zpravodaj

žatecký

| číslo 4 | 9. března 2017 |

městského úřadu | www.mesto-zatec.cz

V čísle:

2

Zápis
do základních
a mateřských škol

3-4

Výběrová
řízení pro
město Žatec

6-7

Březnová
nabídka
na kulturu                                     

8

Úspěšní
sportovci
v okresní anketě

Masopustní průvod přivedl v sobotu na žatecké náměstí Svobody principál, aby se svolením starostky města Zdeňky Hamousové s převzetím klíče mohl zahájit masopustní veselí.
Pořádající Turistcké infocentrum města Žatce připravilo plno zábavy nejen pro děti, skvěle
se bavili i dospělí návštěvníci.
Foto Tomáš Trégl

Žatec chystá milionové investice do základních škol
Téměř 18 milionů korun se chystá vložit do modernizace tří
základních škol město Žatec. Děti díky tomu budou mít několik
nových učeben, které poslouží například k výuce cizích jazyků
nebo počítačových dovedností. Devadesát procent investovaných
peněz by ale měl Žatec dostat zpátky, protože projekty mají mít
podporu z Integrovaného regionálního operačního programu
a město na ně získá dotace. Deset procent investice pokryje
povinná spoluúčast města.
Plány na úpravy základních
Základní škola na náměstí 28.
škol na náměstí 28. října, v Ko- října připravila projekt za 6,7 mimenského aleji a v ulici Petra lionu korun. Jde o modernizaci
Bezruče se budou připravovat dvou učeben s kapacitou 24 a 16
letos. V letošním roce proběh- žáků, které budou sloužit pro
nou i potřebná výběrová řízení. výuku na počítačích, cizích jazy„S realizací projektů se počítá ků i dalších předmětů. Poslouží
v roce 2018 a pokud vše půjde ke kvalitnější výuce školáků,
podle harmonogramu, peníze ale také k dalšímu rozvoji pez dotací bychom měli obdržet dagogů. Součástí projektu bude
v roce 2019,“ uvedla starostka také úprava podlah, osvětlení či
Žatce Zdeňka Hamousová.
rozvodů elektřiny, nakoupí se
Aby město mohlo dotaci zís- nový nábytek pro děti i výpokat, musí nejprve investice četní technika. Připravená je už
předfinancovat z vlastního roz- také studie na úpravu zahrady
počtu. Jde o běžnou praxi při v areálu školy, což rovněž zajistí
udělování evropských dotací. dotační peníze.
Zastupitelstvo města Žatce už
Základní škola v ulici Petra
podání žádostí o dotace schválilo Bezruče potřebuje 3 miliony
a souhlasilo také s uvolněním korun na rekonstrukci zastaralé
peněz na investice, které jsou učebny výpočetní techniky, nově
pro vzdělávání žateckých dětí vznikne víceúčelová učebna pro
důležité.
výuku cizích jazyků i informa-

tiky. Upravovat se bude i zeleň
v okolí školy.
Základní škola v Komenského
aleji naplánovala za 8,1 milionu
korun modernizaci školních
prostor. Je zaměřená na technické obory. Počítá se s učebnou cizích jazyků pro 16 žáků,
přírodovědnou učebnou pro
30 žáků, cvičnou kuchyní, kde
budou stoly a sporáky pro 15
dětí nebo rekonstruovanými
dílnami s multifunkčními stoly
pro 16 žáků. „Dílny by mohly
v budoucnu využívat jak ostatní
základní školy, tak třeba nedaleká zemědělská škola, která také
zajišťuje vzdělávání v některých
technických oborech,“ vysvětlila
starostka Zdeňka Hamousová.
Upravovat by se i tady měla zeleň,
a to prostor za budovou školy.
Povinnou součástí všech projektů je zajištění bezbariérového
přístupu do školy, pokud v ní
ještě není. Ve školách tak budou schodolezy, které umožní
pohodlný přístup do všech pater
i dětem, které mají například potíže s chůzí, nebo bezbariérová
sociální zařízení.
(šl)
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Ředitelství základních škol ve spolupráci s Městským úřadem Žatec vyhlašují

ZÁPIS

do prvního ročníku základní školy pro školní rok

2017 – 2018

který se uskuteční ve dnech

ZÁPIS

K PŘEDŠKOLNÍMU
VZDĚLÁVÁNÍ pro školní rok

2017 – 2018

STŘEDA 5. dubna 2017 od 13:00 do 17:00 hod.
ČTVRTEK 6. dubna 2017 od 13:00 do 17:00 hod.

který se uskuteční ve dnech

Zápis je povinný pro děti narozené do 31. 8. 2011 včetně,
v těchto školních obvodech:

STŘEDA 3. května 2017
od 8:00 do 13:00 hodin

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, 1476, 1449, 1790, 2058, 2152-4, 2316,
2277-82, Čeradická, Černobýla – č. p. 2253-9, Dukelská, Elišky Krásnohorské,
Fügnerova, Holečkova, Husova – č. p. 2249-52, 2643-8, J. K. Tyla, Jakubská,
Jaroslava Vrchlického, Jiřího Wolkera, K Perči, kapitána Jaroše, Karla Hynka
Máchy, Karla Škréty, Klášterní, Komenského alej, Kovářská, Lidická, Lva Tolstého, Masarykova, Na Výsluní, nám. Prokopa Malého, nám. Prokopa Velkého,
náměstí Kruhové, Nezvalova, Otakara Ševčíka, Otokara Březiny, 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 ve školském obvodu
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, Bílý vrch, Boženy Němcové, Boženy Vikové
Kunětické, 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, Sládkova, Smetanovo
náměstí, Svatováclavská, Třebízského, třída Rooseveltova, 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 ve školském obvodu II., Černobýla
– mimo č. p. uvedená ve školském obvodu II., Dr. Václava Kůrky, Družstevní,
Hrušková alej, Husova – mimo č. p. uvedená ve školském obvodu II., Jabloňová, Javorová, Jižní, K Bezděkovu, Ladislava Škvrny, Lípová, Malínská,
Mládežnická, Na Macerce, Pekárenská, Písečná, Robova, 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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Ředitelství mateřských škol v dohodě se
zřizovatelem Městem Žatec vyhlašují

