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Plavci kralují
v okresní
anketě

Rada Města Žatce má konečně
sedm členů. K dosud dvěma
zvoleným, starostce a místostarostovi, na kterých se zastupitelé
již dříve shodli, přibylo po politických dohodách zbývajících
pět. Stalo se tak na 2. letošním
zasedání zastupitelstva města,
které se konalo ve čtvrtek 5.
února. Současně bylo potvrzeno,
že jedním z nich bude na nově
vytvořené funkci neuvolněného
druhého místostarosty Karel
Krčmárik .
Rada Města Žatec:
Zdeňka Hamousová – starostka
Jaroslav Špička – 1. místostarosta
Karel Krčmárik – 2. místostarosta
Jaroslav Hladký
Jana Nováková
Miroslav Šramota
Jiří Karas

Vítek dostal dárky, radnice poděkování
Prvním občanem Ústeckého
kraje, který se narodil na Nový
rok 2015, se stal Vít Grzybowski. Svůj příchod na svět ohlásil
v žatecké porodnici ve 2:57
hodiny jako druhorozený syn
manželů Kateřiny a Michalova
Grzybowských. Doma na něj
čekal již osmiletý bratr Tomáš.
Prvnímu miminku kraje letoš-

ního roku a jeho rodičům přijel
9. února osobně poblahopřát
do Žatce krajský hejtman Oldřich Bubeníček, aby jim při
malé slavnosti v obřadní síni
radnice společně se starostkou
města Zdeňkou Hamousovou
také předali dary.
„Děkujeme za vstřícný přístup
radnice při zprostředkování

tohoto slavnostního aktu i pozvání obou rodičů. Stejně tak
děkujeme Vaším prostřednictvím
i všem pracovníkům městského
úřadu a informačního centra,
kteří se na přípravě podíleli,“ je
část textu z dopisu adresovaného
starostce města od Ing. Martina
Volfa z kanceláře krajského
hejtmana.

Žatec se prezentuje na veletrzích
Veletrhů cestovního ruchu
2015 se v posledních letech pravidelně zúčastňuje i královské
město Žatec. Společně s Chrámem chmele a Piva a Destinační
agenturou Dolní Poohří se minulý týden úspěšně prezentovalo
již počtvrté na veletrhu cestovního ruchu Dresdner Reisemarkt,
který se konal v termínu 30.
ledna až 1. února.
Následující víkend se město s agenturou Czechtourism
a Ústeckým krajem prezentovalo v Hamburgu, kde se každoročně koná jeden z největších vele-

trhů cestovního ruchu v Evropě
pod názvem Reisen Hamburg.
Žatecké nyní čeká ještě významná prezentace na největším
veletrhu v České republice Holiday world, který začíná již 19.
února v Praze. Rovněž v březnu, kdy se uskuteční podobné
veletrhy v Ostravě a Jablonci
nad Nisou, nebude chybět prezentace našeho města, které má
co nabídnout. „Za podporu při
těchto akcích děkujeme Chrámu
Chmele a Piva a Žateckému
pivovaru,“ dodává Ing. Simona Janoušová z Turistického

informačního centra Žatec.

1

Komunitní plánování - žádosti
o příspěvky

Podávání žádostí o finanční příspěvky na realizaci cílů a opatření
Komunitního plánu sociálních služeb a prorodinných aktivit
na rok 2015
Zastupitelstvo Města Žatce vyzvednout na odboru sociálních
schválilo dne 5.2.2015 svým věcí MěÚ Žatec nebo stáhnout
usnesením 40/15 Komunitní na webových stránkách Města
plán sociálních služeb a pro- Žatce http://www.mesto-zatec.
rodinných aktivit Města Žatce cz/mestsky-urad/socialni-sluzna období 2015–2018.
by/komunitni-planovani/, sekce
Městský úřad Žatec přijímá Aktuálně.
žádosti o finanční příspěvky
Řádně vyplněné žádosti odepro rok 2015 na realizaci cílů vzdejte nejpozději do pátku
a opatření výše uvedeného ko- 27.2.2015 v podatelně MěÚ
munitního plánu.
Žatec nebo přímo na odboru
Formulář žádosti je možno soc. věcí.

Přítel Mercuryho zaujal
vyprávěním školáky
Do projektu EU OP VK
primární prevence Sedmikráska vstoupila v září ZŠ
Měcholupy. Cílem projektu je
motivace žáků k přijetí zásad
zdravého životního stylu, naučit je rozpoznávat skutečné
hodnoty a priority života,
nasměrovat správně jejich
postoje, připravit je co nejlépe do života a posílit jejich
fyzickou i psychickou kondici.
Konkrétním cílem je realizace
aktivit zážitkovou formou
v sedmi oblastech. V první oblasti si žáci zopakovali pravidla
silničního provozu, řešili různé
dopravní situace např. postup
při dopravní nehodě a na závěr
shlédli ukázku nebezpečných
dopravních situací.
Také navštívil naši školu milý

host, pan Peter Freestone. Beseda s ním na téma Prevence
AIDS žáky velmi zaujala. Pan
Freestone byl 12 let nejbližším
spolupracovníkem lídra kapely
Queen Freddieho Mercuryho,
který zemřel na AIDS před 13
lety. Se žáky pohovořil o životě
s nemocí AIDS. Přiblížil poutavým vyprávěním konec zpěvákova života a útrapy, s nimiž se
musel potýkat. Seznámil žáky
s následky nevázaného života,
apeloval na osobní odpovědnost člověka k vlastnímu životu
a budoucnosti. Video ukázky
doprovázely celou besedu. Freestoneovo autentické vyprávění
žáky velmi zaujalo, což dokazovalo i velké množství zvídavých
otázek v závěru besedy.
Mgr. Helena Gondeková

Město zavádí transparentní účty

Rada města Žatce schválila zřízení transparentních účtů Města
Žatec, a to od 1.3.2015. Občané tak budou mít přehled o toku
financí na bankovních účtech města.
Zavedení transparentních né účty správy bytových domů či
účtů je tak dalším krokem ža- charitativní účet.
tecké radnice vedoucí k většíZ tohoto důvodu upozorňujemu přiblížení veřejné správy me občany a obchodní partnery,
občanům. Bankovní operace aby při platebním styku s měsbudou dostupné na webových tem nezadávali do identifikačstránkách města v obdobném ních znaků plateb (variabilní
formátu, jako je běžný výpis symbol, zpráva pro příjemce)
z účtu. Kromě dvou základních osobní údaje a jiné citlivé inběžných účtů – základního formace.
běžného a příjmového účtu jsou
Transparentní účty najdou
k dispozici i transparentní účty občané v sekci Odbory úřadu –
pro jednotlivé dotační akce, běž- Finanční odbor.

