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Cyklostezka
Ohře v nové
mapě

Svoz a ceník
komunálního
odpadu

6

Lednový
program divadla
a kina

8

Fotbalovým
králem je
R. Zelinka

Foto Jaroslav Kubíček

V čísle:

Královský dárek leží před radnicí

Žatečané se po letech marného snažení konečně dočkali
dne, kdy ve svém městě mohli začít bruslit na umělém
ledě. Na rozdíl od sousedních měst s krytými zimními
stadiony využívají v městě
chmele mobilní kluziště přímo na hlavním náměstí před

radnicí. Zahájení mělo sice
několikadenní zpoždění pro
neobvykle teplý prosinec, ale
od 29. 12. je už ledová plocha
využívána pro návštěvníky
zdarma denně až do pozdního
večera. V té radosti uniklo pozornosti jedno slavné výročí,
neboť pouhý den po otevření

kluziště si Žatec připomněl
přesně 750 let od chvíle, kdy
získal privilegia královského
města od Přemysla Otakara
II. O takovém dárku k jubileu
se tehdy nezdálo nejen králi
železnému zlatému, ale ani
generacím o několik století
později.
(jak)

Sbírka Pastelka pro Ugandu pokračuje

V září 2015 se žatecký fotograf Martin Štross společně se svou 2015 díky podpoře naší paní sesestrou Bárou Fosenbauer žijící na Novém Zélandu vydali nátorky a starostky královského
do ugandských hor Rwenzory dokončit trek, na kterém v roce Žatce Mgr. Zdeňky Hamousové
2007 skonal jejich bratr Josef Štross, žatecký fotograf, zastu- a místostarosty Jaroslava Špičky.
pitel a divadelník, který stál u zrodu projektu Chrámu Chmele Sbírka bude pokračovat i v roce
a Piva v Žatci. Zemřel poblíž školy v obci California, nedaleko 2016. Děkujeme i firmám Grape
města Bundibugyo, kde byla umístěna pamětní cedule spolu SC, a. s. a Saniba, v. o. s., které
s kamínky, které posílali Pepovo kamarádi z celého světa.
podpoří další odesílání balíků
Na tomto místě také vznikl MMUNITY CARE NURSERY a rádi uvítáme další, protože bez
nápad uspořádat v Čechách SCHOOL.
VÁS to nejde!
a na Zélandu sbírku psacích
První várka sbírky Pastelka pro
S díkem Martin Štross a Petr
potřeb a učebnic, které jsou Ugandu byla odeslána 31. 12.
Chládek, organizátoři sbírky
v této zemi velmi nedostatkovým zbožím. Sbírka byla
vyhlášena začátkem října 2015
a ihned se do ní zapojilo spoustu lidí, nejen z žateckého regionu, ale z celých Čech! Sbírky
se zúčastnili nejen jednotlivci,
ale i školy, firmy a sdružení.
VŠEM chceme touto cestou
moc a moc poděkovat! Následně 24. prosince přišla z Ugandy
zpráva, že škola, poblíž které
Pepa Štross zemřel, ponese
od ledna 2016 nové jméno,
a to STROSS MEMORIALCO- Ze Žatecké radnice odešla první várka sbírky.
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Ředitelství základních škol ve spolupráci s Městským úřadem
Žatec vyhlašují

ZÁPIS

do prvního ročníku základní školy pro školní rok

2016 – 2017

který se uskuteční ve dnech

STŘEDA 3. února 2016 od 13:00 do 17:00 hod.
ČTVRTEK 4. února 2016 od 13:00 do 17:00 hod.
Zápis je povinný pro děti narozené do 31. 8. 2010
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, 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 a Mateřská škola, 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!
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Město Žatec, Městský úřad Žatec,
zastoupený tajemníkem,

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního
místa na dobu určitou:

kultura a cestovní ruch

Místo výkonu práce: Městský úřad Žatec
Platové zařazení (dle zákona č. 262/2006 Sb., NV č.
564/2006 Sb. v platném znění): platová třída 9
Popis činnosti pracovního místa:
- Poskytování informací a služeb pro návštěvníky i občany města v oblasti turistiky a volného času, obecných
informací o městě, informací o provozu a činnostech
MěÚ v Žatci. Zajišťuje spolupráci s informačními centry
v oblasti regionu, popř. s vhodnými informačními centry
v rámci ČR a zahraničí. Příprava a organizace určených
výstavních, kulturních a společenských akcí města samostatně nebo ve spolupráci s kulturními organizacemi zřizovanými městem. Komunikuje a spolupracuje se zástupci
zahraničních partnerských měst v oblasti dalšího rozvoje
oboustranné spolupráce. Poskytuje pro potřeby městského
úřadu základní překladatelské a tlumočnické práce v AJ
a NJ. Odpovídá za ekonomické záležitosti odboru v rámci
kapitoly. Zajišťuje přípravu, distribuci a prodej propagačních materiálů v turistickém informačním centru, jejich
inventarizaci a vyúčtování.
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
- státní občanství České republiky, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt na území ČR,
- minimální věk 18 let,
- způsobilost k právním úkonům,
- morální a trestná bezúhonnost,
- znalost jednacího jazyka – češtiny (u cizích státních příslušníků s trvalým pobytem v ČR).
Ostatní předpoklady:
- vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní
zkouškou,
- ovládání PC (Microsoft Word a Excel, poštovní klient),
- znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích; zákona č.
312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných
celků a o změně některých zákonů; zákona č. 500/2004
Sb., správní řád,
- komunikační schopnosti; flexibilita; samostatnost,
- znalost NJ nebo AJ, znalost dalších jazyků výhodou,
- vítána znalost problematiky cestovního ruchu, kultury
a historie zejména oblasti Žatecka,
- řidičský průkaz skupiny B,
- předpokládaný nástup 01.02.2016.
Uchazeč o zařazení do výběrového řízení podá na Městský
úřad Žatec písemnou přihlášku, která bude obsahovat
tyto náležitosti:
- Název pracovní pozice, jméno a příjmení, titul, datum
a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, telefonické spojení, e-mailovou adresu, č. občanského
průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, číslo
řidičského průkazu, datum a podpis.
K přihlášce budou připojeny tyto doklady:
- strukturovaný životopis,
- ověřený doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání,
- výpis z evidence Rejstříku trestů FO ne starší než 3 měsíce.
Písemné přihlášky včetně příloh doručí uchazeč na adresu:
Městský úřad Žatec, Odbor vnitřních věcí - k rukám personalistky, nám. Svobody 1, 438 24 Žatec, nebo osobně
prostřednictvím podatelny Městského úřadu Žatec k rukám
personalistky nejpozději do 20.01.2016 do 17.00 hod.
Přihlášky doručené po tomto datu budou vyřazeny.
Obálku označte heslem „výběrové řízení – kultura a cestovní ruch“.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv v jeho průběhu toto
výběrové řízení zrušit. Přihláška k výběrovému řízení včetně
příloh nebude 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 04.01.2016