ČTVRTEK 4. května 2017
od 8:00 do 13:00 hodin
Předškolní vzdělávání je povinné pro
děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012
včetně.
Město Žatec stanovilo jeden školský obvod
pro všechny mateřské školy na celém
území města:
l Mateřská škola speciální, Žatec, Studentská
1416, okres Louny;
l Mateřská škola Žatec, Studentská 1230, okres
Louny;
l Mateřská škola Žatec, Fügnerova 2051, okres
Louny;
l Mateřská škola Žatec, U Jezu 2903, okres
Louny;
l Mateřská škola Žatec, Otakara Březiny 2769,
okres Louny;
l Mateřská škola Žatec, Bratří Čapků 2775,
okres Louny;
l Základní škola a Mateřská škola, Žatec,
Dvořákova 24, okres Louny.
RODIČE NEBO ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI,
KTEŘÍ ZAPISUJÍ DÍTĚ DO MATEŘSKÉ
ŠKOLY, PŘEDLOŽÍ OBČANSKÝ
PRŮKAZ NEBO JINÝ PRŮKAZ
TOTOŽNOSTI A RODNÝ LIST DÍTĚTE!
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).

Město Žatec, zastoupené starostkou města
Mgr. Zdeňkou Hamousovou

vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení pracovního místa:

Strážník Městské
policie Žatec

Bližší informace na úřední desce
a na webových stránkách Městské policie
Žatec (www.mpzatec.cz) a webových stránkách
města Žatec (www.mesto-zatec.cz), popř.
u ředitele městské policie
(tel. č. 415 736 600, 415 736 602,
e-mail:mpzatec@mesto-zatec.cz).

OZNÁMENÍ
o vyhlášení výběrového řízení
Rada města Žatce, vyhlašuje výběrové řízení

na pracovní místo ředitel/ředitelka
PO Kamarád - LORM
Předpokládaný nástup: 1. 5. 2017
Platové zařazení: (dle zákona č. 262/2006 Sb., ve znění NV č. 564/2006 Sb. v platném znění):
platová třída 12
Předpoklady pro vznik pracovního poměru/jmenování ředitele/ředitelky PO Kamarád LORM:
l
státní občanství České republiky, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt na území ČR;
l
minimální věk 18 let;
l
způsobilost k právním úkonům;
l
morální a trestná bezúhonnost;
l
znalost jednacího jazyka – češtiny (u cizích státních příslušníků s trvalým pobytem v ČR);
l
negativní lustrační osvědčení podle § 8 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé
další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České
a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Požadované minimální vzdělání:
l
VŠ vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu (sociální zaměření
výhodou).
Další požadavky:
l
řídící a organizační schopnosti, orientace v činnosti a řízení příspěvkové organizace;
l
praxe v sociální oblasti, ve veřejné správě nebo při poskytování sociálních služeb – výhodou;
l
znalost zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, včetně
prováděcích vyhlášek a dalších příslušných zákonů potřebných k dané profesi;
l
znalost problematiky poskytování sociálních služeb;
l
základní znalost fungování, hospodaření a kontroly veřejné správy;
l
základní znalost pracovně-právních předpisů;
l
seznámení s provozem PO Kamarád – LORM - výhodou;
l
komunikační schopnosti a flexibilita;
l
znalost práce na PC;
l
řidičský průkaz skupiny B.
Uchazeč/uchazečka podává písemnou přihlášku k výběrovému řízení, kterou se rozumí
samostatný doklad, jehož náležitosti jsou:
Název pracovní pozice; jméno, příjmení, titul; datum a místo narození; státní příslušnost; místo
trvalé pobytu (a dále případně kontaktní adresa); číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu
o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana; číslo řidičského průkazu; kontaktní spojení –
telefon, mobil, e-mail; datum a podpis.
K přihlášce budou připojeny tyto doklady:
l
strukturovaný profesní životopis, který bude obsahovat údaje o dosavadních zaměstnáních
a o odborných znalostech a dovednostech;
l
motivační dopis;
l
návrh koncepce na optimalizaci a udržitelný rozvoj PO Kamarád – LORM v rozsahu min.
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l
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál nebo ověřená kopie);
l
ověřenou fotokopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
l
ověřené negativní osvědčení podle § 8, zákona č. 451/1991 Sb., nebo žádost o vydání tohoto
osvědčení.
Písemné přihlášky včetně příloh doručí uchazeč na adresu:
Město Žatec, Městský úřad Žatec
Útvar tajemníka úřadu - k rukám personalisty
nám. Svobody 1, 438 24 Žatec
nebo osobně prostřednictvím podatelny Městského úřadu Žatec k rukám personalisty nejpozději
do 20. 3. 2017 do 10.00 hod. Přihlášky doručené po tomto datu budou vyřazeny.
Obálku označte heslem „Výběrové řízení – ředitel/ka Kamarád – LORM“.
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 8. 2. 2017

Kdy vyjde Žatecký
zpravodaj
Další číslo ŽZ (č. 5/2017)
vyjde ve čtvrtek 23. března.
Uzávěrka je jako vždy týden
před uvedeným termínem.

Zastupitelstvo
města

Nejbližší zasedání zastupitelstva se uskuteční 27. března
2017 od 18 hodin ve velkém
zasedacím sále v patře radnice.
Další jednání je pak plánováno
na 22. května.

Mimořádný
úřední den

Nejbližší mimořádný úřední den – sobota - proběhne
na Městském úřadu v Žatci
8. dubna.
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.
Další termín pro mimořádnou
úřední sobotu je stanoven na
6. května.

