žatecký

zpravodaj
číslo 2, 28. ledna 2016

městského úřadu |www.mesto-zatec.cz

V čísle:
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Mladí
barmani
soutěžili v Žatci
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Žáci připravili
karneval
předškolákům

Jak může kandidatura na seznam
UNESCO pomoci místnímu rozvoji?
Město chmelových skladů
- Žatec je opravdu světový
unikát. V současné vývojové
etapě se většina chmele skladuje v moderních chlazených
skladech a tudíž staré sklady
uvnitř města již neplní svůj
původní účel. Podstatou rozumného využití v rámci památek UNESCO je podpora
rozvoje turistického ruchu
uvnitř historické části města.
Takové podnikatelské aktivity
jsou zásadním požadavkem
k oživení města. Strategický plán rozvoje města počítá
s vyváženým rozvojem všech
druhů aktivit včetně dopravní
obslužnosti. Nevyužívané ob-

jekty se tak v rámci revitalizace
mohou přeměnit např. na byty
pro mladé rodiny, na turistické atrakce, na penziony i pro
další druhy služeb souvisejících
s turistickým ruchem. V roce
2015 navštívilo naše město
okolo dvacet tisíc turistů, reálný odhad růstu návštěvnosti
přitom leží na hranici sta tisíc.
Jenom se o to musíme společně
přičinit. Málokdo ví, že již dnes
například nedostačují ubytovací kapacity, které ve městě jsou.
Postup při budování nutných
kapacit je třeba koordinovat,
aby turistická obslužnost byla
vyvážená. Zejména z nutnosti úspěšnosti nových podni-

katelských projektů. Šance
na úspěch takové cesty jsou
podpořené fungující ekonomikou i ze strany dotačních
titulů. Dostupnost dotací si
může každý ověřit na stránkách
Ministerstva pro místní rozvoj
na adrese www.dotaceEU.cz
nebo na městském úřadě. Již
v současné době jsme zaznamenali první impulzy z podnikatelské sféry. Vlastníci chmelových
skladů a dalších nevyužívaných
objektů mohou v těchto záležitostech kontaktovat městský
úřad nebo získat více informací
na telefonu 724 050 410.
Jaroslav Špička,
místostarosta města

Město Žatec vyhlašuje Dotační program na podporu
cílů a opatření platného Komunitního plánu sociálních
služeb a prorodinných aktivit města Žatce. Celkový
objem finančních prostředků

urč en ýc h k rozd ělen í pro
tyto účely je v letošním roce
1 000 000,- Kč.
Žádosti o poskytnutí finančních příspěvků pro rok
2016 poskytovatelů sociálních
služeb a prorodinných aktivit

bude přijímat odbor sociálních věcí v termínu od 18.2.
do 29.2.2016.
Potřebné formuláře a Dotační pravidla najdete na www.
mesto-zatec.cz/mestsky-urad/zadosti-a-formulare/

Pro žádosti o dotaci je milión korun
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Hloubka
ostrosti má
premiéru

Kuriózní
výsledek
v zimním derby

Podpora akcí v roce 2016
MěÚ Žatec v rámci schváleného rozpočtu Města Žatce
pro rok 2016 přijímá žádosti
sportovních a ostatních organizací, sdružující občany,
děti, důchodce a zdravotně
postižené občany v rámci žateckého regionu o finanční
příspěvky pro rok 2016. Pro
letošní rok je jedna společná
žádost (doplňující informace

jsou určeny pro sportovní
organizace).
Formulář žádostí je možno
vyzvednout na informacích
MěÚ Žatec, na finančním
odboru MěÚ Žatec nebo stáhnout na internetových stránkách Města Žatec (www.mesto-zatec.cz – Žádosti a formuláře
– Finanční odbor). Řádně
vyplněné žádosti odevzdejte

v termínu od 19. 2. 2016
do 29. 2. 2016 v podatelně
MěÚ Žatec nebo přímo na finančním odboru MěÚ Žatec.
Akceptovány budou pouze
vyplněné žádosti!
V letošním roce budou
žadatelům na akce poskytnuty větší finanční částky,
proto neváhejte podpořit dění
v Žatci!
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Ředitelství mateřských škol v Žatci
v dohodě s Městem Žatec
vyhlašují termín a dobu pro podání žádostí
o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

od školního roku 2016/2017
Uskuteční se ve dnech
STŘEDA 6. dubna 2016 od 8,00 do 13,00 hodin
ČTVRTEK 7. dubna 2016 od 8,00 do 13,00 hodin
Na těchto mateřských školách
- Mateřská škola Žatec, Bratří Čapků 2775, okres Louny
- Mateřská škola Žatec, Fügnerova 2051, okres Louny
- Mateřská škola Žatec, Otakara Březiny 2769, okres Louny
- Mateřská škola Žatec, Studentská 1230, okres Louny
- Mateřská škola Žatec, U Jezu 2903, okres Louny
- Mateřská škola speciální, Žatec, Studentská 1416, okres
Louny
- Základní škola a Mateřská škola, Žatec, Dvořákova 24,
okres Louny
Zápis se stanovuje v souladu s ustanovením § 34 odst. 2
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. (školský zákon)
Rodiče nebo zákonní zástupci, kteří zapisují dítě do mateřské
školy, předloží svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte.

Linka pomoci obětem
kriminality a domácího
násilí má číslo 116 006
Pracuje nonstop, je bezplatná
a poskytuje diskrétně odborné rady.