Jedinečnost chmelařské zástavby si
zasluhuje uvést na seznam UNESCO
Světová organizace UNESCO
pro výchovu, vědu a kulturu byla
založena v roce 1945. Jedná se
o mezivládní odbornou složku
OSN, zabývající se činnostmi
v pěti programových oblastech:
vzdělání, přírodní vědy, sociální a humanitní vědy, kultura
a informace. Od roku 1975,
s ohledem na zkušenosti z předchozích válek a na dynamický
průmyslový vývoj, vstoupila
v platnost pod záštitou organizace UNESCO „Úmluva o ochraně
světového kulturního a přírodní-

ho dědictví“. Na jejím základě
je postupně vytvářen Seznam
světového dědictví, na který jsou
zapisovány kulturní a přírodní
statky, kterým byla výborem
pro světové historické dědictví
přiznána mimořádná světová
důležitost.
Výstavba města Žatec byla historicky takovým způsobem formována chmelařským oborem,
že ve světovém měřítku dnes již
neexistuje druhé podobné místo
se srovnatelnou architekturou.
Historické dědictví chmelař-

ských budov Žatce dokumentuje
nejen český, ale i evropský vývoj
chmelařského a pivovarského
průmyslu. V tom je podstata úsilí
žádosti na seznam UNESCO.
Žádost k nominaci na zápis
obsahuje zároveň významný
dokument. A sice jak zachovat
památkově unikátní budovy
a najít způsob, jak tyto budovy
užívat nejen k bydlení, ale také
k rozvoji podnikání v oblasti
služeb i turistického ruchu.
Jaroslav Špička,
místostarosta

Na jakou školu se mohu hlásit?
Co mě bude bavit, čím bych chtěl být a splním si svá přání?
Rozhodnutí o výběru školy není jednoduché. Na jakou školu se
mohu přihlásit a mám šanci uspět?
Jednou z nabízených možností dále pokračovat ve studiu v růzje studium ve dvouletém učeb- ných typech učilišť či
ním oboru Provozní služby při středních škol dle svých
Dětském domově, Základní ško- možností a schopností.
le a Střední škole Žatec. Výuka
Mohou také vystudoprobíhá v klidu, volným tempem, vat jednoletý a dvouletý
aby žáci nebyli přetěžováni. obor Praktická škola
Škola je vybavena počítačovou jednoletá a Praktická
učebnou s připojením k inter- škola dvouletá. Tyto
netu, interaktivními tabulemi studijní obory jsou vhodné pro
a odbornými učebnami. Mezi žáky se speciálními vzdělápovinné předměty je zařazen vacími potřebami. Ke studiu
anglický jazyk. Žáci získávají jsou přijímáni i žáci z nižšího
výuční list. Kde žáci najdou ročníku základní školy. Škola je
uplatnění ? V podnicích veřejné- vybavena odbornými učebnami
ho stravování, ve zdravotnických a moderními pomůckami.
zařízeních, ústavech sociální
Žáci získávají závěrečné vypéče a na jiných místech soukro- svědčení.
mého i státního sektoru. Mohou
Žáci jsou schopni postarat se

sami o sebe, rodinné příslušníky
a zapojit se do pracovního procesu, kde zvládají jednoduché
pracovní činnosti. Po úspěšném
absolvování jednoleté a dvouleté praktické školy mohou
dívky nebo chlapci
pokračovat ve studiu
na odborném učilišti.
Škola zajišťuje i stravování.
Podrobnější informace
o studiu je možné získat přímo ve škole nebo telefonicky
na čísle telefonu 415 710 795,
731 583 308. Na našich internetových stránkách www.ddzatec.
cz získáte potřebné informace.
Návštěva školy je možná kdykoliv, nejlépe po telefonické
domluvě.

Kdy vyjde Žatecký
zpravodaj
Další číslo (č.2/2016) vyjde
ve čtvrtek 28. ledna. Uzávěrka je
jako vždy týden před uvedeným
termínem.

Zastupitelstvo
města

Další zasedání zastupitelstva,
které v současné době pracuje
i jako Rada města Žatce, se
uskuteční 18. ledna 2016 od 17
hodin ve velkém zasedacím sále
v patře radnice.

Mimořádný
úřední den

Nejbližší mimořádný úřední den – sobota - proběhne
na Městském úřadu v Žatci 6.
února 2016.
Úřední hodiny: 08,00 – 12,00
hod.
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.

