žatecký
týdeník

číslo 11
2. června 2011

evidenční číslo
MK ČR E 17212

zpravodaj
Městského úřadu Žatec
w w w . mest o- zatec.cz
Mimořádný úřední den

Na Městském úřadu v Žatci proběhne mimořádný úřední den – v sobotu
4. června.
Úřední hodiny: 08,00 – 12,00 hod.
Úřadující pracoviště:
Budova radnice, nám Svobody 1,
Žatec: podatelna, pokladna, matrika,
evidence obyvatel, úsek OP a CD, majetkový odbor, obecní živnostenský úřad
Obránců Míru 295: pokladna, odbor
dopravy a silničního hospodářství, odbor životního prostředí a zemědělství,
stavební a vyvlastňovací úřad.

Ohled na opatření
v poliklinice

Na poliklinice Nemocnice Žatec o.p.s.
probíhají v současné době stavební
úpravy, které si vyžádají určitá omezení
v ordinačních hodinách praktických
lékařů, lékařů specialistů a stomatologů.
Případné dočasné přemístění do náhradních prostor, nebo rozsah omezení
bude oznámen sdělením na vstupní části
příslušné ambulance.
Děkujeme za pochopení.
Ing. Čestmír Novák
ředitel Nemocnice Žatec, o.p.s.

Stadion Mládí zahajuje

Slavnostní otevření stadionu Mládí
v Žatci 8. června 2011 má tento program.
Program:
9:00 slavnostní zahájení
9:05 proslov starostky
9:15 slavnostní otevření areálu
9:20 prohlídka areálu
10:00 zahájení Okresního kola atletického trojboje pro 1. stupeň ZŠ
Doprovodný program v Letním kině:
13:00 Arabela Team
14:00 soutěže pro děti
16:00 dojezd pelotonu – charitativní
akce „Na kole dětem“ na podporu dětské onkologie
17:00 kulturní program - vystoupení
hudebních skupin

Farmářské trhy
opět v Žatci

Letos se již potřetí uskuteční v Žatci
farmářské trhy. Můžete je opět navštívit na náměstí Svobody ve čtvrtek
2. června, a pak se budou opakovat
každých 14 dní.
V těchto termínech se můžete těšit
na nákup čerstvých produktů, např.
na kozí sýry, pečivo, zeleninu a ovoce
pouze od českých pěstitelů, zelenou lékárnu, sadbu zeleniny a květin, domácí
uzeninu, koření a bylinky, zdravou výživu a medové produkty. Dále své produkty představí košíkář, keramik, dráteník
a prodejci háčkovaných výrobků, náušnic
a ručně šitých hraček.

Národní šampionát mažoretek
Oblastní kolo Národního šampionátu mažoretkových skupin se uskutečnilo
v sobotu 21. května. Zahájení proběhlo na žateckém náměstí, kde za pořádající
město uvítala všechny zúčastněné starostka Zdeňka Hamousová.
Do kroku při první soutěži, Pocho- Než porota spočítala výsledky, v rámdovém defilé, vyhrával dechový orchestr ci doprovodného programu, skupina
ZUŠ Louny posílený o další muzikanty. 3 Touch rozhýbala přítomné návštěvníky,
Pětičlenná porota hodnotila pochodový především však mladé dívčí publikum.
krok, rytmus pochodu a synchronizaci
Vyhlášené výsledků od 18 hodin někoskladby s hudbou.
mu přinesly štěstí a slávu, u jiných se obPo společném obědě, který připravila jevily i slzy a smutek. Vítězem v kategorii
jídelna při ZŠ v Komenského alej, se minimažoretky se stlaly Jasmínky ze ZUŠ
všichni přesunuli do areálu letního kina, Louny, v kategorii mladší děti se vítězem
kde ve 14 hodin začala druhá část sou- staly Sněženky ZUŠ Louny a ve starších
těže v pódiových formacích všech pěti Maršálky Plzeň. V juniorkách zvítězil
základních kategoriích, minimažoretky, soubor Jablonecká Jablíčka z Jablonce
mladší a starší děti, juniorky a seniorky. nad Nisou a v nejstarší kategorii seniorek

vyhrál Modern Princess z Klatov. Kromě
vítězů se do národního kola nominovalo
ještě dalších šest souborů.
Návštěva veřejnosti na náměstí byla
díky vydařenému počasí oproti minulým
ročníkům podstatně vyšší. Velký zájem
byl i o pódiové vystoupení v letním kině
a doprovodný program. Bohužel, jak
se stává zvykem, žatecká veřejnost byla
zastoupena spíše rodiči a příbuznými
soutěžících dívek.
Poděkování tak zaslouží nejen zúčastněné soubory a porota, ale za pořádající
sídlo Městská policie Žatec pod vedením
pana Jiřího Štorka za bezchybný dozor
a doprovod, Technické služby města

Žatec jmenovitě p. Grežo a p. Bukovská
za pomoc a za umístění dopravního
značení, p. Kloučková za přípravu zasedací síně na radnici, kuchařky a vedení ZŠ Komenského alej za výborný
oběd, zaměstnanci Městského divadla
v Žatci za organizaci a přípravu celé
akce, dále technici a zvukaři, stánkaři,
paní Deylová za krásné květiny, firma
Rosana za bezplatné zajištění pitného
režimu a dobrovolní záchranáři Žatec
za zajištění a první pomoci.
Fotografie z akce naleznete ve fotogalerii na www.divadlozatec.cz.
Martin Veselý,
ředitel městského divadla