Krátkodobá uzavírka u nádraží
Upozorňujeme řidiče, že
o víkendu 28.2. - 1.3. 2015 je
naplánována úplná uzavírka
v ulici Purkyněho u železniční
stanice Žatec, a to z důvodu
realizace demolice ocelové
lávky spojující DEPO České
pošty,s.p. a vyzdívanou věž
u vlakového nádraží. Obou2

směrná objízdná trasa pro
osobní a nákladní vozidla
po dobu dopravního omezení
bude vedena ulicí Jana ze Žatce. Obslužnost autobusových
zastávek u vlakového nádraží
nebude omezena.
Odbor dopravy a silničního
hospodářství

Navržené ceny tepla pro letošní rok
Žatecká teplárenská a.s. si
dlouhodobě drží jedny z nejnižších cen v ČR za dodávky tepla
a teplé vody, přestože každoročně dochází k navýšení cen. Dne
16.2.2015 schválila rada města
následující předběžné ceny tepla
navržené představenstvem Žatecké teplárenské, a.s.:

Důvodem navýšení ceny tepla
je především negativní vliv poklesu prodaných GJ za poslední
2 roky na rekordně nízkou
úroveň, dále navýšení ceny uhlí
a ekologická opatření vyvolaná
zákonem 201/2012 Sb.
Žatecká teplárenská, a.s.

Nová vyhláška mění podmínky pro kácení
dřevin rostoucí mimo les
Nová Vyhláška Ministerstva
životního prostředí č. 222/2014
Sb. ze dne 14. října 2014, kterou
se mění vyhláška č. 189/2013
Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení nahrazuje
podmínky u kácení dřevin, které
nyní nevyžadují povolení orgánu
ochrany přírody a krajiny. Jedná
se zejm. o specifikaci dřevin
a pozemku:
pro ovocné dřeviny rostoucí
na pozemcích v zastavěném

území evidovaných v katastru
nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha
a nádvoří nebo ostatní plocha
se způsobem využití pozemku
zeleň;
Ovocné dřeviny: mandloně,
jabloně, hrušně, slivoně švestky,
meruňky, třešně a višně
pro jiné než ovocné dřeviny
zůstává nadále požadované povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les o obvodu kmene

nad 80 cm měřeného ve výšce
130 cm nad zemí nebo souvislé
keřové porosty nad celkovou
plochu 40 m2.
V případě jakýchkoli nejasností či dotazů k novým prováděcím
předpisům týkající se kácení dřevin se neváhejte obrátit na MěÚ
Žatec, Stavební a vyvlastňovací
úřad, životní prostředí, ochranu
přírody a krajiny, Ing. Kateřinu
Frýdovou, email: frydova@mesto-zatec.cz, tel.: 415 736 457

Kdy vyjde Žatecký
zpravodaj
Další číslo (č.4/2015) vyjde
ve čtvrtek 5. března 2015, číslo
5 pak 19. března.
Uzávěrka je jako vždy týden
před uvedeným termínem.

Zastupitelstvo
města

se sejde ke svému 3. jednání ve středu 25. března 2015
v 17.00 hodin ve velkém zasedacím sále v patře radnice.

Masopustní veselí ve Skupicích se vydařilo Mimořádný
Druhý ročník Masopustního veselí ve Skupicích u Postoloprt, besedy získali informace, jak
jehož pořadatelem bylo občanské sdružení Stopy,o.s., Základní pečovat o svůj vzhled. V sušárně
umělecká škola Louny a společnost Hydroclar,s.r.o., se opravdu se konala výstava hraček, které úřední den
vydařil.
ušili žáci výtvarného oboru ZUŠ
Nejvíce účastníků bylo v masopustním průvodu, který vyšel
ze dvora Statku Pohoda za doprovod Dechového orchestru
ZUŠ Louny. Na bíle nazdobených koních přijely dvě krásné víly, snad přímo královny
vil, a po nich nazdobený vůz
s krásným kočím, který vezl
velkou skupinu
slaměných postav. Hojně navštívený byl také
„stánek“ se zabíjačkovými výrobky. Návštěvníci
si pochutnávali
na zabijačkových hodech
od Romana
Voříška z restaurace u Kaiserů z Lenešic.
Ke kávě již odpoledne zcela
vyprodali své
koláče studenti
Středního odborného učiliště
a Střední odbor-

né školy SČMSD, Žatec, s.r.o..
Během celého dne probíhal
ve stodole maškarní rej, v hlavní
budově pak dílny pro děti a pro
dospělé „Body and face“ Společně s ukázkou zdravého životního
stylu si mohli návštěvníci prohlédnout a vyzkoušet přípravky
kosmetiky fi Jafra a formou

Louny. Veliké poděkování patří
všem, kteří s přípravou a organizací ve Skupicích pomohli, zvlášť
pak osadnímu výboru Skupic
a všem skupickým občanům,
kteří vydatně pomohli.
Veselí Skupičtí společně plánují na 20. června oslavu Dne
otců.
Jindřiška Riedlová

Rychlý zákrok
hlídky MP

Masopust v rámci návratu k tradicím
V obci Želeč se uskutečnilo v sobotu 14.2. masopustní veselí. Akce byla zahájena ve 13 hodin
úvodním slovem Otce Viléma, který návštěvníky
především seznámil s původem a smyslem této

Dne 7.března 2015 proběhne
na Městském úřadu v Žatci mimořádný úřední den – sobota.
Úřední hodiny: 08,00 – 12,00
hod. Další mimořádný termín je
plánován na 11. dubna 2015.
Úřadující pracoviště:
Budova radnice, nám. Svobody 1, Žatec: podatelna, informace, pokladna, matrika, evidence
obyvatel, úsek OP a CD.
Obránců Míru 295: pokladna,
odbor dopravy a silničního hospodářství.

tradice. Po slavnostním zahájení dostal slovo
místní ochotnický spolek R.U.M., který zahrál
masopustní hru s názvem Potrestaná nevěra.
Po vzkříšení kobyly již mohl místostarosta obce
Ing. Boris Košťák udělit maškarám povolení k obchůzce všech stavení v obci.
V průvodu nechyběly tradiční maškary jako
turci, slamění, strakatí, ras, žid, kobyla,
kominík, medvědi, ženich a nevěsta, bába
s nůší a spoustu dalších. Čtyřicítku maškar
v průvodu celý den doprovázela dechová
kapela. V každém stavení byly maškary
přivítány bohatým občerstvením, hospodář
a hospodářka byli vyzváni k tanci. Příprava
celého veselí a především výroba tradičních
masek byla realizována v rámci projektu
Návrat k tradicím, který podpořila Poštovní
spořitelna prostřednictvím Nadace VIA.
Lenka Vlčková

Všímavý občan přispěl k rychlému zadržení zloděje, když
v sobotu 14. února oznámil své
podezření na Městskou policii Žatec. Jednalo se o krádež
železných prvků konstrukce
železničního mostu u hlavního
nádraží ČD.
Hlídka okamžitě vyjela do dané
lokality a zajistila muže (r.1973),
který ten den do sběrny odnosil
již přes 60 kg železných součástek mostu. Následně byl pachatel
předán Policii ČR k dalšímu
šetření.
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Beseda s mořským vlkem
Ing. Zdeněk Kůdela, kapitán
námořní jachty, vynálezce, elektronik a majitel významné firmy
v oblasti GPS technologií, telemetrie a vývoje specializovaných
aplikací, byl hostem únorové
přednášky v Městské knihovně
Žatec.
Námořním jachtingem se
neživí, moře je pouze jeho velká
vášeň. Od roku 2002 zaznamenal více než 15 tisíc NM a získal
nejvyšší kapitánské oprávnění
„A“ velitele jachty oceánské plavby. Předává své znalosti dál jako

jachtařský instruktor a zkušební
komisař MDČR. Na plavby vyráží sám nebo s posádkou, kterou
zároveň zaučuje v řízení lodi.
Žateckým návštěvníkům nyní
formou reportáží, fotografií,
filmů a vyprávění přiblížil např.
plavbu Atlantikem na Kapverdy, měsíc na lodi s miminkem,
přeplavbu Tenerife – Madeira
– Gibraltar – Mallorca, Vánoce
na Jadranu, plavbu na Sardinii
nebo také kompletní prohlídku
prostor a zařízení jachty.
(mkž)