Vychází nová mapa Cyklostezky Ohře

Foto Jaroslav Kubíček

Návštěvníci, kteří zamíří do Poohří, budou mít pro nadcházející přehledné informace o trase,
turistickou sezónu k dispozici novou mapu. Vytisknout ji nechala okolních zajímavostech i služDestinační agentura Dolní Poohří a k dispozici bude zdarma. bách podél stezky.
Určena je nejen cyklistům, kteří putují po Cyklostezce Ohře,
„Část mapy zasahuje i na něale i pěším turistům.
mecké území, neboť chceme
Nová mapa s měřítkem 1:100 000 bude
k dostání v informačních centrech ve městech podél celé řeky
Ohře od konce prosince. Zahrnuje území od pramene řeky
až po soutok s Labem
a kromě Cyklostezky
Ohře mapuje i řadu
navazujících tras a odboček a obsahuje také
turistické značení.
Nechybí ani odkazy
na infocentra podél
trasy. Mapu Destinační
agentura vydala v české a německé jazykové
verzi. Tištěný materiál
tak doplňuje již existující portál www.cykloohre.cz, který nabízí Nový úsek cyklostezky na levém břehu Ohře v Žatci je v provozu již rok.

s německou stranou více spolupracovat na společné propagaci Poohří. Bavorská strana
připravuje nové úseky stezky,
která by se v budoucnu měla
více přiblížit k řece.
Pracujeme samozřejmě i na dobudování
kvalitní cyklostezky
na území Ústeckého
kraje,“ říká ředitelka
Destinační agentury
Dolní Poohří Libuše Novotná Pokorná.
Současná Cyklostezka
Ohře, značená číslem 6, měří na české
straně 230 kilometrů
a navazuje na bavorskou Wallenstein-Radweg.
Na přelomu roku
2015 ještě Destinační
agentura Dolní Poohří
připravila vydání dalšího zážitkového katalogu a stolního kalendáře na rok 2016.(kt)
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Ceny za svoz a likvidaci
komunálního odpadu
pro rok 2016

Silvestr z pohledu záchranářů

Během silvestrovské noci měli žatečtí dobrovolní záchranáři
napilno. Kromě tradiční služby během oslav příchodu Nového
roku na náměstí Svobody v Žatci byly postaveny další dvě
posádky pro případnou výpomoc profesionálním kolegům ze
zdravotnické záchranné služby.
Jedna z posádek, jako posila ošetřila úraz nohy od dělobupro Lounsko, byla dislokována chu a lehkou popáleninu stehna
na stanici dobrovolných hasičů od rachejtle,“ uvedl vedoucí
v Cítolibech. „Místním hasi- hlídky Štěpán Panning. Cesčům patří velké díky za poskyt- tou na základnu po ukončení
nutí zázemí i za velmi přátelský služby ještě stihli vyšetřit muže
přístup,“ vzkazuje velitelka intoxikovaného alkoholem
záchranářů Markéta Andršová. a mladíka, který skončil na inTato skupina zasahovala u tří terně pro psychogenní obtíže
případů - v Lounech na Mí- po hádce.
rovém náměstí, v Hřivicích
Jménem celého našeho týmu
a přímo v Cítolibech.
bych chtěl poděkovat za spoluDruhá posádka už v půl desá- práci zdravotnickému operačté večer zasahovala u muže in- nímu středisku ZZS Ústeckého
toxikovaného alkoholem neda- kraje a všem pracovníkům
leko Hotelu Zlatý Lev v Žatci, nemocnic v Žatci, v Mostě,
kolem půl jedné pak přebírala ve Slaném a na úrazovém emerod hlídky na náměstí poranění gency v Praze na Bulovce. Patří
nohy k převozu na chirurgii. jim náš obdiv za to, jak bravurZáchranáři z této skupiny byli ně zvládali novoroční nápor.
též požádáni o transport muže
Slavomil Jurnečka,
s devastujícím poraněním ruky.
ředitel spolku Záchranáři
„Hlídka na náměstí Svobody
Žatec, z.s.
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Zastupitelstvo města Žatce usnesením číslo 580/15 ze dne 7.
12. 2015 schválilo „Stanovení cen pro zabezpečení komplexního
systému nakládání s komunálními odpady v roce 2016“
Komplexní systém nakládání možno platit za likvidaci kos komunálním odpadem se pro munálního odpadu v budově
rok 2016 ve městě Žatci ne- Technických služeb v Žatci ani
mění a bude probíhat stejným u společnosti Marius Pedersen,
způsobem jako v předchozím a.s., ul. Čeradická 1014, Žatec.
roce. Zároveň
Po uhrazenedojde v lení složenky se
tošním roce
automaticky
ani ke změně
aktualizuje
cen za svoz
služba vývozu
nádob.
pro rok 2016
Občanům
s tím, že baměsta Žatce
revné štítky
a jeho spána nádobách
dových obcí,
zůstávají.
bydlícím v roMění se poudinných doze v případě
mech, bude
změny objeběhem měsímu nádoby
ce února 2016
nebo četnosti
doručena slovývozu. Poženka, s uvekud občan
dením ceny
požaduje
pro rok 2016
výše uvedea s VARIAnou změnu,
BILNÍM SYMBOLEM. Tento je nutné dostavit se se složenkou
VS je nutno ze strany občanů do sídla Technických služeb
uvádět u všech typů plateb, a to v Žatci, ul. Čeradická 1014, kde
jak v hotovosti – prostřednictvím mu bude požadovaná změna
pokladen Městského úřadu na počkání provedena. Výměny
Žatec (budova radnice nám. nádob a jejich olepení pak náSvobody č. p. 1 a detašované sledně provádí svozová firma.
pracoviště tř. Obránců míru č.
Občané bydlící v panelových či
p. 295), tak bezhotovostním nájemních domech budou stejně
převodem na účet města Žatce jako v předchozím roce řešeni
číslo 3183490287/0100 nebo individuálně prostřednictvím
prostřednictvím České pošty, správců bytových domů nebo
s. p.. Veškeré platby je nutno vlastníků bytů (např. realitních
zaplatit nejpozději ke dni 31. kanceláří, správou domů, spole3. 2016. Od roku 2016 již není čenstvím vlastníků bytů).
Objem nádoby
v litrech