Na telefonní linku 116 006 se může obrátit každý, kdo se cítí
být obětí trestného činu, a to bez ohledu na to, zda trestný čin
byl nebo nebyl oznámen. Volat mohou oběti různých forem násilí včetně násilí domácího. Pomoc na lince je určena i obětem
nedbalostních trestných činů, např. dopravních nehod. Linka
poskytuje okamžitou pomoc, rady a informace ženám, mužům
i dětem. Volat mohou lidé i při pouhém podezření, že jsou obětí
některé z forem domácího násilí, ať už fyzického, psychického,
ekonomického, či sociálního, stalkingu, nebezpečných výhružek
a podobného trestního jednání.
Na linku 116 006 mohou volat zornost prevenci kriminality
pozůstalí po obětech úmyslných a na linku mohou zavolat i lidé,
i nedbalostních
kteří se odůvodněně
trestných činů,
obávají, že se mohou
kterým linka zprostát obětí trestného
středkuje rychlou
činu a svou situaci
a nadstandardní
potřebují konzultopomoc Bílého kruvat.
hu bezpečí nebo
Vznik a provoz této
nejblíže situovanové služby je realiné kvalitní služby.
zován díky finančLinka poskytuje
ní podpoře Nadace
pomoc také svědOpen Society Fund
kům trestných
Praha a programu
činů, kteří byli
Dejme (že)nám šanudálostí traumatici, který je finanzováni, potřebují
cován z Norských
psychickou podporu a informace fondů.
o svých právech a ochraně.
Více informací naleznete
Provozovatel linky Bílý kruh na webových stránkách www.
bezpečí věnuje výraznou po- linka-pomoci.cz .
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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!

Výměna kanalizace potrvá do léta
Rekonstrukci nevyhovujícího
úseku kanalizace v Žatci v ulici
Jana Herbena a v pozemku
chmelařské firmy zahájili v lednu pracovníci Severočeské vodárenské společnosti (SVS). Jedná
se o betonovou kanalizaci z roku
1969. „Stoka je ve špatném
technickém stavu, jak prokázala

její kamerová prohlídka,“ informuje tiskový mluvčí SVS Jiří
Hladík. „Vykazuje korozi a díry
ve dně, v důsledku čehož vznikají
kaverny, proto SVS rozhodla
o její rekonstrukci. Stoka je
vedena v hloubce do 4,5 m, a to
z menší části v asfaltobetonové
komunikaci ve vlastnictví města

a v zeleném pásu ve správě SÚS,
převážně však v soukromém pozemku chmelařské firmy.“
Stavební práce při rekonstrukci kanalizace, včetně šachet,
přípojek a kanalizačních vpustí,
podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31.
července 2016.
(jak)

Kdy vyjde Žatecký
zpravodaj
Další číslo (č.2/2016) vyjde
ve čtvrtek 11. února. Uzávěrka je
jako vždy týden před uvedeným
termínem.

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.

Zastupitelstvo
města

Mladé barmany sledoval také hejtman
Žatecký CUP 2016 je tradiční
zahajovací soutěží nového soutěžního roku CBA. Osmý ročník
se konal 20. ledna v Music Club
Žatecký Liďák, kde probíhala
soutěž mladých barmanů, pivních specialistů a mistrů kávy.
Soutěž každoročně vyhlašuje Střední odborné
učiliště a Střední odborná škola SČMSD Žatec.
Odbornou garanci
nad všemi kategoriemi zajišťuje Česká
barmanská asociace
zastoupena garanty
panem Milanem Bočkaiem a Tomášem Zahradilem. Současně
záštitu nad celou soutěží poprvé převzal
osobně hejtman Ústeckého kraje Oldřich
Bubeníček.
Soutěže barmanů
Junior Cocktail Competition se zúčastnili

junioři z celé ČR a sešlo se zde
22 účastníků. Připravovali míchané nápoje z piva v kategorii
Fancy Cocktail, kterými okouzlili nejen nespočet diváků, ale
hlavně odbornou porotu.
V soutěži baristů Junior Mi-

str Kávy® se zúčastnilo celkem
12 soutěžících, pivních specialistů Junior Beer Competition
se prezentovalo 13, aby předvedli svoje teoretické znalosti
v testu a praktické dovednosti
u výčepního pultu.

Další zasedání zastupitelstva,
které v současné době pracuje
i jako Rada města Žatce, se
uskuteční 4. února 2016 od 15
hodin ve velkém zasedacím sále
v patře radnice.

OZNÁMENÍ – vítání
občánků, blahopřání
jubilantům

Máte-li zájem přivítat Vaše miminko na akci městského úřadu
„Vítání občánků“, je nutné vyplnit přihlášku, kterou naleznete
na webových stránkách města,
na podatelně úřadu nebo přímo
na matrice. Doporučujeme přiložit kopii rodného listu dítěte.
Dítě musí mít trvalé bydliště
v Žatci.
Při blahopřání vašim blízkým,
kteří oslaví 90 let a výše, je postup podobný. Tzn. vyplnit přihlášku, kterou rovněž naleznete
na webových stránkách města,
na podatelně úřadu nebo přímo
na matrice.
Tento postup volíme na základě zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů
a zákona č. 111/2009 Sb., o základní registrech.
Městský úřad Žatec, matrika
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Deník hledá nejlepší sportovce

Žáci připravili karneval pro předškoláky

Žáci osmé a deváté třídy Základní školy Žatec, nám. 28. října,
připravili pro předškoláky z místních mateřských škol dětský
karneval plný tance, soutěží a uměleckých aktivit.
Akce byla zcela netradičně za- i drobnou hračku a za celkový
hájena psím pozdravem a prak- výkon medaili.
tickou ukázkou práce cvičených
K velmi úspěšnému průběhu
psů při záchraně lidského života. akce přispěli mimo jiné také
Součástí bohaté nabídky byla členové Svazu záchranných
také kreativní výtvarná dílna, brigád kynologů ČR pod vedev rámci které si děti vyzkoušely ním Heleny Šabatové. Dětský
své umělecké schopnosti a tvo- karneval byl opravdu skvěle zorřily opravdu zajímavé výrobky ganizovaný a po celou dobu jej
i s využitím odpadového mate- provázela fantastická atmosféra.
riálu. Široké spektrum soutěží Předškoláci byli nadšeni a krospočívalo především v testování mě několika odměn si odnášeli
dovedností a schopností dětí také mnoho příjemných zážitků
nezbytných k zápisu do školy a zkušeností, stejně jako samotní
hravou formou. Každý před- organizující žáci, kteří tímto
školák získal několik sladkých prokázali notnou dávku zodcen, za pěvecký projev dokonce povědnosti a spolehlivosti. (ss)