Start turistické sezony 2011 V pivovarské zahradě je živo

Stoupající teploty přitahují stále více návštěvníků turistického areálu k posezení v pivovarské zahradě. Stává se již tradicí, že si cyklisté vybírají toto
místo k načerpání nových sil.
Za velmi teplých dnů doporučujeme s malými dětmi. K osvěžení je zde
ochutnat pivní nápoj se sníženým ob- možno doporučit např. chlazené
sahem alkoholu - Kolečko. Je to nápoj mléčné nápoje ochucené kvalitními
s obsahem našeho živého piva a dobré ovocnými sirupy. V patře nad dětskou
pomerančové limonády. Grilované hernou se nachází „dětská jízdárna“.
Žatecké klobásy, podávané s křenem Za poplatek si zde děti předškolního
a hořčicí, je možno ochutnat každý věku mohou zajezdit na šlapacích
pátek a sobotu odpoledne. V pracov- traktůrcích. Šlapací vozítka jsou vhodních dnech restaurace nabízí k obědu ná pouze pro děti do určitého věku,
polévku a tři druhy hotových jídel. proto je vstup větších dětí omezen.
Podle požadavků hostů se podávají V herně kavárny brzy přibudou další
větší porce příloh. Jídelníček hotových prvky k využití stráveného času. Více
jídel je možno nalézt na internetových informací o provozu a programu turistického areálu najdete jako obvykle
do Žatce k Letnímu kinu, kde je plá- stránkách Chrámu Chmele a Piva.
Dětská kavárna s hernou a zahradou na: www.chchp.cz. Těšíme se na Vaši
novaný kulturní program, je v 16 hodin.
Charitativní akci lze podpořit též zakou- se stává oblíbeným místem rodičů návštěvu.
pením trička nebo náramku Na kole
dětem. Bližší informace na Turistickém
informačním centru v budově žatecké
radnice nebo na www.infozatec.cz.

Od června 2011 bude mít Turistické informační centrum v budově žatecké
radnice prodlouženou otevírací dobu, a to od pondělí do pátku od 8 do 17
hodin, v sobotu od 9 do 13 hodin.
Infocentrum nabízí brožury, letáky, a jiné. Návštěvníci si zde také mohou
knihy, mapy, suvenýry včetně turis- zakoupit tzv. 3K kartu, která umožňuje
tických známek, pohlednic, turistické volné vstupy do turistických atrakcí
informace nejen o Žatci a okolí, výstup nejen v Žatci, ale i v celém regionu.
na radniční věž, sestavení programu Turistické informace je možno nalézt
pro skupiny, zprostředkování průvod- i na webových stránkách www.infocovských služeb, přehled ubytování, zatec.cz, kde jsou zveřejněné i akce,
stravování, volnočasových aktivit které se ve městě pořádají. Těšíme se
a akcí, informace o dopravním spojení na vaši návštěvu!

Peloton doplní také Žatečané
Charitativní cyklojízda pod názvem Na kole dětem, napříč Českem a Slovenskem, jejíž výtěžek bude věnován na podporu léčení onkologicky nemocných,
startuje ve středu 8. června a končí 18. 6. na východním Slovensku.
První etapa povede z Aše do Žatce. de France. Zájemci o dílčí účast v peloV čele cyklopelotonu je známý veloci- tonu se mohou připojit na Nechranicích,
pedista Josef Zimovčák, který na svém případně v Libočanech.
proslulém kostitřasu zvládl i trasu Tour
Předpokládaný dojezd pelotonu
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Záměr Města Žatec
prodat ze svého majetku

Záměr projednán RM dne 23.05.2011
n Dům č.p. 329 ul. Volyňských Čechů v Žatci se st.p.č. 497/1 o výměře
457 m2 a se st.p.č. 497/3 o výměře 66
m2 s jinou stavbou
Jedná se o částečně podsklepený
obytný dům postaven v roce 1871
přestavěn v roce 1966 s 9 bytovými
jednotkami o velikosti 1+3 (7 bytových jednotek obsazenými nájemníky,
2 volné bytové jednotky).
Pozemky st.p.č. 497/1 a st.p.č. 497/3
jsou zatíženy věcným břemenem pro
Žateckou teplárenskou a.s. Žatec
a závazkem dle kupní smlouvy umožnit na nezbytně nutnou dobu přístup
vlastníku ostatní plochy p.p.č. 7239
přes nezastavěnou část st.p.č. 497/1.
Kupní cena : 2.088.200,-Kč
n Dům č.p. 328 ul. Prokopa Malého v Žatci se st.p.č. 496/1 o výměře
540 m2
Jedná se o částečně podsklepený
obytný dům postaven v roce 1871
přestavěn v roce 1990 s 6 bytovými
jednotkami obsazenými nájemníky,
4 bytové jednotky o velikosti 1+1, 2
bytové jednotky o velikosti 1+3.
Pozemek st.p.č. 496/1 je zatížen
věcným břemenem pro Žateckou
teplárenskou a.s. Žatec.
Kupní cena : 1.593.470,-Kč
Zveřejněno: od 30.05.2011
do 28.06.2011

Žatecký týdeník

Zamyšlení, aneb co
v učebnicích nenajdete

Tak jako každý rok v Žatci 6.května uskutečnil pietní akt ke Dni vítězství. Protože se ve škole o II. světové válce učí všichni žáci, čekala
jsem, že zastoupení škol bude značné. O to větší bylo mé překvapení,
že jedinými reprezentanty žateckých škol jsme my. Přesně řečeno žáci
8. a 9. třídy Základní školy praktické při Dětském domově Žatec.
Celý akt proběhl dle programu- vy- korun stojí rohlík v Lidlu, který den
slechli jsme velice pěkný a důstojný začínají akce v Kauflandu, ale co se
proslov starostky města, pozorovali stalo 8.5., věděli pouze starší lidé.
vojáky při pokládání věnců a vzor- Na otázku: „Říká Vám něco jméno
n ý m p o z o r e m j s m e v z d a l i h o l d Emil Hácha?“, jsme také obdrželi
a úctu naší státní hymně. Samozřej- odpověď: „Emil Hácha? Co to je?“
mě nás vždy nejvíce zaujmou váleční Prostě občané města v očích mých
hrdinové, kterých je bohužel každý žáků neuspěli.
rok méně a méně. Měli bychom si
Zamyslete se, prosím, nad tím
uvědomit, že naše děti jsou poslední vším. Začněme znovu ctít hodnoty,
generací, která má možnost s účast- které jsou důležité a nepromarňujníky války mluvit a něco se od nich me svůj život honbou za zlevněné
dozvědět. Vždyť osobní zážitky, kte- z b o ž í , z a s k v ě l é a k č n í n a b í d k y,
ré jsou vždy podbarveny emocemi, za věcmi, které ve skutečnosti vůbec
v nás vždy zanechají hlubší stopy, nepotřebujeme.
než strohá fakta z učebnic.
Dovolte, abych poděkovala všem
Po skončení aktu jsem svým žákům účastníkům války za to, že byli
nedokázala vysvětlit, proč nikdo jiný ochotni položit za budoucí generanepřišel. Vždyť jsme svou přítom- ci své životy, za to, že vůbec jsme.
ností vlastně chtěli poděkovat těm, Tak možná příští rok se nás sejde
kteří bojovali proto, abychom my na náměstí více. Možná, že se bumohli žít. Napadlo nás ale zkusit deme více zajímat o historii našeho
z j i s t i t , j a k é j e v ů b e c p o v ě d o m í národa. Možná si uvědomíme, co je
žateckých občanů o druhé světové důležité.
válce. Připravili jsme malou ankeMgr. Lenka Woloszczuková,
tu a vyrazili do ulic. Je zajímavé,
žáci 8. a 9. třídy DD,
že všichni dotazovaní věděli, kolik
ZŠ a SŠ Žatec Přestože cyklostezka Ohře ještě zdaleka není dokončena, cykloturisté
Foto Jiří Hrbek
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podle řeky rádi jezdí už dnes. Zejména když mají důvod setkat se tam s kamarády, například kteří minulou sobotu otevírali řeku sjížděním v úseku
od Nechranic do Žatce.