Četnost svozů

Cena na rok
2016

60 l

1 x týdně

1 764,00 Kč

60 l

1 x za 2 týdny

80 l

1 x týdně

2 043,00 Kč

80 l

1 x za 2 týdny

1 200,00 Kč

933,00 Kč

110 l / 120 l

1 x týdně

2 323,00 Kč

110 l / 120 l

1 x za 2 týdny

1 745,00 Kč

240 l

1 x týdně

5 039,00 Kč

240 l

1 x za 2 týdny

3 137,00 Kč

660 l

1 x týdně

13 287,00 Kč

660 l

1 x za 2 týdny

8 078,00 Kč

770 l

1 x týdně

14 921,00 Kč

770 l

1 x za 2 týdny

9 682,00 Kč

1100 l

1 x týdně

20 861,00 Kč

1100 l

1 x za 2 týdny

12 783,00 Kč

Inzerce
n Prodám byt 1+1 v přízemí, os. vlastnictví, ul. Jabloňová,
Žatec. Cena 450.tisíc Kč. RK
nevolat. Tel.: 773 131 033.
n Koupím byt 2+1 s balkonem (ne přízemí) bez RK, dále
garáž (ne na Popelišti). Tel:
728 554 994.
n Prodám dva pozemky v os.
vlastn. vedené jako zahrada
o celkové výměře 975 m2. Nachází se na Čeradické ulici. Tel:
731 849 383.

Poděkování
n Klub českých turistů, odbor Žatec děkuje Městskému
úřadu v Žatci za poskytnutí
finančního příspěvku na naší
činnost v loňském roce. Díky
tomu jsme mohli uskutečnit 12
akcí, kterých se zúčastnilo 467
dospělých a 89 dětí a to jak členů tak i nečlenů KČT.
Výbor KČT, odbor Žatec

Interaktivní výstava ve Sladovně
Galerie Sladovna v Žatci zve
všechny rodiče i děti do svých
prostor na exkluzivní výstavu!
Připravili jsme pro vás
interaktivní výstavu exponátů
zapůjčených z IQ LANDIA
v Liberci. Na vlastní kůži si
přijďte vyzkoušet zajímavosti
ze světa vědy a techniky. Tato
atraktivní výstava doposud
vzbudila velký zájem veřejnosti a potrvá pouze od 2. 1.
do 30. 1. 2016.

IQ LANDIA to je zábava
i poučení pro všechny věkové
kategorie!

Žatecká kina v loňském roce

V roce 2015 navštívilo žatecké Digitální kino (budova divadla)
celkem 9 813 návštěvníků, pro které bylo bylo odbaveno více
než 300 projekcí.
V provozu bylo také Letní káváme velké návštěvy na filkino, které navštívilo 3340 di- my: Lída Baarová, Osm hrozváků. Filmové projekce v Žatci ných, Deadpool, Decibely lásky,
tedy v loňském roce vidělo Řachanda, Zootropolis: Město
zvířat 3D, Bohové Egypta 3D,
13 153 diváků.
Nejvíce diváků v roce 2015 Kung Fu Panda 3, Série Dipřišlo do kin filmy Padesát vergence: Aliance, Dvojníci
odstínů šedi, Život je Život, a na mnoho dalších.
Kompletní seznam premiér lze
Mimoni, Padesátka, Star Wars
pravidelně najít na: www.ufd.cz
a další.
V nadcházejícím období oče- nebo www.csfd.cz

Rozloučení
Zesnulí 17. 12. 2015
2016
Guth Bohdan
Valešová Věra
Zdvořáková Marie
Stratilová Gisela
Bělohubá Eva
Schovanec Jiří
Tupý Jaroslav
Svatuška Josef
Hibrant Bohuslav
Fišer Jiří
Švehlová Jitka
Průšová Helena
Vajgant František
Zázvorka Werner
Trejbal Alois
Štaffen Jozef
Fousová Marie
Komanová Jiřina
Váňa Jaroslav

- 5. 1.
44
62
80
80
78
65
79
41
76
73
66
64
84
71
81
75
102
84
73

let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let

Oznámení
n Dne 2. 2. 2016 se otevřou
dveře SoA a SPŠE v Žatci. Jsou
pro Vás připraveny workshopy
s nápadem, soutěž o tablet.
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Digitální kino Žatec
15.1. 17:30 / 21.1. 17:30 /

HODNÝ DINOSAURUS 3D

Animovaný / Rodinný / Komedie / USA/ 2015.
Animovaný film „Hodný dinosaurus“ si pohrává s otázkou: Co kdyby asteroid, který jednou provždy změnil život na Zemi, naši planetu minul a obří
dinosauři nikdy nevyhynuli?

15.1. 20:00 / 24.1. 20:00 /

OSM HROZNÝCH

Western / USA/ 2015 / 182 min/ Cz Titulky
Několik let po občanské válce se zasněženými kopci Wyomingu řítí dostavník.
Veze se v něm John Ruth (Kurt Russell), lovec lidí, známý také jako „Kat“,
a Daisy Domergueová (Jennifer Jason Leigh). Jeho čeká odměna, vypsaná
na její hlavu, ji soud a oprátka. Po cestě potkají dva muže – majora Marquise
Warrena (Samuel L. Jackson), bývalého vojáka, ze kterého se také stal obávaný lovec lidí a Chrise Mannixe (Walton Goggins), jižanského odpadlíka,
který o sobě tvrdí, že je novým šerifem ve městě, kam mají všichni namířeno.
Režie: Quentin Tarantino. Hrají: Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Walton
Goggins, Jennifer Jason Leigh, Tim Roth, Michael Madsen, Bruce Dern, Demian
Bichir, Channing Tatum, Zoë Bell, Dana Gourrier, James Parks

17.1. 15:00 /

MALÝ PRINC

Animovaný / Fantasy / Francie/ 2015 / 108 min / CZ Dabing
Od Marka Osborna, režiséra Kung Fu Pandy, přichází první celovečerní animovaná adaptace slavného díla o přátelství, lásce a skutečném štěstí. Ústřední
postavou je malá holčička, kterou se její maminka snaží připravit na skutečný
svět dospělých. Její plán naruší trochu excentrický, leč dobrosrdečný soused,
letec, který holčičce představí neobyčejný svět, jenž mu před dávnou dobou
představil Malý princ.