Už se znáte s EFT?
Pro velký zájem návštěvníků
minulé přednášky připravila
Městská knihovna Žatec další
setkání s Ivetou Fischerovou.
V rámci cyklu přednášek Setkání
s odborníkem 27. ledna 2016
od 16 hodin v přednáškovém
sále centrální knihovny (přízemí
budovy náměstí Svobody 52)
seznámí návštěvníky s certifikovanou metodou EFT. Pokud
do Vašeho života patří strachy,
fobie, závislosti, nízké sebevědo-

mí, fyzické a psychické problémy, poruchy učení, neuspokojivé
vztahy, alergie…, pak je tu pro
Vás řešení. Chcete se dozvědět více? Přijďte na přednášku
o technikách emoční svobody.
Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji v knihovně
nebo na místě před konáním
akce. Bližší informace získáte
na všech odděleních knihovny,
na webu nebo na tel. 415710203.
(mkž)
Vstupné 40 Kč.

Srdečně Vás zveme na pátý žatecký kurz

Manželské večery
Začínáme 2.2. 2016
v 18.30 hodin společnou
večeří. Kurz je určen všem
párům, které chtějí prohlubovat a zlepšovat svůj
vztah. Ti kteří jsou ve vztahu
spokojení, najdou další inspiraci a prožijí spolu osm
příjemných večerů a Ti, kdo
si myslí, že by jejich vztah
mohl, nebo měl být lepší,
získají mnoho užitečných
návodů jak na to a ... také
spolu prožijí osm příjemných
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večerů. Přihlásit se mohou
manželské páry i ti, kteří
spolu žijí jako druh a družka.
Během kurzu neprobíhají
žádná skupinová cvičení.
Kurz Manželské večery je
součástí komunitního plánu
města Žatec a pořádá ho
Církev bez hranic.
Podrobnosti se dozvíte
na http://www.cirkevbezhranic.eu/zatec.php?page=100 .
Přihlášky a dotazy na telefonu 608 978 992.

Tradiční anketa Hledáme nejlepší sportovce okresu za rok 2015
pořádá Žatecký a lounský deník, kde mohou hlasovat i naši čtenáři. V nominaci je opět hodně reprezentantů Žatce, kteří dosáhli
mimořádných úspěchů. Nabízíme jejich přehled, více najdete ve
zmíněném deníku.
krajských turnajích.
n Dospělí jednotlivci:
Vladimír Slanina (sjezd na div. Lucie Nesnídalová (slalom na div.
vodě) – Z MČR do 23 let přivezl vodě) – Třetí na MČR ve slalomu,
1. místo, z MČR 4. v singlu a 6. v 3. ve sjezdu a 2. kombinaci.
deblu. Na ME 5. a 10., v týmech Marie Hnízdilová (plavání) –
vybojoval zlato ve sprintu a stříbro Čtyřikrát zlatá na MČR st. žáků,
česká reprezentantka.
v Vítěz závodu SP ve Slovinsku.
Hany Greisiger (kick box) – Mistr David Milyán (slalom na div.
Evropy v kick boxu, v muay – tai vodě) – Bronzový na MČR st.
3. na MS, vyhrál SP v Innsbrucku žáků, několikanásobný medailista
v českém poháru.
v K1.
Ondřej Vít (nohejbal) – Na ME Lucie Svěcená (plavání) – Obdružstev byl členem vítězného rovský talent. Na MČR mezi
týmu ČR a v singlu na ME získal dospělými 4 zlaté a 2 stříbrné.
stříbro. Opora žateckého týmu, Na ME dospělých byla 15. a 21.,
který se dokázal vrátit do extraligy. štafeta byla 7. a 9., startovala na
Tomáš Plevko (plavání) – Na MS dospělých. Z MČR dorostu
MČR byl 3. na 50 m kraul. Zís- má 5 zlatých a 4 stříbrné medaile.
kal několik medailí v národním Držitelka národních rekordů.
poháru.
n Kolektivy mládeže:
David Urban (plavání) – Na MČR Šroubárna Žatec (nár. házená)
byl 2x 4., dvakrát byl 5. Akademic- – Dorostenci 4. na MČR, v zimní
ký mistr ČR.
lize byli 2. Starší žáci byli na MČR
druzí, mladší žáci třetí.
n Kolektiv dospělých:
Šroubárna Žatec ženy (nár. Sever Žatec (stolní tenis) – Doházená) – Po vítězství ve II. Lize rostenci 2. na krajských přeborech
týmů, svěřenci vyhrávají krajské
opět hrají nejvyšší soutěž.
NK Žatec (nohejbal) – Vítěz zá- turnaje, účastní se MČR.
kladní část i play off I.ligy, slavil Jazzmani Žatec (plavání) –
návrat do extraligy. Ve svém středu Žatečtí plavci získali na MČR a
Pohárech ČR celkem 25 zlatých
mají medailistu z MS.
Šroubárna Žatec muži (nár. medailí, 10 stříbrných a 4 bronzoházená) – Vítěz 2. ligy, historicky vé. Jejich mládežníci sbírají tituly
první postup do nejvyšší soutěže. už i mezi dospělými, několik jich
je v reprezentaci. Oddíl patří mezi
n Mládež jednotlivci:
Jan Pospíšil (atletika) – Na MČR nejlepší plavecké kluby v ČR.
st. žáků v hale vybojoval stříbro n Trenér mládeže:
(1500 m), pod širým nebem byl Martin Dvořák – Jeden z trenérů úspěšných Jazzmanů Žatec,
8. na MČR, 4. na MČR..
Kristián Balon (plavání) – Na vychovává další plavecké talenty.
MČR ml. Žáků získal 3 zlaté Jan Bajbora – Trenér žateckých
atletů, kteří letos přivezli několik
medaile a 1 bronz.
Antonín Svěcený (plavání) – Na titulů přeborník kraje. Jeho svěMČR dospělých získal bronz, řenci úspěšně reprezentovali také
přidal 6.a dvě 8. místa. Na MČR na MČR.
dorostenců získal 4 zlaté, stříbro n Masters:
a bronz.
Vladimír Slanina st. (sjezd na div.
Tomáš Urban (plavání) – Na vodě) – Ve své kategorii 2× mistr
MČR byl 2x druhý, 4. a 8.
ČR, účastník světového poháru,
Filip Karbula (stolní tenis) – Vítěz kde se synem dokázali dojet 4. a 5.
tří krajských turnajů,
vítěz krajského poháru olympijských nadějí mezi st. Žáky atd.
Kamil Žigmund (atletika) – Na MČR
v hale 12. místo na
800 m, venku 14.
místo.
Michal Štěpnička
(stolní tenis) – Účastník MČR, bronzový
na mez. turnaji v Praze. Stříbrný na KT
dorostenců, pomohl
k zisku stříbra na KP
týmů.
Lenka Bešíková (plavání) – Na Poháru ČR
vybojovala 5x zlato,
jedno stříbro a jeden
bronz.
Jiří Vízner (stolní tenis) – Účastník MČR,
bronz z mez. turnaje
v Praze, 2. a 3. na