Připravují cyklotrasu
kolem kraje

Cyklostezka Ohře je jednou ze čtyř páteřních úseků v rámci Ústeckého
kraje. Jak název napovídá, po dokončení povede od hranic s Karlovarským krajem (napojení k hranici se SRN) až k soutoku s Labem. Další
cyklostezky jsou nazvány podle míst, kudy vedou – Labe, Ploučnice
a Krušnohorská magistrála.
Podle současných předpokladů bude přírodním povrchu. V blízkosti měst,
stezka Ohře dlouhá 135,7 km. Podél kde se dá předpokládat zájem in
řeky je zatím v předstihu dokončen line bruslařů, se uvažuje o živičném
úsek mezi Kláštercem a Kadaní, kde povrchu.
V našem regionu vede trasa od praje unikátní visutá ocelová konstrukce
v délce 170 metrů ve skalním masivu vého břehu Nechranické přehrady
nad řekou. Další atraktivní scene- cestou pod hrází na opačný břeh,
rie povedou k Pernštejnu na území kudy zavede cyklisty přes Přívlaky
sousedního kraje, ale zajímavé partie a Stroupeč do Žatce k mostu přes
nabídnou cykloturistům také místa řeku do centra chmelařské metropole.
Přestože dokumentace DUR je zpravedená opačným směrem, která napojí všechna královská města na Ohři cována, cyklisté musejí na dokončení
cesty kolem kraje ještě počkat. Důod Klášterce po Litoměřice.
Poklidnou téměř rovinatou cestu vodem je pozemková problematika
ztíží jen část kolem obce Rokle přes jednotlivých katastrálních území obcí
přítok Želina s větším spádem. Vět- a na některých místech nedořešené
šina trasy má vést po zpevněném dohody s dotčenými vlastníky. (jak)

Hasiči chytají včelstva, ale
stíhají i náročný výcvik

Nejvíce zásahů připravují v současné době hasičům rojící se včelstva.
Zásahů záchranářů je třeba nejvíce, rojí-li se včely ve vyšších výškách,
a denně zaznamenávají několik výjezdů.
Zcela odlišné bylo pro HZS Žatec ochoz komínu ve výšce 60m, kde
poslední květnové pondělí, neboť vytvořili kotevní stanoviště, ze kteréje čekaly dva výjezdy se speciálním ho posléze jednotka slanila na první
ochoz. S přestupem pak její členové
nácvikem.
Výcvik členů lezecké skupiny smě- slanili až na zem a poté prováděli
ny A HZS se uskutečnil od 8 do 16 záchranu zraněné osoby v nosítkách.
hodin v nedaleké elektrárně Počerady
Kromě lezeckého výcviku proběhl
na jednom z továrních komínů, který na hřišti FK Slavoj Žatec nácvik jedje vysoký 200 m. Hasičům ze stani- né z disciplín požárního sportu. „Pro
ce Žatec na místě pomáhali, a díky hasiče v tomto vskutku letním počasí
místní znalosti je zde i provázali, jde o oblíbenou a to velice osvěžuprofesionální hasiči HZSP Elektrárny jící královskou disciplínu - požární
útok,“ uvedl mluvčí ppor. Michal
Počerady.
Lezecký výcvik vedl a řídil instruktor Hrdlička z HZS Žatec. „Příslušníci
pro práce ve výškách a nad volnou směny A se zde pravidelně připravují
hloubkou nprap. Jaroslav Kalousek ze na krajskou soutěž v požárním sportu,
stanice Žatec. Hasiči po prvotním vý- která proběhne opět v Podbořanech
stupu s postupovým jištěním na druhý 15. června.“

Žatecký
týdeník

Týdeník je zpravodajem města Žatec. Vydavatel: Město Žatec Adresa redakce: Městský úřad Žatec, náměstí
Svobody čp. 1, PSČ 438 01. Tisk: Severografia a.s. Most, Tiskovina je evidována Ministerstvem kultury ČR
pod značkou MK ČR E 17212. Kontaktní telefon: 415 736 115. Příjem inzerce v kanceláři Infocentra MěÚ
Žatec v úředních hodinách, telefon 415 736 156

Vážení čtenáři, své dotazy, podněty a připomínky zasílejte
na e-mailovou adresu tydeník@mesto-zatec.cz, nebo na adresu Městský úřad Žatec, náměstí Svobody čp. 1, Žatec
438 01 a materiál označte slovem TÝDENÍK.
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řádková inzerce

přišli na svět
20.5.
		
21.5.
25.5.
26.5.
		
27.5.
		
28.5.
30.5.

Konopásková Karolina
Ullrichová Monika
Kořan Adam
Valášek Ivo
Tologová Ester
Hušák Tomáš
Bulejová Marta
Liška Matěj
Kulina Michal
Kozáková Marie

Rozloučení
9.5.
16.5.
18.5.
		
		
21.5.
		
27.5.
		
28.5.

