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Benefiční koncert
pro Nelinku

Město Žatec každoročně vypisuje
program na finanční příspěvky v oblasti sportu, kultury, cestovního
ruchu, vzdělávání a dále na sociální
a zdravotní oblast. Finanční odbor
Městského úřadu v Žatci přímá žádosti o finanční příspěvky z rozpočtu
Města Žatce v termínu od 1.2.do
28.2.2013. Výzva a podmínky pro
žadatele jsou zveřejněny na webu
města www.mesto-zatec.cz.

Mimořádný úřední den

Dne 02.03.2013 proběhne na Městském úřadu v Žatci mimořádný úřední
den – sobota.
Úřední hodiny: 08,00 – 12,00 hod.
Úřadující pracoviště:
Budova radnice, nám. Svobody 1,
Žatec: podatelna, pokladna, matrika,
evidence obyvatel, úsek OP a CD.
Obránců Míru 295: pokladna, odbor
dopravy a silničního hospodářství.
Vyhlídková věž Chrámu chmele a piva a dostavba Chmelařského muzea v Žatci

Město Žatec ve spolupráci s Chrámem
chmele a piva a Městským divadlem Žatec
pořádají benefiční koncert pro zdravotně
postiženou pětiletou Nelinku ze Žatce, která
trpí Spinální svalovou atrofií. Naším cílem je
získat potřebné finanční prostředky na nákup
vyhovujícího invalidního vozíku. Akci podpoří svým jedinečným vystoupením jeden
z nejrespektovanějších českých hobojistů,
pan Vilém Veverka, v jehož interpretaci zazní
poutavé skladby z díla Benjamina Brittena –
Šest metamorfóz podle Ovidia op. 49 a výběr
ze Dvanácti fantazií skladatele Georga Philippa Telemanna. Akci zahájí svým tanečním
vystoupením občanské sdružení Roztančená
kolečka. Přijďte s námi strávit příjemný večer
a zároveň být součástí splnění jednoho snu!
Děkujeme!
Nemůžete-li se zúčastnit, nebo by jste
rádi přispěli bezhotovostní formou, číslo
speciálně zřízeného bankovního konta je
107-4175780297/0100. Přispět můžete také
do speciálních kasiček umístěných v budově Městského úřadu (radnice) na náměstí
Svobody, Městského úřadu v ulici Obránců
míru 295 a v restauraci U Orloje na náměstí
Prokopa Velkého 1951.

Chrám chmele a piva získal Cenu Klubu Za starou Prahu
Klub Za starou Prahu udělil 5. února 2013 v pořadí deváté ocenění kvalitní
novostavbě v historickém prostředí. Do užšího výběru staveb nominovaných
na cenu Klubu za rok 2012 postoupilo sedm reprezentantů z různých koutů
republiky. Pro informaci vyjmenujme všechny stavby v abecedním pořadí tak,
jak byly představeny.
První stavbou se prezentovalo Brno. bastionu U božích muk autorsky zpraPolyfunkční dům na třídě Milady Ho- covaná Pavlou Melkovou a Miroslavem
rákové je dílem Heleny Borákové, Cikánem. Přerovský „Tyršův most“ vyšel
Dalibora Boráka a Martina Příhody. z dílny Aleny Šrámkové, Lukáše Ehla,
Následovala elegantní stavba galerie Tomáše Koumara ve spolupráci se staZávodný v Mikulově, kterou projektoval tiky Milanem Komínkem a Ladislavem
Štěpán Děnge. Ostravskou polikliniku Dvořákem. Na sochařské výzdobě se
nenápadně zakomponovanou v ulici Kos- autorsky podílela Ivana Šrámková. Vatelní autorsky zastoupili Martin Materna lašské Meziříčí reprezentoval polyfunkča Adam Weczerek, WMA Architects. ní dům v Poláškově ulici od Tomáše
Nechyběla ani Praha v podobě úpravy Kupky. A v pořadí poslední byl Žatec