Inzerce
n Prodám byt 1+1 přízemí,
v os. vlastnictví, ul. Jabloňová, Žatec. Cena 450.tisíc Kč.
RK nevolat. Tel.:773 131 033.

Hlavní budova
Husova ul. 678:

n Pronajmu byty 3+1;
1+1 a 1kk v Žatci. Pouze
slušným a platícím. Kontakt:
739 887 705.
n Pronajmu garáž, Žatec-Podměstí, U Jezu. Kontakt:
728 733 182.
n Pronajmu byt 2+1, 7.patro. Žatec, V Zahradách. Kontakt: 608 583 448.

Oznámení
n Dne 2. 2. 2016 se otevřou dveře SoA a SPŠE v Žatci. Jsou pro Vás připraveny
workshopy s nápadem, soutěž
o tablet.

Rozloučení

Premiéra nového (žateckého) filmu

Hloubka Ostrosti je nový krátkometrážní film, který mají
na svědomí Žatečané Lukáš Šimandl a Jaroslav Wagner.
Tentokráte nepůjde o paro- na premiéře filmu být, je tady
dii (Liga Nepotřebných), ale pozvánka: Projekce proběhne
o regulérní akční podívanou. v žateckém divadle 20.února
Ve filmu se objeví spousta zná- od 20 hodin.
mých fighterů v čele s Jirkou
Lístky doporučujeme koupit
Žákem, Karlosem Vémolou či v předprodeji v divadle (50,Petrem Knížetem.
Kč), neboť v tuto dobu je již
Tvůrci slibují akční jízdu půl sálu vyprodáno. Tvůrci se
a pro z vás, kteří byste chtěli na vás budou těšit.

Zesnulí od 6. 1. - 16. 1. 2016:
Müllerová Vendulka 48 let
92 let
Rampas Vladimír
70 let
Hruška Miroslav
83 let
Krejčová Marie

Vás zve na výstavu fotografií Věry Vernerové

Tváře světa

Průvod se vydovádí na dvoře školy
dne
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Ý DŮM

hu hraje

Ý GIN
0,-

21. 1. – 28. 2. 2016
o. s. ROZTANČENÁ KOLEČKA
vás zve na

který se koná dne

20. 2. 2016
v KD LIDOVÝ DŮM
k tanci a poslechu hraje

LIMONÁDOVÝ GIN
Vstupné 100,-

Křížova vila
Zeyerova ul. 344:

tel.: 774 192 414, 415 710 389
E-mail:
vilakriz@muzeumzatec.cz
Výstavy:
n „TVÁŘE SVĚTA“: probíhá
do 28. 2. 2016. Výstava fotografií
z cest Věry Vernerové.
Ostatní:
n „OD PECE KE SPORÁKU
…A ZASE ZPÁTKY“: 11. února
od 17 hodin. Přednáška PhDr. Kamila Podroužka o principech
vytápění, umístění a technologickém vývoji historických topenišť .
Vstupné: základní 30,- Kč, snížené
20,- Kč.

Bývalé papírny,
Volyňských Čechů 733:

KOLEČKA

a

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 doplněna výtvarnými
pracemi ZUŠ v Žatci. Vernisáž
výstavy 28. ledna 2016 od 17 hodin
s hudebním vystoupením.

tel. 774 411 350
Výstavy:
n „Z DĚJIN PRŮMYSLU
V ŽATCI“: Stálá expozice o žateckém průmyslu.

Masopust 2016 pořádá Základní škola umění Žatec jako
svůj III. ročník.
Průvod masek vyjde 8. února a teplý čaj. Po reji masek ocení
v 15 hodin od ZUŠ, půjde organizátoři nejkrásnější maskolem letního kina směrem ky drobnými cenami. Po celou
k Lidlu a kolem papíren zase dobu pobytu na školním dvoře
zpět na dvorek ZUŠ, kde bu- mohou děti soutěžit v drobných
dou pro účastníky přichystány hrách a soutěžích za malé mlrůzné slané i sladké dobrůtky sání. A. Urbancová

Pronájem kancelářských prostor
Pronájem kancelářských prostor
Pronájem kancelářských prostor