Herman Štefan
Tichá Anna
Hözlová Olga
Bechynský Vlastimil
Ing. Zdeněk Kleprlík
Svítková Marie
Lorencová Vlasta
Ritterová Květa
Zimmermanová Pavla
Hrabě Miloslav

65
77
48
84
73
81
90
59
84
72

ČERVEN 2011
3.6. pátek	Milan KUNDERA JAKUB A JEHO PÁN-Pocta Denisi Diderotovi

Foto Jaroslav Kubíček

n Pronajmu 1+1 v Žatci-Podměstí.
Volejte Po – Pá v době od 15.00 – 18.00
tel. 606 284 839. Nájem 5.000,-Kč/
měsíc
n Pronajmu dlouhodobě 1+1 s balkonem, Havlíčkovo nám., záloha na služby
3000,- Kč a 2+1 V Zahradách, záloha
na služby 3500,- Kč. Výše nájemného dle
Vaší nabídky-dohodou. Vratná kauce,
nájemní smlouva. Tel.: 608 042 371.
n Pronajmu byt 3+1 v Žatci. Dlouhodobě, seriózní jednání. Kontakt na majitele 777 818 144, 603 802 776
n Pronajmu byt 1+1 v Žatci, 4. patro
bez výtahu. Nájem 5.500,-Kč, kauce 1
nájem. Byt je částečně zařízený. Tel.:
602 559 172
n Prodám byt 1+1, 41m2, klidná lokalita, 498 tis. Kč. Telefon 608 282 277
n Pronajmu byt 2+kk v centru města, nájem 5.500,- Kč + energie. Tel.:
603 873 590
n Prodám byty v OV 1+4 panelový
dům (plastová okna, zateplený) 4. patro.
Původní bytové jádro. Plocha 80m2. Lokalita Žatec, Jih 2. Cena. 880.000,-Kč.
n 1+2 cihlový byt nadstandardních
rozměrů, 2. patro, plastová okna, velký
sklep, možnost parkování v uzavřeném
objektu. Plocha 70 m2. Lokalita Žatec,
Pražská u hřbitova. Cena: 800.000,Kč /Dohoda možná, nejednáme s RK.
Volejte mezi 14:00-17:00 – kontakt:
728 083 182
n Pronájem bytu 2+KK v Žatci. Plastová okna, plovoucí podlahy. Nájemné
4500,-Kč + inkaso + vratná kauce. Tel.:
776 893 306
n Pronajmu byt 2+1 v Podměstí. Cihlová zástavba, klidná lokalita, plastová
okna, ústřední topení. Volejte po 16.00
hod. tel. 724 623 806
n Pronájem bytu 1+1 v Žatci. Nájemné 4000,-Kč + inkaso + vratná kauce.
Volný ihned. Tel.: 776 893 306

MĚSTSKÉ DIVADLO ŽATEC, DVOŘÁKOVA 27, 438 01
WWW.DIVADLOZATEC.CZ, TEL.: 415 710 519

Tomio Okamura byl potěšen zájmem návštěvníků žateckého divadla o jeho
knihy, které zájemcům ochotně podepisoval.

Tomio Okamura s úspěchem
besedoval v Žatci

Úterní prosluněný den byl v našem městě ve znamení japonské kultury. Žatec
navštívil Tomio Okamura, na kterého čekal pestrý program již od odpoledních
hodin. V aule Gymnázia se setkal s dětmi ze šesti dětských domovů.
Překvapením bylo přivítání studentkou
Pěstování chmele a výroba piva je Togymnázia Markétou Celbovou oblečenou miovým velkým koníčkem již mnoho let.
v tradičním letním oděvu - yukatě - s ja- Proto dalším bodem programu byla náponským pozdravem a pokrmem omochi. vštěva Chmelařského institutu za účasti
„Jsem příjemně překvapen výbornou starostky města Zdeňky Hamousové,
japonštinou, se kterou se málokdy se- vedení institutu a partnery akce.
tkávám dokonce i u studentů vysokých
Ve večerních hodinách se v městském
jazykových škol,“ s obdivem vyslovil divadle ještě setkal s novináři a pak začesko-japonský podnikatel na adresu hájil zábavnou talk show. Bavil přítomné
studentky.
dnes už úsměvnými historkami o svých
Tomio Okamura vyrůstal několik mě- podnikatelských začátcích v Tokiu
síců společně se svým mladším bratrem i v Praze, japonské kultuře, o cestovní
v dětském domově v nedalekém Mašťo- kanceláři pro plyšová zvířátka a také
vě a navštěvoval školu v Krásném Dvo- o natáčení populárního pořadu Den D.
ře. Proto rád přijal pozvání umělecké Našel si čas i na zodpovězení mnoha
agentury Gardes k motivačnímu setkání dotazů z publika.
„Jsem mimořádně spokojen s průs dětmi, které prostředí dětských domoběhem celého odpoledne, děkuji
vů znají víc než důvěrně.
„To že jste v dětských domovech, ber- agentuře Ivany Stebilové za příjemně
te jako velkou a pozitivní zkušenost. strávený program, obyvatelům vašeho
Děti z úplných rodin se málokdy musí města, že si našli čas a mohl jsem se
vyrovnávat s řešením vážných životních s nimi podělit o mé zkušenosti. Těší
situací. Výsměch ostatních mne v dět- mne také mimořádný zájem o obě
ství poučil a motivoval k tomu, abych mé knihy,“ zhodnotil návštěvu Todokázal okolí, že nejsem ten nejhorší mio Okamura, když v předsálí divajen proto, že jsem jiný. Zjistil jsem, dla podepisoval své knihy Český sen
že jsem sám a mohu se spolehnout a Umění vládnout. Neopomenul kažjenom sám na sebe,“ svěřil se mimo dému zájemci přidat osobní věnování
jiné dětem.
a přátelský stisk ruky.
Děti si na závěr besedy pro svého hosta
„Ráda bych poděkovala všem, kteří se
připravily dárky. „Jsem příjemně překva- zapojili do příprav a průběhu návštěvy
pen, že s dárkem přišla dívka z dětského známého podnikatele. Dětem v Mašťodomova v Mašťově, která bydlí v pokoji, vě přislíbil další finanční pomoc, která
ve kterém jsem bydlel i já,“ dodal Oka- bude realizována v nejbližších dnech,“
mura s úsměvem.
doplnila majitelka agentury.

