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Výjimečné hodnoty patří do zápisu
Hodnotící řízení pro UNESCO trvá dlouhou řadu měsíců
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Královské město Žatec usiluje o zápis na Seznam světového
dědictví UNESCO se svými chmelařskými a historickými památkami. Je to dlouhodobý, často několik let trvající proces.
Předpokladem pro úspěšný zápis je prokázání mimořádné
univerzální hodnoty. K důležitým předpokladům patří prokázání
historické pravosti památek, tzv. autenticity a také celistvosti
místa, tzv. integrity. Dalších deset kritérií slouží bližšímu určení
mimořádné univerzální hodnoty. Minimálně jedno z těchto kritérií musí být pro zápis na Seznam světového dědictví splněno.
Podstatnou součást podkladů pro UNESCO v Paříži do Centra
k žádosti tvoří vedle doložení světového dědictví. Rozhodnutí
mimořádné univerzální hod- o zápisu se děje přes Výbor
noty i popis stavu zachování pro světové dědictví. Vychází
a mechanismů ochrany a správy. se z několikastupňového hodK tomu je třeba zhotovit Ma- notícího řízení, které provádí
nagement Plan (plán správy), jedna z mezinárodních expertaby se zajistilo zachování statku ních organizací (ICOMOS,
pro budoucnost. Kompletní IUCN, ICCROM) pověřených
podklady k žádosti potom po- posuzováním. Proces od podání
dává smluvní stát u Centra do rozhodnutí trvá minimálně
světového dědictví v Paříži. 18 měsíců. Zařazením na SeŽádosti z České republiky se znam se každý stát zavazuje, že
od ministerstva kultury dostáva- bude statek světového dědictví
jí prostřednictvím Stálé mise ČR trvale chránit, udržovat a pře-

dávat budoucím generacím.
Po zápisu statku jsou státy povinny každých šest let podávat
zprávu o stavu statku, aby bylo
možné stanovit, zda jsou nadále
splněny podmínky pro uznání
za světové dědictví.
Nominace Žatce je podporována na místní, regionální
i národní úrovni, důkazem je
Memorandum o společném
postupu při přípravě zápisu,
které v roce 2013 podepsali
zástupci města, Chmelařství,
družstva Žatec, Chmelobrany,
Ústeckého kraje, Národního
památkového ústavu a Ministerstva kultury ČR. Město Žatec
se aktivně podílí na zpracování
žádosti o zápis Žatce na Seznam
UNESCO a financuje a organizuje akce, které podporující
propagaci výjimečné hodnoty
žateckých památek.
1

Rok Karla IV. v Dolním Poohří

Také sídla v Dolním Poohří si v letošním roce připomenou 700.
výročí narození krále a císaře Karla IV. S jeho jménem je spojena
historie řady hradů i měst, stejně jako Královská cesta, vedoucí
přes Ohři z Chebu do Prahy. Největší oslavy chystají během roku
v Lounech a Kadani.
Už v lednu začala v Lounech císař přijíždí do města na trh,
celoroční série akcí Lucembur- se koná pravidelně poslední
ské Louny. Mají připomenout srpnový víkend.
Další příležitostí „setkat se“
nejen Karla IV., který ve skutečnosti nikdy v Lounech nebyl, s Karlem IV. nabízí i připravovaale i další panovníky Lucem- ná podzimní akce v Žatci, kterou
burského rodu, kteří přinesli vyvrcholí 15. října celoroční
městu prosperitu. Až do října oslavy výročí v Dolním Poohří.
Se jménem Karla IV. je spojena
se v Lounech konají přednášky,
výstavy a koncerty. 13. května i významná zemská obchoddorazí do Oblastního muzea ní cesta, která vedla Poohřím
v Lounech část karlštejnského z Prahy přes Cheb do Porýní,
pokladu a květnová muzejní noc zvaná Královská cesta nebobude věnována Karlu IV. V in- -li Via regia. Právě na základě
formačním centru lze zakoupit králova dekretu byl vybudován
speciální výroční turistickou v Radošově u Kyselky most
vizitku „Lucemburské Louny přes řeku Ohři, který je dnes
2016“ a obtisknout výroční významnou kulturní památkou.
Zajímavou spojitost s Karlem
razítko. Na oslavách se vedle
muzea podílí také město Louny, IV. nabízí i Klášterecko, odkud
Městská knihovna Louny, ZUŠ pochází polodrahokamy, poua další organizace. Podrobný žité při výzdobě kaple svatého
Kříže na Karlštejně a svatovítské
program na www.louny.eu.
Na rozdíl od Loun se návště- katedrály v Praze. V lokalitě Civou Karla IV. může pochlubit boušov, která je dnes vyhlášena
město Kadaň, které povýšil národní přírodní památkou, byly
na město královské. Při své první ve 14. století dobývány jaspisy
návštěvě z roku 1367 povolil a ametysty. Později bylo nalezikonání výročního trhu, což si ště zapomenuto, až v 80. letech
Kadaňští dodnes připomínají minulého století byl odhalen
Císařským dnem, a při druhé původ nádherné výzdoby těchto
pak povolil zakládání vinic. kaplí, zbudovaných Karlem IV.
I tato historie je ve Františkán- Expozici kamenů si můžete proském klášteře v Kadani stále hlédnout na zámku v Klášterci
(kt)
živá. Celoměstská oslava, kdy nad Ohří.

Seniorcentrum je otevřené veřejnosti
Seniorcentrum Žatec po loňském roce při čekáním na zapsání do rejstříku, zahájilo
svoji činnost až koncem měsíce
února. Přesto již v březnu se lidé
bavili na taneční zábavě v Lipně
a hned v dubnu se sešli ve Sladovně na přednášce, zaměřené
k prevenci a bezpečnosti seniorů,
nejen v silničním provozu, ale
také, jak je ochránit proti nekalým praktikám podvodníků.
V červnu vyjela bezmála devadesátka členů na zájezd na zámek a hrad Frýdlant v Čechách
a Lemberk. Krásné slunečné
počasí si užili senioři v září při
výletu do Peruce a Panenského
Týnce. A hned několik dní poté
si užili ojedinělé představení
v divadle Na Vinohradech, díky
získání grantu od Nadačního
fondu Veoilia. Sychravý říjen
zpříjemnil šedesátce lidí večer
v Mosteckém divadle při představení „Pes Baskervillský….“.
Mateřské centrum Sedmikráska otevřelo dveře pro desítku seniorek k rehabilitačnímu
cvičení. Plesu Domova seniorů
se zúčastnila organizace, jako
jedna nejvíce zastoupená svými
milovníky tance a dobré hudby.
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Začátkem měsíce listopadu se
uskutečnila ve Sladovně zajímavá přednášku „Cesta po Indii“
s ochutnávkou dvou indických
jídel. Závěr roku Seniorcentrum ukončilo zvesela a recesí.
V obecním sále Lipna se opět
senioři sešli při tanci a hudbě,
tentokrát pod názvem „Naše zástěrová“, kdo chtěl přijít, vstup
byl pouze v zástěrách. Program
byl zpestřen předtančením mladých tanečníku z taneční školy
DEMI Dance z Mostu .
Na taneční zábavy, přednášky, besedy a také cvičení mají
možnost přijít i lidé, kteří nejsou
organizováni ve spolku. Jsme
otevřeni veřejnosti a spolupráci
s dalšími subjekty v Žatci. Jsme
zde pro občany, seniory, ale
i děti jsou u nás vítány, pro které
budou opět připraveny soutěže
při Putování městem v měsíci
květnu. Náš spolek je připraven
jít vstříc k rozvíjení mezigeneračních vztahů a v budoucnu
určitě nabídneme akce, kde se
potkají senioři s dětmi. Vždyť
přítomnost dětí seniory potěší
svoji bezprostředností a energií,
kterou mohou rozdávat.
Stanislava Žitníková