Březnová nabídka v knihovně

Městská knihovna Žatec připravila na měsíc březen již tradičně
bohatou nabídku akcí pro širokou veřejnost pod názvem Březen
měsíc čtenářů.
Každou středu (9-18 hodin) Můžete si odpočinout mezi
v centrální knihovně a každý knihami a občerstvit se kávou či
pátek (12-18 hodin) na poboč- čajem, surfovat zdarma na interce knihovny Jih během března netu nebo nahlédnout do běžně
mohou noví čtenáři získat slevu nepřístupných prostor zázemí
registračního poplatku ve výši knihovny, skladových prostor
50% - neplatí však pro čtenáře již a dětského oddělení knihovny.
dříve registrované. Zapomnětliví Noví čtenáři mohou během večtenáři mohou během celého čera získat jednorázovou slevu
března využít amnestii na čtvrté registračního poplatku ve výši
upomínky a vrátit dlouhodobě 75%. V 19 hodin vyhlásíme
vypůjčené knihy bez sankčního Čtenáře roku 2014. Pro žáky
poplatku.
prvního stupně základních škol
Dne 2. března zahájíme Vě- jsme přichystali informační
domostní soutěž Žateckou mi- akce, výstavy a besedy, pro starší
nulostí k 750 letům od udělení děti a dospělou veřejnost výstavy
privilegií určenou dětem od 7 knih a přednášky. Více informací
do 15 let zahájíme 2. března. vám přineseme v příštím vydání.
Ve dnech 4. až 6.3. v době od 9
Bližší informace získáte již
do 17 hodin bude probíhat nyní na webu knihovny nebo
dobročinný Knižní bazar z knih osobně na jednotlivých oddědarovaných čtenáři v rámci leních nebo telefonicky na č.
knižního Valentýna. Ve středu 415 710 203 (centrální knihov11. března od 18 do 22 hodin na) a 725 877 782 (pobočka
je pro veřejnost připravena Jih). Věříme, že si z naší široké
akce Noční knihovna aneb večer nabídky vyberete.
otevřených dveří pro dospělé.
(mkž)

Malý pohár pro nejmladší plavce
Nejmladší žatečtí plavci bojovali v sobotu na plaveckých
závodech v Lounech, kterých
se účastnilo 26 oddílů. Žatečtí
zejména díky skvělým výkonům
Kristiána Balona a Lenky Bešíkové obsadili celkově výborné
2. místo a získali malý pohár!
Kristián ve všech svých startech
(6) získal zlatou medaili a prokázal, že patří mezi českou špičku
mezi mladšími žáky. Narůstající
formu prokazuje také o rok
mladší Lenka Bešíková, která
přispěla 5 zlatými medaili a 1
stříbrným místem. Na medailové
pozice dosáhli i mladší plavci:
4

Jan Lím ( 2. a 3. místo na 50
a 100prsa), Kristýna Dvořáková
(2 a 3. místo na 50a 100Z), Johanka Rábová vyhrála na 100PZ
a byla druhá na 50VZ. Smolné
bramborové medaile získali
plavci. Jan Mráz (50M) a Jan
Karas (100P). Úspěchem skončila rovněž polohová smíšená
štafeta ve složení : Halvátová,
Bešíková, Balon, Provazník,
která obsadila vynikající 2.
místo za plavci z Plzně. Ostatní
plavci (Vavriková, Provazník,
Řimnáč, Halvátová) atakovali
první desítku.
(jk)

Publikace, která by neměla
chybět ve vaší knihovně
Město Žatec za Velké války. Zapomenuté příběhy nejen
z městské kroniky, PhDr. Milada Krausová, Ph.D.
36 stran, brožovaná, barevné a černobílé fotografie, cena
80,- Kč + případné poštovné a balné (objednávky na dokum@
muzeumzatec.cz)
Regionální muzeum K. A.
Polánka v Žatci vydalo v závěru loňského roku u příležitosti
100. výročí začátku první světové války publikaci historičky
Milady Krausové „Město Žatec
za Velké války. Zapomenuté
příběhy nejen z městské kroniky.“ Dočtete se v ní o barvité
minulosti města Žatce, které
za války vzorně plnilo svou
úlohu lazaretního města. Dozvíte se o tom, jak se ve městě
za války světil meč branců,
slavily císařovy narozeniny,
kde se skrývali dezertéři, jak
rostly ceny i kriminalita, nebo připomenutí osudů legionářů
co kronikář označil za ondat- z řad Volyňských Čechů, kteří
rový mor. Seznámíte se s tím, se později usadili na Žatecku,
jak se měnily nálady místních včetně jejich barvitých vzpoběhem těžkých válečných let, mínek na bitvu u Zborova.Text
od naivního nadšení pro válku doplňují unikátní fotografie
za císaře pána až po vystřízli- ze sbírek muzea s tématikou
vění a rozčarování po vzniku žateckých lazaretů a městských
samostatného Československa, slavností z počátku války. Publikteré německý Žatec neuvítal kace je určena všem zájemcům
právě s nadšením. Nechybí o historii a především školám.

Mýdlování s Nýdlovými
Regionální muzeum K. A.
Polánka v Žatci pro Vás chystá zajímavou akci Mýdlování
s Nýdlovými, která se uskuteční
12. a 13. března 2015 od 9:00
do 17:00 v prostorách hlavní
budovy muzea. Leona a Jolana Nýdlovy ze Zlivi v Jižních
Čechách si pro malé i velké
zájemce připravily praktickou
ukázku výroby přírodních mýdel, spojenou s prodejem jejich
výrobků. Při výrobě vychází ze
studia školy přírodní medicíny
Kamatre v Českých Budějovicích, ze znalostí z oblastí přírodní medicíny, zdravého životního stylu a výživy a ze studia
přírodní kosmetiky, rostlinných
olejů, organické a anorganické
chemie. Glycerinová olejová
mýdla jsou vyráběna ručně
a tradiční metodou. Rostlinné
oleje, tvořící mýdlový základ,
se mísí s glycerínem, éterickými
oleji a rostlinnými extrakty tak,
aby se zachovaly v maximální
možné míře účinky a vlastnosti
přírodních složek. Mýdlové
složky a oleje jsou obohaceny
bylinami nejvyšší možné kvality
z jejich lesní zahrádky. Dále
je připraven informační servis
na téma Historie používání
mycích složek k hygieně těla