Pátá muzejní noc

Pátá muzejní noc v Žatci se v pátek
20. května neomezila pouze na tradiční místa. Kromě Regionálního muzea K. A. Polánka a Křížovy vily byla
možnost navštívit Městskou knihovnu,
Radniční věž a Pivní maják.
Návštěvníky neodradila ani bouřka,
která se spustila na začátku celé akce.
S úderem půlnoci se pak mohlo začít
počítat. Ze statistiky vyplynulo, že se
letošní netradiční muzejní noci zúčastnilo celkem 394 návštěvníků, za což si
zaslouží poděkování stejně jako pracovníci Regionálního muzea a Křížovy vily,
Městské knihovny v Žatci, Informačního
centra a Chrámu chmele a piva. (jko)

8.6. středa 	SINDIBÁDOVA DOBRODRUŽSTVÍ

10:00, 14:00

Pohádka odehrávající se v orientálním světě na motivy pohádek „Tisíce a jedné
noci“a inspirována známým filmem Sindibád vtáhne naše nejmenší diváky
prostřednictvím herců (divadlo KORÁB),nespočtu loutek a hejblat do světa
trvalého snění a zapomnění na všední starostí ,a proto diváci nevyjdou z údivu
z úžasné podívané ani na konci. Více na : www.korab.cz
Předplatné skupiny E,M a mimo předplatné
Pohádka pro děti. Vstupné: 40,- Kč

13.6. pondělí BALETKY

19:30

Nejnovější představení a premiéra v žateckém divadle ochotnického souboru
„KLOUZÁK“ tentokrát skoro úplně v netradičním ženském obsazení zavede
diváky do starého zatuchlého sklepa plného snů šesti žen o tom,jak uprchnout
ze světa stereotypu a všedních starostí.Spisovatelka Astrid Saalbachová dává
ve své hře divákům nahlédnout do rozmanitých životních příběhů ženských
duší a jejich touze zhmotnit jediný sen – naučit se vznešeně tančit a stát se
umírající bílou labutí na divadelních prknech .
Mimo předplatné. Zábava. Vstupné : 80,-Kč

15.6. středa	ZÁVĚREČNÝ KONCERT žáků ZUŠ

TANEČNÍ OBOR- moderní tanec
Žáci a studenti ZUŠ Žatec z tanečního oboru moderního tance pod vedením Lenky TURKOVÉ předvedou na závěr „školního roku“ ve svém vystoupení získané
zkušenosti, dovednosti a talent z vyučovaných osnov: současný scénický tanec,
klasickou taneční techniku, moderní tanec, jazzový tanec. Dále pak uvidíme
ukázky: z disko tance, hip-hopu a v neposlední řadě mažoretkové tančení.

www.divadlozatec.cz

Regionální
muzeum K. A. Polánka
Husova 678, Žatec, tel., fax: 415 749 466,
E-mail: rmz@muzeumzatec.cz, www.muzeumzatec.cz
Kulturní tipy muzea na MĚSÍC červen 2011
Hlavní budova – Husova ul. 678:
Výstavy:
n „CUKR, CUKŘÍK, CUKŘÍČEK“: probíhá do 21. 8. Sběratelská výstava baleného cukru a homolí Miloslavy Žďárské z Prahy, doplněná o historii cukrovarů
na Žatecku i Lounsku a o činnosti současného největšího komplexu Cukrovary
a lihovary TTD, a.s. Pro každého návštěvníka připravena malá pozornost.
n „RAKOUSKO-UHERSKÉ NÁMOŘNICTVO“: 9. 6. – 21. 8. Výstava lodních
modelů Zdeňka Tollara, fotografie a exponáty z historie válečného námořnictva.
Vernisáž 9. června od 17 hodin.
n „KOTĚROVA KOLONIE V LOUNECH“: 16. 6. – 21. 8. Pokus o realizaci
ideálního „Zahradního města“ ve střední Evropě. Vernisáž 16. června od 17 hod.

Křížova vila – Zeyerova ul. 344:

tel.: 415 710 389, E-mail: vilakriz@muzeumzatec.cz
Výstavy:
n „OBRÁZKY“: 31. 5. – 10. 7. Známá herečka, moderátorka a výtvarnice Iva
Hűttnerová vystaví svoje obrázky v Žatci. Vernisáž výstavy 31. 5. od 17 hodin.
Ostatní:
n První přednáška z třídílného cyklu „50 let městské památkové rezervace Žatec“
KULTURNÍ HODNOTY HISTORICKÝCH MĚST ČR A JEJICH OCHRANA se
uskuteční 7. června od 17 hodin. Přednášet bude Ing. arch. Alena Krusová, CSc.
z Národního památkového ústavu v Praze. Vstupné základní 30,- Kč, snížené 20,- Kč.
n Druhá přednáška z třídílného cyklu „50 let městské památkové rezervace
Žatec“ MPR – ŽATEC 1961 – 2011: PAMÁTKOVÁ PÉČE V MEZIČASE se
uskuteční 21. června od 17 hodin. Přednášet bude Mgr. Lucie Radová z Národního
památkového ústavu v Ústí nad Labem. Vstupné základní 30,- Kč, snížené 20,- Kč.

NÁVŠTĚVNÍ DOBA MUZEA A KŘÍŽOVY VILY:

duben - září / úterý - pátek: 9.00 – 17.00 hodin • sobota a neděle : 10.00 –
16.00 hodin • pondělí: zavřeno • (polední přestávka 12.00 – 12.30 hodin)
Informace o stálých expozicích muzea a aktuality z jeho činnosti najdete
na internetových stránkách na adrese: www.muzeumzatec.cz

Školní družina ZŠ opět u hasičů
Další oddělení dětí ze Školní družiny
navštívila žatecké hasiče.
Na tuto exkurzi se děti vždy velmi těší.
Mohly si vyzkoušet hasičskou helmu, jejíž váha vždy každého překvapí, vybavení
malých i velkým aut. Velkým zážitkem,
jako vždy, bylo stříkání vody z hadice,
které si vyzkoušely všechny děti.
Během návštěvy jsme byli svědky tří
opravdových poplachů. Překvapila nás

Velmi vydařené soutěže

Soutěžní dopoledne na kolech, pořádané SPV TJ
Sever Žatec, se vydařilo nejen pěkným počasím, ale
velkým počtem zúčastněných dětí a rodičů v dobře
připraveném areálu Autoškoly Janouš.
Akce byla spojena s Dětským dnem, kde děti soutěžily s připravenými atrakcemi včetně závodů na odstrkovadlech, koloběžkách a kolech. Oživením byla jízda
šestice rodičů s kočárky (včetně obsazení dětmi!) kolem
areálu, takže si stejně jako nejmladší účastníci vysloužili odměnu. Součástí dne byla projížďka na konících
pana Stehlíka z Trnovan.