17.1. 17:30 / 20.1. 20:00 /

MUZIKÁL ANEB CESTY KE ŠTĚSTÍ

Komedie / Muzikál/ Česko/ 2016
Třída pražské konzervatoře má na letním soustředění za úkol nazkoušet Starce
na chmelu v původní muzikálové podobě. Na výsledku závisí jejich budoucí
kariérní život. Studenti jsou ze začátku znechucení, že se budou věnovat
klasickému českému muzikálu. Během zkoušení je pohltí kouzlo Starců, ale
nechtějí se spokojit se starou choreografií. Do svého nastudování přidají prvky
klasického tance, ale i street dance, hip-hop či pohybové divadlo. Neúnavně
budují muzikálové představení, do kterého vkládají veškerou svou energii,
odvahu a talent.Termín představení se neúprosně blíží a v sázce je mnoho.
Úspěch může znamenat vytoužený začátek cesty za uměleckým snem...
Režie: Slobodanka Radun. Hudba: Petr Malásek. Hrají: Vica Kerekes, Adam
Mišík, Jiří Korn, Roman Vojtek, Martin Písařík, Vladimír Polívka, Václav Kopta,
Josef Laufer, Jaroslava Obermaierová

17.1. 20:00 / 21.1. 20:00 /

REVENANT: ZMRTVÝCHVSTÁNÍ

Dobrodružný / Drama / Western / USA / 2015/ 151 min / Cz titulky
Hluboko v americké divočině zůstává lovec Hugh Glass (Leonardo DiCaprio) sám, těžce zraněn a opuštěn mužem z jeho vlastní skupiny, proradným
Johnem Fitzgeraldem (Tom Hardy). Jedinou zbraní mu je vlastní vůle. Díky
ní Glass překoná nepřátelskou krajinu, brutální zimu a bojovné kmeny, to vše
v neúnavné snaze přežít a pomstít se Fitzgeraldovi
Režie: Alejandro González Iñárritu. Hrají:Leonardo DiCaprio, Tom Hardy,
Domhnall Gleeson, Will Poulter, Paul Anderson, Lukas Haas, Brendan Fletcher,
Kristoffer Joner, Robert Moloney, Javier Botet, Brad Carter, McCaleb Burnett

20.1. 17:30 / 27.1. 17:30 /

KRÁLOVÉ HOR

Drama/ Rakousko / 2015/ 97 min / CZ dabing
Mládě orla je svým starším bratrem vyhozeno z hnízda, a tím odsouzeno k smrti.
Chlapec Lucas (Manuel Camacho) nezná lásku, ani teplo domova. Po smrti
matky se jeho otec (Tobias Moretti) uzavřel do sebe a utápí se v zármutku.
Osud svádí Lucase a orlí mládě dohromady.

22.1. 20:00 /

LES SEBEVRAHŮ

22.1. 17:30 /

ALDABRA: BYL JEDNOU JEDEN OSTROV 3D

Horor /USA/ 2016 / Cz titulky
Vše začíná v tajemném japonském lese Aokigahara, kde se dějí nevysvětlitelné
věci. Do lesa se vydává i mladá Američanka, která chce zjistit, kam se ztratila
její sestra a proč dochází v tomto lese k záhadným úmrtím. Musí se mít na pozoru, protože toto místo není tak pusté, jak se zdá. Více na www.falcon.cz
Rodinný / Česko / 2014/ 73 min / CZ DABING
Výlet do míst, kam lidská noha takřka nemá možnost vkročit, příběh plný
fascinujících dobrodružství zdejšího přírodního světa a mimořádný zážitek,
jaký může nabídnout jen nejmodernější 3D technologie. Působivý rodinný snímek nabízí unikátní osudové příběhy podivuhodných živočichů, kteří obývají
atol Aldabra, kteří se zde rodí, vytvářejí společenství, přivádějí na svět mladé
i bojují o své přežití. Film Aldabra: Byl jednou jeden ostrov není přírodopisným
dokumentem, je vzrušujícím a napínavým příběhem ze světa přírody. Režie:
Steve Lichtag Hrají: Oldřich Kaiser (vyp.)

23.1. 15:00 / 24.1. 15:00 ( 2D ) /

KYKY RYKY A PÁR VAJEC 3D

Animovaný / Mexiko, 2015, 98 min/ CZ dabing
Ryky se narodil jako zakrslé kuře. Ale, když chce zlý rančer zničit jeho domov

a rodinu, tak se musí z plachého mladého kuřete stát odvážným kohoutem.
On a jeho přátelé se spojí a prožijí velké dobrodružství, kde se ukáže, že velké
činy mohou udělat i ti malincí.

23.1. 20:00 / 24.1. 17:30

25.12. 20:00 / 27.12. 20:00 / 23.1. 17:30 /

PADESÁTKA ( film)

Komedie / Česko/ 2015
Komedii Padesátka přináší režisér Vojta Kotek podle scénáře Petra Kolečka.
Děj se točí kolem rázovitých lidí ze zasněžených hřebenů, jednoho běžkařského
závodu a několika padesátek. Tvůrci slibují situační i konverzační humor,
překvapivé zvraty i pověstný Cimrmanův vichr z hor. Půjde o navíc poslední
komedii letošního roku, a jak slibuje sám Vojta Kotek: Kdo se směje naposled,
ten se směje nejlíp. Režie: Vojtěch Kotek Hrají: Ondřej Pavelka, Marek Taclík,
Jakub Prachař, Jiří Mádl, Vojtěch Kotek, Vilma Cibulková, Martin Koukal

Městské divadlo Žatec
16.1. 18:45

Georges BIZET : LES PÊCHEURS DE PERLES (Lovci perel)

Opera-satelitní přenos - předplatné skupiny O a mimo předplatné
Bizetova překrásná opera o vášni a touze na dálném východě se na jeviště Met
vrací po sto letech. Neotřelé téma čisté lásky, zrady a pomsty, kde zazní i slavný
duet „Au fond du temple saint“, oblíbená melodie všech milovníků opery.
Vstupné: 300,- Kč (předplatné 280,- Kč) www.metopera.cz

