan Budař, Václav Kopta. Vstupné: 100,Drama / Válečný/ USA / Německo/ 2013 / 131 min / CZ titulky / přístupné od 12 let
Síla slov a fantazie je ukrytá v knihách. Ale jen pro toho, kdo je umí a chce přečíst.
Vstupné: 100,Fantasy / Drama / Mysteriózní / Romantický / USA/ 2014 / CZ titulky / přístupné
od 12 let. V mýtickém prostředí New York City se více než jedno století odehrává
příběh plný zázraků, neblahých osudů a odvěkého konfliktu dobra a zla. Hrají:
Russell Crowe, Colin Farrell, Jessica Brown Findlay, Will Smith. Vstupné: 100,-

20.2. 17:30 / 21.2. 17:30 / 26.2. 17:30 /

BELLA A SEBASTIÁN

Dobrodružný / Francie/ 2013 / 95 min / CZ BABING. Celovečerní film z okouzlujícího horského prostředí natočený podle slavného seriálu, ve kterém se odehrávají
dobrodružné příběhy malého chlapce Sebastiána a jeho fenky Belly. Vstupné: 100,-

20.2. 20:00 / 21.2. 20:00 / 23.2. 17:30 a 20:00 / 26.2. 20:00 /
28.2. 20:00 / 2.3. 17:30 /
BABOVŘESKY 2

Komedie / Česko/ 2014/ 120 min. Letní komedie Zdeňka Trošky je úsměvným
obrázkem ze života v současné vesnici, která s nadhledem a komediální nadsázkou,
tak trochu v duchu Slunce, seno, sleduje kupící se nedorozumění a souhry náhod,
které pořádně zamotají hlavu její obyvatelům. Vstupné: 140,-

27.2. 17:30 / 28.2. 17:30 / 2.3. 15:00

VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ 3D

Animovaný / Dobrodružný / Komedie /Jižní Korea / USA/ 2014 / CZ DABING
Veverčák Surly a jeho krysí kamarád Buddy mají něco za lubem. Vstupné: 130,-

27.2. 20:00

PRODLOUŽENÝ VÍKEND

Drama / USA/ 2013 /111 min / CZ titulky / přístupné od 12 let. Adele (Kate Winslet)
před časem opustil manžel a ona se z toho dosud nevzpamatovala. Vstupné: 110,-
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4.2. úterý

Pro dámu na balkóně s Bolkem Polívkou

19:00

8.2. sobota

Antonín Dvořák : RUSALKA

18:45

9.2. neděle

Čtyřlístek v pohádce

15:00

11.2. úterý

Ucpanej systém

19:00

25.2. úterý

Černobílé písničky s Alešem Cibulkou

19:00

Autorské představení Boleslava Polívky, jako věčného lovce ženských srdcí je tradičně okořeněno nezvyklými situacemi, gagy, dialogy a rekvizitami, avšak hlavním
sdělením této komedie je především nostalgie, romantika a skrytá nenaplněná touha.
Hrají: Boleslav Polívka, Jaromír Barin Tichý, Jiří Fretti Pfeifer, Luděk Horáček
Předplatné skupiny A i mimo předplatné. Činohra. Vstupné : 350,- / 340,- / 330,- Kč
Renée Fleming se představí v jedné ze svých stěžejních rolí a zazpívá v Dvořákově
jímavé pohádkové opeře slavnou árii o měsíčku. Pod taktovkou maestra Yannicka
Nézet-Séguina a v režii Otto Schenka roli Prince ztvární tenorista Piotr Beczala
a Dolora Zajick Ježibabu. Předpokládaná délka: 4hod. včetně 33 a 34 min. přestávky. Účinkují: Renée Fleming (Rusalka), Emily Magee (Cizí kněžna), Dolora
Zajick (Ježibaba), Piotr Beczala (Princ), John Relyea (Vodník). Nastudování :
česky s anglickými titulky. POZOR: tento přenos bude uváděn bez českých titulků.
Předplatné skupiny O a mimo předplatné. Opera - Satelitní přenos
Vstupné : 300,-Kč (předplatné 280,-) www.metopera.cz
Není snad nikdo, kdo by neznal čtveřici nerozlučných kamarádů – dobrosrdečnou
a důvtipnou Fifinku, roztržitého ovšem geniálního vynálezce Myšpulína, mnohdy
ustrašeného, ale oddaného vtipálka Pinďu a nemotorného siláka Bobíka.
Mimo předplatné. Pohádka pro děti. Vstupné : 100,- Kč
… aneb proč Bůh sedí na střídačce- tak to je v poněkud bizarní podobě Ivan Trojan
jako sarkastický glosátor společenského dění v dokonalém obraze vyprázdněného světa. K této zábavné a depresivní inscenaci přispívá zásadně svým výrazem
v osobě pokáleného Boha, za což byl nominován na Cenu Thálie 2012. Hrají:
Ivan TROJAN, Václav NEUŽIL, Miroslav KROBOT, Martin MYŠIČKA, Martin
PECHLÁT, Jaroslav PLESL, Hynek ČERMÁK, Petr VRŠEK, Jana HOLCOVÁ,
Klára MELÍŠKOVÁ, Lenka KROBOTOVÁ
Partnerem tohoto představení je společnost: Marius Pesdersen
Mimo předplatné. Činohra. Vstupné: 450,- / 440,- / 430,- Kč
Máte rádi filmy 30. a 40. let minulého století? Dámy, jihnete při pohledu na Oldřicha Nového, Otomara Korbeláře, Jana Pivce, Raoula Schránila či Karla Högera?
Pánové, nechali byste se zlákat na schůzku s Adinou Mandlovou, Natašou Gollovou,
Lídou Baarovou nebo Hanou Vítovou? A milujete ještě k tomu ke všemu hudbu
té doby? Potom si určitě nenechte ujít zcela nový koncertní program Černobílé
písničky, složený z více než dvaceti filmových šlágrů 30. a 40. let, které vám zahraje
osvědčený ansámbl Blue Star Václava Marka. Průvodcem večera bude milovník
starých českých filmů, autor knih o Nataše Gollové i o dalších hvězdách stříbrného
plátna, moderátor a spisovatel Aleš Cibulka. Koncert filmových písní.
Předplatné skupiny D a mimo předplatné. Vstupné: 180,- Kč

Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci
Hlavní budova – Husova ul. 678:

Výstavy:
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“: probíhá do 27. 4. Výstava o čokoládě, kakau a obalech připravená
ve spolupráci s Muzeem v Bruntále a firmou Nestlé.
Ostatní:
n 7. února od 17 hodin se bude konat přednáška Stopy Volyňských Čechů na východě Evropy. V cyklu Náš host se představí Mgr. Dagmar Martinková. Vstupné:
základní 30,- Kč, snížené 20,- Kč.
n 27. února od 17 hodin degustace špičkových čokolád spojená s přednáškou,
promítáním a prodejem čokolády. Představí se Chocolaterie Willy & Pauli z Prahy.
Vstupné: v předprodeji 150,- Kč, v den konání 200,- Kč (kapacita sálu 50 lidí).

Křížova vila – Zeyerova ul. 344:

Výstavy:
n „ČESKOSLOVENSKÁ POŠTA V 70. LETECH ANEB ŽIVOT POŠTY
ZA NORMALIZACE OČIMA FOTOGRAFA TOMÁŠE VOSOLSOBĚHO“:
probíhá do 9. 3. Soubor fotografií z poštovního prostředí, ukázky známkové tvorby
a fotografické příběhy z pestrého provozu spojové správy.
Ostatní:
n 13. února od 17 hodin v cyklu Náš host se představí Prof. PhDr. Jiří Sláma,
CSs. Přednáška Počátky Žatce v raném středověku připomene 1010 let od první
písemné zprávy o Žatci. Vstupné: základní 30,- Kč, snížené 20,- Kč.
n 20. února od 17 hodin se uskuteční Procházka normalizační poštou. Komentovaná prohlídka expozicí Československá pošta v 70. letech aneb Život pošty za normalizace očima fotografa Tomáše Vosolsobě za účasti autorů výstavy Mgr. Tomáše
Kavky Ph.D. a MgA. Martina Říhy. Vstupné: základní 30,- Kč, snížené 20,- Kč.

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.

LETECKÝ KLUB
ŽATEC

Vás srdeènì zve
na

LETECKÝ PLES
v sobotu 8.2.2014
v Lidovém domì v Žatci
od 20:00 hodin

PROGRAM:
pøedtanèení „KANKÁNMAN”
létání s modely letadel
vystoupení žateckých AQUABEL
hudební zážitek Vám pøipraví kapela
AQUARIUS
slosovatelné vstupenky
Vstupné 200,- Kè
v cenì zahrnuto malé pohoštìní
rezervace vstupenek na tel.: 774 457 547