při ZŠ v Komenského aleji 26. 5. opět
rychlost, kterou příslušná jednotka opustila stanici a vyjela k zásahu.
Po celou dobu se nám trpělivě věnoval
a ochotně odpovídal na zvídavé otázky
nadstrážmistr Jan Gallo, kterému tímto velmi děkujeme a těšíme se na další
setkání.
Štěpánka Chovanová, vychovatelka ŠD

Marie Bizoňová
Raiffeisen stavební spořitelna
V ŽATCI, Masarykova 352

Posezení s písničkou

AKCE pro nové klienty (bez spořící smlouvy) spočívající
v uzavření smlouvy o stavebním spoření ZDARMA.
Tel. kontakt: 415 711 849, 606 419 410


Slavnostní posezení 4. MS ČCK Žatec k příležitosti
Dne matek se konalo 25. května , kde s programem vystoupily děti MŠ U Mašinky. Následoval koncert učitelek
téže školy, k písním se připojili všichni přítomní, mezi
něž patřila paní starostka Zdeňka Hamousová, ředitelka
Oblastního spolku ČČK Míla Horová a zdravotní sestra
Magda Podhajská. Všem se vydařené odpoledne líbilo
a vyjadřujeme poděkování.
Jaroslava Pařezová

19:30

Na motivy stejnojmenné knihy romanopisce M. Kundery (-jež je volnou
a jízlivou variací na Diderotův román „Jakub fatalista“. V příběhu setkání
dvou epoch, dvou žánrů, dvou autorů, nezapomenutelného sluhy Jakuba
(D.Gondík) a jeho pána(L.Typlt) se návštěvníci představení mohou dozvědět
něco o přátelství, lásce, zradě a také o cestě.
Režie: Milan Schejbal. Scéna a kostýmy: Kateřina Baranowská Hudba: Dalibor
Gondík Dále účinkují: Fixová, J. Novák, Vl. Mrva, P. Duspivová, R. Filásková,
H.Karochová, R.Tyleček
Předplatné skupiny A a mimo předplatné. Více na : www.divadlopribram.eu
Činohra. Vstupné: 210,- / 200,- / 190,- Kč
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LETNÍ KINO – ČERVEN - HRAJEME OD 21.30 HOD.
4.6.

5.6.

10.6.

11.6.

Fimfárum

70, -

Cizinec

80,-

Opravdová kuráž

80,-

Nevinnost

80,-

Bioscop/Rodinný, loutkový/ ČR 2011 / 75 min / přístupný /
Do třetice všeho dobrého. Závěrečná část loutkových adaptací pohádek
Jana Wericha.
O kloboučku s pérkem sojčím aneb Král měl tři syny. Jak na Šumavě obři
vyhynuli. Rozum a štěstí.
Režie: K.Dufková, V.Pospíšilová, D Súkup
www.fimfarum.cz
Falcon/Thriller / USA 2011 / 105 min / titulky / přístupný /
Po vášnivé romanci může následovat jen smrtící hra… Johny Depp tentokrát
v roli amerického turisty, který se lehkovážným flirtem s neznámou cizinkou
nechá zaplést do světa intrik, romantiky a nebezpečí. Kromě napínavého
děje je film plný nádherných záběrů Paříže a Benátek.
Režie: Florian Henckel von Donnersmarck.
Hrají: Angelina Jolie, Johny Depp, Paul Bettany, Timothy Dalton, Steven
Berkoff….
www.fcizinec-film.cz
Bontonfilm/ Western / USA 2011 / 109 min / titulky / přístupný od 12 let
Odplata si nakonec svou cestu najde. Jak velkou kuráž musí mít čtrnáctiletá holka, aby pomstila tátovu smrt? Odpověď nabízejí nejúspěšnější
hollywoodští bratři Joel a Ethan Coenovi v tomto temném westernu, bez
nadsázky v jednom z nejlepších westernů posledních let. Tenhle film stojí
za to vidět!!!
Režie: Joel Coen, Ethan Coen.
Hrají: Hailee Steinfeld, Jeff Bridges, Matt Damon, Josh Brolin…
www.bontonfilm.cz
Bontonfilm/ Drama / ČR 2011 / 102 min / přístupný /
Žatecký obránce Karel Krejčík (vpravo) za asistence kapitána Marka Paula zastavuje domácího Michala Lesniaka
Lásky se nikdy nezbavíš.
Cesta z vrcholu na absolutní dno může být velmi rychlá. Mnohdy stačí jediná při utkání v Lounech, kde Žatec vyhrál 2:1.
věta a vše, co jste dosud budovali se zhroutí jako domek z karet. Nevinnost je
vlastně rodinný portrét. Je to film o lásce, o lásce, která je hraniční, nerovná,
uražená, zrazená, nebezpečná, posedlá, vymyšlená, vylhaná a stravující.
Režie: Jan Hřebejk. Hrají: Ondřej Vetchý, Aňa Geislerová, Luděk Munzar,
Hynek Čermák, Zita Morávková, Alena Mihulová, Anna Linhartová…
Dalšími dvěma vítěznými zápasy na konci května si fotbalisté Slavoje Žatec krát!) až v 90., kdy míč z branky vykopl
www.bontonfilm.cz

Slavoj dvakrát nezaváhal a vede KP

17.6.