19.1. 19:00

TEĎ NE! aneb Na tohle teď není ta pravá chvíle

25.1. 19:00

PEPA ŠTROSS A SYN

26.1. 19:00

ELEKTRICKÁ PUMA

Činohra - předplatné skupiny A i mimo předplatné
Komedie o muži, v jehož životě nic není takové, jak se zdá. Miluje svou ženu?
Nebo jí podvádí? Daří se jeho firmě? Anebo naopak? A co teprve, když se během jediné noci všechny pochybnosti potkají na jednom místě, v jednom bytě.
Účinkují: Michal DLOUHÝ ; Kamil HALBICH ; Kristýna FREJOVÁ ; Filip
ČAPKA a další. Vstupné: 400,-/380,-/350,- Kč www.agenturaappart.cz
Koncert - předplatné skupiny D a mimo předplatné
Svérázný písničkář a bavič , který víc než 30let objíždí naši zemi se svým
poetičnem tkvícím v jemné ironii a nadhledu ve swingovém hávu. V Žatci se
poprvé představí společně se svým synem hrajícím na sólovou kytaru.
Před zahájením koncertu proběhne vernisáž fotografií dalších jeho dvou
synů – Pepy a Martina. Vstupné: 200,- http://agenturapiskot.cz
(Jiří SUCHÝ/Ferdinand HAVLÍK) SemTamFór
Činohra-mimo předplatné. Herecká komedie, ve své době „ušitá“ na míru
pro J. Suchého, J. Molavcovou a J. Dvořáka vybavená hudbou F. Havlíka,
která si pohrává s divadelními, filmovými i literárními klišé a snoubí v sobě
precizní slovní humor a situační komiku, prvky kabaretiérské i skvělé písně,
bez nichž si „semaforské“ hry nelze představit. Hrají: Jan BARTOŠKA ; Jana
DRGOVÁ / Jana ŽÁČKOVÁ ; Petr VANĚK /Leoš PETERÁČ / Jan JULÍNEK
Vstupné: 100,- Kč www.semtamfor.cz

27.1. 8:45 / 10:15 / 14:00

POHÁDKY DO KAPSY (SemTamFór)

Představení pro děti – předplatné skupiny E,M a mimo předplatné
Hudební pohádka pro děti s procházkou do světa fantazie a výmyslů za pomoci
Kašpárka, připomene nejmladším divadelním fanouškům ty nejhezčí pohádky..
Vstupné: 45,- Kč www.semtamfor.cz
Činohra – mimo předplatné

28.1. 19:00

HVĚZDA ( Patrik HARTL)

Studio DVA uvede v původní české ONE WOMAN SHOW Evu HOLUBOVOU v komedii o nejúspěšnější české seriálové herečce, odehrávající se
v nejdivočejším týdnu jejího života, kde s humorem odkrývá zákulisí českého
showbyznysu a s nadhledem líčí osobní problémy fiktivní herečky, která nečekaně, po 35 letech u oblastního divadla, zazáří v TV seriálu.
Vstupné: 300,-/280,-/250,- Kč www.studiodva.cz

www.divadlozatec.cz
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LÍDA BAAROVÁ

Životopisný / Drama / Romantický / Česko/ 2016
Česká herečka Lída Baarová je v roce 1934 pozvána do berlínských filmových
ateliérů Babelsberg, považovaných za evropský Hollywood. Po počátečních
potížích nakonec okouzlí i davy fanoušků v celém Německu. Tisk ji vynese
na titulní strany jako jedn u z nejkrásnějších žen Evropy. Užívá si slávy i náklonnosti Gustava Fröhlicha, tehdejšího idolu všech německých žen. Ten je
nejen jejím partnerem před kamerou, ale stane se i jejím milencem. Obdiv
neskrývá ani sám Hitler, který po návštěvě ateliérů Baarovou pozve k soukromé audienci na Říšském kancléřství. Hvězda Baarové strmě stoupá. Lída
s Fröhlichem se nastěhují do luxusní vily na prestižní berlínské adrese. Aniž
tuší, že mají tak významného souseda – pána filmového průmyslu, ministra
propagandy Goebbelse. Goebbels je k sobě začne zvát na vyhlášené večírky
za účasti umělecké i politické smetánky. A při nich postupně vtahuje Baarovou do svých „ďábelských» sítí. Režie: Filip Renč. Hudba: Ondřej Soukup.
Hrají: Táňa Pauhofová, Klára Issová, Simona Stašová, Gedeon Burkhard, Karl
Markovics, Martin Huba, Zdenka Procházková, Lenka Vlasáková, Pavel Kříž,
Jiří Mádl, Petra Navrátilová, Anna Fialová, Marie Kružíková, Štěpán Vlček,
Alois Švehlík, Jan Révai, David Novotný, Miroslav Táborský

V Žatci 5. 1. 2016

Městské divadlo Žatec
vypisuje výběrové řízení na pozici

technický pracovník
divadla
n Náplň práce:
Organizační zajišťování průběhu přípravy,
zkoušek, představení a odpovědnost za bezpečnost
provozu a bezpečnou přípravu a chod technického
zařízení.
Sledování a šetření stavu, stupně opotřebení
a technické způsobilosti budov, strojů a zařízení.
Zajišťuje bezpečnou přípravu technického
zařízení před, po a během představení, především
zvukové, světelné, projekční a divadelní techniky.
Zajišťuje běžnou údržbu a opravu techniky
a budovy divadla, Jitřenky, letního kina.
Podílí se na zajišťování celoměstských akcí,
převážně manuálně a technicky.
Sleduje a účastní se všech předepsaných revizí
a prohlídek zařízení a strojů.
Zajišťuje odbornou obsluhu techniky divadla
letního kina a digitálního kina.