Změna
jízdního řádu
MHD Žatec

Město Žatec oznamuje
změnu jízdního řádu Městské autobusové dopravy
Žatec, linky č. 1, která spočívá ve snížení počtu spojů,
zajíždějících k obchodnímu
centru STOP-SHOP. Ke
změně došlo na základě
požadavku obchodního centra od února 2017. Další
změna jízdního řádu platí
od 5. řezna 2017.
(vk)
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Město Žatec,
Městský úřad Žatec, zastoupené starostkou,
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení
pracovního místa na dobu neurčitou:

vedoucí úřadu – tajemník/tajemnice
Místo výkonu práce: Městský úřad Žatec
Platové zařazení (dle zákona č. 262/2006 Sb., ve znění NV č. 564/2006 Sb. v platném znění): platová třída 13
Popis činnosti pracovního místa:
Působnost tajemníka upravuje zákon o obcích. Je odpovědný za plnění úkolů MěÚ v samostatné působnosti
i přenesené působnosti starostovi. Tajemník MěÚ je přímým nadřízeným vedoucích odborů a dále je nadřízeným
všem zaměstnancům MěÚ. Plní funkci statutárního orgánu zaměstnavatele vůči zaměstnancům zařazeným
do úřadu podle zvláštních právních předpisů.
Předpoklady pro vznik pracovního poměru/jmenování
vedoucího úřadu:
● 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);
Nejméně tříletá praxe:
a) jako vedoucí zaměstnanec, nebo
b) při výkonu správních činností v pracovním poměru
k územnímu samosprávnému celku nebo při výkonu
státní správy v pracovním nebo služebním poměru
ke státu,
c) ve funkci člena zastupitelstva územního samosprávného
celku dlouhodobě uvolněného pro výkon této funkce.
Délka praxe musí být splněna v průběhu 8 let bezprostředně předcházejících jmenování do funkce.
Ostatní předpoklady:
● VŠ vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním
programu (výhodou obor právnického směru nebo obor
veřejné správy),
● 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; zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím; zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů; zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů.
● výhodou vzdělání a praxe v oboru veřejné správy;
● výhodou znalost fungování, hospodaření a kontroly
veřejné správy,
● manažerské a organizační schopnosti; praxe v řídící
funkci výhodou,
● komunikační schopnosti; flexibilita; samostatnost,
● znalost pracovně-právních předpisů,
● výhodou znalost AJ, NJ,
● řidičský průkaz skupiny B,
● předpokládaný nástup 3. 4. 2017.
4

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, datum
a podpis.
K přihlášce budou připojeny tyto doklady:
● návrh koncepce řízení MěÚ v rozsahu min. 3 strany
A4,
● strukturovaný životopis,
● ověřený doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání,
● výpis z evidence Rejstříku trestů FO ne starší než 3
měsíce,
● čestné prohlášení o splnění tříleté praxe (v souladu
s § 5 odst. 1 a 2, zákona č. 312/2002 Sb. v platném
znění),
● ověřené negativní osvědčení podle § 8, zákona
č. 451/1991 Sb., nebo žádost o vydání tohoto osvědčení.
Písemné přihlášky včetně příloh doručí uchazeč
na adresu:
Městský úřad Žatec, Útvar tajemníka úřadu - k rukám
personalistky, nám. Svobody 1, 438 24 Žatec, nebo
osobně prostřednictvím podatelny Městského úřadu
Žatec k rukám personalistky nejpozději do 13. 3. 2017,
do 8:00 hod. Přihlášky doručené po tomto datu budou
vyřazeny. Obálku označte heslem „výběrové řízení –
tajemník“.
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 25. 1. 2017

Inzerce
n Dovolujeme si Vás pozvat
do naší nově otevřené restaurace U Hada v Žatci. Nabízíme
polední a večerní menu. Přijďte
vyzkoušet kvalitní gastronomii
a posedět u sklenky dobrého
vína v moderním nekuřáckém
prostředí. Polední menu nabízíme ve všední dny od 11:30.
Hotel U Hada, náměstí Svobody
155, Žatec.
n KOUPÍM motocykl Simson, Babetu, Jawa Pionýr, Mustang a jiné typy, bez dokladů,
nepojízdné či na náhr.díly. Cena
1000 - 4000 Kč. T. 736 741 967
n Pracovní oděvy. Upozorňujeme naše zákazníky že ode dne
1.3.2017 byla znovu otevřena
prodejna v Poděbradově ulici.
n Prodej Slepiček. Drůbež
Červený hrádek opět prodává
slepičky snáškových plemen Tetra a Dominant ve všech barvách.
Novinkou roku jsou slepičky
typu Arakauna – snášejí zelená
vejce, Ty je nutno objednat! Stáří
slepiček – 18 – 20 týdnů – cena
180 Kč/ks. Prodeje se uskuteční v Žatci u Západního nádraží
17.3. – v 14:30 hod., 30. 3. –
v 15:40 hod. Bližší informace
tel: 601 270 576, 728 605 840
n Pronajmu byt, Žatec Podměstí, 2+1, volný od 1. 4. 2017.
Tel: 724 257 818.
n ČIŠTĚNÍ ODĚVŮ
Krejčovství a opravy oděvů,
výroba oděvů a oděvních
doplňků. Otvírací doba Po-pá
9-12 a 13-16 h.
Hájkova ul. 890 (u 3. ZŠ).
Tel.: 607 240 174

Poděkování
n Děkuji všem přátelům
a známým, kteří doprovodili
mého manžela pana Vratislava
Trepeše 1. března 2017 na poslední dlouhé a neznámé cestě.
Anna Trepešová,
manželka s rodinou

Rozloučení
Zesnulí od 16. 2. - 1. 3. 2017
Tomáš Grunt
63
Emilie Karásková
70
Josef Skala
80
Jaroslav Honomichl
79
Vratislav Trepeš
82
Karel Kraft
69
Petr Zich
71
Bořivoj Novák
70
Hana Jurečková
63
Bruno Leicht
77
Ladislava Hoffmanová
87
Jiří Krátký
55
Čeněk Šlápek
87

Bezplatná právní pomoc seniorům

Je vám více než 50 let?
Uzavřeli jste nevýhodnou smlouvu a nevíte, jak se jí zbavit?
Trápí vás vaše dluhy nebo exekuce?
Bojíte se, že vám kvůli dluhům vašich blízkých exekutor
vybílí byt nebo účet?
Nemáte prostředky na komerční právní pomoc?
Nabízíme právní poradenství vedené advokátem, který jednorázově navštíví Žatec, s tzv. mobilní poradnou dne 12.4.2017.
S jednoduššími dotazy se obracejte na on-line poradnu na www.
iure.org. Ve složitějších případech kontaktujte tel. 776 703 170
a objednejte se do „mobilní poradny“.
Mobilní poradnu naleznete dne 12. 4. 2017 na Městském úřadě
v Žatci, odbor sociálních věcí, Obránců míru 295, 1. patro, č. dveří
104. Podrobnější informace může poskytnout Ing. Lucie Kořánová,
tel. 415 736 409.