Junioři
Slavoje oslnili
v Německu
Žatec ve finále porazil Norimberk,
třetí skončila Slavia Praha a 4. Köln
Doposud asi největší úspěch
mládežnických týmů zaznamenali o víkendu dorostenci a junioři fotbalového klubu žateckého
Slavoje. Po zkušené v loňském
roce na turnaji v halové kopané
v Norimberku, kde dorostenci
obsadili 6.místo, se opět představili v Německu tentokrát se
dvěma družstvy, doplněni o tým
pro turnaj U19 junior.
Hrálo se za účasti 15 týmů (tři
skupiny po pěti) před naplněnou
sportovní halou po celý den. Tým
Žatce podal nadšený výkon, aby
a nakonec explodoval nadšením
po finálovém boji, kdy sklidil
potlesk a získal uznání od ředitele turnaje při slavnostním
vyhlašování. „Řekl, že jsme nedali nikomu šanci, čímž vyjádřil
všechno,“ řekl Pavel Maňák.
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Žatečtí sportovci ovládají žebříček
Anketa Deníku a České unie sportu o nejlepší sportovce okresu
za rok 2013 měla minulý pátek v Národním domě v Podbořanech vyvrcholení při slavnostním Galavečeru s vyhlášením
výsledků. Jako každoročně je ze všech oceněných z celého
okresu nadpoloviční většina ze Žatce. Dva naši sportovci byli
v pětici dospělých, 6 v desítce kategorie mládeže, vyhráli kategorii
družstev dospělých a obsadili dvě místa z vyhodnocené trojice
mládežnických kolektivů. Trenér žateckých plavců Jiří Karas
byl vyhlášen trenérem mládeže roku.
n Urban a Plevko mezi dospělými ban. Na ME juniorů vybojoval
Zlatý hattrick dosáhla Lucie 16. a 26. místa, na MS skončil
Záleská z Blšan, která jezdí 24. Z juniorského M ČR přivezl
za Duklu Praha. Na ME 2013 8 osm medailí - 4 zlaté, 1 střízískala třikrát bronz (stíhací zá- brnou a 3 i bronzové. Na M ČR
vod, omnium, scratch). Na MS dospělých vybojoval tři bronzy.
v elite byla 10. ve stíhacím n Mládeži kraluje Svěcená
závodě a 14. v omniu. Vyhrála
Suverénní vítězkou v kategorii
závod světového poháru v Itálii mládež jednotlivci se stala žado 23 let a v elite byla čtvrtá.
tecká plavkyně Lucie Svěcená,
Také bronz patří mladé cyklist- která během roku překonávala
ce, tentokrát ze Stadionu Louny. juniorské i seniorské národní
Dvacetiletá Martina Mikuláško- rekordy. Na mistrovství ČR junivá získala podruhé titul mistryně orů získala 12 medailí, z toho 8

Tomáš Plevko, nejrychlejší plavecký sprinter ČR, skončil v anketě sportovců okresu mezi dospělými druhý, jeho oddílová
kolegyně Lucie Svěcená vyhrála v kategorii mládeže. Stejně
jako v roce 2012 oba opět přispěli v závěru roku k zisku medailí
českých plavců na ME 2013 dospělých a zlepšili národní rekordy.

ČR v cyklokrosu žen a vyhrála
Český pohár (11 prvních míst
ze 12 závodů), na ME do 23 let
byla 5. a na MS žen 29
Pátý v anketě skončil podbořanský muscher Roman Habásko, který se svým psím spřežením vybojoval na MS stříbro
a stal se mistrem Evropy.
Zbývající dvě místa v pětici
nejlepších patří žateckým plavcům. Stříbrnou příčku obhájil
Tomáš Plevko, nejrychlejší český
sprinter současnosti i s novým
českým rekordem na 50 metrů
volným způsobem. Na MS to
stačilo na 27. místo, na ME
v Dánsku byl 13. a získal bronz
jako člen smíšené štafety ČR.
Na domácím šampionátu získal
2 tituly, 3 stříbrná a 2 bronzová
místa.
Letos poprvé se dostal mezi
dospělé další plavec David Ur-

zlatých, na M ČR žen vybojovala
9 medailí, z toho šest zlatých.
Supertalent českého plavání má
z MS juniorů bronz na 50 m
motýlek a 4. místo na 100 m motýlek, z ME juniorů ze stejných
tratí má dvě stříbra a byla 7.
na 200 m znak. Na seniorském
ME skončila 8. na 50 m motýl
a přispěla k bronzu smíšené
štafety ČR a 5. místu polohové
štafety žen.
Její bratr Antonín Svěcený
skončil v anketě třetí, když
ve svých 16 letech získal juniorských 6 titulů mistra ČR
a jeden mezi dospělými na 200 m
prsa, navíc mezi muži vybojoval
stříbro i bronz. Při Evropském
olympijském festivalu mládeže
doplaval na 4. a 8. místě.
Pátý v pořadí byl vyhlášen kick
boxer Hany Greisiger z týmu
G-Titáni Žatec. Stal se mistrem