KULTURNÍ TIPY NA LEDEN 2016
Hlavní budova – Husova ul. 678:

tel.: 608 200 697, E-mail: rmz@muzeumzatec.cz
Výstavy:
n „ČAJEM - NEČAJEM“: 28. 1. - 24. 4. 2016. Sběratelská výstava čajových
krabiček manželů Pilchových z Ostravy, která je doplněna výtvarnými pracemi ZUŠ v Žatci. Vernisáž výstavy 28. ledna 2016 od 17 hodin s hudebním
vystoupením.

Křížova vila – Zeyerova ul. 344:

tel.: 774 192 414, 415 710 389 • E-mail: vilakriz@muzeumzatec.cz
Výstavy:
n „TVÁŘE SVĚTA“: 21. 1. – 28. 2. 2016. Výstava fotografií Věry Vernerové. Vernisáž výstavy 21. ledna 2016 od 17 hodin.

Bývalé papírny, Volyňských Čechů 733:

tel. 774 411 350, E-mail: merdova@muzeumzatec.cz, weidisch@muzeumzatec.cz
Výstavy:
n „Z DĚJIN PRŮMYSLU V ŽATCI“: Stálá expozice o žateckém průmyslu.

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 svátcích a 31. 12. jsou budovy muzea uzavřeny
POBOČKA STARÁ PAPÍRNA:
ÚT: 10.00 - 17.00 • ST: 10.00 - 18.00 • ČT: 10.00 - 18.00(vyhrazeno pro školy)
PÁ: 10.00 - 17.00 • SO: 13.00 - 17.00
NE a PO: zavřeno • O svátcích a 31.12. zavřeno

n Požadujeme:
odborné nebo středoškolské vzdělání
schopnost pracovat v týmu
flexibilitu
samostatnost
řidičský průkaz skupiny B
dobrou znalost práce na PC
trestní bezúhonnost
reprezentativní a kultivované vystupování
spolehlivost a loajalitu, časovou flexibilitu,
samostatnost a tvůrčí přístup
výborné komunikační a organizační schopnosti
n Výhodou:
manuální a řemeslné dovednosti
dobrá znalost anglického či německého jazyka
dobrá znalost výpočetní t echniky a síťové
technologie
praxe v oboru
praktické znalosti z elektroniky, zvukové
a osvětlovací techniky
n Nabízíme:
Tato funkce je zařazena do platové třídy dle
zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce a v souladu
s nařízením vlády č. 278/2015Sb. o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě, v platném znění.
zázemí stabilní společnosti
odměny za splněné cíle
osobní ohodnocení
stravenky
zajímavé pracovní podmínky
sympatický pracovní kolektiv
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Uzávěrka přihlášek: 28. 1. 2016
Místo pracoviště: Žatec a blízké okolí
Typ pracovního vztahu: práce na plný úvazek
včetně sobot, nedělí a svátků.

VÁŠ OBLÍBENÝ KARNEVAL PRO DĚTI
PLNÝ SOUTĚŽÍ, TANCE, SMÍCHU A KARNEVALOVÝCH MASEK.
TĚŠÍ SE NA VÁS HUDEBNÍ SKUPINA JB LEKCE A KLAUNI
Cena: 60,-Kč / děti
100,- Kč / dospělí
Vstupenky pro dospělé jsou slosovatelné, výhra je wellness pobyt
pro 2 osoby v hodnotě 3.990,-Kč!!!!

Přihlášky spolu s profesním životopisem,
doklady o dosaženém vzdělání a přehledem
pracovní činnosti zasílejte na adresu:
Městské divadlo Žatec, Dvořákova 27, 438 01
Kontaktní osoba: Veselý Martin,
mail: futro@seznam.cz., tel 415 710 519

KARNEVAL
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Nejvíce hlasů dostal nejstarší hráč
Příznivci vybírali nejlepší fotbalisty a trenéry roku 2015
O nejlepším fotbalistovi Slavoje Žatec roku 2015
rozhodovali jako v předchozích ročnících ve všech
kategoriích jejich příznivci.
V anketě mužů, kde roku u mládeže půsoje věkový průměr kolem bící Karel Šidlof mladší
25 roků, se stal vítězem (423 bodů). Na dalších
40letý Richard Zelin- místech skončili trenéři
ka (233 bodů), který A týmu dospělých Karel
odehrál za A tým jen Chlad a Vladislav Hynek,
podzimní část po svém kteří spolu pracují teprve
návratu do mateřského od léta.
klubu. Druhý skončil
V kategorii dorostu
Petr Bešík (204) a 3. Petr vyhrál Petr Svoboda
Klinec (135). Absolutně (171) před J. Šimečnejvyšší počet bodů pak kem, ve st. žácích D.
získal v kategorii Trenér Minařík (264) před J.

Šimečkem, v mladších
žácích J. Plánička (247)
před O. Zelinkou a z veteránů dostali nejvíce
hlasů Pavel Benda (65),
G. Suchan a J. Holák.
Všichni ocenění převzali
18. prosince v restauraci Chaloupka poháry
a věcné ceny z rukou
předsedy OFS Milana
Sklenky, a vedení FK
Slavoje. Slavnostní večer
zakončil tradičně pestrý
ohňostroj, který osvítil
celý areál.
(jak)

Veteráni skončili v hale třetí
Stará garda fotbalistů Slavoje Žatec vybojovala
o víkendu na halovém turnaji v německém Norimberku třetí místo.
V konkurenci mužstev svými zákroky, za kteveteránů s mnohem větší- ré sklízel velký aplaus
mi zkušenostmi z haly si diváků. Vynikali také
Žatečtí vedli velmi dobře Pavel Benda v obraně
a prohráli těsně jenom a střelecky tvůrce hry
s celkovým vítězem SK Gustav Suchan, jemuž
Lochotín a remizovali se skvěle sekundoval Jiří
druhým TSV Katzwang. Schmiedt,“ chválil hrá„Náš brankář Marek če po návratu sekretář
Voigt přiváděl útočníky Slavoje Pavel Maňák.
soupeřů až k zoufalství Do konce ledna se v No-

rimberku ještě představí
čtyři žatecká družstva
různých kategorií.
Konečné pořadí: 1. SK
Lochotín, 2. TSV Katzwang, 3. FK Slavoj Žatec,
4. TCV Hilpoltstein, 5.
Norimberk/Schwabach,
6. WITTE Karlsbad
Sestava: Voigt – Benda, Havelka, Kulhavý,
Šole, Carvan, Schmied,
Pohorelec, Ibl, Suchan,
Svítek.