Nabízíme k pronájmu kancelářské prostory
v administrativní budově CHMELAŘSTVÍ,
družstva
Žatec,
ul. Mostecká
2580 v Žatci,
Nabízíme
k pronájmu
kancelářské
prostory
s nepřetržitou
ostrahoubudově
objektu. CHMELAŘSTVÍ,
v administrativní
Jedná
se o samostatné
družstva
Žatec, ul. kanceláře
Mostecká (cca
258018m2),
v Žatci,
Nabízíme
k pronájmu
kancelářské
nebo
o propojení
dvou i více
kanceláří. prostory
s nepřetržitou
ostrahou
objektu.
v administrativní
budově
CHMELAŘSTVÍ,
Cena
za pronájem
vč.
poskytovaných
služeb
je
Jedná
se o samostatné
kanceláře (cca
18m2),
družstva 2Žatec, ul. Mostecká 2580 v Žatci,
/měsíc. dvou
V kancelářích
je možné
135,-Kč/m
nebo o propojení
i více kanceláří.
s nepřetržitou ostrahou objektu.
využít
tel.vč.linku
s vlastním číslem,
Cenazazapříplatek
pronájem
poskytovaných
služeb je
Jedná se o 2samostatné kanceláře (cca 18m2),
internet,
úklid.
Parkování
je možné
/měsíc.
V kancelářích
je před
možné
135,-Kč/m
nebo o propojení dvou i více kanceláří.
administrativní
budovou.
využít za příplatek
tel. linku s vlastním číslem,
Cena za pronájem vč. poskytovaných služeb je
internet, úklid. Parkování je možné před
135,-Kč/m2/měsíc. V kancelářích je možné
administrativní budovou.
využít za příplatek tel. linku s vlastním číslem,
Informace na tel. čísle: 415 733 307
internet, úklid. Parkování je možné před
administrativní budovou.
Informace na tel. čísle: 415 733 307
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Městské divadlo Žatec

Digitální kino Žatec
29.1. 17:30 / 31.1. 17:30 / 2.2. 17:30 / 7.2. 15:00 ALVIN A CHIPMUNKOVÉ: ČIPERNÁ JÍZDA

Komedie / Rodinný / Hudební / Animovaný /USA / 2015/ 86 min / CZ dabing
Čiperné veverky se vrací.

2.2. 20:00 /

ZBRUSU NOVÝ ZÁKON

Komedie / Lucembursko / Francie / Belgie /2015/ 115 min / Cz titulky
Bůh existuje. Žije v Bruselu. A je to pěkně nesnesitelný morous, který nosí
ponožky do pantoflí a celé dny tráví vymýšlením absurdních zákonů a znepříjemňuje lidem život.

4.2. 17:30 / 6.2. 15:00 / 13.2. 15:00 / 18.2. 17:30 / 19.2. 17:30 LEDOVÁ SEZÓNA

Animovaný / Dobrodružný / Komedie /USA / 2016/ 86 min / CZ Dabing. Hlavním hrdinou dobrodružné podívané pro celou rodinu je lední medvěd Norm.

4.2. 20:00

DÁNSKÁ DÍVKA

Drama / Životopisný /VB / Německo / USA/ 2015 / 120 min / CZ titulky
Oscarový režisér Tom Hooper natočil podle stejnojmenné knihy milostný příběh inspirovaný skutečným životním osudem dánské malířky Gerdy Wegener
a jejího partnera Einara. Ten zjistí, že je ženou v mužském těle a jako první
na světě podstoupí operaci vedoucí ke změně pohlaví.

5.2. 20:00 /

PADESÁTKA

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.

5.2. 17:30 / 10.2. 17:30 /

STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ 3D

Sci-Fi / Dobrodružný / Akční / Fantasy / USA/ 2015 / 136 min / CZ DABING
Lucasfilm a vizionářský režisér J.J. Abrams spojili síly, aby vás znovu přenesli
do předaleké galaxie. Star Wars se vracejí na plátna kin.

6.2. 17:30 /

POLDŮV ŠVAGR

7.2. 17:30

LÍDA BAAROVÁ

Akční / Komedie / USA/ 2016/ 101 min / CZ Titulky. Ben Barber (Kevin Hart)
má čerstvý diplom z policejní akademie a vyhlídku na šťastný život po boku
krásné Angely. Jako elitního detektiva atlantské policie Jamese nadřízení vyšlou
do Miami, aby přímo u zdroje zatípnul dopravu drog do země.
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. Obdiv neskrývá ani sám Hitler.

6.2. 20:00 / 7.2. 20:00 /

PADESÁT ODSTÍNŮ ČERNÉ

Komedie / USA/ 2016/ 88 min / CZ Titulky
Držte si kalhotky i bránice, do kin přichází dráždivá a na padesát způsobů
šťavnatá parodie „Padesát odstínů černé“.

10.2. 20:00 /

BERANI – Film s přívlastkem

Drama / Island/ 2015 / 93 min / CZ Titulky
Kiddi pije a rád střílí. Gummi nepije a nestřílí. Zarostlí jsou oba stejně. Kiddi
a Gummi jsou bratři, kteří spolu už 40 let nepromluvili ani slovo, a jediné, co
oba sdílejí, je láska k ovcím. Snímek absolventa FAMU Grímura Hákonarsona
si z Cannes odnesl hlavní cenu sekce Un Certain Regard.

12.2. 17:30 / 20.2. 17:30

AGENTI DEMENTI

Animovaný / Komedie / Španělsko/ 2015 / 91 min / CZ dabing
Počítačově animovaný film navazující na masivně populární sérii španělských
komiksů ze série Francisca Ibáñeze Režie: Javier Fesser

12.2. 20:00 / 13.2. 17:30 / 18.2. 20:00 / DEADPOOL ( film od Marvela )

Akční / Fantasy / Sci-Fi / USA/ 2016 / Mládeži do 15 let nepříštupné / Cz titulky
Nejnetradičnější komiksový anti hrdina společnosti Marvel, bývalý člen
speciálních jednotek a zběhlý žoldák Wade Wilson, se podrobil experimentu,
díky kterému získal schopnost rychlého samouzdravování.