od doby Egypta až po současnost s komentářem, obrázky
a ukázkami do ruky, jak vypadá to které mýdlo, na co
se používalo, pro koho bylo
určeno, jak se vyvíjela technologie v mýdlařství během let
apod. Školy a školky se mohou
přihlásit na krátkou besedu
na téma „Hygiena, mýdlo dříve
a dnes a kosmeticko-hygienická
ekologie“ (dopad používání
kosmetických výrobků na přírodní ekosystém ve vyspělých
zemích).
Přijďte nakouknout pod pokličku tajemství výroby mýdla,
vyzkoušet si práci mýdlaře
na vlastní kůži nebo jen zakoupit některý z mýdlových
produktů.
V rámci ukázky je možno
shlédnout sběratelskou výstavu
mýdel Mýdlová bublina aneb
Hygiena nadevše. Vstupné:
základní 30,- Kč, snížené 20,Kč, rodinné 60,- Kč, hromadné
návštěvy MŠ 5,- Kč, ZŠ a SŠ
20,- Kč. Školy prosíme nahlásit
předem na tel. 608 200 697.
Za kolektiv pracovníků Regionálního muzea Vás a Vaše děti
zve Jitka Krouzová (vedoucí
propagačně-výstavnického oddělení).

NEPŘEHLÉDNĚTE

Inzerce
n STAVEBNINY HRUBÝ,
Radíčeves 21, přijmeme skladníka, nástup možný IHNED. Tel.
602 158 556
n Pronajmu byt 3+kk v Podměstí po celkové rekonstrukci,
smlouva min.na 2 roky, nájem
8000,-; při podpisu smlouvy
požadujeme kauci, kontakt po-pá do 18:00, tel.: 606 284 839
n Volný byt v RD v Lounech.
52 m2, 2. p., 1 velká místnost
do „L“. 4x střešní okno. Koupelna s WC. Topení na plyn. Blízko
centra. Nájemné: 3.500,-, kauce:
10.000,- Kč. Tel.: 728554994
n Hledáme zámečníky,
i na zaučenou v Žatci. Auto vítáno. Kontakt: 797 700 942
n Med a další včelí produkty
přímo od včelaře v prodejním
automatu v areálu polikliniky
Žatec. Přístupné i o víkendu.
Kontakt: Ing. Vladimír Kořán,
tel.: 724 256 121
n Prodám byt 4+1, 3. patro,
v OV, ul. Mládežnická. Cena
dohodou. RK nevolat! Kontakt:
723 792 844, 16-20:00h.
n Prodám byt 3+kk (původně
2+1), 60 m2 v OV, naproti Pečovatelskému domu v Podměstí. Jedná se o vyvýšené přízemí,
klidná lokalita. Po kompletní
rekonstrukci!!! RK nevolat!
Volný! Cena 760.000,- Kč. Tel.:
604937931

Okresní organizace SPCCH
LOUNY se sídlem v Žatci,
Dvořákova 29 pořádá dne
4. 3. 2015 zájezd do Plzně.
Prohlídka města a potom
od 17.00 hodin hudební
podvečer s tancem, dobrého
jídla a pití (hudba: p. Žákovec a paní Volínová Anna.
TV Šlágr). Zájemci hlaste
se v kanceláři SPCCH každé
úterý od 10 - 13,00 hodin.
Cena 130,- Kč. Srdečně Vás
zve OO SPCCH v Žatci.
Za výbor V. Černá
Žáci 5. třídy ze ZŠ nám. 28. října zažili první únorový týden neobvyklou hodinu vlastivědy. Při exkurzi v Regionálním muzeu K.
A. Polánka Žatec se pokusili založit středověké město, skládali
puzzle, vyplňovali pracovní listy a s průvodkyní si prohlíželi památky v historickém centru města.
Foto Štěpánka Šupejová

Dívky si vytančily zlato a stříbro

Žákyně tanečního oboru ZUŠ Žatec zabodovaly na Mistrovství
ČR v tvirlingu, které se konalo ve dnech 31.1. a 1.2.2015 v Plzni.
První den mistrovství vybo- a Tereza Šímová, ze třídy L.
jovala Anna Trnková ze třídy Turkové, získalo v disciplíně
I. Fábryové 1. místo a zlatou rytmické taneční duo (junior
medaili v disciplíně sólo 1 hůl- mladší, výkonnostní třída B)
ka na povinnou hudbu. Druhý rovněž 1. místo a zlatou meden přinesl ZUŠ Žatec hned daili. A twirlingový taneční
tři medaile. Anna Trnková opět team Matulenky L. Turkové
vyhrála, tentokráte v disciplíně vybojoval stříbrnou medaili
rytmické taneční sólo, opět a titul I. vicemistr ČR ve věkové
v kategorii děti, výkonnostní kategorii děti.
Ivana Fábryová
tř. B. Duo Klára Poláková

Galerie vystavuje fotografie Dolního Poohří
Vítězné fotografie ze soutěže Poohří vaším objektivem, kterou
vloni vyhlásila Destinační agentura Dolní Poohří, jsou k vidění
v Galerii Sladovna v Žatci. Začátkem února se tam konala
vernisáž a slavnostní vyhlášení výsledků soutěže. Sešlo se v ní
přes sto snímků amatérských fotografů.
Fotografická soutěž probíhala se věnovalo přírodním krásám
od dubna do září 2014 a přihlá- Dolního Poohří.
silo se do ní 19 autorů. Témata
Pětičlenná porota vybrala
soutěže byla: Historie a památky deset nejlepších fotek, první tři
nebo turistické zajímavosti Dol- autoři – Josef Bláha, Radek Kuního Poohří – Příroda, krajina čera a Radka Ložanová - získali
a řeka Ohře – Lidé a sportovní finanční odměnu, další si odnesli
či kulturní akce v Dolním Poo- dárky od Destinační agentury.
hří. Nejvíc přihlášených snímků „Krásných fotografií ale bylo

víc, takže jsme se rozhodli ještě
vydat sadu kapesních kalendáříků na rok 2015. Kromě tří
vítězných snímků jsou na nich
ještě další fotografie, které se
porotě líbily, ale do první desítky
se nedostaly,“ vysvětluje ředitelka Destinační agentury Dolní
Poohří Libuše Novotná Pokorná.
Kalendáříky představila ředitelka
jako překvapení na vernisáži,
která se konala 4. února v Galerii
Sladovna v Žatci. Tam budou
fotografie ze soutěže vystaveny
minimálně do konce února. (kt)
n Pořadí vítězů:
1. Josef Bláha „Podzimní ráno
u Perštejna“
2. Radek Kučera „Možná tam je“
3. Radka Ložanová „Malá vodní
elektrárna“
4. Josef Kořenský „Kadaňský
oblouk“
5. Radek Kučera „Odraz“
6. Josef Bláha „Jaro na Ohři
u Libočan“
7. Petra Ložanová „Kadaň 2“
8. Libor Michalec „Lubenecko“
9. Josef Bláha „Ohře - starý jez
u čínovského mlýna“
10.Josef Bláha „Podvečer
u Stroupče“

Od Masopustu
do Velikonoc
Tradice masopustního
veselí, zvyky, masky,
náčiní potřebné
k zabijačce
kraslice zdobené
tradičními technikami
ze sbírky RMŽ

5. 2. – 12. 4. 2015
Rozloučení
Zesnulí od 28. 1. - 12. 2. 2015:
Milan Kúkol
42 let
František Kříž
71 let
Miloslav Urban
67 let
Vlasta Vašíčková
90 let
Alexander Mäsiar
80 let
Věra Kunášková
92 let
Vladimír Tolar
69 let
Jiřina Kunášková
83 let
Anděla Šmeráková
91 let
Anna Hůlová
78 let
Marie Šrajbrová
85 let

Poděkování
n Rádi bychom touto cestou
poděkovali Arnice za dlouholetou péči o paní Marii Stránskou.
Rodina
5

28.2. 17:30 / 1.3. 20:00 /

Digitální kino Žatec
Upozorňujeme, že v týdnu od 22.2. do 1.3. budeme promítat také od 15.00 hod.
Důvodem jsou Jarní prázdniny.