Studentky se vrátily ze stáže na Sicílii

Skupina šesti studentek z 3. a 4. ročníku OA a SOŠZE v Žatci
v rámci projektu Erasmus + dnech 29.1.– 12.2. 2016 absolvovala
odbornou stáž na Sicílii. Během našeho pracovního pobytu jsme
uplatnily znalosti praktické i teoretické z odborných předmětů
našeho studijního oboru Ekologie a životní prostředí a Agropodnikání.
Na zahraničním pracovišti apartmánu v centru. Ve volných
jsme získaly mnoho nových dnech pro nás hostitelská orzkušeností a poznatků. Byly ganizace zajistila kulturní projsme rozděleny do dvou skupin gram. První výlet byl na sopku
a každá měla jiné pracovní Etnu a návštěva blízkého města
zaměření. Hlavní náplní první Catania. O dalším víkendu jsme
skupiny bylo množení okrasných se vydali do městečka Savoca,
rostlin a péče o místní dřeviny. kde se natáčel známý film Kmotr
Druhá skupina měla za úkol a poté jsme přejeli do historicképřesazovat mladé stromky oliv ho centra města Taormina. Stáž
a čistit sazenice citrusových nám poskytla mnoho zážitků,
stromů. Pracovní prostředí bylo zkušeností, několik nových italvelice příjemné a podle zaměst- ských frází a spoustu dárků a sunavatelů jsme odvedly kvalitní venýrů. Jsme moc rády, že jsme
a dobrou práci.
dostaly šanci zúčastnit se tohoto
Společně jsme se zástupcem výjezdu a doporučily bychom ji
agentury NORDcom, která i ostatním, kteří se chtějí přiučit
s naší školou dlouhodobě spo- novým věcem, zlepšit se v cizím
lupracuje na zajišťování zahra- jazyce a poznat krásy naší Země.
ničních projektů, byli ubytováni
Pavlína Gyurisová
v přímořském městě Barcelloa Jitka Barborková
na Pozzo di Gotto v útulném
OA a SOŠZE Žatec

Žatečtí sportovci skvěle reprezentovali své město i ČR
Nejlepšími sportovci okresu byli vyhlášeni Ondřej Vít a Lucie Svěcená
Opět výborně si vedli reprezentanti města Žatec v tradiční
anketě o nejúspěšnější sportovce okresu, který pořádá Žatecký
a lounský deník, a která byla slavnostně vyhlášena v únoru v žateckém divadle. Za výsledku roku 2015 vyhráli Žatečané tři ze
čtyř hlavních kategorií, když v jednotlivcích dospělých zvítězil
Ondřej Vít, v kategorii mládeže Lucie Svěcená a v kolektivech
dospělých oddíl národní házené Šroubárny Žatec. Sportovci
našeho města se umístili výborně také v dalších hodnocených
kategoriích.
n Dospělí - jednotlivci
lékař již v roce 2008 za titul juOndřej Vít se loni stal mistrem niorského mistra světa v singlu.
Evropy v nohejbalu družstev Druhým mužem letos za třemi
v týmu ČR a vybojoval stříbrnou ženami (2. Kristýna Zahradníčmedaili v jednotlivcích. V roli ková z fitness a cyklistky 3. Markapitána také dovedl SKN Ža- tina Mikulášková, obě z Loun,
tec zpátky do extraligy. Okresní a 4. Lucie Hochmann z Blšan)
prvenství dosáhl tento žatecký mezi dospělými byl na 5. místě

Vladimír Slanina, který získal
na ME ve sjezdu na divoké vodě
v závodě hlídek zlatou a stříbrnou medaili, v jednotlivcích
skončil na 5. a 10. místě.
n Mládež – jednotlivci
V této kategorii, kde se vyhlašuje pořadí 10 nejlepších,
je hned 7 reprezentantů Žatce,
z toho pět plavců!
Lucie Svěcená, která vyhrála
anketu počtvrté, opět překonávala české rekordy v bazénu.
Mezi dospělými získala na MČR
4 zlaté a 2 stříbrné, na MČR
dorostu vybojovala 5 zlatých
a 4 stříbrné medaile. Na ME

dospělých skončila 15. a 21.,
štafeta byla 7. a 9. Na MS dospělých byla na 31. a 34. místě.
Z žateckých plavců se v anketě
ještě umístil na 3. místě Kristián
Balon, který také získal absolutní počet hlasů čtenářů, dále
5. Antonín Svěcený, 9. Lenka
Bešíková a 10. Marie Hnízdilová, vesměs několikanásobní
medailisté z českého mistrovství.
Do desítky se ještě vešli na 4.
místě atlet Jan Pospíšil a 7. vodní
slalomářka Lucie Nesnídalová.
n Kolektivy
Nejlepším kolektivem v kategorii dospělých byl vyhlášen
oddíl národní házené Šroubárny
Žatec, jehož družstva mužů i žen
se loni probojovala do nejvyšší české soutěže, muži vůbec
poprvé v historii. Titul u mládeže získal Juniorský fitness
klub Louny (aerobik a fitness).
Druzí Jazzmani Žatec získali
na republikových šampionátech
a Pohárech ČR plavců celkem
25 zlatých medailí, 10 stříbrných
a 4 bronzové. Jejich mládežníci
sbírají tituly už i mezi dospělými,
několik jich je v reprezentaci.
Oddíl patří mezi nejlepší plavecké kluby v ČR.
(jak)

Kdy vyjde Žatecký
zpravodaj
Další číslo (č. 5/2016) vyjde
ve čtvrtek 10. března. Uzávěrka
je jako vždy týden před uvedeným termínem.