s dvoranou a rozhlednou Chrámu chmele
a piva. Zajímavým zjištěním byl téměř
stoprocentní podíl místních architektů
a inženýrů na vybraných stavbách. Při
vyhlášení vítězů na tuto skutečnost
prof. Švácha upozornil.
První cenu získala dostavba Chrámu
chmele a piva v podobě věže a dvorany
na Pražském předměstí v Žatci. Zde
se podařilo vyhlídkovou věž, která je
situována v ochranném pásmu městské
památkové rezervace i v památkové
zóně, velmi dobře začlenit do městského
kontextu. Umístit věžovou stavbu do historické zástavby bývá velkým oříškem,
ale odpovídající proporce věže (poměr

V letošním roce bychom rádi pravidelně uveřejňovali v Žateckém týdeníku
a na webu www.mesto-zatec.cz tématické články o tom, co významného se
v jednotlivých oblastech podařilo úspěšně realizovat v období 2011-2012 a co
se připravuje na rok 2013.
Cílem těchto článků je ukázat široké nouzi, příspěvek na péči a dávky pro
veřejnosti v Žatci i jeho regionu, že se zdravotně postižené) z odboru socispolečně daří vybudovat něco pozitivní- álních věcí na úřad práce. Převod byl
ho, co má navíc i oporu v dlouhodobých uskutečňován v souvislosti s probíhající
vizích města. Pro všechny tyto informace sociální reformou. V měsíci březnu jsme
bude spojujícím bodem motto a logo umístili na webové stránky města návo„Žatec srdce regionu“, které je metou dy pro občany, jak správně postupovat
našeho snažení. V dalších číslech se na úřadě při řešení různých životních
můžete těšit na informace z oblasti ces- situací. Jedná se o videospoty např.
tovního ruchu, sociální oblasti, kultury, k problematice občanských průkazů,
životního prostředí, dopravy a dalších. stavebního povolení, řidičských průkazů,
Případné reakce můžete směřovat na ad- atd. Od 1. dubna byl do funkce vedoucíresu redakce tydenik@mesto-zatec.cz. ho stavebního a vyvlastňovacího úřadu
Městský úřad 2011-2012
jmenován Bc. Tomáš Trávníček. V boji
Městský úřad Žatec prošel v letech za zachování nemocnice v Žatci (porod2011 a 2012 několika zásadními ino- nice a dětského
vativními změnami, o kterých jste byli oddělení) aktivně
průběžně informováni. Nejpodstatnější vystupovali a pozměnou byla reorganizace odborů měst- máhali také úředského úřadu a snížení celkového počtu níci MěÚ Žatec.
zaměstnanců od 1. ledna 2013 na 88.
V měsíci květnu byla vyhlášena anoCílem našeho úřadu je otevřenost a ze- nymní anketa pro občany s názvem
jména snaha o to, aby všichni naši za- „Spokojenost se službami úřadu“, která
městnanci jednali s vědomím, že jsou tu byla podkladem ke zkvalitňování služeb
pro občany. V tomto článku zmíníme úřadu. Zaveden byl také telefonický
pouze několik důležitých faktů, které rezervační systém na úseku občanských
nastaly na městskému úřadu v průběhu průkazů a cestovních dokladů. V této
minulého roku.
době byl již několik týdnů vydáván nový
První zásadní novinkou, která nastala občanský průkaz se strojově čitelnými
již od 1. ledna 2012, byl převod dávko- údaji (s čipem nebo bez čipu). V červých agend (dávky pomoci v hmotné venci byl zaveden a zprovozněn nový

registr na odboru dopravy a silničního
hospodářství, s problémy způsobenými
chybami v systému si odbor dokázal
dobře poradit. Prvního srpna byla jmenovaná do funkce vedoucí finančního
odboru Bc. Renata Sedláková.
V měsíci srpnu byl spuštěn nový
oficiální web města Žatec s moderním
grafickým stylem a redakčním systém,
to vše na tradiční adrese http://www.
mesto-zatec.cz. Web byl rozdělen do tří
sekcí, město, městský úřad a turistika,
kde by měl každý návštěvník najít to, co
o městu Žatci hledá. Začátkem listopadu
se nový web rozrostl o rezervační systém,
kde se mohou návštěvníci objednávat
na určitý den a hodinu např. na úsek
občanských průkazů, cestovních dokladů
a matriku. Web je nyní doplněn o funkci

