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Důležité termíny 

Nový školní rok 2018/19 bude zahájen v pondělí 3. září 2018. 

Již v předcházejícím týdnu bude škola plně fungovat pro vyřízení všech potřebných 

záležitostí. To samé platí i pro školní jídelnu.      Mgr. Luděk Svoboda  

 Žlutický čtvrtmaraton 
V neděli 17. srpna na žlutickém sportovním stadionu a na trase na přehradu proběhl již třetí 

ročník Žlutického čtvrtmaratonu. Účast byla opět hojná. Po dvou předchozích ročnících jsme 

vzhledem k zájmu běžecké veřejnosti rozdělili účastníky do více kategorií, abychom mohli  

ocenit běžecké dovednosti většího počtu účastníků. 

Příjemným zjištěním bylo, že kromě tradičních běžců, a velké množství jich do Žlutic přijíždí 

z okolí, se rozrostl počet sportovců hlavně v dětských kategoriích o běžce místní. Snad jen 

dívek a žen by mohlo být ještě více. Tak třeba za rok. I letos také dorazila skupina výborných 

běžců z partnerského německého Warmensteinachu. Výsledky nejsou úplně důležité (jsou 

k dispozici na webových stránkách školy). Vítězi byli všichni, kteří dokázali zvládnout svoji 

trať. Dle ohlasů se závod líbil a my budeme rádi, pokud tato akce naláká k běhání a pohybu 

obecně další jednotlivce. To je náš hlavní cíl. 

Děkuji všem, kteří nám při organizaci závodu pomohli. Byly jich desítky (včetně zdravotníků a 

Policie ČR). Děkuji všem sponzorům, kteří běh podpořili, zejména Městu Žlutice, firmám 

Regent plus s.r.o., Penzionu Harmonie a firmě ISOMA s.r.o. 

Těšíme se na další ročník. Trénujte!         Mgr. Luděk Svoboda 

Výlet s podporovateli 
6. května 2018 se uskutečnil výlet s podporovateli do aquasvěta v Chomutově a kina v 

Karlových Varech. Ráno jsme měli sraz v 9:30 před školou. V 10 hodin pro nás přijel autobus. 

Jako první jsme jeli do aquasvěta. Přijeli jsme tam cca ve 12:30. Tam jsme pobyli 2 hodinky. 

Bylo to super. Po bazénu jsme si dali svačinu a pak jeli do Mc Donald‘s. Když se všichni 

pořádně najedli, šli jsme se projít po Karlových Varech. Když už bylo načase, přesunuli jsme 

se před kino Čas. Šli jsme na Avengers Infinity war v 3D. Moc se nám to líbilo. Po skončení 

jsme jeli domů. Vrátili jsme se kolem 21:00 hodin. Akce se nám líbila, užily jsme si ji. 

Doufáme, že takových výletů bude více. 

Jana Mašková a Markéta Krausová 
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Geologická exkurze deváťáků do partnerského města a okolí 
 

Ve dnech 11. - 14. června se žáci deváté třídy společně s osmáky ze školy Weidenberg 

(kterou m.j. navštěvují děti z partnerského města Warmensteinach) zúčastnili exkurze 

zaměřené na geologii. 

Vše začalo vřelým uvítáním ve weidenbergské škole, kde pro nás sami žáci připravili výborné 

občerstvení. Již během oběda se žáci rozdělili do smíšených česko - německých skupin. 

Konverzace se ale rozběhla později - během „rallye“ po budově školy. Po prohlídce školy 

jsme se ubytovali v penzionu přímo pod Ochsenkopf. Pak výborná večeře a deštivá návštěva 

rašeliništního přírodního koupaliště. 

Druhý den začal časnou snídaní. Vyzvedli jsme německé děti před jejich školou a společně se 

vydali poznávat Fränkische Schweiz. Prohlídky krápníkových jeskyní s výkladem i bez (pouze s 

čelovkou) nás nadchly. Poté, co jsme se odpoledne rozloučili s německými přáteli, jsme si 

ještě prošli naučnou hornickou stezku v blízkosti Warmensteinach. Dozvěděli jsme se dost i z 

historie městečka. 