Plavkyně Lucie Svěcená (uprostřed), která reprezentuje ČR v kategorii juniorů i dospělých, zvítězila
v anketě nejlepších mládežnických sportovců okresu již počtvrté.

Zastupitelstvo
města

Další zasedání zastupitelstva,
které v současné době pracuje
i jako Rada města Žatce, se
uskuteční 17. března 2016 od 15
hodin ve velkém zasedacím sále
v patře radnice.

Foto Jaroslav Kubíček

Mimořádný
úřední den

Nohejbalista Ondřej Vít (při smeči vpravo v ligovém utkání) se stal podruhé nejúspěšnějším sportovcem okresu. V loňském roce byl členem družstva ČR s titulem mistrů Evropy a navíc získal
na ME stříbro v singlu.

Nejbližší mimořádný úřední den – sobota – proběhne
na Městském úřadu v Žatci
12. března 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.
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Exkurze do sklárny a na Křivoklát
Výlet spojený s návštěvou
sklárny v Nenačovicích a hradu
Křivoklát podniklo v pátek 19.
února 48 žáků pátých ročníků
Základní školy Žatec Komenské alej.
Ve sklárně se žáci podívali
přímo pod ruce sklářům, kteří
zrovna ten den připravovali
dekorativní barevné hrušky.
Ve vedlejším obchůdku nakoupili
různé krásné skleněné výrobky
pro sebe i jako dáreček pro členy
rodiny. Všichni na památku ještě
dostali pěkný skleněný bonbon.
Následoval přejezd na hrad

Křivoklát, kde žáky čekala prohlídka hradu s poutavým výkladem slečny průvodkyně.
Nejprve si žáci prohlédli tamní
vězení s mučicími nástroji. Pak
si prohlídkou kaple a sálu připomněli prvky gotiky, o které
se již ve vlastivědě učili. Potom
následovala prohlídka knihovny
a dalších částí hradu, které již
byly vybaveny předměty rodu
Fürstenberků. Celý den se moc
vydařil, exkurze se žákům líbila
a dozvěděli se mnohé nové
informace.
Mgr. Denisa Janíková

Návštěva ostrovů jižního Pacifiku

Reprezentace města Žatec na
veletrzích
cestovního ruchu
Zástupci města Žatce a Chrá- originální pivo vařené v mimu chmele a piva ve spolupráci s Ústeckým krajem se
v letošním roce opět aktivně
zúčastnili veletrhů cestovního
ruchu. Ve dnech 27. 1. – 31.
1. 2016 byli v Drážďanech a ve
dnech 18. 2. – 21. 2. 2016 na
25. středoevropském veletrhu
cestovního ruchu HOLIDAY
WORLD v Praze na Výstavišti
Holešovice. Záměrem propagace je především přilákat
do královského města plných
zajímavostí, od historie až po
vyhlášené každoroční akce,
mnoho potencionálních turistů.
Návštěvníkům bylo nabízeno
oblíbené žatecké pivo, pak

nipivovaru z Chrámu chmele
a piva. Také sušený chmel,
zajímavé publikace zejména
z dotací ROP, upomínkové
předměty, kalendáříky a nepřeberné množství propagačních
materiálů o městě Žatci. Letošní
novinkou byla propagace tzv.
Královské cesty ROYAL TRIP,
jež nabízí královský půldenní
výlet Krušovice – Žatec.
Další prezentace města proběhne v měsíci březnu na veletrhu v Ostravě. Poděkování
za podporu výstavních akcí
patří Chrámu chmele a piva,
Žateckému pivovaru a Pivovaru
Krušovice.

Masopustní veselí, které se konalo ve Skupicích ve svém třetím
ročníku, přilákalo velké množství malých i velkých návštěvníků
z regionu, kteří se bavili ve statku i v průvodu.
4

Ostrovy jižního Pacifiku „navštívili“ zprostředkovaně posluchači první letošní cestopisné přednášky, která se konala
v přednáškovém sálku žatecké
knihovny ve středu 10. února.
Karel Starý z cestovní kanceláře
Nomád provedl návštěvníky
rozmanitým tropickým rájem ostrovů a ostrůvků mezi rovníkem
a obratníkem Kozoroha. Poznali
tak například Cookovy ostrovy,
ostrov Rakotonga, Aiutari s pohádkovou lagunou, muzeum
a hrob R. L. Stevensona na ostrově Upolu, korálové pobřeží,
koupání v oceánském příkopu
To Sua nebo v laguně s obřími
želvami, krásné kostely na ostrově Samoa, procházku dešťovým

pralesem nebo Mys Falealupo,
do roku 2011 nejzápadnější bod
celé planety.
Přednášející se zmínil také
o historii ostrovů, způsobu života a přátelské povaze zdejších
obyvatel, dále např. o obřadu
pití omamné kávy, kanibalských
tradicích nebo o autentické domorodé vesnici s keramickou
dílnou. Mnoho zajímavých informací a osobních postřehů bylo
jako obvykle doplněno promítanými fotografiemi, ukázkami
předmětů z cest a odpověďmi
na dotazy posluchačů. V příštím
měsíci zájemce o cestování čeká
9. 3. od 16 hodin cestopisná
přednáška cestovatele Pavla
Svobody o Peru.
(mkž)

Inzerce
n ŤIP-ŤOP úklidový servis
přijme uklízečky na úklidy vchodů BD. Zkrácený úvazek. Josef
Bílek 602443672.
n Věznice Nové Sedlo přijme
do služebního poměru nové příslušníky a provozního pracovníka stravování a výživy. Bližší
informace na tel. 415 779 106,
415 779 108 nebo na http://
www.vscr.cz/
n Pronájem bytu 3+1, 90 m2,
Žatec, Dukelská ul. Kontakt:
775 669 897

Rozloučení
Zesnulí od 3. 2. - 17. 2. 2016:
Zrůstová Marie
89
Toman Pavel
46
Lukešová Jiřina
85
Tkačuková Věra
72
Freiberg Pavel
63
Dodok Rudolf
59
Štanc Jiří
77
Benešová Marie
92
Roušar Jaroslav
66
Milsimerová Marie
69
Vojtěch Josef
43
Novák Bohumil
79
Meder Milan
52
Nóga Jozef
64
Svítek Rostislav
84

INFORMACE
PRO CESTUJÍCÍ
V MHD ŽATEC
Průkazy na slevy jízdného v městské autobusové dopravě v Žatci budou
od 1. února 2016 vydávány
i v informační kanceláři areálu dopravního terminálu
v Žatci v pracovních dnech
v době od 13.00 do 17.00
hod.
K vydání průkazu je
potřebné doložení následujících dokladů:
• 1 barevná fotografie
• občanský průkaz, u dětí
do 15 let kartička pojištěnce ZP nebo rodný list
• držitel Zlaté Jánského
plakety a účastník odboje
příslušným průkazem
• poplatek 15,- Kč
Průkazy na slevu v MHD
vydává rovněž dopravce DPÚK a.s. na základě tel. dohody na čísle
733 500 546.
Čipové karty a časové jízdenky jsou vydávány v autobusech u řidičů DPÚK a.s.,
či po dohodě na tel.čísle
733 500 546.