Co nabízí spolek a klub Budík

Spolek Budík podpořilo Město Žatec v roce 2016 nejen v rámci
Komunitního plánu. Funguje od loňského roku a jeho záměrem
je přispívat k probouzení a zpestřování života ve městě.
Jeho činnost se aktuálně ode- zemí (prostorové, technické,
hrává ve dvou rovinách: jednak personální, administrativní
je to realizace kroužků progra- a propagační) pro realizaci
mování v Baltíku pro školáky vašich nápadů a vizí, jak život
a souvisejících příměstských v Žatci zpestřit sobě i svým
táborů, dále provoz čajového, spoluobčanům. Bez váhání nás
kulturního a vzdělávacího klubu se svými nápady oslovte, rádi
Budík. Klub najdete na Hošťál- s realizací pomůžeme. A pokud
kově náměstí, mezi restaurací zatím nápad nemáte, zastavte
Zlatý Beránek a kostelem. V klu- se na posezení či na některé
bu nejen organizujeme vlastní z našich veřejných akcí, jako jsou
akce kulturního, vzdělávacího koncerty, besedy, workshopy,
či společenského charakteru, „bleší trhy“ a řada dalších, které
ale především nabízíme zá- na tento rok připravujeme.(lk)

Přednáška o škodlivosti drog

Přednáška, která se zabývala problematikou návykových látek,
proběhla 27. 2. na ZŠ Měcholupy.
Obsahovala spoustu prak- Přednášející Martin Motl, DiS
tických informací týkajících se velice emotivně vyprávěl příběhy
negativního účinku drog. Byla ze života, které byly plné reálzaměřena zejména na příklady ných zážitků. Žáci se dozvěděli
ze života, jaké mají drogy krát- mnoho zajímavých informací,
kodobý a dlouhodobý účinek především o nebezpečí, které
(hg)
na zdraví a psychiku člověka. drogy přinášejí.

Příměstské tábory o prázdninách

Letní prázdniny začínají sice až za pár měsíců, ale mnoho rodičů
již nyní řeší otázku, jaký program svým dětem na toto období
připraví. Inspirací by mohly být příměstské tábory, které bude
v Žatci téměř po celou dobu letních prázdnin pořádat Vzdělávací
centrum Podkrušnohoří v rámci projektu Spokojenost rodičů
v práci i v rodině.
„Nepobytové příměstské tábo- provoz je plánován od 7:00
ry jsou určené pro děti 1. stup- do 18:00 hodin. Náplní budou
ně základní školy a jsou zcela běžné táborové aktivity, jako
ZDARMA. Rodiče pro své dítě jsou sportovní činnosti, hry,
zajistí celodenní stravu a bu- soutěže, tvořivé aktivity a přídou hradit jen jízdné a vstupné padné výlety do blízkého okolí
na případné další aktivity,“ města.
Přihlášku najdete na stránpřiblížila nám fungování táborů
Mgr. Ing. Blanka Hodanové ze kách www.vcp-zatec.cz. Pro
Vzdělávacího centra Podkruš- případné bližší informace volejte
na číslo 723 517 906.
nohoří.
Projekt je financován z proKonat se bude celkem 8 týdenních turnusů (vždy od pondělí středků ESF prostřednictvím
do pátku), přičemž se dítě může Operačního programu Zaměstzúčastnit i více turnusů. Denní nanost a státního rozpočtu ČR.

Setkání
v knihovně

Středa 15. března, 17:00
hod. - Městská knihovna
Žatec - cestopisná přednáška
- Pavel Dobrovský, novinář,
cestovatel a fotograf - Indie:
V srdci Himaláje.

Kam nás vedou
značky

Středa 29. března - 17:00
hod. - Městská knihovna Žatec - přednáška - RNDr. Jan
Křivanec, vedoucí značkař
Klubu českých turistů - Pěšky za neobvyklostmi severozápadních Čech.

Velikonoční
akce muzea

Regionální muzeum K. A.
Polánka v Žatci Vás srdečně
zve do své pobočky v Křížově vile na velikonoční výstavy Kropenatá slepičko, jaké
mi dáš vajíčko? Zahájena
byla minulý týden.
Sbírka kraslic Regionálního
muzea v Žatci se opět rozrostla o další zajímavé kousky
tentokrát z dílny manželů
Veroniky a Zdeňka Šilháčkových z Jílového u Prahy. K vidění budou etnograficky čisté
techniky zdobení - např. voskový reliéf, vosková batika,
vyškrabávání, jezerní sítina,
slámové či leptané zelovou
vodou, ale i techniky originální - madeirované kraslice,
zdobené korálky, malované
či vyšívané rybími šupinami
a mnohé další. Výstava potrvá
do 23. dubna 2017.
Do sbírky muzea, která
v současné době čítá na 800
kusů, přispívají malérečky z celé České republiky.
Pokud chcete i Vy přispět
svými nápaditě zdobenými
kraslicemi do muzejní sbírky,
doneste je na adresu Regionálního muzea, Husova 678
v Žatci.
Součástí výstavy budou
v Křížově vile ukázky zdobení
kraslic a pletení pomlázek
od 5. – 8. dubna 2017 a dále
velikonoční jarmark ve Staré
papírně 12. – 14. dubna.
Za kolektiv pracovníků muzea se na vás těší Jitka Krouzová (vedoucí výstav.-propag.
oddělení)
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Digitální kino Žatec
9.3. 17:30