Třetí den jsme opět vstávali celkem brzy a vydali se společně prozkoumat alespoň část 

Fichtelgebirge. V úzké štole nedaleko Goldkronachu se těžilo zlato. Bohužel jsme sami žádné 

neobjevili. Odpolední túra po Schanzberg byla náročná, ale velmi zajímavá. Ještě před večeří 

jsme stihli další procházku – směr Ochsenkopf. Po večeři už jen úkoly ze zeměpisu … 

Ve čtvrtek, cestou domů, jsme ještě prozkoumali skalní labyrint Luisenburg. Jedním slovem - 

nádhera! Díky skvělé průvodkyni známe rozdíl ve vzniku hrubozrnné a jemné žuly, víme, jak 

reaguje křemen s kyselinou atp.  

Po celou dobu se o nás velice pečlivě starali přátelé z Warmensteinach. A program byl 

opravdu nabitý! Organizaci zaštítil R. Stöcker spolu s paní učitelkou S. Hofmann. Odborný 

výklad geologický nadšenec N. Hedler s přáteli a kolegy. Děkujeme jim za jejich volný čas, 

který nám věnovali! 

V neposlední řadě bychom rádi poděkovali za finanční podporu nadaci Bezirkjugendring 

Oberfranken, obci Warmensteinach, která výrazně přispěla na ubytování, škole Weidenberg, 

která dotovala vstupné, ZŠ a ZUŠ Žlutice za cestovní pojištění a Městu Žlutice, které 

sponzorovalo dopravu nejen do Warmensteinach a zpět, ale také cesty po Německu. 

Tato akce byla první svého druhu a hodnotím ji jako velmi zdařilou. Přeji žlutickým dětem 

více takových možností a akcí, ale i další spolupráci se školou ve Weidenberg.  

A vypadá to nadějně ... 

Mgr. Vendula Kuchtová 

 

 

 



 

KAŇKA – časopis ZŠ a ZUŠ Žlutice vydávaný jako příloha Žlutického zpravodaje 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sbírka víček od PET lahví pro „Matěje“ 

S koncem školního roku byla ukončena sbírka PET víček pro Matěje z Toužimi, chlapce 

s těžkým svalovým HYPERTONUSEM. Děkujeme vám všem, kteří jste se ke sbírce přidali a 

sbírali s námi. V minulém týdnu jsme s našimi žáky naložili a mamince předali asi 10 pytlů s 

PET víčky, za které rodina recyklací obdrží alespoň menší příspěvek na rehabilitační pomůcky, 

bez kterých se Matěj neobejde a které pojišťovna nehradí.  

Tímto bychom chtěli poděkovat i obci Štědrá, která také přispěla vlastní sbírkou, kterou nám 

zaslala.                              Michaela Maňáková 

 

 

 U porcelánové Šárky 

5.6. se naše parta třinácti výtvarníků společně s paní učitelkou Vaňatovou vypravila na menší 

výlet do Štědré. Jeli jsme navštívit slečnu MgA. Šárku Schmelzerovou, se kterou nám paní 

učitelka domluvila ukázku výroby porcelánu. Do Štědré jsme přijeli vlakem. Paní učitelka nám 

ve stručnosti převyprávěla historii zámku Štědrá a následně jsme se vydali do dílny slečny 

Šárky. Ta nás mile přivítala a zavedla do komnaty, kde se odehrávají všechna její kouzla. 

Předvedla nám odlévání porcelánové nádoby a zasvětila do postupu výroby předmětů z 

porcelánu. Při práci s porcelánem nejčastěji využívá kobalt. To pak vznikají nádherně 

malované kousky. Zhlédli jsme předměty, které vyrobila, a pokochali se nádherou a 

precizním zpracováním porcelánových šperků. Také jsme se dozvěděli, že slečna Šárka ráda 

maluje obrazy, že navštěvovala žlutickou základní školu, vyhrála 1. místo na zakázkovou 

výrobu nádobí pro japonskou restauraci a mnoho dalšího. Po rozloučení jsme se vydali 

navštívit zámek Štědrá, kterým nás provedl pan starosta František Pánek. Také jsme si 

oddychli v zámeckém parku, ale ne na dlouho, neboť nám jel autobus zpět do Žlutic. Tímto 

bychom chtěli poděkovat slečně Šárce Schmelzerové a popřát hodně úspěchů při její tvorbě. 

Webové stránky slečny Šárky: www.schmelzerova.cz  

               Eliška Houdková 

 

Foto: K 

Dokážu to? 