České republiky v juniorech
i mužích v kategorii do 81 kg.
Na závěr juniorské kategorie
se stal mistrem světa při MS
federace WKA v low kicku
do 81 kilogramů.
Sedmá skončila žatecká Lucie
Nesnídalová, čtvrtá v Českém
poháru žaček ve slalomu na divoké vodě.
Devátá příčka patří stolnímu
tenisu Severu Žatec. Mladší žák
Filip Karbula skončil na 5.-8.
Místě při MČR a v kraji téměř
nemá konkurenci. Výborně si
vede i ve starší kategorii.
Do desítky nejlepších se vešla
i další žatecká plavkyně Marie
Hnízdilová, která na MČR mladšího žactva vybojovala dvě zlaté
medaile.
V kategorii mládeže skončila
na 2. místě 17letá Kristýna
Zahradníčková z lounského
centra Fitness a aerobik, která už
závodí mezi dospělými. Na MS
skončila 4. a v trojicích přispěla
ke zlaté medaili. Tu získaly lounské dívky i na ME, kde Kristýna
vyhrála i soutěž.jednotlivců.
Čtvrtý byl lounský cyklista
Josef Bařtipán, mistr republiky
na silnici v kategorii kadetů,
na dráze má zlato ze stíhacího závodu družstev, stříbro
ve sprintu a bronz ve sprintu
družstev.
Šestá v anketě je Adéla Citová
z Loun. Ve fitness a aerobicu
vyhrála MČR mezi juniory a získala bronz v trojicích, na MS byla
4. a bronzová v trojicích.
Osmé místo vynesl lounskému
judistovi Martinu Svobodovi
jeho titul mistra ČR starších
žáků v kategorii do 50 kilogramů.
n Kolektivy a trenér
Vítězem kategorie nejlepší
kolektiv dospělých se stali nohejbalisté SKN Žatec. Výborným
závěrem sezony zachránili účast
v extralize, bratři Vítové jsou
v české reprezentaci.
Nejlepším kolektivem mládeže
byl vyhlášen Juniorský fitness
klub Louny. Tamní dívky mají
zlato a bronz z trojic na MS. Tato
trojice vyhrála ME stejně jako
Kristýna Zahradníčková mezi
dospělými. Na MČR získal klub
dvě první místa, jedno stříbro
a dvě třetí místa.
Druzí jsou plavci klubu Jazzmani Žatec, kteří získali z MČR
juniorů 19 titulů mistrů ČR
a další medailová místa. Medaile
mají také z MČR žáků. Sourozenci Svěcení a David Urban byli úspěšní i mezinárodních závodech a šampionátech

(viz hodnocení jednotlivců)..
Třetí skončili fotbalisté Slavoje
Žatec. Senzací roku totiž byly
tři tituly krajských přeborníků
ze čtyř možných, které v sezoně vybojovali starší dorostenci,
starší žáci a mladší žáci.
Nejúspěšnějším trenérem mládeže roku 2013 byl vyhlášen
Jiří Karas, duše plavání klubu
Jazzmani Žatec. Jeho odchovanci získali celou řadu titulů
a medailí a jsou úspěšnými
reprezentanty ČR.
Nejúspěšnějším veteránem
pak byl pro rok 2013 vyhlášen
lounský Václav Jelínek, cyklista,
který dokázal vyhrát mistrovství
republiky i mistrovství světa.
(jak)

Nejúspěšnější
sportovec
okresu Louny
roku 2013:
JEDNOTLIVCI DOSPĚLÍ:
Lucie Záleská (cyklistika)
Tomáš Plevko (plavání)
Martina Mikulášková (cyklokros)
4. David Urban (plavání)
5. Roman Habásko (psí spřežení)
n KOLEKTIV DOSPĚLÝCH:
1. Nohejbalový klub Žatec
n JEDNOTLIVCI MLÁDEŽ:
1. Lucie Svěcená (plavání)
2. Kristýna Zahradníčková
(fitness)
3. Antonín Svěcený (plavání)
4. Josef Bařtipán (cyklistika)
5. Hany Greisiger (kick
box)
6. Adéla Citová (fitness)
7. Lucie Nesnídalová (vodní
slalom)
8. Martin Svoboda (judo)
9. Filip Karbula (stolní
tenis)
10. Marie Hnízdilová (plavání)
n KOLEKTIV MLÁDEŽE:
1. Juniorský fitness klub
Louny (fitness a aerobic)
2. Jazzmani Žatec (plavání)
3. FK Slavoj Žatec (fotbal)
n TRENÉR MLÁDEŽE:
1. Jiří Karas (plavání)
n VETERÁN – MASTERS:
1. Václav Jelínek (cyklistika)
Tučně vysazení jsou reprezentanti Žatce
n
1.
2.
3.
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