13.2. 20:00 / 14.2. 20:00 / 19.2. 20:00 / 25.2. 17:30

DECIBELY LÁSKY

Komedie / Muzikál / Romantický /Česko/ 2016/ 85 min
Děj hudební filmové romance se odehrává v současnosti a zachycuje odvěkou
touhu po lásce, životním partnerství, nápravě křivd i omylů, to vše napříč
všemi generacemi. Je také jakýmsi holdem tvorbě Michala Davida, jehož hity
se staly nedílnou součástí mnoha filmů, provází jejich diváky i v současnosti.

20.2. 15:00 / 24.2. 17:30 / 26.2. 17:30 / 28.2. 15:00 / ROBINSON CRUSOE

Animovaný / Francie / 2015 / CZ Dabing. Připravte se na konečně pravdivý
příběh Robinsona Crusoe a jeho nejvěrnějšího přítele – papouška Úterý.

20.2. 20:00 /

HLOUBKA OSTROSTI (by Videojinak.cz)

Akční / Česká republika / 2016 / SLOGAN FILMU: Čím hlouběji klesneš, tím
ostřejší poneseš následky. Krátkometrážní akční film se skutečnými fightery !
V čechách (konkrétně v Žatci) vznikl film s tématikou, na kterou u nás asi
často nenarazíte. Režii mají na svědomí žatečáci Lukáš Šimandl (Aikido Street
Story, Liga Nepotřebných) a Jarda Wagner (Požírači leknínů).

3.2. 20:00

UPOKOJENKYNĚ (V.A.D. KLADNO)

9.2. 18:00

SPORTOVEC ROKU 2015

Činohra - mimo předplatné
Ochotnický soubor uvede v žateckém divadle komedii z prostředí domova pro
seniory.Nakolik je hra napsána podle skutečné události ?
Vstupné: 100 ,- Kč www.divadlo-vad.cz
Galavečer – mimo předplatné. Vyhlášení ankety nejúspěšnějšího sportovce
roku 2015 okresu Louny. Galavečer moderuje Radek ŠILHAN a vystoupí zde
Andrea MEA a Lešek SEMELKA .
! Zájemci o bezplatné vstupenky - kontaktujte redakci ŽATECKÉHO A LOUNSKÉHO DENÍKU !

11.2. 8:30 a 10:00

11.2. 18:00

DUO JAMAHA (SK)

14.2. 15:00

MARŤANSKÁ MISE

Koncert – mimo předplatné. „POP zábava pro všechny věkové generace”
– to je stručná charakteristika proslulého dua otce Alfonse a syna Mariána
Kotvanovců. Vstupné: 320,-/280,-/250,- Kč www.duojamaha.sk
Pořad pro děti-mimo předplatné . Multimediální výchovně-vzdělávací a interaktivní koncert pro děti MŠ a žáky I.stupně ZŠ, kde kromě videoprojekce,laser
animace a soutěží ,každé dítě ke vstupence obdrží zdarma CD s písničkami
a časopis s“ marťanskou“ tématikou. Vstupné: 80,- Kč www.martanci.cz

15.2. 8:15 / 10:00 /12:00 KOUZELNÁ PLANETA - KEŃA , MADAGASKAR

Představení pro ZŚ a SŠ – mimo předpaltné.
Tentokrát zavedou Kateřina & Miloš MOTANI diváky v unikátním a velmi
úspěšném geografickém vzdělávacím projektu do africké Keni mezi gorily,
červené slony,zelenou mambu, Masaje a dále na divoký ostrov Madagaskar.
Vstupné: 50,- www.motani.cz

16.2. 19:00

GRUFF ! (PL) … drsné a špinavé blues z Krakowa

17.2. 19:00

HOSPODSKÁ - Divadelní spolek FRÍDA

21.2. 15:00

RÁKOSNÍČEK A HVĚZDY – Divadlo ANFAS

Koncert-mimo předplatné.
Tato výjimečná skupina vznikla z bluesového dua Przytuła&Kruk proto, aby
překračovala hudební konvence a porušovala všechna zavedená schémata.
Fúze akustického tandemu a energ(et)ických perkusí (Maciek Kudła) přinesla
pozoruhodný výsledek. Jejich koncerty nabízejí ochutnávku nejrůznějších
stylů: bluesové balady, swingové parodie, ale také těžké – chvílemi až heavymetalové – údery. Drsný „černý“ hlas Bartka Przytuly má mnoho odstínů
a poloh, od jazzového scatu po heavy metalový řev.
Bartek Przytuła: vokál, harmonika, kazoo / Tomek Kruk: el. kytara, dobro /
Maciek Kudła: perkuse
Vstupné: 120,- Kč/ 60,- Kč při předložení vstupenek z minulých koncertů
Činohra – předplatné skupiny A i mimo předplatné. Komorní panoptikum
lidských charakterů, typů a rozličných figurek, které navzájem spojuje místo,
kam přicházejí uložit a osvěžit svoje unavená těla a bolavé duše.
Účinkují : Kamil Mikulčík, Radim Novák, Martin Trnavský
Vstupné: 300,-/280,-/250,- Kč www.frida.cz
Pohádka pro děti-mimo předplatné. Známé večerníčkové postavičky ožívají
ve veselém představení na motivy knihy Jaromíra Kincla. Tentokrát s neposedný skřítek Rákosníček a jeho nebeská dobrodružství.
Vstupné: 100 ,- Kč www.anfasdivadlo.cz

23.2. 19:00

MANDARÍNKOVÁ IZBA – Bratislavské hudobné divadlo

Činohra – mimo předplatné. Komedie plná francouzského espritu a šarmu
nabízí zajímavé příběhy lidí ve vtipných , krátkých jednoaktovkách s překvapivým , někdy přímo detektivním závěrem.
Účinkují: Zuzana Tlučková, Maroš Kramár, Pavol Topoľský, Bibiana Ondrejková.
Vstupné: 350,-/320,-/300,- Kč www.gedur.sk

24.2. 8:45/10:15/14:00

O STRAŠNĚ LÍNÉM HONZOVI

Divadlo ANDROMEDA. Pohádka pro děti-předplatné skupiny E,M a mimo
předplatné. V českých pohádkách vystupuje mnoho Honzů. Jsou hloupí i chytří,
stateční i zbabělí. No a ten náš je líný jako stará čepice.
Vstupné: 45,- Kč http://divadloandromeda.cz