BÁBA Z LEDU

Drama / Komedie / Romantický /Česko / Slovensko / Francie/ 2017 /
Po setkání s otužilcem Broňou (Pavel Nový) začíná ovdovělá Hana (Zuzana
Kronerová) pozvolna měnit svůj stereotypní život, který se doposud točil
výhradně kolem jejích synů (Marek Daniel, Václav Neužil), snach (Petra
Špalková, Tatiana Vilhelmová) a vnoučat. Zatímco šedesátnice Hana prožívá love story, tradiční víkendové obědy v rodinné vile ztrácejí na idyličnosti
a postupně vyplouvá na povrch, že každý z hrdinů má nějaké tajemství. Haniným nečekaným spojencem se stává vnuk Ivánek, který si zamiloval nejen
svérázného Broňu, ale i jeho slepici Adélu a otužileckou komunitu na břehu
Vltavy. Příběh rozkrývající nelehké vztahy mezi třemi generacemi přináší
naději, že život lze vzít do vlastních rukou v jakémkoli věku. Vstupné: 120,-

9.3. 20:00 / 12.3. 17:30 / 17.3. 20:00 / 19.3. 17:30

MASARYK

Životopisný / Drama / Historický / Česko / Slovensko/ 2017/ 106 min
Prožil život bohéma, miloval ženy, hudbu, velká gesta. V jeho srdci bojovala
nespoutanost extravagantního umělce s povinností a morálkou úředníka,
diplomata. Velkou část života procestoval, ale nikdy nezapomněl na zemi, z níž
pocházel, na republiku, kterou založil jeho otec Tomáš Garrigue. Smrt Jana
Masaryka je dodnes zahalena tajemstvím. Mnohá tajemství se však skrývají
i v jeho životě! Dramatický příběh, věnovaný osudům velvyslance a pozdějšího československého ministra zahraničí, Jana Masaryka, se vrací do doby
těsně před druhou světovou válkou. Ve třicátých letech vrcholí Masarykova
diplomatická kariéra, kterou tráví převážně ve Velké Británii, kde se snaží
dostat světové mocnosti na stranu Československa. Muž, oceňovaný jako
brilantní řečník, zábavný společník a milovník života, má však i svou temnou
stránku. Masaryk hledá únik před svým jménem, před odpovědností i před
sebou samým v hýřivém životě, alkoholu a drogách, ale také v neustálém
sebetrýznění. Tehdejší velvyslanec v Londýně se najednou ztrácí z veřejného
života. Přerušuje kontakt s politickými kolegy i s přáteli. Na několik měsíců
mizí, kamsi do Ameriky... Na pozadí historických událostí se odehrává napínavý životní příběh okouzlujícího, ale nevyrovnaného, sebedestruktivního
muže a jeho marného boje o budoucnost vlastní země.
Režie: Julius Ševčík. Hrají: Karel Roden, Paul Nicholas, Dermot Crowley, Arly
Jover, Gina Bramhill, Hanns Zischler, Eva Herzigová, Joan Blackham, Milton
Welsh, Tim Preece, Martin Hoffmann.
Vstupné: 130,-

10.3. 20:00 / 12.3. 20:00 / 15.3. 17:30 / 22.3. 17:30 KONG: OSTROV LEBEK 3D

Akční / Dobrodružný / Fantasy / Sci-Fi / USA / 2017/ 118 min / Cz titulky
Tým badatelů se vydává na výpravu do hlubin neprobádaného, stejně krásného
jako zrádného, ostrova kdesi v Pacifiku, aniž by měli sebemenší tušení, že
vstupují na území mytického Konga.
Vstupné: 130,-

14.3. 20:00

LA LA LAND

Drama / Komedie / Muzikál / Romantický / USA/ 127 min / CZ TITULKY
Moderní pojetí klasického hollywoodského milostného románu umocněné
skvělými písničkami doprovázenými velkolepými tanečními čísly líčí vášnivý
milostný vztah od něžného vzrušení rozvíjející se lásky až po trpké zklamání
z velkých ambicí. Hrají: Ryan Gosling, Emma Stone, J.K. Simmons, Finn
Wittrock, John Legend, Rosemarie DeWitt, Jason Fuchs, Sonoja Mizuno,
Jessica Rothe, Candice Coke, Hemky Madera.
Vstupné: 110,-

15.3. 20:00

TONI ERDMAN – FILM S PŘÍVLASTKEM

16.3. 15:00

ZPÍVEJ 3D

Drama / Komedie / Německo / Rakousko / Rumunsko/ 162 min / CZ Titulky
Život zestárlého učitele Winfrieda Conradiho uplývá v naprosté rutině, kterou
mohutný muž jen občas naruší svou pubertální vášní – drobným žertovným
převlekem. Poté, co mu zemře jediný věrný druh, slepý pes, se Winfried
rozhodne investovat veškerou pozornost do své odcizené dcery Ines, která
dělá kariéru v nadnárodní firmě a nemá na nic a na nikoho čas. Po naprostém
fiasku první návštěvy v Bukurešti mění Winfried strategii – čeho nemůže
dosáhnout jako neúspěšný otec, toho může docílit jeho neforemné alter-ego.
A tak se rodí životní kouč–německý ambasador Toni Erdmann, tragikomická
figura s absurdní parukou a umělými zuby, která se workoholičce Ines začne
plést do života v těch nejméně vhodných momentech.
Vstupné: 90,-

Kráska a zvíře popisuje pozoruhodný příběh Krásky, bystré, krásné a nezávislé
mladé dívky, kterou ve svém zámku uvězní děsivé zvíře. Navzdory strachu se
spřátelí se zakletým zámeckým služebnictvem a uvědomí si, že se pod obludným
zvířecím zevnějškem ukrývá vlídná duše skutečného prince.
Hrají: Emma Watson , Dan Stevens, Ewan McGregor, Luke Evans, Josh Gad,
Emma Thompson, Kevin Kline.
Vstupné: 150,- (2D za 130,-)