19.2. 20:00 / 20.2. 20:00 / 22.2. 17:30 /

PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI

Romantický/ USA / 2015/ 117 min / CZ Titulky / Mládeži do 15 let NEPŘÍSTUPNÉ
„Pan Grey vás přijme za okamžik.“ Tahle prostá věta uvedla setkání, které zcela změnilo
život nesmělé studentky Anastasie. Zároveň je součástí příběhu, jenž se stal celosvětovou
literární senzací, která v rychlosti prodejů překonala i Harryho Pottera.
Hrají: Jamie Dornan, Dakota Johnson, Jennifer Ehle, Rita Ora, Aaron Taylor-Johnson,
Marcia Gay Harden, Eloise Mumford, Max Martini, Luke Grimes, Rachel Skarsten,
Callum Keith Rennie, Victor Rasuk
Vstupné: 130,-

19.2. 20:00 /

MEZI NÁHROBNÍMI KAMENY - zrušeno

22.2. 20:00 /

EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ 3D

Drama / Historický / Velká Británie / USA / Španělsko / 2014 / 142 min / CZ DABING
Historické epické dobrodružství v režii uznávaného režiséra Ridleyho Scotta. EXODUS: Bohové a králové je příběhem jednoho člověka, který našel odvahu postavit se
moci impéria. Scott využívá nejmodernějších vizuálních efektů a do biblického příběhu
vzdorovitého vůdce Mojžíše (Christian Bale) vnáší nový život. Mojžíš se postaví na odpor
egyptskému faraonovi Ramsesovi (Joel Edgerton). Přiměje 600 000 otroků, aby utekli
z Egypta před útrapami, děsivými smrtelnými epidemiemi a vydali se na monumentální
cestu do zaslíbené země.
Vstupné: 130,-

23 .2. 17:30 /

VELKÁ ŠESTKA 3D

Animovaný / Akční / Komedie / Rodinný /USA/ 2014/ 102 min
Velká šestka je emocemi nabité komediální dobrodružství o malém geniálním konstruktérovi robotů jménem Hiro Hamada, který se naučí využívat svůj talent. Vstupné: 165,-

26.2. 15:00

SPONGEBOB VE FILMU: HOUBA NA SUCHU 3D

Animovaný / Dobrodružný / Komedie /USA/ 2015 / CZ DABING
Když všehoschopný pirát ukradne SpongeBobovi a jeho kámošům tajný recept, musí
se mořští parťáci vydat na velenebezpečnou výpravu – rozuměj na souš – aby mu ho
vyrvali z pazour a vrátili svůj svět do rovnováhy.
Vstupné: 3D …140,- a 2D 125,-

24.2. 20:00 /

NEZLOMNÝ

Životopisný / Drama / Akční / Válečný / Sportovní / Historický /USA / 2014 / CZ titulky
Neuvěřitelný životní příběh slavného amerického běžce Louise Zamperiniho. Nejprve
zazářil na berlínské olympiádě v roce 1936, pak jako letec v armádě své země za druhé
světové války, než se zřítil do Pacifiku a skončil v japonském zajateckém táboře, kde
mu jako „celebritě“ připravili peklo na zemi.
Režie: Angelina Jolie. Hrají: Jack O‘Connell, Domhnall Gleeson, Garrett Hedlund, Jai
Courtney, Alex Russell, Luke Treadaway, John D‘Leo, Finn Wittrock Vstupné: 120,-

20.2. 17:30 / 22.2. 15:00 / 23.2. 15:00 ( 2D) / 24.2. 15:00
/ 27.2. 17:30 ( 2D) / 28.2. 15:00 ( 2D) ZVONILKA A TVOR NETVOR 3D

Animovaný / Dobrodružný / Rodinný / Fantasy / USA/ 2014/ 76 min
Zvonilka a tvor Netvor je dalším ze strhujících dobrodružství Zvonilky a jejích vílích
kamarádek.
Vstupné: 165,-

23.2. 20:00 /

ŽENA V ČERNÉM: ANDĚL SMRTI

Drama / Horor / Thriller/Velká Británie / 2014 / 98 min / CZ titulky
Skupina osmi školáků, evakuovaných za druhé světové války z Londýna, přijíždí
v doprovodu ředitelky skoly Jean Hoggové a mladé učitelky Eve Parkinsové do téměř
opuštěné odlehlé vísky Crythin Gifford. Jejich cílem je zchátralá rezidence Eel Marsh,
která se nachází na ostrově, spojeném s pevninou pouze úzkým náspem zvaným Nine
Lives Causeway a schůdným pouze za odlivu. Ve snaze ukrýt se tu před hrůzami války
svou přítomností brzy znovu probudí k životu zlé síly.
Vstupné: 130,-

24.2. 17:30 / 26.2. 17:30 /

SEDMÝ SYN 3D

Fantasy / Dobrodružný / Rodinný / Velká Británie / USA / Kanada / Čína, 2014, 120 min
Rytíř John Gregory (Jeff Bridges) byl posledním žijícím členem řádu válečníků, kteří
po staletí chránili svět před silami temna. Byl to on, kdo jim mohl zasadit smrtelnou
ránu, když ulovil Královnu čarodějnic (Julianne Moore). Stačilo ji zabít. On se do ní
místo toho zamiloval a místo smrti pro ni zvolil vězení, z něhož nebylo úniku. Pouze
zdánlivě.
Vstupné: 130,-

26.2. 20:00 /

KINGSMAN: TAJNÁ SLUŽBA

Akční / Dobrodružný / Krimi / Komedie / Velká Británie/ 2014 / 129 min / CZ Titulky /
Film vypráví příběh zdvořilého, konzervativního britského superšpióna, který do vysoce
konkurenčního vzdělávacího programu své agentury rekrutuje zatím nevycvičeného,
ale nadějného kluka z ulice. Ve stejný moment začne svět ohrožovat zvrácený americký
podnikatel.
Režie: Matthew Vaughn. Hrají: Colin Firth, Taron Egerton, Samuel L. Jackson, Mark
Strong, Michael Caine, Mark Hamill, Jack Davenport.
Vstupné: 120,-

27.2. 15:00 ( 2D) / 1.3. 15:00 ( 2D) /

TUČŇÁCI Z MADAGASKARU 2D

Animovaný / Dobrodružný / Komedie /USA/ 2014 / CZ DABING
Skipper, Kowalski, Rico a Vojín – čtyři tučňáci z Madagaskaru přichází ve vlastním 3D
filmu!
Vstupné: 80,-