26.2 . 10:30

PÍSNIČKY HUDEBNÍCH DIVADEL A KABARETŮ

Představení pro školy - mimo předplatné. Podnájem divadla

Výstava:
FOTOGRAFIE Z CEST (Pepa a Martin ŠTROSSOVI)
FOTOGRAFIE GALAXIÍ (Libor RICHTER)

www.divadlozatec.cz
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POZOR, KOZA NEKOUŘÍ – Daniel DOBIÁŠ

Představení pro školy – mimo předplatné. Unikátní program, který upozorňuje
děti zábavnou a srozumitelnou formou na nebezpečí cigaret, alkoholu a jiných
návykových látek. Vstupné: 45,- Kč

FANDORCUP
7. ročník

Technické údaje: 13. 2. 2016
Trať klasiky – lesní cesty v okolí Horní Halže a Mýtinky,
strojově upravené pro klasickou techniku
8 km
- junioři (15 – 18 let) roč. 1998 - 2001
- muži (19 – 45) 1997 - 1971
- veteráni (46 – 65) 1970 - 1951
4 km
- žákyně + žáci (11 – 14) 2002 - 2005
- juniorky + ženy + veteránky
- veteráni starší 66 a více 1950 a méně
Předžáci - 600m v blízkosti startu hlavního závodu
Přihlášky: do 11.2.2016 na el. přihlašovací formulář na www.
horni-halze.cz, nebo na fsajdl@email.cz, případně na tel.
608462854, na místě do 9.30 (13.2.)
Kvůli tvorbě el. startovky a el. zpracování výsledků vyhovují
spíše včasné přihlášky, díky.
Startovné: Dospělí ………………………. 150 Kč
Mládež …………………………..80 Kč
Předžáci ……………………….zdarma

Žatecké digitální kino

29.1. 20:00 / 7.2. 17:30 - 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
jednu 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. Fröhlich žárlí a po jednom
z mnoha dalších žárlivých výstupů ji vyžene z domu. Na tuto
příležitost čeká bezhlavě zamilovaný Ďábel. Chce se kvůli Lídě
vzdát úplně všeho – rodiny, kariéry, Říše. Baarová odmítne na-

bídku na dlouhodobé angažmá
v Hollywoodu, zůstane v Berlíně
a nové lásce nezvladatelně propadne. Zásadní otázku, zda je
možné milovat zločince, si bude
klást až za pár let a pak po celý
zbytek života. Hitler na základě
proseb Goebbelsovy manželky
rozkáže svému ministrovi, aby
ukončil skandální, s velkoněmeckými ideály neslučitelný
vztah s Baarovou. Goebbels protestuje, ale po Hitlerově nátlaku
svou lásku zavrhne. Baarové
je zakázáno hrát v německých
filmech a nesmí opustit Říši.
Během Křišťálové noci v roce
1938 se jí podaří uprchnout zpět
do vlasti, kde natočí ještě několik
úspěšných filmů. Po okupaci
Československa ale musí před
nacisty opět prchat. Když skončí válka, vrací se plná nadějí
do Prahy. Zde se však setká jen
s výsměchem a ponížením. To
pravé peklo ji ale teprve čeká...
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

Časový rozpis:
9 - 10 ……………… dohlášky (garáž na rolbu)
9 - 10.30 ………… výdej startovních čísel, úhrada startovného
10.45 ……………… organizační porada
11.00 ……………… start závodu předžáků
12.00 ……………… start hlavního závodu
14.30……………… vyhlášení výsledků
16.00……………… začátek živého koncertu multižánrové
		
kapely v KDR (Kulturní dům Rolbovna)
Stravování: Každý závodník obdrží proti vrácenému st. číslu
stravenku. 1x jídlo (buřtguláš, párek), 1x nápoj (pivo, čaj,
káva), veteráni starší dostanou na požádání bonusového panáka. Výdej stravy na stravenky skončí v 14.30, poté se otevře
„bar“, který bude v provozu do konce koncertu a úplného
zavření KD Rolbovna.
Ubytování: doporučení - Chalupa Mědník
Lékařská služba: lékař bude přítomen
Ceny: Okresní přebor: První tři v každé věkové kategorii
obdrží diplom, přeborník i medaili. Kategorie: pž, žm, žs,
dm, ds, m,ž, v, vs 7. ročník FANDORCUPu – hodnotné ceny
dostanou absolutní vítězové v kategorii žen a mužů a dále první
předžákyně, předžák, žákyně, žák, juniorka, junior, žena, muž,
veterán, veteránka.
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Vstup do jarních odvet
se áčku vydařil

Lepší úvod odvetné části KP si kuželkáři Lokomotiva Žatec A nemohli ani představit.
Na půdě poslední Bí- Hofmann 413 (+1),
liny, kterou však nelze Goldšmíd 428 (+33),
podceňovat, se všech- Uhlíková 408 (+5), Ptány duely až na poslední ček 408 (+8), Jarolím
rozhodovaly v závěrech 460 (+57).
a těsně v nich byli lepší n Žatec B – Podbořany
hosté. Nakonec z toho B 4:2 (1551:1541)
bylo jednoznačné vítězNa vítězné vlně je i B
ství Žatce, který převedl tým, který v dalším derby
druhý nejvyšší nához MOP hostil celek ze 2.
družstev, nejvyšší v jed- místa tabulky. Vítězné
notlivcích a navíc ne- body zajistili manželé
chal domácím zazpívat Ptáčkovi a na součet vykanára.
hráli domácí.
n Bílina - Žatec A 0:8
Sestava B: Ptáček 412,
(2429:2543)
Vacinek 380, Chotová
Čaboun 426 (+10), 360, Ptáčková 399.