16.3. 20:00

NECHTE ZPÍVAT MIŠÍKA

22.3. 20:00

MOONLIGHT

Dokumentární / Hudební / Česko/ 2017
Vladimír Mišík patří k zásadním osobnostem české populární hudby. Svou
tvorbou ovlivnil celou generaci umělců z hudebního, výtvarného i literárního
světa. Je spoluzakladatelem (s kytaristou Radimem Hladíkem) kapely Blue
Effect a přes čtyřicet let hraje s kapelou Etc. Filmový příběh Vladimíra Mišíka
je složen z mozaiky jeho vzpomínání, písní, dobových i osobních archivů,
z rozhovorů s kolegy, blízkými přáteli a rodinou. Střídání fiktivního prostoru
na „Mišíkově planetce“ s realitou na planetě Zemi vnáší do filmu rytmus, vtip,
hravost a vřelou lidskost. Součástí Vladimírova osudu je i téma nepoznaného
otce, amerického vojáka, po němž zbyly jen matčiny vzpomínky a dvě fotografie.
Snaha dozvědět se o něm něco bližšího dlouho nevedla k žádným výsledkům,
ale Vladimírův syn Adam za pomoci českých i amerických historiků pátrání
po rodinných kořenech nevzdal... Hrají: Vladimír Mišík, Adam Mišík, Jaroslav
Olin Nejezchleba, Pavel Skála, Jan Hrubý
Vstupné: 90,Drama / USA/ 2016/ 111 min /
Nadčasový příběh dospívání a hledání sebe sama je zasazený do drsných
kulis okrajových čtvrtí Miami. Mladý Chiron bojuje o svoje místo v prostředí,
ve kterém často rozhoduje právo silnějšího, zatímco jeho vnitřní svět se plní
láskou, bolestí i touhou. Moonlight zachycuje univerzální témata přátelství
a sexuální identity ve třech různých životních etapách od dětství až po dospělost.
Je zároveň portrétem mladého člověka, současných amerických předměstí
i nepostřehnutelných sil, které formují lidské životy.
Vstupné: 80,-

23.3. 20:00 / 26.3. 20:00

ŽIVOT

Sci-Fi / Thriller / USA / 2017 / CZ Titulky
Snímek Život vypráví příběh šestičlenné posádky Mezinárodní vesmírné
stanice, která se ocitá na samotném pokraji jednoho z nejdůležitějších objevů
lidských dějin: prvního důkazu o existenci mimozemského života na Marsu.

Vstupné: 120,-

Městské divadlo Žatec
11.3. 18:45

Giuseppe VERDI: LA TRAVIATA

18.3. 18:00

KONCERT K PŘIVÍTÁNÍ JARA

21.3. 19:00

JENOM ŽIVOT (Činoherní studio BOUŘE)

Opera-satelitní přenos - předplatné skupiny O a mimo předplatné
Sonja Jončeva se divákům Live in HD konečně představí jako nešťastná
kurtizána Violetta Valéry, což je role, která jí získala mimořádné uznání. Jejím
milencem Alfredem bude nadějný americký tenorista Michael Fabiano. Jednu
ze svých nejslavnějších rolí, Alfredova neoblomného otce Giorgia Germonta,
si zopakuje Thomas Hampson v obnovené inscenaci Willyho Deckera a pod
taktovkou hudebního šéfa San Francisco Opera Nicoly Luisottiho.
Vstupné: 300,- Kč (předplatné 250,- Kč) www.metopera.cz
Koncert-mimo předplatné. Dvacetipětičlenný orchestr z Teplic Bigband
TPK pod taktovkou Lukáše ČAJKY - to jsou zvučné tóny saxofonů, pozounů
a trumpet a nejslavnější evergreeny z repertoáru F.Sinatry, P.Anky, M.Bublé
i našich zpěváků M.Chladila, W.Matušky, Y.Simonové a dalších. Strhující swingový, taneční a latinsko-am. rytmus v podání mladého orchestru a výborný zpěv
jeho 3 zpěváků a 3 zpěvaček slibují příjemný zážitek s pestrým programem
plným hitů jako New York New York, My Way, Meckie Messer, Souvenir,
Motýl, Jezdím bez nehod a dalších. Jak jinak vítat jaro, než s radostí a hudbou!
Účinkují: Bigband TPK, zpěv: Katka Jendrísková, Petra Čížková, Katka Kročilová, Robert Redlich, Tomáš Kostka a Jiří Šidlo. Sóla pozouny: Tomá&s caro
n; Borl, Jakub Vogel, sóla saxofony: Jan Koliha, Jan Musil, sólo klarinet: Katka
Škardová. Diriguje: Lukáš Čajka.
Koncert se koná pod záštitou Mgr. Zdeňky Hamousové, starostky Města
Žatec. Vstupné: 200,- Kč do 5. 3. / od 6. 3. 220,- Kč

Animovaný / Muzikál / Komedie / Rodinný / USA/ 2016 / Cz dabing
Podnikavý koalí chlapík jménem Buster Moon má poslední šanci zachránit
divadlo, které zdědil po svém otci. Všechno vsadí na jednu kartu, na velkolepou
talentovou pěveckou soutěž, jakou svět ještě neviděl. A stejně jako je pestré
složení zvířecích soutěžících, je pestrý i jejich repertoár, který se rozpíná
od Franka Sinatry po Lady Gaga. Tvůrci Mimoňů a Tajného života mazlíčků se
tentokrát vydali dobývat kina s příběhem, který vám pohladí nejen duši, ale i uši.
Hrají: Matthew McConaughey, Scarlett Johansson.
Vstupné: 130,-

Činohra- předplatné skupiny A i mimo předplatné
Bystrá komedie se špičkovými dialogy dává vyniknout dvěma hereckým
osobnostem. Manželé Igor Bareš a Antonie Talacková se potkávají na jednom
jevišti, kde rozehrají napínavý příběh o jednom setkání „po letech“. Sam
a Marion totiž bývali manželé. Hrají: Igor BAREŠ; Antonie TALACKOVÁ;
Jaromír JANEČEK / Michal HNÁTEK
Vstupné: 300.- / 280,- / 250,- Kč www.agenturaappart.cz

Rodinný / Fantasy / Muzikál / Romantický / USA/ 2017 / CZ DABING
V hrané adaptaci animované klasiky Kráska a zvíře společnosti Disney, jež
je ohromující filmovou oslavou jednoho z nejpopulárnějších příběhů vůbec,
velkolepým způsobem ožívají příběh a postavy, které diváci znají a zbožňují.