Králova řeč

80,-

Piráti z Karibiku - NA VLNÁCH PODIVNA

85-

Bontonfilm/ Historický Drama /Velká Británie , Austrálie , USA/ 2010,
118 min / titulky / přístupný /
Vystrašená země potřebuje pravého vůdce. Vystrašený člověk potřebuje
pravého přítele. Čtyřmi Oscary ověnčený film. Strhující výkon Colina Firtha
Po smrti otce, anglického krále Jiřího V. je Bertie, který celý život trpí vadou
řeči, korunovaný králem Jiřím VI. Země stojí na prahu 2. světové války
a zoufale potřebuje silného vůdce. Proto králova žena Alžběta domluví
svému muži setkání s excentrickým terapeutem řeči Lionelem Loguem .
Po tuhém začátku se tito dva ponoří do neobvyklého způsobu léčby a časem
mezi nimi vznikne nenarušitelné pouto.
Režie: Tom Hooper.
Hrají: Colin Firth, Geofrey Rush, Helena Bonham Carter…
www.bontonfilm.cz
Falcon/ Dobrodružný / USA 2011 / 128 min / dabing / přístupný /
Jack Sparow je opět v neznámých a nebezpečných vodách. Johnny Depp
se vrací ke své ikonické roli kapitána Jacka Sparrowa v akčním příběhu
plném pravdy, zrady, mládí a odchodů. Když se Jack setká se ženou ze své
minulosti (Penelope Cruz), není si jistý, zda jde o lásku – nebo zda tato žena
jen „hraje na city“ a využívá ho, aby našla legendární Pramen mládí.
Režie: Rob Marshall.
Hrají: Johny Depp, Penélope Cruz, Ian McShane, Kevin McNally…

www.divadlozatec.cz

Výlet dětí za kouzelníkem

Jedna z dalších velmi vydařených akcí, které se děti z Dětského domova v Žatci
zúčastnily, byla návštěva Divadla kouzel Pavla Kožíška.
Naprosto originální a jedinečné di- asistentkou a modelkou Hankou Mašvadlo se nachází 3 km za severní hra- líkovou se po představení se všemi dětnicí od hlavního města, v Líbeznicích. mi postupně fotografoval a žádné dítě
Magická show, pod názvem S kouzly neodešlo bez autogramů kouzelníka
kolem světa, populární formou děti se- i jeho asistentky s osobním věnováním.
známila s různými typickými atributy Odjezdem z divadla náš výlet však nea folklórem daných zemí. Výlet kouzel- skončil. Navštívili jsme starobylé kránickým letadlem kolem zeměkoule nabí- lovské město Mělník s procházkou.
zel v každé zemi, kde přistály, originální Ze zámecké vyhlídky jsme si prohlédkouzla. S kouzelníkem Pavlem Kožíškem li soutok Labe s Vltavou, památnou
čarovaly také některé děti i přímo na je- horu Říp a celé České středohoří.
višti, což byl neskutečný zážitek. Po- Náš krásný výlet jsme ukončili návštětlesk na konci představení nebral konce vou cukrárny, což byla krásná a sladká
a nikomu se vůbec nechtělo odcházet. tečka, kterou jsme si všichni zasloužili
Iluzionista Pavel Kožíšek s krásnou a dopřáli.
Agata Svitáková

Přidají se známí sportovci

Veřejnost se může připojit k pelotonu
jízdy Na kole dětem, vedoucím 8. června z Aše do Žatce, na trase v Klášterci
nad Ohří, v Kadani,ve Chbanech nebo
Libočanech.
Myšlenku a smysl této jízdy podpoří
svojí účastí v pelotonu významní cyklisté okresu, mistr světa v cyklokrosu
Kamil Ausbuher, juniorská mistryně
Evropy Lucie Záleská, účastníci letošního mistrovství světa, junioři Martina Mikulášková a Vojta Nipl a další
cyklisté ze Stadionu Louny.
Na otevření atletické části stadionu

Mládí pořadatelé očekávají atleta Dukly
Praha, skokana o tyči Michala Bannera
a medailistu z OH, moderního pětibojaře
Libora Capaliniho.
Na stadionu pak proběhne od 10 hodin
Okresní kolo atletického trojboje pro 1.
stupeň žáků základních škol. Ve 13 je
vystřídají fotbalisté v utkání učitelů ZŠ
Komenského alej proti Dream Teamu
(Jaroslav Sypal, Mojmír Maděrič, Michal
Hudček, Dušan Herda, Richard Sacher,
Patrik Fox, Libor Petrů, Libor Capalini,
Michal Balner). Slavnostní den vyvrcholí
v sousedním letním kině.

Přípravka na mezinárodním turnaji

O minulém víkendu se fotbalová přípravka FK Chmel Blšany (ročník 2002)
zúčastnila největšího mezinárodního turnaje v této věkové kategorii na našem
území, který pořádal oddíl FK Dukla Praha ve Slaném.
V konkurenci 24 týmů z Čech, Mo- páčka si vysloužili uznání jak od orravy, Polska a Německa se klub z nej- ganizátorů i od soupeřů nejen za hru,
menšího přihlášeného oddílu postaral ale i chování hráčů a jejich fanoušků!
o největší překvapení, když po výbor- Při závěrečném vyhlášení „All Star“ se
ných výkonech se probojoval až do se- do nejlepší sestavy turnaje dostal blšanmifinále a následně obsadil vynikající ský hráč Martin Klimt.
Sestava: Jan Stránský, Robert Kle4. příčku, když mladí „blšaňáci“ prohráli smolně s pozdějším vítězem Bo- páček, Marek Urbánek, Matěj Kunc,
Danny Minařík, Daniel Adam, Martin
hemians 1905.
Svěřenci Libora Klíče a Josefa Kle- Klimt, Pavel Klíč.