V Norimberku se opět
dařilo žateckému mládí
Na snímku z nedělního na branky bohatého žateckého derby zimního turnaje
vede akci Adam Šole sledovaný Bizíkem. 
Foto Jaroslav Kubíček

Zimní příprava fotbalistů Slavoje
Derby v zimním poháru přineslo kuriózní výsledek
Po části kondiční přípravy a utkání v zimním poháru sehráli v týdnu fotbalisté Žatce další utkání
na půdě divizní Souše při umělém osvětlení.
P ř e s t o ž e B o u č e k n Baník Souš - Slavoj
v brance dělal co mohl, Žatec 4:5 (3:1)
Sestava: Bouček
začátkem druhého poločasu domácí vedli už (Suško) – F. Klinec, Be4:1, Slavoj však dokázal šík, Wiesinger, Hassman
otočit na konečný výsle- – P. Klinec, Klasna, Smédek 4:5! Obrat v jinak kal, T. Hynek – Hankocy,
vyrovnaném utkání na- Merda
stal po příchodu brankáře n Lovosice - Žatec A.
Sobotní zápas byl odSuška, který sice zavinil
penaltu, ale vzápětí ji ložen pro sněhovou kazlikvidoval a za stálého lamitu.
sněžení už skórovali jen n Slavoj Žatec B - Žatec
hosté. Branky dali Be- junior 11:8 (6:4)
šík 2, Hassman, Smékal
Odložené derby utkání
a P. Klinec. V sestavě Zimního poháru na vzorse po čase opět objevili ně připravené ÚMT, kteodchovanci Jan Klasna rou v sobotu zavalil přía Smékal, naopak chyběli děl sněhové nadílky, se
Zelinka, Sýs, Vávra a A. hrálo v neděli. Obranám
se příliš nedařilo, za to
a Vl. Hynkové.

bylo vidět řadu pohledných kombinačních akcí
a o pěkné branky nebyla
nouze. Kuriozitou byl
v 60. gól Petra Klince,
který po rozehávce překonal Balouna z poloviny
hřiště.
Branky: Petr Klinec 4,
Klasna, Sýs po 2, Kulhavý, Hassman, Schmied
1 - Smékal 4, Havelka
a Provazník po 2
Žatec B: Bouček - Kulhavý, Koucký, Carvan,
Bizík, Hassman, Sýs, Zelinka, Hynek Vl., Klasna,
P. Klinec, Schmied
Žatec junior: Baloun
– F. Klinec , Uhlík, Hynek T., Merda, Votava,
Havelka, Provazník M.,
Kozlík, Smékal, Hankocy,
Šole 
(jak)

Výborně vstoupilo do přípravy na novou sezonu
prvoligové družstvo žen národní házené Šroubárny
Žatec. V sobotu 23.1. si v hale ZČU v Plzni na Borech vybojovalo postup ze čtvrtfinále 42. ročníku
Českého poháru žen.
Turnaje se mimo zú- a také TJ Přeštice B.
Žatecké družstvo odčastnily ještě prvoligové
týmy TJ Sokol Tymá- jelo bez Kateřiny Hornokov (úřadující mistr ČR) vé (studijní povinnosti)
a SK Chomutov NH, dále a Lucie Bobkové (zdrav.
druholigové TJ Plzeň- problémy), ale jinak
-Újezd a TJ Sokol Blovice kompletní v následu

jící sestavě: V brance
Ro m a n a Č e r n o v s k á
a Barbora Andrtová,
na obraně Štěpánka
Zimová, Lucie Vlčková
a Kateřina Kuželová
a v útoku Lucie Nesnídalová (13), Lenka
Potěšilová (20), Renata
Jurkovičová (7), Lenka
Kuželová (5) a Zdeňka
Bilohuščínová (16).

Dvě družstva mládeže fotbalového Žatce startovala
minulý víkend na halovém turnaji v Norimberku,
kde jejich hru a výsledky v Soccer Plaza ve Schwabachu ocenilo v závěru zcela zaplněné hlediště
krásné haly.
Starší žáci vyhráli svoji Klíč, Minařík, Tvrz, Miskupinu, aby v semifinále lenko, Blahout, Kuchař,
porazili FK Sedlec gólem Turták.
Danny Minaříka v poVýborně si vedli také
sledních vteřinách 1:0. junioři, kteří ve své kaVe finále pak hráli s BC tegorii postoupili do seAttaching 0:0 a vyhráli mifinále, kde je zastavil
turnaj díky střelbě z po- tým JFG Wendelstein
kutových kopů 3:1 (Klíč, a nakonec skončili třetí.
Milenko, Vybíral).
Sestava: Krahe - Merda,
Sestava: Stránský - Klo- Kozlík Kryl, Macs, Vybícperk A., Klocperk D., ral, Klinec F., Šimeček,
Vybíral, Kunc, Blaškovič, Vajda, Bizík
(jak)

Víkendový fotbal
za řekou
30. 1. 16
Kryry - Nové Sedlo 10.00 hod.
Žíželice - Měcholupy 11.30 hod.
Spořice - FK Slavoj Žatec junior 13.30 hod.
31. 1. 16
FK Slavoj Žatec A - Ostrov n. O. 11.30 hod.
FK Slavoj Žatec B - Tuchořice 13.30 hod.

Ženy zahájily rok postupem do semifinále poháru
Naše děvčata předvedla na všech postech
kvalitní výkony a po vítězstvích na SK Chomutov NH 16:10 (5:6),
TJ Plzeň – Újezd 9:6
(4:4), TJ Přeštice B
14:11 (10:6), TJ Sokol Blovice 12:7 (7:3)
zaslouženě postoupila
z druhého postupového
místa do semifinále,“

uvedl trenér Josef Popelka. „Jedinou prohru
družstvo utrpělo s mistrovským Tymákovem
v poměru 10:14 (5:8).
V tomto utkání soupeřky
získaly rychle tříbrankový náskok, který pak již
naše děvčata nedokázala
stáhnout i při soustředěnější hře jak v útoku, tak
(jak)
v obraně.“ 
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