Hlavní budova – Husova ul. 678:

tel.: 608 200 697, E-mail: rmz@muzeumzatec.cz
Výstavy:
n „ČAJEM - NEČAJEM“: probíhá do 24. 4. Sběratelská výstava
čajových krabiček manželů Pilchových z Ostravy doplněna výtvarnými
pracemi ZUŠ v Žatci.
Ostatní:
n „JARNÍ BYLINKOVÉ ČAJE“: 9. 3. 2016 od 17 hodin. Přednáška
s bylinkářkou Hanou Jánskou, která vám poví něco o jarní očistné
kůře, podpoře zdraví, vitalitě a o posílení imunity. Vstupné jednotné:
30,- Kč.
n „ŽATECKÝ HISTORIK A. SEIFERT“: 17. 3. 2016 od 17 hodin.
PhDr. Bohumír Roedl připomene 190. výročí narození významné
osobnosti. Vstupné: základní 30,- Kč, snížené 20,- Kč.

KAMARÁD LORM, Žatec - příspěvková organizace Města Žatce Vás zve
na Velikonoční trhy dne
19.3. od 10.00 do 15.00
hodin. Možnost malování
kraslic.
Najdete nás v prostorách
Sociálně terapeutické dílny,
Bratří Čapků 3177, Žatec
(za BARBAREM, cesta
bude označena.)
Akce bude za každého
počasí.
Občerstvení – koláče,
klobásy, bramboráčky, palačinky aj.
TĚSÍME SE NA VÁS!!!

Křížova vila – Zeyerova ul. 344:

tel.: 774 192 414, 415 710 389 • E-mail: vilakriz@muzeumzatec.cz
Výstavy:
n „VELIKONOČNÍ VÝSTAVA“: 10. 3. – 3. 4. Výstava kraslic ze
sbírky RMŽ. Vernisáž výstavy 10. března od 17 hodin.
Ostatní:
n „VELIKONOČNÍ JARMARK“ 15. 3. –19. 3. Velikonoční tvoření,
zdobení kraslic a prodej zboží – podrobný program na www.muzeumzatec.cz

Bývalé papírny, Volyňských Čechů 733:

tel. 774 411 350, E-mail: merdova@muzeumzatec.cz
Výstavy:
n „Z DĚJIN PRŮMYSLU V ŽATCI“: Stálá expozice o žateckém
průmyslu.
Ostatní:
n „KELTOVÉ – ZNÁMÍ, NEZNÁMÍ“: 9. 3. a 31. 3. 10.00 – 16.00
Interaktivní program o životě v době železné. Téma: Keltské válečnictví,
ukázka zbraní a bojového umění, výroba štítu, výstava replik výzbroje.
Školní výpravy nutno objednat předem! V případě, že se žádná třída
nepřihlásí bude akce zrušena!

NÁVŠTĚVNÍ DOBA MUZEA A KŘÍŽOVY VILY:

ÚT - PÁ: 9.00 – 17.00 hodin• SO - NE: 13.00 – 17.00 hodin
PO: zavřeno • (polední přestávka 12.00 – 12.30 hodin)
Poslední prohlídka pro návštěvníky v 16.30.
O svátcích a 31. 12. jsou budovy muzea uzavřeny

Reflexní pásky pro chodce,
které jsou nyní povinné při
chůzi mimo obec za snížené viditelnosti, je možné
zakoupit v Turistickém
infocentru MěÚ z boku
radnice. Cena 15 Kč.

Pozor na změny v silničním zákoně!
Zákonem o silničním provozu bylo novelou č. 48/2016 Sb.
s účinností od 20. února 2016 nově zavedeno mnoho změn. Mezi
ty nejdůležitější pro všechny účastníky silničního provozu patří:
řidiče k žádné změně směru
pro řidiče:
n zákaz ohrozit cyklistu na
nebo rychlosti jízdy, nově jej
přejezdu pro cyklisty
nesmí donutit jen k náhlé
n zákaz řídit vozidlo, na němž
změně
jsou nečistoty, námraza nebo n nově zaveden sdružený přesníh, které zabraňují výhledu
chod pro chodce a přejezd
z místa řidiče vpřed, vzad
pro cyklisty
a do stran
n zákaz užití levého jízdního
n zákaz řídit vozidlo, na němž
pruhu v obci (mimo objížděnebo na jehož nákladu je led,
ní, předjíždění, otáčení nebo
který by při uvolnění mohl
odbočování) byl rozšířen
ohrozit bezpečnost provozu
i o cyklisty
na pozemních komunikacích n byl zaveden institut cyklisn řidičský průkaz skupiny B1
tické zóny
již neopravňuje ze zákona n explicitně jsou v zákoně
k řízení tříkolek ze skupiny A1
zmíněny případy, kdy je popro cyklisty:
volen vjezd cyklistů na chodn dosud cyklista na přejezdu
ník nebo stezku pro chodpro cyklisty nesměl donutit
ce, a jsou na tento případ

vztažena některá pravidla
platná pro obytnou a pěší
zónu (omezení rychlosti
do 20 km/h, povinnost vzájemné ohleduplnosti řidičů
a chodců či hrajících si dětí).
n cyklista nově nesmí zprava
objíždět vozidlo, které odbočuje doprava a dává znamení
o změně směru jízdy vpravo
pro chodce:
n pohybuje-li se chodec mimo
obec za snížené viditelnosti
po krajnici nebo po okraji
vozovky v místě, které není
osvětleno veřejným osvětlením, je nově povinen mít
na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak,
aby byly viditelné pro ostatní
účastníky provozu na pozemních komunikacích.
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Digitální kino Žatec
1.3. 17:30 / 4.3. 17:30

ALVIN A CHIPMUNKOVÉ: ČIPERNÁ JÍZDA

Komedie / Rodinný / Hudební / Animovaný /USA / 2015/ 86 min / CZ dabing
Čiperné veverky se vrací. Na Alvina, Simona a Theodora čekají nová dobrodružství. Díky sérii nedorozumění Alvin, Simon a Theodore nabydou
přesvědčení, že se Dave chystá v New Yorku požádat svou novou přítelkyni
o ruku a opustí je. 
Vstupné: 120,-

27.2. 15:00 / 28.2. 17:30 / 1.3. 15:00 / 2.3. 17:30 / 8.3. 17:30
10.3. 17:30
ŘACHANDA ( CZ POHÁDKA )

Pohádka / Česko/ 2016 / Pohádka o rozmazlené princezně a dvou kamarádech, kteří se neživí vždycky úplně poctivě. Až když se trojice ocitne shodou
okolností v kouzelném Černém lese, kde žijí podivné lesní bytosti, naučí se
od nich to, co je nedokázali do té doby naučit sami lidé - že tak, jak se chováme
k ostatním, tak se pak oni chovají k nám. Neboli že co dáváš, to se ti vrátí.
Hrají: Bolek Polívka, Josef Rarach, V. Cibulková, O. Kaiser. Vstupné: 120,-

2.3. 15:00 /

AGENTI DEMENTI

Animovaný / Komedie / Španělsko/ 2015 / 91 min / CZ dabing, Počítačově
animovaný film navazující na masivně populární sérii španělských komiksů.