Klinec přebíral poháry vítězů
Závěr uplynulého roku pro fotbalová družstva
Slavoje Žatec byl ve znamení několika turnajů
v hale Severu.
Nejatraktivnějším klá- Hassman team (Lovci),
ním byl Vánoční turnaj ale o pět bodů méně,
mužů za účasti sedmi li- 3. místo vybojoval celek
bovolně složených týmů, Zmrhal teamu (Armáda).
z nichž si nejlépe vedli Na dalších místech skonbez ztráty bodu hráči čil 4. Koito team (MIX),
Klinec teamu s krycím 5. dorostenci Slavoje
jménem Bužírky. O dva (Nulky), 6. Aluminium
góly lepší skore měl sice a 7. Sokol Lipenec.

Nejlepším brankářem
byl vyhlášen Michal Klíč,
hráčem Jakub Sýs (oba
Lovci) a králem střelců
se stal Petr Klinec (Bužírky), který nastřílel 7
branek z celkových 16
svého mužstva. Vítězové
hráli v sestavě: Cipra,
Merda, Smékal, Lesniak,
Valenta, Bešík, Vávra,
P. Klinec. (jak)

Zimní fotbal doma i za hranicemi
n Fotbal na umělé trávě
Na tréninkovém hřišti
s umělou trávou za řekou
začaly zimní fotbalové
turnaje mužů a žáků.
Pořádající Slavoj Žatec
nasadil do soutěže dospělých kombinované
mužstvo a tým juniorů.
Nejbližší program
na ÚMT u Ohře:
16.1. FK Postoloprty Slavoj Žatec junior 13.00
hod.
17.1. Slavoj Žatec -

Spořice 10.00 hod., Žatec
komb. - Měcholupy 11.30
hod.
23.1. Spořice - Kryry
10.00, Tuchořice - Žíželice 11.30, Měcholupy
- Nové Sedlo 13.30 hod.
24.1. Žatec st. žáci
- Ervěnice 10.00 hod.,
Žatec - MFK 11.30 hod.
n Halové turnaje v Norimberku s účastí žateckých týmů
Po předchozích vynikajících úspěších žatec-

ké fotbalové mládeže
na halových turnajích
v Norimberku jedou letos
do Německa reprezentovat Slavoj Žatec další
družstva.
Po týmu staré gardy,
která tam hrála od pátku
do neděle, odjíždí v sobotu
15. ledna družstva dorostu a starších žáků. O týden později 22. a 23. 1.
pak Norimberk uvidí
v akci také žatecké mladší žáky a starší přípravku.

Jedenáct medailí ze
zimního mistrovství

Zimní mistrovství ČR dorostu a dospělých 2015
v plavání se konalo v prosinci v Plzni, kde startovalo
také osm žateckých plavců, kteří získali 11 medailí
- 6 zlatých, 4 stříbrné a 1 bronzovou.
Nejvíce se dařilo Lucii i přesto se mu velice daSvěcené, která opět domi- řilo. Ve všech svých třech
novala na motýlkářských startech na prsařských
tratích a na 50 a 100m tratích získal dorostemotýlkem zvítězila v ka- neckou medaili – vyhrál
tegorii dospělých i v do- na 100m, byl 2. na 200m
rostu. Navíc v rozplav- prsa a 3. na 50 metrů
bách zaplavala na 100m a mezi dospělými skončil
motýlkem nový český re- vždy do prvních deseti.
Mezi dorostenci se pokord - 0:58.45! Lucce se
dařilo i v jiných disciplí- dařilo postoupit do finánách. Na 50m znak skon- le hned 3 našim plavčila druhá (v dorostu 1.) cům. Tomáš Urban si
a na 100m znak byla vyplaval finále na 50m
4. (v dorostu 2. místo). skončil na výborném 4.
Na 50m vol. zp. získala místě, na 100m znak byl
ještě Lucka dorostenecké osmý. Filip Mach postoupil 3x do dorosteneckéstříbro.
David Urban opět skvěl ho finále na prsařských
zvládl rozplavby na 50m tratích. Na 100m prsa
volným způsobem a ča- obsadil 7. místo, na 50m
sem 22.84 postupoval prsa 8. místo a na 200m
do finále z 1. místa. V něm prsa 9. místo. Podobně
zaplaval naprosto shodný se vedlo i Dominiku Čerčas a obsadil konečné venkovi, který postoupil
4. místo. Na 100m mo- mezi prsaři 2x do finále
týlkem David vylepšil svůj kde obsadil 8. místa.
osobní rekord na 56.08, Světlana Vavriková se
ale bohužel se v tomto nejlépe umístila na 50m
závodě zranil.
znak na 18. místě a Jakub
Antonín Svěcený star- Dvořák na 16. místě a 17.
toval v Plzni po trénin- místě.
kovém výpadku, ale
Karel Urban

Turisté zahájili procházkou
Jak na Nový rok tak po celý rok si asi řeklo 72
turistů, kteří se zúčastnili již XIII. ročníku Novoročního pochodu.
Trasa vedla tradičně a srdečně zveme členy,
do nedaleké Stroupče. zájemce o členství a přízZde se mohli účastní- nivce turistiky na výroční
ci u připraveného ohně členskou schůzi, která se
ohřát nebo si opéci buřty. koná ve čtvrtek 21. ledna
Věříme, že turisté budou v restauraci Václavka.
Výbor KČT,
mít zájem i o naše dalodbor Žatec
ší akce v letošním roce
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