27.2. 20:00 / 28.2. 20:00 / 1.3. 17:30 / 3.3. 17:30 / KOBRY A UŽOVKY

Drama/ Česko/ 2015/ 111 min
Užovka (Matěj Hádek) je ztracen ve svém vlastním životě. Je mu už skoro čtyřicet
a nemá holku ani práci, přičemž cítí, že má poslední šanci sám se sebou něco udělat.
Naskytne se mu šance, kterou nehodlá promarnit. Jeho bratr Kobra (Kryštof Hádek)
je magor, nezodpověděné dítě a feťák, bydlící s věčně opilou matkou (Jana Šulcová).
Staví vzdušné zámky a vykrádá chatky. Ve chvíli, kdy se ukáže, že by Užovka mohl být
už konečně šťastný, se objeví Kobra. Užovka se mu rozhodne dát pořádnou lekci, situace
se ale vymkne kontrole.
Režie: Jan Prušinovský (Okresní přebor a Čtvrtá Hvězda). Hrají: Matěj Hádek, Kryštof
Hádek, Jan Hájek, Jana Šulcová, Lucie Polišenská.
Vstupné: 130,-

1.3. 15:00 ( 2D) /

TUČŇÁCI Z MADAGASKARU 2D

Animovaný / Dobrodružný / Komedie /USA/ 2014 / CZ DABING
Skipper, Kowalski, Rico a Vojín – čtyři tučňáci z Madagaskaru přichází ve vlastním 3D
filmu!
Vstupné: 80,-

1.3. 20:00 / 4.3. 17:30 /

FOCUS

Komedie / Krimi / Drama / Romantický / USA/ 2015/ 105 min / Cz titulky
Dvojnásobný držitel nominace na Oscara Will Smith hraje podvodníka, který se
romanticky zamiluje do začínající podfukářky (Margot Robbie), a když se ním příliš
sblíží, rozejde se s ní. O tři roky později se jeho bývalá láska objeví v Buenos Aires a on
je vyšachován ze hry, kterou sám rozehrál.
Hrají: Margot Robbie, Will Smith, Rodrigo Santoro, Adrian Martinez, Dominic Fumusa,
B.D. Wong, Robert Taylor, Stephanie Honoré, David Jensen.
Vstupné: 100,-

3.3. 20:00 /

TEORIE VŠEHO

4.3. 20:00 /

WHIPLASH

5.3. 20:00 /

DIVOČINA

Životopisný / Romantický / Drama / Velká Británie / 2014 / 123 min / CZ titulky
Teorie všeho vypráví výjimečný a neuvěřitelný životní příběh Stephena Hawkinga,
který na svém velmi nemocném těle nosí jednu z nejchytřejších hlav, jakou kdy lidstvo
poznalo. Byť by vám hravě vysvětlil nesrozumitelné zákonitosti fungování vesmíru,
sám možná nechápe, jak je možné, že jeho vlastní život zachránila tak neobyčejná věc,
jakou je láska. Příběh začíná v roce 1963, kdy má jednadvacetiletý Stephen Hawking,
student kosmologie na Cambridge, našlápnuto ke skvělé budoucnosti.
Hrají: Eddie Redmayne, Felicity Jones, Emily Watson.
Vstupné: 110,Hudební / Drama / USA / 2014 / 107 min / CZ titulky
Andrew Neiman je devatenáctiletý jazzový bubeník, který sní o slávě, ale není si jistý tím,
zda se jeho sny někdy naplní. Pronásledovaný neúspěšnou spisovatelskou kariérou svého
otce je rozhodnutý vystoupat až na samotný vrchol nejprestižnější hudební konzervatoře.
Jednoho večera na Andrewa, který právě cvičí na bicí, narazí Terence Fletcher, dirigent,
proslavený svým učitelským talentem ve stejné míře jako svými nemilosrdnými praktikami. Ačkoliv si spolu toho večera příliš mnoho nesdělí, probudí Fletcher v Andrewovi
touhu dosáhnout svého cíle. K Andrewovu překvapení dalšího dne Fletcher požádá o to,
aby byl Andrew přidělen k jeho kapele. Tento jediný čin mladíkovi navždy změní život.
Hrají: Miles Teller, Melissa Benoist, J.K. Simmons, Austin Stowell.
Vstupné: 80,Životopisný / Drama /USA / 2014 / 115 min / CZ titulky
Každý z nás má chvíle, kdy se cítí mizerně, má všeho plné zuby a všechno se kolem něj
hroutí. Cheryl (Reese Witherspoon), hlavní hrdinka filmu Divočina, se takto cítí už delší
dobu. Po smrti matky a krachu manželství, si myslí, že už přišla o všechno. Do života
jí navíc vstoupí i drogy a náhodné známosti na jednu noc. A když už má pocit, že nemá
co ztratit, udělá nejimpulzivnější rozhodnutí svého života.
Vstupné: 110,-

Městské divadlo Žatec
Od 20. 2. bude zahájen předprodej lístků na březen. Očekává se velký zájem o lístky.

19.2.

EVŽEN ONĚGIN

10:00

21.2.

Koncert - mimo předplatné

18:00

25.2.

CAVEMAN

19:00

Představení pro školy - mimo předplatné. Román ve verších „Evžen Oněgin“ patří mezi
základní kameny literatury v dějinách lidstva. A.S.PUŠKIN napsal silný milostný příběh-román o pomíjivosti, o životě a smrti a veliké lásce.V této divadelní inscenaci založené
především na hereckých výkonech herců Divadla ANFAS Praha je možno spatřit Evžena
Oněgina třetího tisíciletí v obraze společnosti, která je shnilá až do morku kostí. Je Evžen
Oněgin cynický hejsek nectící žádné hodnoty nebo jen nešťastný mladý muž,uvědomující
si povrchnost života společnosti, jejíž je sám součástí a jen nezná únikový východ ?
Pořad je určen pro studenty SŠ (vhodné i jako doplněk učebních osnov). Délka představení: 120 minut včetně přestávky. Vstupné: 60,- Kč www.anfasdivadlo.cz
SMYČCOVÉ KVARTETO ANTIC a RADEK HOLODŇÁK
aneb SLAVNÉ FILMOVÉ MELODIE A SVĚTOVÉ POP HUDEBNÍ SKUPINY
Mimořádný koncert ústeckých hudebníků, ve kterém uslyšíme a necháme se unést slavnými melodiemi z filmů Pán prstenů, Piráti z Karibiku, Hvězdné války, Indiana Jones,
Schindlerův seznam, Snídaně u Tiffaniho, Sedm statečných a další, ale také nejznámějšími
skladbami slavných skupin světové pop scény - THE BEATLES, QUEEN, AEROSMITH,
METALLICA, DEEP PURPLE, LED ZEPPELIN a ABBA v podání smyčcového kvarteta
ANTIC společně s žateckým bicistou Radkem HOLODŇÁKEM. S lovem provází Lenka
DRAHOŇOVSKÁ, účinkující host koncertu: Anatol ČAJKA.
Koncert je pořádán v rámci výročí 750 let od udělení královských privilegií městu Žatec
Vstupné: do 5.2. 150,- Kč (předprodej) / od 6.2. 170,- Kč
Zábava - mimo předplatné. Po neutuchajícím zájmu o toto představení , jenž rozesmívá
až k slzám, mají diváci žateckého divadla opět možnost shlédnout tuto jedinečnou a vynikající „one man show“, o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou, o rozdílech mezi
námi, o lásce, partnerství a vtipně utajených kvalitách obou pohlaví.
Délka představení: cca 90 minut. Vstupné: 300 Kč