1.3. 20:00

ROURA

Dokumentární / Rusko / Německo / Česko, 2013, 120 min
Výpravný dokumentární epos o moderní Evropě, kterou autor scénáře a ruský
režisér Vitalij Manský vnímá jako krajinu začínající v odlehlých dálavách věčné
zimy na ruské Sibiři a končící v průmyslovém Německu. Během natáčení
cestuje podél plynovodu a promlouvá skrze čistě komponované obrazy bez
snahy život v Rusku a na Západě antropologicky studovat nebo jej novinářsky
Vstupné: 90,hodnotit.

26.2. 20:00 / 27.2. 20:00 / 28.2. 20:00 / 3.3. 17:30

BOHOVÉ EGYPTA 3D

Dobrodružný / Fantasy / USA/ 2016 / CZ Dabing. Magie, monstra, bohové
a šílenství ovládli paláce a pyramidy údolí řeky Nil! Fantasy epos Bohové
Egypta je akčním dobrodružstvím inspirovaným klasickou mytologií starověké
egyptské říše. Osud lidstva visí na vlásku.
Vstupné: 150,-

2.3. 20:00

BROOKLYN

Drama / Romantický / V. Británie / Irsko / Kanada/ 2015/ 111 min / Cz titulky
Když se mladá dívka z naprostého zapadákova přestěhuje do jednoho z největších měst na světě, čeká na ni docela silný šok. A přesně to se v padesátých
letech minulého století přihodilo Eilis (Saoirse Ronan), kterou k takovému
dobrodružství přiměje starší sestra, jež si pro ni přeje o něco lepší budoucnost,
než jakou by bylo další živoření v Irsku. Eilis vyráží přes oceán na cestu z malého
irského městečka Enniscorthy do newyorské čtvrti Brooklyn. Vstupné: 120,-

3.3. 15:00 ( 2D) / 4.3. 15:00 / 6.3. 15:00 / 9.3. 17:30 / 23.3. 17:30
ZOOTROPOLIS: MĚSTO ZVÍŘAT 3D
30.3. 17:30

Animovaný / Akční / Dobrodružný/USA/ 2016 / Cz dabing. Moderní metropole zvířat Zootropolis je město jako žádné jiné...Vstupné: 175,- ( 140,- 2D)

3.3. 20:00

SUBURRA

Krimi / Thriller / Drama / Itálie / Francie/ 2015/ 135 min. Stefano Sollima,
režisér mafiánského seriálu Gomorra, se ve svém novém filmuSuburra vrací
k tématu italské mafie. Neapol tentokráte vystřídá Řím a boj o přístav v Ostii,
který se má změnit v evropské Las Vegas.
Vstupné: 120,-

4.3. 20:00

CHŮVÁK

Co tato hudební ikona skrývala před okolním světem a proč zemřela v pouhých
27 letech? Celovečerní dokument nechává promlouvat zejména Amy samotnou
prostřednictvím dosud nezveřejněných archivních záběrů, rozhovorů, ale
především skrze její hudbu a původní texty, které vždy reflektovaly aktuální
události jejího života.
Vstupné: 80,-

7.3. 20:00

ZKÁZA KRÁSOU

8.3. 20:00

TADY TO MUSÍ BÝT - Film s přívlastkem

Dokumentární / Česko/ 2015/ 90 min. Lída Baarová. Herečka, pro kterou
byla její krása největším darem i prokletím zároveň. Mladá a atraktivní dívka
se rychle stala největší československou filmovou hvězdou a dokázala si podmanit i nejobávanější muže své doby. Vztah s ministrem říšské propagandy
Josephem Goebbelsem z ní však obratem učinil národního nepřítele a symbol
kolaborantství. Dokumentaristka Helena Třeštíková se s Baarovou setkala
v jejím zahraničním exilu. Režie: Helena Třeštíková, Jakub Hejna. Vstupné: 80,Road movie / Psychologický / Komedie / Drama / Itálie / Francie / Irsko/
2011/ 113 min. Cheyenne je bývalá rocková hvězda. Ve svých padesáti letech
se stále obléká ve stylu gothic a žije v Dublinu ze svých autorských honorářů.
Smrt jeho otce, se kterým dlouhých 30 let nekomunikoval, ho zavede zpět
do New Yorku. Cheyenne zjišťuje, že jeho otec byl celý život posedlý jednou
věcí: vyhledat postu za pokoření, které utrpěl v koncentračním táboře v Polsku.
Cheyenne se rozhodne pokračovat tam, kde jeho otec skončil...

10.3. 20:00 / 16.3. 17:30 / 26.3. 17:30

DIVERGENCE: ALIANCE

Dobrodružný / Romantický / Sci-Fi / USA/ 2016. Po šokujících odhaleních
ve filmu Rezistence musí Tris se Čtyřkou uprchnout za zeď obklopující Chicago.
Jakmile se ocitnou venku za zdí, stará zjištění rychle pozbývají na významu
v porovnání s odhalením nových šokujících skutečností. 
Vstupné: 110,-

16.3. 20:00

RUDÝ KAPITÁN

Krimi / Thriller / Česko / Slovensko / Polsko/ 2016
Drsná detektivka jako ze Skandinávie se může odehrávat i u nás. Příběh
na motivy skutečných událostí podle bestselleru Dominika Dána, reálného
policisty a knižního fenoménu s utajenou identitou, který prodal už 700 000
knih. Mnohé z toho, o čem píše, zažil. Mnohé vyšetřoval... Je rok 1992,
komunisti padli, ale za jejich zločiny nikoho neodsoudili. V téhle atmosféře
se detektiv Krauz dostává k případu umučeného kostelníka, jehož mrtvolu
našli s hřebíkem v hlavě. Jeho smrt měla zůstat tajemstvím, ale Krauz se
i přes varování pouští do pátrání po Rudém kapitánovi, bývalém expertovi
na „konečné“ výslechy. Setkání s ním přežil opravdu málokdo...
Hrají: Oldřich Kaiser, Michal Suchánek, Maciej Stuhr, Martin Finger, Marián
Geišberg, Zuzana Kronerová, Ladislav Chudík
Vstupné: 120,-