udrželi vedoucí místo v tabulce krajského přeboru, když vyhráli v Lounech spolehlivý Heinc.
a nyní doma zaznamenali rekordní vítězství jara nad Jiskrou Modrá.
Po obrátce zvyšoval hlavou Paul (Čín Louny – Žatec 1:2 (1:2)
n Žatec – Modrá 7:1 (4:1)
žek) a nakonec rovněž hlavou Vávra
Podzimní vítěz KP, jemuž k přezimoDomácí lídr tabulky nastupoval proti (Svoboda), když jeho první střela skonvání v čele nahrálo jeho vítězství v Žatci poslední Jiskře sice bez zraněných sto‑ čila na břevně. Nejhezčí branka padla
gólem zdejšího odchovance M. Lesniaka, perů Horňáka a Zlatohlávka, ale s vůlí v 73. po pasu Čížka na Hodase, střelecprohrál v odvetě doma, přestože Lesniak nedovolit hostů náznak vzdoru. Přestože kém pokusu Paula a dorážce Jakubova.
Branky: 9. a 39. Baierl, 14. a 69. M.
opět skóroval do žatecké sítě. Naštěstí ne vše vycházelo, za první čtvrthodinu
pro hosty ho nikdo nenásledoval, a pro- bylo o výsledku rozhodnuto, neboť Sla- Paul, 16. Procházka, 73. Jakubov, 86. Vávra – 21. Růžička. Rozhodčí Zaňka karty
tože Slavoj vedl už z úvodu zápasu o dva voj vedl 3:0.
góly, odvezl si tři body.
Zkušení exligisté Čížek a Svoboda ten- nepoužil, sledovalo 320 diváků. Sestava:
O vedoucí branku se postaral z pří- tokrát sice neskorovali, ale díky svým Baštýř – Vávra, Heinc, Macháček, Krejmého kopu přesnou střelou Radek Čí- lahůdkovým přes 40mertrů dlouhým čík – Paul, Čížek (84. Bešík), Svoboda,
žek, aby potrestal faul na unikajícího pasům připravili řadu šancí a na pět Procházka (61. Hodas) – Jakubov, Baierl
Macháčka. Ten se zasloužil stejným branek nahrávali! Po jejich akci v 9. (78. Smékal). Trenér Pavel Koutenský
Vedoucí Slavoj hraje v pátek od 19 hozpůsobem i o další branku. Trestný kop otevřel zblízka skóre Baierl, který se
Zdeňka Svobody sice skončil na břevně, trefil i ve 39. minutě ze 25 metrů. Me- din v Blšanech, zatímco druhá Souš se
ale Jakubov ho nekompromisně dorazil zitím zvýšili Paul (Baierl – Procházka) 3. Chomutovem. Další neděli už v předmezi tyče. A když v 70. zastavil aktiv- a Procházka hlavou po rohu Svobody. posledním kole v zápase roku hostí Žatec
ního Macháčka domácí kapitán Václav Hosté snižovali ve 21. na 3:1 po hrubce mužstvo Souše, které má dnes stejně 51
Suchý za cenu červené karty, Žatečtí už Macháčka, který ztratil míč ve středovém bodů a o 5 branek horší skóre (na pod(jak)
v pohodě body uhájili.
kruhu. Další gólovou šanci měli (na tři- zim se hrálo v Souši 1:1).

David Nekola vyhrál mezinárodní turnaj

Mezinárodní turnaj v kick boxu Leon
open 2011 se konal 23. května v Chomutově před 300 diváky za účasti
kickboxerů pěti zemí – Slovenska,
Rakouska, Itálie, Běloruska a České
republiky.
Ze žateckých G-titanů se zúčastnili
turnaje David Nekola a Dan Kačeňák
spolu s trenérem Romanem Šifaldou.
Nekola ve finále kategorie K1 – 67kg
velice pěkně zabojoval s Alešem Javorkem ze Schejbal gym Lovosice. V tříkolovém zápase po dvou minutách Nekola
porazil Javorka 2:1. Obsadil tak 1.místo v turnaji a do Žatce přivezl zlato.
Žatecký Kačeňák přivezl v kategorii
K1 – 57kg stříbro. Sice zápas s Markem Matěchou z Bicom fight Centrum Liberec prohrál RSC, ale zápas
byl po celou dobu dosti vyrovnaný.
Začátkem června G-titáni odjíždějí
na maytai kemp pod vedením Romana Šifaldy, který pořádá již podruhé
promotér G-titánů H. Greisiger na řece
Střele, aby se zde připravili na zápasy,
které budou mít v Žatci na již známém
nedělním souboji žateckých g-titánů
19. června v boxovně v Mládežnické Vítěz David Nekola z G-Titani Žatec (vlevo) útočí na soupeře na meulici.
(lb) zinárodním turnaji v Chomutově Leon Open 2011.
Foto Ladislav Blail

12.6.

Nohejbalisté hrají v extralize o první čtyřku

Tři kola v extralize za sebou bez vítězství odsunula nohejbalisty SKN Žatec
na 5. místo, když se do elitní čtyřky před ně dostal o bod jejich poslední přemožitel z Čelákovic.
n SKN Žatec – Avia Čakovice 5:5
ale nová sestava Tirpák Jan, P. Vít, VoldDo utkání minulou sobotu doma řich vítězí lehce 2:0. Když pak ale Jančík
vstoupili nohejbalisté SKN Žatec osla- s Voldřichem prohrají v liché dvojce 0:2,
beni o smečaře Michala Pecinu (a dlou- a pak v singlu Ondra Vít opět o jediný
hodobě zraněného Dráždila) a museli míč podlehne Mrákotovi, hosté odskakují
improvizovat jak v první dvojici tak až na 2:4. Ve hře trojic formace Josefa
Tirpáka nedala šanci první trojici hosv první trojici.
Taktizovali i hosté a nasadili na duo tů. Bohužel pak opět rozdílem jediného
bratrů Tirpáků mladíky Pachmana bodu končí odveta druhých trojic, kde
s Kurkou, kteří všechny zaskočili výhrou trojka Jana Tirpáka prohrává v koncov2:0. Druhá bratrská dvojice domácích, ce třetího setu. Pátá výhra tak zajistila
Ondřej a Petr Vítové, v zápětí prohráli hostům z utkání minimálně jeden bod.
V odvetě dvojic ale bratři Tirpákové
první set s elitní dvojkou Mrákava, Ungerman, aby nakonec výhrou 2:1 srovnali ve velmi vyrovnaném boji zlomili Mrákavu s Ungermannem, a když v závěstav zápasu na 1:1.
Po utkání trojic je stav 2:2, neboť Jos. rečném duelu vítězí i dvojka obou Vítů,
Tirpák, Brehm a O.Vít prohrávají 0:2, utkání skončilo remízou.

n Sp. Čelákovice – Žatec 6:2

V boji o 4. místo, zajišťující účast
v play off, vedli domácí po úvodních
dvojkách 2:0. Žatecká trojka Jos. Tirák, Brehm, O. Vít (Škabroud) ještě
snížila na rozdíl bodu a druhý na 3:2
přidali Škabroud s P. Vítem. Po porážce
O. Víta v singlu s Plachým se už hosté
nevzpamatovali.
„Utkání jsme ztratili zejména kvůli
špatnému příjmu, jelikož se nám nedařilo přijímat vytáčené servisy od domácích. Tuto opravdu silnou zbraň umí
naplno využít,“ řekl trenér hostů Karel
Jančík.
Pokud Žatec doma v sobotu 4. června od 14 hodin vyhraje nad posledním
Českým Brodem, mohl by se vrátit na 4.
místo, neboť Čelákovice čeká těžká role
v Benešově.
(jak)