(Divadlo ANDROMEDA). Představení pro děti - předplatné skupiny E, M
i mimo předplatné. Zábavný pořad pro děti, ve kterém se dozví, jaké zvyky
dodržovali lidé o nedělích mezi masopustem a Velikonocemi, např. neděle
pražná, smrtná, květná, velikonoční... V pořadu je samozřejmě hodně písniček
a nebude chybět ani velikonoční soutěž. Vstupné: 45,- Kč

16.3. 17:30 / 17.3. 17:30 / 19.3. 15:00 / 23.3. 17:30 (2D) / 29.3. 17:30
KRÁSKA A ZVÍŘE 3D

22.3. 8:45 / 10:15 / 14:00

www.divadlozatec.cz
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HURÁ, JARO JE TADY

KONCERT K PŘIVÍTÁNÍ JARA
Milí přátelé, srdečně Vás zveme do Městského divadla Žatec

Na sobotu 18. března od 17.00 hodin na Koncert k přivítání
jara - BIGBAND TPK aneb Pocta velikánům taneční hudby.
Dvacetipětičlenný orchestr Messer, Souvenir, Motýl, Jezdím
z Teplic Bigband TPK pod tak- bez nehod a dalších. Jak jinak vítovkou Lukáše ČAJKY - to jsou tat jaro, než s radostí a hudbou!
Účinkují: Bigband TPK Tepzvučné tóny saxofonů, pozounů
a trumpet a nejslavnější ever- lice, zpěv: Katka Jendrísková,
greeny z repertoáru F.Sinatry, Katka Kročilová, Robert Redlich,
P.Anky, M.Bublé i českých zpě- Tomáš Kostka a Jiří Šidlo. Sóla
váků M.Chladila, W.Matušky, pozouny: Tomáš Borl, Jakub
Y.Simonové a dalších. Strhují- Vogel, sóla saxofony: Jan Kolicí swingový, taneční a latinsko- ha, Jan Musil. Diriguje: Lukáš
-am. rytmus v podání mladého Čajka.
Koncert se koná pod záštitou
orchestru a výborný zpěv jeho
zpěváků a zpěvaček slibují pří- Mgr. Zdeňky Hamousové, stajemný zážitek s pestrým pro- rostky Města Žatec
Předprodej: pokladna divadla,
gramem plným hitů jako New
York New York, My Way, Meckie tel. 415 710 519

Ukliďme Česko
Ukliďme společně Žatec

DUBEN
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Pro lokalitu, která si podle Vás úklid nejvíce zaslouí,
můete hlasovat do 1. 4. na výstavě Co se děje v trávě
ve Staré papírně, Volyňských Čechů 733

Mušketýři – dělníci války třicetileté

Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci vás srdečně zve
na přednášku Mušketýři – dělníci války třicetileté, která
se uskuteční v hlavní budově muzea ve čtvrtek 23. března
od 17 hodin.
Roman Urbani, člen sdružení jící se jednotlivých oděvních
„Projekt 1645“, pohovoří k pro- součástí bude představena
blematice získávání a zpracování i řada praktických poznatků
informací o mužských oděvech z novodobých rekonstrukcí
nižších společenských vrstev, a experimentů.
Po skončení přednášky je
tedy oděvech běžných řemeslníků, sedláků, a zejména vojáků možno shlédnout výstavu replik
historických kostýmů Čas odlov první polovině 17. století.
Mimo seznámení s vývojem žil svůj šat. Vstupné: základní
módy a s terminologií týka- 30,- Kč, snížené 20,- Kč.
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Sportovcem roku je
plavkyně Svěcená

Reprezentanti Žatce se prosadili v mezinárodní konkurenci
Nejúspěšnější sportovci okresu Louny za rok 2016 vyšli z výsledků ankety, kterou tradičně pořádá Žatecký a lounský deník
ve spolupráci s okresní unií sportu a městy okresu.
Ceny se předávaly koncem ČR v trojicích, ale také soutěž
února na slavnostním galavečeru v singlech! Stal se tak nejúv lounském divadle. V kategorii spěšnějším hráčem světového
dospělých byli mezi pěticí nej- šampionátu 2016.
Pátý skončil Vladimír Slanilepších vyhlášených hned tři
čeští reprezentanti ze Žatce, na, reprezentant ČR ve sjezdu
z toho dva obsadili první dvě na divoké vodě. Zdobí jej dva
místa. Prvenství dosáhl v ka- tituly mistra světa v hlídkách,
tegorii kolektivy mládeže také dále v individuálních závodech
plavecký klub Jazzmani Žatec, na MS obsadil 3. a 4. místo.
jehož šéf Jiří Karas byl vyhlášen n Mládež
Medailistka z ME a MS v aei Trenérem mládeže 2016. Vítězným kolektivem v dospělých robiku Adéla Citová z Junior
byl vyhlášen Juniorský Fitness FK Louny vyhrála soutěž jednotlivců. V desítce nejlepších
klub Louny.
mládežníků figuruje 6 zástupců
n Dospělí
Plavkyně Lucie Svěcená, která Žatce od 2. do 7. místa. Jsou
několikrát vyhrála v anketě mezi nimi čtyři plavci vesměs
mládeže, se poprvé stala vítě- vícenásobní mistři ČR ve svých
zem ankety mezi dospělými. kategoriích – 2. Lenka Bešíková,
Během roku 10 krát překonala 4. Marie Hnízdilová, 6. Jitka
české rekordy, probojovala se Hornofová a 7. Kristián Balon.
na OH v Rio de Janeiro, byla Skvělé třetí místo patří vodní
8. na ME a obsadila na MS 12. slalomářce Lucii Nesnídalové
za vítězství v MČR a v Poháru
a 13. místo.
Loňský vítěz ankety, nohej- ČR. Zastoupení má také atletika
balista Ondřej Vít, skončil nyní 5. místem Daniela Lehára za vídruhý za dva tituly mistra světa tězství v běhu na 300m při MČR.
Jaroslav Kubíček
– vyhrál nejen jako člen družstva