Městské divadlo Žatec
5.3. 18:45

Giacomo PUCCINI : MANON LESCAUT

10.3. 9:30

ČERT A KÁČA aneb Jak šly noty do pekla

Opera-satelitní přenos - předplatné skupiny O a mimo předplatné . Sopranistka
Kristine Opolais a tenorista Roberto Alagna rozpálí jeviště Metropolitní opery,
když spojí své hlasy v Pucciniho milostném příběhu plném vášnivé lásky a posedlosti. Režisér Richard Eyre děj opery zasadil do okupované Francie a celou
inscenaci pojal v duchu film noir.Vstupné: 300,- Kč (předplatné 280,- Kč)
Představení pro školy - mimo předplatné. LIDUŠČINO DIVADLO uvede žertovnou pohádku, kde se děti setkají s A.Dvořákem, poznají ho jako hudebního
skladatele a jeho dílo(opery) ,a také děj té nejznámější z nich. Vstupné: 50,- Kč

11.3. 8:30 / 10:15 / 11:45

LITTLE RED RIDING HOOD / Peter BLACK

Komedie / Německo/ 2015/ 110 min / Cz titulky. Clemens nemá na své děti
čas. Pracuje totiž na velké změně územního plánu města a smlouvy jsou
na spadnutí. Chybí už jen, aby pár nájemců opustilo své byty a výstavba může
začít. Když Rolf přijde o svůj byt, chce se pomstít a rozhodne se stát chůvou
Clemensových dětí. Plán je víc než jasný – sabotáž. Nepočítá ale s tím, že
Clemensovy děti Winnie a Theo jsou připraveny na všechno. Vstupné: 120,-

Podnájem divadla. Divadelní představení pro školy v angličtině.

Horor / Česko/ 2016/ 90 min. Eliška s malou dcerkou se po mnoha letech
vrací do rodné vesnice svého muže, aby se zde pokusila o nový začátek. Kromě
vlídného přijetí sousedů ji tu však čeká i setkání s místní podivínkou, ženou,
která ve své pomatené mysli vleče tíhu vlastního dávného neštěstí. Hrají: Aňa
Geislerová, Karolína Lipowská, Daniela Kolářová, Zdeněk Mucha, Jiří Štrébl,
Marie Ludvíková, Tomáš Bambušek, Halka Třešňáková
Vstupné: 140,-

Galavečer – mimo předplatné. XVI. ročník oblíbené soutěže dívek do 16 let
ze Žatce a okolí
Vstupné: 100,- Kč

6.3. 17:30 / 9.3. 20:00

6.3. 20:00

POLEDNICE

AVE, CAESAR !

Komedie / Drama / Muzikál / USA, 2016. Produkovat hollywoodský film
musí být o nervy, zvlášť když jistá neznámá organizace unese vaši největší
hvězdu a chce za ni výkupné. Jenže Eddie Mannix se za ta léta naučil, že i tu
sebevětší krizi lze vyřešit. Režie: Ethan Coen, Joel Coen. Hrají: George Clooney,
Scarlett Johansson, Channing Tatum, Josh Brolin, Alden Ehrenreich, Ralph
Fiennes, Jonah Hill, Frances McDormand, Tilda Swinton
Vstupné: 120,-

7.3. 17:30

AMY

Dokumentární / Životopisný / Hudební / Velká Británie / 2015/ 128 min
Kým ve skutečnosti byla dívka, která stojí za slavným jménem Amy Winehouse?

11.3. 20:00

12.3. 15:00 DÍVKA ROKU aneb LÉTO, DOVOLENÁ, REKREACE a VOLNÝ ČAS
13.3. 19:00

Eddie Martin Band (GB/CZ/SK)

14.3. 10:00

Z POVÍDEK MALOSTRANSKÝCH

Koncert - mimo předplatné. Eddie Martin je nazýván „velvyslancem britského
blues“. V Británii byl několikrát nominován na bluesového kytaristu, harmonikáře, zpěváka, akustického umělce za album roku (British Blues Award).
Jeho akustický styl se vyvinul z novodobé směsi tradičních bluesových a vybrnkávacích (fingerpickingových) stylů. To vše kombinuje s foukací harmonikou
(rack harmonica) a hraním na perkuse (bassdrum) ve stylu one-man-bandů.
V Žatci se představí v rámci své CZ TOUR 2016 .
Vstupné: 120,- Kč/ 60,- Kč při předložení vstupenek z minulých koncertů
Představení pro SŠ – mimo předplatné . Svět Povídek malostranských jsou
příběhy, kde pomluva či zlomyslný žert může zničit lidský život a naopak, kde
hašteření či letitá nevraživost může skončit překvapivým smírem. Všemi osudy
se line (ne)láska v různých podobách jako červená nit. Vstupné: 60 ,- Kč

www.divadlozatec.cz
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ZMRAZOVAČ – IL CONGELATORE

Činohra – mimo předplatné Komediální operní drama plné napětí a morálních
dilemat v podání kočovného divadla Ad Hoc pod heslem: „Přežijte v časech
kmotrů a možná přijde i HAPPY END“. 
Vstupné: 100,- Kč

ČKO

BŘEZEN2016

1. 3. – 24. 4. 2016

9. 3. 2016

ČAJEM – NEČAJEM

PERU – Sever proti Jihu

Regionální muzeum K. A. Polánka Žatec

Městská knihovna Žatec

9. 3. 2016 od 17 hod

3. – 31. 12. 2016 stálá expozice

Z historie žateckého průmyslu

Jarní bylinkové čaje

Stará papírna, RM K. A. Polánka Žatec

Regionální muzeum K. A. Polánka Žatec

1. 3. – 31. 3. 2016

Velikonoční výstava

Galerie Sladovna

Křížova vila, RM K. A. Polánka Žatec

1. 3. – 31. 3. 2016

9. 3. 2016 od 17 hodin
v hlavní budově muzea

Děti čtou dětem

Galerie Sladovna

Galerie Sladovna

2. 3. – 31. 3. 2016

12. 3. 2016

Král a císař Karel IV.

JÓGA a ČAKRY

RC Sedmikráska Žatec

Městská knihovna Žatec

7. 3. – 12. 3. 2016

12. 3. 2016

Týden otevřených dveří knihovny

Volejbalový ples

Městská knihovna Žatec

VK Sever Žatec

8. 3. – 30. 4. 2016

12. 3. 2016

Výstava „Jak šel čas“ Jan Wagner

- jarní očistné kůry
- podpora zdraví a vitality
- posílení imunity
vstupné 30,- Kč

Dívka roku

Městské divadlo Žatec

5. 3.

s bylinkářkou Hanou Jánskou

11. 3. 2016 od 15 hod

Výstava Kamarád LORM

2. 3. -4. 3.