Žatec srdce regionu

čtení textu a tak usnadnil přístup např.
nevidomým či seniorům. Nový web města je neustále doplňován a aktualizován,
i nadále prosíme občany o zasílání připomínek na email: admin@mesto-zatec.
cz. V rámci zkvalitňování služeb pro občany byla ve vestibulu radnice spuštěna
bezdrátová internetová síť.
V říjnu zorganizoval úřad pro město
Žatec volby do zastupitelstva Ústeckého
kraje a to opět bez zásadních kompli-

výšky a šířky věže 7:1) volba vhodné
materiálové skladby (pozinkovaných
pororoštů, které svým vzhledem evokují
průmyslovou minulost území) a nakonec
i symbolické poslání – zdůraznění tradice chmelařství v Žatci napomohly zrodu
kvalitní architektury. Jednoduchost
řešení se projevila i v případě oceněné
novostavby haly přiléhající k historické
budově balírny a sušárny, která je součástí chmelařské expozice.
V hlasování poroty skončila na druhém
místě stavba galerie Závodný v Mikulově
od místního architekta Štěpána Děngeho, která oživila část města a ve svém
ztvárnění s novodobým výrazem postup-

ně navazujícím na původní tvarosloví se
do historického prostředí plně zapojila.
Třetím oceněným se stala překvapivě
nikoli budova, ale mostní stavba. Oceněn
byl pěší Tyršův most v Přerově pro svou
jednoduchou eleganci se vzdáleným nádechem kubismu, navržený kolektivem
vedeným Alenou Šrámkovou s velmi
netradiční sochařskou výzdobou.
Smyslem vyhlášení Ceny Klubu Za starou Prahu je poukázání na existenci
pozitivních příkladů nových realizací,
které citlivě dotvářejí rámec našich
historickým měst i kulturní krajiny
a napomáhají propojit současnost se
stavební historií.

kací. Dalším velmi důležitým legislativním úkolem byly např. rekonkurzy
na obsazení pracovních míst ředitelů
základních a mateřských škol. Úředníci
městského úřadu se podíleli
na realizaci úspěšných dotačních a investičních akcích
města v celkové výši přes
100 milionů Kč. (viz. Žatecký týdeník č.1 a 2/2013).
Žatec skončil na 2. místě ze 16 měst
v Ústeckém kraji ve výzkumu „Město
pro byznys“, na čemž se výrazně podílely
inovace zavedené na městském úřadě.
Sbor dobrovolných hasičů získal 2. místo
v celostátní soutěži RWE pro Sbory
dobrovolných hasičů. Při mimořádných
úředních sobotách bylo obslouženo 717
občanů. Dále bylo provedeno 9 kontrol
z Krajského úřadu Ústeckého kraje,