Slavoj už dohrál zimní turnaj

Fotbalisté Slavoje Žatec A v neděli zakončili svoji účast v zimním
fotbalovém turnaji na umělé trávě za řekou, neboť již tento týden
vstupují do mistrovských utkání KP. V závěrečném vystoupení
porazil Žatec A mužstvo S. Březno 9:2.
Slavoj je na 1. místě ziskem 21 5. Nové Sedlo, 6. Žatec juniorka,
bodů ze sedmi utkání při branko- 7. Březno, 8. Měcholupy.
vém poměru 80:16 a již nemůže
Tým Žatec A jede tento víkend
být předstižen. Druhé Kryry mají za prvním soupeřem, kterým je
z pěti utkání 12 bodů stejně Litoměřicko B a příští týden
jako 3. Žiželice, které však mají 18. března od 15 hodin hraje
6 odehraných zápasů. Na dal- poprvé na jaře doma proti Viších místech jsou 4. Tuchořice, lémovu. (jak)

Doma přerušili vítěznou šňůru

Další, v pořadí už devátý, florbalový turnaj starších žáků se hrál
4. března v tělocvičně ZSŠ, kde domácí Žatec hostil tři soupeře.
V úvodním utkání porazil tým prohře rozhodlo to, že jsme
FbC Jazzmani Žatec družstvo udělali více chyb,“ hodnotil
ASK Lovosice LFP 5:0 (3:0, utkání trenér Martin Ligda. „Je
2:0), v dalším utkání pak Jopa škoda, že nám skončila naše
Česká Lípa 7:3 (4:1, 3:2) a na- šňůra neporazitelnosti, která se
konec prohrál s Libercem C 3:4 zastavila na třinácti zápasech,
ale jedeme dál.“
(1:2, 2:2).
Sestava: Kloboučník, Ali –
„První dva zápasy nám vyšly
podle představ, dali jsme hodně Hotěk, Karas (0+1), Enders
branek, udělali málo chyb a za- (0+2), Vápeník - Zelinka (4+6),
slouženě vyhráli. V posledním Říha (4+2), Kuvík (2+1), Volráb
zápase i přes herní převahu (3+0), Hrádek (0+4), Pšenička
(jak)
soupeř výborně bránil a o naší (2+0).

Letošní posilou žateckých nohejbalistů v I. lize má být Jan
Kubát z Karlových Varů (vpravo), který už hostoval v Žatci
předloni v extralize. 
Foto Jaroslav Kubíček

Nábor mladých nohejbalistů
POJĎ SI ZAHRÁT NOHEJBAL

Sportovní klub nohejbalu Žatec přivítá ve svých řadách mladé
hráče ve věku 9 až 13 let se zálibou v míčových sportech (píle
a morálka je pro nás důležitější než talent).
Pár slov k tradici nohejbalo- nančně nenáročný sport. Žáci
vého klubu v Žatci. Oddíl byl jsou vedeni trenéry s dlouholetou
založen v roce 1975 a od roku zkušeností. Tréninky probíhají
1985 je účastníkem ligových v letních měsících na stadionu
soutěží ČR. Cílem je koncepční Mládí a v zimních měsících v těpráce s mládeží a výchova hráčů locvičnách ZŠ Komenského aleji
pro mužský tým. Oddíl dosá- a Zemědělské škole. V letních
hl za ta léta spousty úspěchů prázdninových měsících jsou orpočínaje tituly z mistrovství ganizovány nohejbalové kempy.
ČR žáků, dorostu i mužů až
První seznamovací trénink
po reprezentační úspěchy našich se koná 21. 3. od 17.00 hod.
odchovanců v podobě titulů v tělocvičně ZŠ Komenskémistrů světa a Evropy.
ho alej 749. Je možná i telefonická domluva na tel:
n Pro rodiče:
ČS
Nohejbal je bezkontaktní a fi- 775 686 026

Kádr zůstává pohromadě

Nohejbalisté SKN Žatec se připravují na nový ročník ligy
Kádr A týmu po sestoupení z extraligy do I. ligy mužů zůstal
ve stejném složení, pouze nebude s největší pravděpodobností
nastupovat momentálně zdravotně indisponovaný Michal Pecina.
Nahradit by jej měl Jan Kubát z Karlových Varů, jež přichází
na hostování a v sezoně 2015 již v Žatci působil.
Složení A družstva mužů: minulých Jaroslav Zlatohlávek,
MUDr. Ondřej Vít, Ing. Petr Vít, Milan Dráždil a výše zmiňovaný
Ing. Petr Brehm, Vojtěch Sýs, Michal Pecina. Hlavním cílem
Jaroslav Kovařík, na hostování týmu bude usilování o návrat
Jan Kubát a z TJ ELNA Počera- do nejvyšší soutěže a zapracování
dy přichází stejně jako v letech mladších hráčů do sestavy. ČS

Lídr vyhrál v rekordu kuželny

Kuželkáře Žatce, kteří dlouho drželi 2. místo v KP, prověřily
v posledních dvou týdnech nejlepší dva týmy současné tabulky.
Ve 20. kole ve výborném utkání prohrál Žatec doma s Vejprty
3:5 a v 21. pak krutě na kuželně vedoucích Bohušovic.
n Bohušovice B – Žatec A 8:0 čili. Přesto zůstávají Žatečtí
na třetím místě a v sobotu 11.3.
(2660:2392)
Domácí s několika exligovými přivítají tým Verneřice.
Sestava: Goldšmíd 394, Ptáčhráči v sestavě překonali rekord kuželny. Žateckým páteční ková 391, Tajbl 420, Jarolím
podvečer navíc vůbec nevyšel 391, Ptáček 401, Šuterová 395.
(jak)
a hodně domácím situaci uleh-
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