JARNÍ BYLINKOVÉ ČAJE

10. 3. – 3. 4. 2016

Vize rozvoje historického města Žatce UNESCO

1. 3. -6. 3.

pořádá přednášku

Městské divadlo Žatec

Litoměřický loutkový festival

Jarní pobyt pro děti – Selský dvůr Braňany

Reprezentační ples Mikroregionu Ž – KD Tuchořice

29. 2. – 4. 3. Příměstský tábor – DDM Žatec
9. 3.

Husova 678

Večerní knihovna 18-22 hod – MěK Žatec

Husova 678

Vás zve na přednášku

Vás zve na přednášku

Žatecký historik
Žatecký
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Březen v knihovně

Městská knihovna Žatec připravila na měsíc březen již tradičně bohatou nabídku akcí pro širokou veřejnost pod názvem BŘEZEN MĚSÍC
ČTENÁŘŮ. V týdnu od 7. do 12. 3. se bude konat TÝDEN KNIHOVNY,
v rámci kterého jsou připraveny zejména Dny otevřených dveří centrální
knihovny v pondělí, čtvrtek a pátek od 9:00 do 17:00 hodin, ve středu
od 9:00 do 18:00 hodin, v sobotu od 9:00 do 12:00 hodin a na pobočce
knihovny Jih v pondělí od 8:00 do 11:00 a od 12:00 do 17:00 hodin
a v pátek od 12:00 do 17:00 hodin.
Během Týden knihovny mohou promítání filmu Na stupních vítězů
noví čtenáři získat slevu regis- v sálku knihovny.
Ve dnech 17. a 18. března v době
tračního poplatku ve výši 50%
(neplatí však pro čtenáře již dříve od 9:00 do 17:00 hodin a 19. 3.
registrované) a zapomnětliví čtenáři od 9:00 do 12:00 hodin bude probímohou využít čtenářskou amnestii hat dobročinný Knižní bazar z knih
na veškeré upomínky a vrátit vypůj- darovaných čtenáři v rámci knižníčené knihy bez sankčního poplatku. ho Valentýna. Ve středu 23. 3. se
Ve středu 9. března se koná dopo- od 17:00 hodin koná v sálku knihovledne Autorské čtení a povídání se ny přednáška známé odbornice
spisovatelem Milošem Kratochvílem na moderní gastronomii a zdravou
pro děti a od 16:00 hodin v sálku výživu Jarmily Mandžukové nazvaná
knihovny cestopisná přednáška Biologické hodiny – tajemství zdraPeru – sever proti jihu. Pro dospělé ví. Pro žáky základních a středních
čtenáře bude knihovna 9. 3. v rámci škol jsme přichystali informační
akce Večerní knihovna pro dospělé akce, výstavy a besedy, pro dospělou
otevřena až do 22:00 hodin. V době veřejnost tematické výstavy a výstaod 18:00 do 22:00 hodin můžete vy knih. Bližší informace získáte
navštívit knihovnu, využít slevu již nyní na webu knihovny nebo
i amnestii nebo navštívit tvůrčí dílny osobně na jednotlivých odděleních
a vyrábět pomocí výtvarné techniky nebo telefonicky na č. 415 710 203
decoupage. V 19:00 hodin proběh- (centrální knihovna) a 725 877 782
ne vyhlášení Čtenáře roku 2015 (pobočka Jih). Věříme, že si z naší
a od 20:00 hodin je připraveno široké nabídky vyberete J. (mkž)

17. 3. 2016 od 17 hodin
Vstupné: základní 30,- Kč, snížené 20,- Kč

17. 3. 2016 od 17 hodin
Vstupné: základní 30,- Kč, snížené 20,- Kč

5. 2. 2016

31. 3. 2016

11. 3. 2016

Vize rozvoje historického
města Žatce

Výstava, workshopy a setkání pro občany města Žatce za
účelem rozvoje našeho města v souvislosti s kandidaturou
Unesco.

Děti čtou dětem

15  16:30 hod Tradiční čtení žáků ZUŠ Žatec pro všechny návštěvníky.

18. 3. 2016
17 hod
105 min

23. 3. 2016
14 hod

26. 3. 2016
13:30 hod

16:30 hod

Film  Zázračné dítě internetu

Příběh Aarona Swartze

Duševně fit do 100 let

Přednáška pro spolek, pořádá Senior Žatec

Velikonoční tvořivé odpoledne
Pleteme pomlázku, malujeme a kreslíme Velikonoce.
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Žákům chyběli brankáři

Plavci bodují i v silné konkurenci
Na plavecké závody do Litoměřic se 6.2. sjela velká konkurence 200 plavců z 23 oddílů z celé ČR.
Závody byly vypsané pro mladší žactvo, kde má
žatecký oddíl silné zastoupení především v Marii
Hnízdilové, Lence Bešíkové a Kristiánu Balonovi.
Všichni jsou totiž úřadující Mistři ČR respektive
Poháru ČR.
Nejvíce se dařilo Ba- dilová pokazila úvodní
lonovi, který ve všech závod na 100Z, kdy byla
startech získal medaile. diskvalifikovaná za předZlaté na 100P, 50P a také časný start, ačkoliv by
na 50VZ. Stříbro přidal vyhrála. Vynahradila si
na 50M, 100M a 50Z. to tedy na poloviční traDařilo se také Bešíkové, ti na 50Z, kde získala
která vyhrála ve znako- zlatou medaili.
vých tratích na 50 a 100m
Z dalších nadějných
a také na trati 50VZ. plavců se na závodech
Druhé místo získala představili Jakub Kroulík,
na 50M a 100VZ. Hníz- který získal vynikající

3.místo na 100Z v novém osobním rekordu, Lucie Límová – 7.
na 50Z, Simona Vavriková – 7. na 50P, Jan
Procházka, Simona Halvátová, Michal a Matěj
Provazník shodně atakovali první desítku plavců.
Ukazuje se, že navzdory našim úspěchů je
konkurence velmi silná
a budeme muset stále
lépe trénovat, abychom
navázali na takové úspěchy, kterých dosáhl např.
Tomáš Plevko, David
Urban a sourozenci Svěcení.	
(jk)