Nejeden žák 3. a 5. ročníků si jistě položil tuto otázku před odjezdem do školy v přírodě v 

Lubenci. Místo splnilo naše očekávání: moderní zázemí, příjemné ubytování, mnoho místa 

pro sportovní vyžití.  

Tentokrát nás po šest dní pobytu provázel Harry Potter a jeho kouzla. A co vše pro nás tento 

čarodějnický učeň vyčaroval? Krásné slunečné počasí, výborné jídlo, aktivní zábavu pod 

taktovkou skvělých vedoucích z agentury Haul a mnohé další. Největším kouzelnickým 

oříškem však bylo povlékání peřin a polštářů, udržování čistoty v chatce či pokoji a jiné 

sebeobslužné činnosti. Společnými silami jsme vše zvládli a k rodičům se vracely spokojené 

děti se spoustou zážitků.         Jitka Šmidmajerová 
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Kontakty na školu: 
Telefon do ZŠ: 353 393 243           Mobil do ZŠ: 725 958 983              Telefon do ZUŠ:  607 006 574  
Telefon do školní jídelny:   725 958 984  Telefon do školní družiny:   725 958 985 
e-mail školy:  posta@zszlutice.cz                            e-mail do ZUŠ: zus@zszlutice.cz             web: www.zszlutice.cz  
 

Školní rok  2017/2018 Základní umělecké školy 

Školní rok 2017/2018 žáci ZUŠ začali prvním vystoupením 23. září 2017 na Jarmarku 

v Bochově, kde má ZUŠ Žlutice jednu ze svých dvou poboček (pobočka v Chyši). 

Následovala spousta dalších koncertů a vystoupení, ať už to byly koncerty pro seniory v 

Bochově, vánoční koncerty, rozsvěcení vánočních stromů ve Žluticích, Bochově a Chyši, 

koncert na zámku v Chyši, výchovný koncert pro MŠ Žlutice a pro I. stupeň základní 

školy, vystoupení k 60. výročí založení ZŠ Žlutice, závěrečné a absolventské koncerty,  

vystoupení na Žlutické pouti. 

 V měsíci květnu jsme uskutečnili již III. ročník koncertu s názvem HRAJE CELÁ RODINA. 

Tato akce byla připojena k celostátní akci ZUŠ OPEN 2018, ve které bylo ve stejný den 

zapojeno 400 základních uměleckých škol v České republice. Náš záměr byl uskutečnit 

koncert pod širým nebem ve žlutickém amfiteátru. Bohužel počasí nám nepřálo a 

museli jsme koncert přesunout do velkého sálu ZUŠ na Velkém náměstí. Ale i přesto se 

akce vydařila a posluchačům se podle ohlasů i líbila. Opět jsme zde mohli vidět a slyšet 

zajímavé kombinace hudebních nástrojů v podání žáků a rodičů.  

Celkem se ZUŠ Žlutice podílela na 23 vystoupeních pro veřejnost. Touto cestou bych 

chtěl poděkovat všem učitelům, kteří se na těchto akcích podíleli a připravili své žáky. 

Velké poděkování patří žákům, kteří reprezentovali ZUŠ Žlutice na vysoké úrovni a také 

ŽLUTICKÝM MAMINKÁM, které nám pomáhaly s organizací a hlavně s občerstvením při   

ZUŠ OPEN. Bohužel se pro náš pedagogický sbor akce nesla ve smutném duchu, 

protože 7. května náhle zemřel pan učitel Miroslav Zábranský, který v ZUŠ působil 14 

let.  

Žáci ze třídy Z. Egermaiera se zúčastnili soutěže ve hře na bicí nástroje. Z okresního 

kola postoupili do krajského kola, kde skončili na 2. místě. (1. místo nebylo uděleno).  

Zájem o vzdělávání v základní umělecké škole je velký, o čemž svědčí počet žáků, kteří 

ZUŠ Žlutice navštěvují. V tomto školním roce bylo přihlášeno celkem 160 dětí. Od září 

2017 jsme nově zavedli taneční obor, ve kterém bylo 20 žáků.  

Přeji všem kolegům, kantorům i žákům slunečné, pohodové prázdniny a hodně sil do 

nového školního roku 2018/2019.                                                                                                              

Petr Levanský dipl. um. 
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