Připravujeme na BŘEZEN 2015

Činohra: DEŠTIVÉ DNY , OTHELLO , KLÁRA 3847 ANEB PŘÍLIŠ MNOHO HVĚZD
Opera: Gioachino Rossini: JEZERNÍ PANÍ
Pohádka: PANNA A NETVOR, O MLSNÉ PRINCEZNĚ, O STATEČNÉ PRINCEZNĚ
MÁNĚ. Koncert: MELODY MAKERS , PROGRES 2

www.divadlozatec.cz
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FOCUS

Komedie / Krimi / Drama / Romantický / USA/ 2015/ 105 min / Cz titulky
Dvojnásobný držitel nominace na Oscara Will Smith hraje podvodníka, který se
romanticky zamiluje do začínající podfukářky (Margot Robbie), a když se ním příliš
sblíží, rozejde se s ní. O tři roky později se jeho bývalá láska objeví v Buenos Aires a on
je vyšachován ze hry, kterou sám rozehrál. Aby bylo vše ještě zamotanější, oba stejně
nápaditě rozehrávají své podvody a oba chtějí podfouknout stejného miliardáře, majitele
mezinárodního závodního týmu (Rodrigo Santoro).
Vstupné: 100,-

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

tel.: 608 200 697, E-mail: rmz@muzeumzatec.cz
Výstavy:
n „MÝDLOVÁ BUBLINA ANEB HYGIENA NADEVŠE“: probíhá
do 26. 4. Sběratelská výstava mýdel Marty Slováčkové z Bratřejova,
která je doplněna o pračky, valchy a reklamní inzeráty na mýdla a prací
prostředky ze sbírky RMŽ. Výstava přibližuje historii vzniku, výrobu
mýdla, osobnosti a některé podniky.
n „OD MASOPUSTU DO VELIKONOC“: probíhá do 12. 4.
Výstava přibližuje tradice masopustního veselí, zvyky, masky, ukáže
náčiní potřebné k zabijačce a ve druhé části výstavy objasňuje význam
velikonočního půstu, postních nedělí, pašijového týdne a představuje
kraslice zdobené tradičními technikami, které pocházejí ze sbírky RMŽ.
Ostatní:
n „MÝDLOVÁNÍ S NÝDLOVÝMI“: 12. – 13. března 9:00 – 17:00
Praktická ukázka výroby přírodních mýdel spojená s prodejem produktů
Leony a Jolany Nýdlových ze Zlivu. Každý návštěvník bude mít možnost
si vlastnoručně vyrobit voňavé mýdlo a odnést si jej domů. Vstupné:
základní 30,- Kč, snížené 20,- Kč, hromadné návštěvy MŠ 5,- Kč, ZŠ
a SŠ 20,- Kč, prosíme objednat předem na tel. 608 200 697.

Křížova vila – Zeyerova ul. 344:

tel.: 774 192 414, 415 710 389, E-mail: vilakriz@muzeumzatec.cz
Výstavy:
n „MIROSLAV GABRIEL – VÝSTAVA OBRAZŮ“: probíhá do 8.
3. Vzpomínka a vize Miroslava Gabriela.
NÁVŠTĚVNÍ DOBA MUZEA A KŘÍŽOVY VILY:
Návštěvní doba muzea a Křížovy vily: Út – Pá: 9.00 – 17.00, So – Ne:
13.00 – 17.00 /polední přestávka 12.00 – 12.30/ zavřeno v pondělí,
o svátcích a 31. 12.

Muzeum hledá materiály
oRegionální
Masopustu
na Žatecku
muzeum K. A. akce, datum (alespoň přibliž-

Polánka v Žatci by rádo rozšířilo
svou sbírku materiálů k historickým i novodobým oslavám Masopustu v regionu. V souvislosti
s tím prosíme obyvatele Žatecka
o spolupráci.
Byli byste ochotni poskytnout
nám bezplatně fotografie z masopustních průvodů či dalších
masopustních akcí pro další využití (výstavy, dokumentace)?
Máme zájem o obrázky s tématikou Masopustu na Žatecku, které dokumentují pestrost
těchto oslav i jejich proměny
od dob minulých až do dneška.
Fotografie v digitální podobě
můžete zasílat na adresu historika muzea history@muzeumzatec.cz. Minimální rozlišení
2480 x 1748 pixelů, maximální
velikost 5 MB. Prosíme rovněž
o krátký popis – místo konání

Křížova vila, Zeyerova 344

Vás zve na přednášku

Žatecký poklad podruhé

aneb Pro ty, kteří nestihli nebo se nevešli
na přednášku vloni!

19. března 2015 od 17:00
„Výpověď mincí z žateckého pokladu“
PhDr. Luboš Polanský /NM Praha/
„Výpověď šperků a dalších předmětů z pokladu“
PhDr. Kateřina Tomková /ArÚ AV ČR Praha, v.v.i./
Úvodní slovo o okolnostech nálezu pokladu pronese
PhDr. Petr Holodňák /RM Žatec/
Vstupné: základní 30,- Kč, snížené 20,- Kč

ně), organizátor akce (škola,
obec), jméno autora fotografie
či informace o maskách, pokud
se jedná např. o specifické místní zvyklosti. Zasláním fotografií
souhlasíte s jejich publikováním bez omezení a vzdáváte
se zároveň nároků na honorář
za autorská práva. Obrázky
v klasické papírové podobě
(současné nebo i historické)
můžete také přinést nebo zaslat
poštou do muzea. Naskenujeme
je a vrátíme.
Bližší informace na telefonu
Dr. Krausová: 606 175 473 (Po –
Pá 8.00 – 14.00). Děkujeme
Vám za Vaši ochotu a těšíme se
na Vaše unikátní záběry, dokumentující zmizelé tradice i jejich
obnovu v současnosti.
PhDr. Milada Krausová, Ph.D.
historička RMŽ
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Ocenění za lesk loňských medailí
Žatečané propagují město na světových kolbištích
Sportovci žateckých oddílů zaujímají každoročně
přední příčky mezi nejlepšími v tradiční okresní
anketě, kterou pořádá Žatecký a lounský deník
ve spolupráci s městy a Českou unií sportu.
Výsledky za rok 2014 v aerobiku) a bronz získal
byly slavnostně vyhlá- bojovník kick boxu Hany
šeny 11. února 2015 Greisiger (G-Titani Žav lounském Vrchlického tec), mistr světa v mui
divadle. Žatec tak díky – thai a vyhlášený Král
dvěma mistrům světa všech bojových sportů
získal dvě místa z pěti v ČR. Čtvrtý v pořadí
v kategorii dospělých. nohejbalista Ondřej Vít
Opanoval soutěž mezi (SKN Žatec) se loni stal
mládeží, kde z 10 míst mistrem ČR v jednotjich obsadil stejně jako livcích, ve dvojkách (se
loni šest včetně vítězky.
svým bratrem Petrem)
V kategorii dospělých a byl členem družstva ČR
vystřídala po tříletém v týmu mistrů světa. Pátá
kralování cyklistku Lu- skončila loňská vítězka
cii Záleskou (Blšany – ankety cyklistka Lucie
Dukla Praha) lounská Záleská.
cyklokrosařka Martina
Loňské prvenství mezi
Mikulášková. Stříbro mládeží obhájil obrovský
patří lounské Kristýně talent, žatecká plavkyně
Zahradníčkové (3. na MS Lucie Svěcená, úspěšně