Zimní fotbalový turnaj Slavoje Žatec na umělé
trávě za řekou pokračoval v neděli dalšími zápasy.
Souběžně probíhá příprava A týmu, který v zimní
přípravě dosud nenašel přemožitele.
Mužstvo posílili jen dva základní sestavy dali příodchovanci, Jan Klasna, ležitost dalším hráčům,
který hostoval ve Vroutku kteří za velmi silného
a Ondřej Smékal hrál větru vybojovali v jinak
v Tuchořicích. Zatím není vyrovnaném utkání daljisté místo druhého bran- ší vítězství v přípravě.
káře. Tým vstoupí do hry Zimní pohár:
o mistrovské body druhý n Žatec B - Žíželice 5:4
březnový víkend.
(3:1)
n Slavoj Žatec kom. Branky: Kropáč 2, VoErvěnice 3:1 (1:1)
tava 2, Svoboda.
Domácí trenéři bez
Sestava: Suško - Kulpěti omluvených hráčů havý, Koucký, Novotný,

Vořechovský - Šmejc,
Svoboda P., Provazník,
Tatár - Kropáč, Votava střídali: Šimeček, Bizík,
Schmied, Šole a Krahe.
n Žatec junior - Měcholupy 7:0 (3:0)
B r a n k y : K l i n e c F.
2, Vávra 2, Kulhavý 2
a Koucký.
Sestava: Baloun - Kulhavý, Vávra, Šimeček,
Kozlík, - Bizík, Uhlík,
Provazník, Krahe - Klinec, Bareš - střídali:
Svoboda P., Koucký, Sivák, Škop.

Fotbalová příprava pomalu vrcholí

Kuželkáři na horách bez šance, béčko válí dál
Žatecký A tým Lokomotivy odjížděl do Vejprt
k duelu s aktuálně vedoucím celkem KP a moc
šancí si nedával. S jediným výkonem přes 400 se
to ani nedalo.
Čaboun po první půlce asi rozhodlo. Výhrou o 21
vedl, druhá dráha mu navýšili své vedení na 3:0.
ale nevyšla a tak odešel Šance na nějaký zvrat
poražen o 12, což byla to padla, když Hofmann
jeho teprve druhá prohra dorážku totálně pokazil,
v soutěži. Také Uhlíková, prohrál o 82. Od kanára
byť zde hrála poprvé, také zachránil hosty Goldšmíd,
po první padesátce vedla, když otočil průběh a vyavšak nakonec prohrá- hrál o 8. Žatecký kapitán
la o 23. Vacínek tu hrál Jarolím úvodní padesátku
rovněž poprvé, držel se, vyhrál, ale domácí jedničdomácí museli střídat a to ka otočila a prohrál o 19.

n Vejprty - Žatec A 7:1
(2413: 2264)
Čaboun 388, Uhlíková
380, Vacínek 348, Hofmann 338, Goldšmíd
393, Jarolím 417.
n Žatec B - Spořice C
6:0 (1656 :1452)
Rezerva pokračuje
v MOP ve výborných výkonech a nadělil hostům
superkanáram, nezískali
ani jeden pomocný bod.
Ptáček ml. 397, Chotová 400, Ptáčková 413,
Ptáček st. 446. 
(jj)

Žatečtí florbalisté hráli
14. února na turnaji Ústecké ligy mladších žáků
v Kadani, kde je čekal velmi nelehký úkol navázat
na velmi pěkné výsledky
z předešlého turnaje. Protože oba brankáři včetně
několik opor nemohli nastoupit z důvodu nemoci
a účasti na lyžařském
kurzu, za zkušené brankáře zaskakovali samotní
hráči.
n Jazzmani Žatec DDM Teplice 2:3 (1:1,1:2)
Branky: Volráb, Kuvík

n Žatec - Kati Kadaň
6:0 (1:0,5:0). Branky: 3
Volráb, 2 Říha, Kuvík
n Žatec - Florbal Chomutov 3:3 (1:1,2:2)
Branky: Volráb, Hotěk,
Hanzlík
n Žatec - DDM Děčín 4
Blue 2:6 (0:3,2:3)
Branky: Volráb, Říha
Sestava: Dyrynk, Hazlík (1+0), Volráb(6+1),
Říha (3+1), Kuvík (2+6),
Zvoníčková (0+1),
Hotěk(1+1), Enders,
Karas (0+1), Vápeník.
Trenér: Martin Ligda.

Zcela rozdílné výsledky

Florbalisté FbC Jazzmani Žatec hráli v neděli
14. února v České Lípě utkání se soupeři z Turnova a z Lovosic. Turnaj byl poznamenaný hodně
omluvenkami.
n Žatec - TJ Turnov B dvě sezony proti druhému týmu tabulky. Po zra12:4 (3:0, 6:0, 3:4)
Poslední třetina se už nění J. Kučery v druhé
jen dohrávala, Jazzma- třetině zůstali na střídaní
ni se podvědomě šetřili pouze dva hráči.
na druhý zápas. V zápase
Sestava a branky: Zbose pěkně uvedl Aleš Lin- řil – J. Kučera, M. Smiška, který dal 7 branek.
tík 2+0, A. Linka 1+1, L.
n Žatec – ASK Lovosice Falbr 0+2, Bejček 1+0, V.
4:13 (0:5, 1:3, 3:5)
Cajtler, I. Dumišinec 1+0,
Jazzmani odehráli nej- B. Mojžiš 0+1. Trenér:
horší zápas za poslední O. Živčák.

Nejúspěšnější sportovci
okresu Louny 2015:

Jednotlivci dospělí:
1. - Ondřej Vít (nohejbal)
2. - Kristýna Zahradníčková (aerobik a fitness)
3. - Martina Mikulášková (cyklokros)
4. - Lucie Hochmann (dráhová cyklistika)
5. - Vladimír Slanina (sjezd na div. vodě)
Mládež jednotlivci:
1. - Lucie Svěcená (plavání)
2. - Adéla Citová (fitness a aerobik)
3. - Kristián Balon (plavání)
4. - Jan Pospíšil (atletika)
5. - Antonín Svěcený (plavání)
6. - Jitka Hornofová (plavání)
7. - Lucie Nesnídalová (slalom na div. vodě)
8. - Karel Hasil (fotbal)
9. - Lenka Bešíková (plavání)
10. - Marie Hnízdilová (plavání)
Kolektiv dospělých:
1. TJ Šroubárna Žatec (národní házená)
Kolektiv mládeže:
1. - Juniorský fitness klub Louny (aerobik a fitness)
2. - Jazzmani Žatec (plavání)
3. - Veslařský klub Ohře Louny (veslování)
Trenér mládeže:
1. Jitka Hofmannová (aerobik a fitness)
Masters:
1. Václav Mareš (silový trojboj)
Cena Josefa Masopusta: Jindřich Zedník
Hvězda čtenářů Deníku (vybírali jen čtenáři
Deníku): 1. Kristián Balon (plavání)
Podrobnosti najdete na 3. straně
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