závodící i s dospělými,
její mladší bratr Antonín
(6. na ME J) skončil třetí
a do šestice nej… se vešli
ještě Balon a Hnízdilová,
několikanásobní mistři
ČR žactva. Žatečtí Jazzmani získali také stříbro
mezi kolektivy mládeže
(pět členů má tituly mistrů ČR v jednotlivcích),
jejich Ondřej Payma si
odnesl trofej nejlepšího
trenéra roku a další člen
Miroslav Urban cenu
nejlepšího sportovního
veterána.
Žatečtí sportovci se každoročně podílejí na dobré propagaci města, které
jim v posledních letech
pomáhá stále víc zlepšovat podmínky pro jejich
přípravu a pravidelnou
činnost.

Žatecký plavec Antonín Svěcený, jak ho neznáme.
Takto se představil v lounském divadle při přebírání ceny za 3. místo v anketě kategorie mládeže
Nejlepší sportovec okresu 2014, když skončil šestý
na ME juniorů. Vítězkou kategorie se stala jeho
sestra Lucie Svěcená.

Nejúspěšnější sportovec okresu 2014

n Jednotlivci dospělí:
1. Martina Mikulášková (cyklokros) S. Louny
2. Kristýna Zahradníčková (aerobik a fitness)
Louny 3. Hany Greisiger (kick box) G-T
Žatec 4. Ondřej Vít
(nohejbal) SKN Žatec
5. Lucie Záleská (dráhová cyklistika) Blšany
– D. Praha
n Mládež jednotlivci:
1. Lucie Svěcená (plavání) Žatec. 2. Adéla
Citová (fitness a aero-

bik) Louny 3. Antonín
Svěcený (plavání) Žatec
4. Kristián Balon (plavání) Žatec 5. Martin
Lacina (veslování) Louny 6. Marie Hnízdilová
(plavání) Žatec 7. Karel
Korenc (judo) Louny 8.
Josef Bařtipán (cyklokros) Louny 9. Lenka
Bešíková (plavání) Žatec
10. Filip Karbula (stolní
tenis) S. Žatec
n Kolektiv dospělých:
1. FK Louny (fotbal)
n Kolektiv mládeže:

1. Juniorský fitness
klub Louny (aerobik
a fitness) 2. Jazzmani
Žatec (plavání) 3. Veslařský klub Ohře Louny
(veslování)
n Trenér mládeže:
1. Ondřej Payma (plavání) Žatec
n Masters:
1. Miroslav Urban (triatlon) Žatec
n Hvězda Deníku (vybírali jen čtenáři Deníku):
1. Hany Greisiger (kick
box) Žatec

Ve finále se hrálo žatecké derby
Mladší žákyně VK Sever Žatec dostaly v Novém
Boru příležitost poměřit síly se soupeři z volejbalově silného libereckého kraje na turnaji v barevném
minivolejbalu. Do turnaje jsme nasadili jeden tým
v modrém a dva v zeleném minivolejbalu, tedy
děvčata z pátých a šestých tříd.
V modrém naše hráčky i děvčaty Dukly Liberec,
nestačily na silné týmy li- VK TU Liberec i domácíberecké Dukly a skončily mi a poslední kolo turnaje
čtvrté. Vše jsme si však bylo soubojem našeho
vynahradili v nejsilněji áčka s béčkem, tedy družobsazené zelené barvě. stev, které dosud v turnaji
Obě naše družstva si po- neztratily ani set. Vístupně poradila s kluky tězství nakonec ve dvou

vyrovnaných koncovkách
vybojovalo áčko – Kačka
Rodová, Míša Nováčková
a Verča Janoušková.
První, druhé a čtvrté
místo jsou v takto silně
obsazeném turnaji příjemným zjištěním a ukazují, že se naše hráčky
po úspěších v ústeckém
KP mohou směle měřit
i se soupeři z ostatních
koutů republiky.
(jv)

Štěpnička s Víznerem využili domácí půdu

Hala Severu Žatec hostila v sobotu třicítku nejlepších stolních tenistů našeho kraje v bodovacím
turnaji v kategorii dorostenců.
Dva domácí závod- Za vítězným teplickým
níci se v něm doká- Mítem skončil na 2.
zali výrazně prosadit. místě Michal Štěpnička

a 3. místo vybojoval
Jirka Vízner. Společně
byli druzí ve čtyřhře
a potvrdili tak, že patří k absolutní krajské
špičce.
(js)

V Litoměřicích se žactvu dařilo

Na plaveckých závodech žactva v Litoměřicích,
kde 7.2. startovalo přes 200 plavců, se dařilo závodníkům Žatce.
Nejlépe si vedl Kristián den bronz. Poslední meBalon, který ve všech dailistkou byla Ella Postartech bojoval o zlaté horiljak, která vybojoval
medaile a vylovil jich skvělé 2. místo na trati
nakonec pět a k tomu 100Z. Z ostatních plavjednu stříbrnou. Druhou ců se medaili přiblížila
nejlepší plavkyní byla nejvíce Veronika SeiferLenka Bešíková, vítězka tová (4. na 100M) a Lupoháru ČR. Přivezla 3 cie Límová (5. na 50Z).
zlata, jedno stříbro a je(jk)

Přípravka si užívala
na vítězné notě

Florbalová přípravka Jazzmanů Žatec sehrála
1. února na turnaji v Ústí n. L. velice zajímavé vítězné zápasy, když každý měl ale zcela jiný průběh.
n Žatec - Česká Lípa 6:3
Branky Škvaro a Trach(3:3)
ta po 3, Dvorský 2, ČučCo se nechá zvládnout, vara a Nápravník 1
se přesvědčili borci ža- n Žatec – Dubí 5:2 (5:1)
tecké přípravky, kteří
Po jasném vedení došel
za úvodní 3 minuty pro- střelný prach, ale body
hrávali 0:3, ale dokázali naštěstí zůstaly. Branky
do přestávky vyrovnat Škvaro 3, Trachta 2
a pak zápas otočili. BranSestava: A. Škvaro, M.
ky dali Trachta 3 Dvorský Dvorský, O. Trachta, M.
1, Čučvara 1, Škvaro 1,
Nápravník, P. Čučvara,
n Žatec - Ústí Tygříci A. Wágner, P. Kellner,
10:2
A. Bolha. Trenér J. Galló
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