1 kontrola z Ministerstva obrany ČR,
1 kontrola z Úřadu práce ČR a 1 kontrola
z Hasičského záchranného sboru. Žádná
z kontrol neshledala v kontrolovaných
oblastech porušení zákona. V roce 2012
byly na MěÚ Žatec doručeny 2 petice
a 24 stížností, z čehož pouze jedna
stížnost byla důvodná. Úřad oficiálně
obdržel 39 pochval a poděkování jeho
zaměstnancům.
Závěrem si dovolíme konstatovat, že
nebylo možné popsat veškeré hlavní
činnosti městského úřadu v letech
2011 a 2012. Naší stálou a dlouhodobou snahou je vyjít vstříc občanům.
Tajemník MěÚ Žatec Ing. Petr Vajda
děkuje zaměstnancům úřadu za odvedenou profesionální práci, která probíhala
také velmi často nad rámec pracovní
doby a pracovních povinností.
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Záměr Města Žatec pronajmout přizvat pouze ty zájemce, jejichž podnikatelský záměr odpovídá zájmům
ze svého majetku
(projednáno RM dne 22.1.2013)
nebytový prostor umístěný ve sklepních prostorách domu č.p. 52 na st.
p.č. 263 nám. Svobody v Žatci o celkové ploše 171 m2 za minimální nájemné
ve výši 186,- Kč/m2/rok bez služeb.
Nebytový prostor umístěn v Městské
památkové rezervaci.
Rada města Žatec si usnesením č.
173/99 vyhrazuje právo k jednání

města.
Rada Města Žatec usnesením č.
616/99 schválila podmínku nájemních
smluv a to: měsíční nájemné bude
uhrazeno před podpisem nájemní
smlouvy a následně dopředu nejpozději do pátého dne předcházejícího
měsíce.
Zveřejněno: od 28.1.2013
do 26.2.2013

PROJEKT AKTIVNÍ PADESÁTKA POKRAČUJE

Městská policie musí s veřejností komunikovat
Nový ředitel Městské policie Zdeněk Kubiska nastoupil do funkce začátkem
prosince 2012 po odstoupení Jiří Štorka, který tuto funkci zastával devět
let. Jeho nástupce vyšel vítězně z výběrového řízení ze sedmi zájemců.
Nový ředitel Z. Kubiska, který jen o teorii, dokládá zkušenostmi za
podstatnou část života ze svých 38 odsloužených 15 roků práce u Polilet prožil právě v Žatci, se předsta- cie České republiky. „Výkon služby
vil s jasnou koncepcí práce MP. Její každého jednotlivce na požadované
hlavní složkou má být nejen represe, úrovni pokládám za samozřejmost,“
ale především prevence. „Chtěl bych zdůraznil už při svém nástupu.
„Zapadl jsem rychle do činnosti.
se v oblasti prevence orientovat
především na mateřské, základní Začátkem prosince jsme tu měli výa střední školy a nevynechat ani kon při Adventních trzích, zvýšenou
oblast často zranitelných seniorů,“ pozornost jsme věnovali Silvestrovinformoval už před svým nástupem. ské noci a hned po Novém roce jsme
Koncepci přednesl i na prosincovém s Policií ČR dohlíželi na odvoz amnejednání Zastupitelstva města Žatce, stovaných na nádraží v Žatci, kam
kde byl poprvé oficiálně představen byla většina propuštěných dopravována po skupinách nejen z věznic na
veřejnosti.
K systematické práci na tomto úse- území okresu, to je z Nového Sedla a
ku ho předurčuje jeho vzdělání. Je ab- Drahonic, ale někteří přijížděli také
solventem policejní akademie, obor ze Všehrd a Bělušic.“
bezpečnostně právní studia, a letos
Dnes má kancelář nedaleko místa,
dokončuje navazující magisterský kde vyrůstal, kolem chodil do záobor bezpečnostního managementu kladní školy i gymnazia a odjížděl na
ve veřejné správě. Že se ale nejedná studia. Fotbaloví příznivci jej znají

jako aktivního hráče všech věkových
kategorií v žateckém dresu jako předtím jeho otce. Ještě nedávno hrával
za Louny a Lenešice, kde také začal
s trenérskou prací. „Ale už to musím omezit, protože se musím plně
věnovat svým novým povinnostem,“
odpovídá obyvatel Dobroměřic na
otázku z oblasti sportu.
„Máme zájem, aby se práce městské policie více prezentovala v očích
veřejnosti. Aby dokázala, že neprovozuje jen represní činnost. Chceme
občany seznamovat s naší vlastní
činností od pochůzek, sledování
kamerového systému, po spolupráci
s městem, především s odbory dopravy a sociálním. Městská policie má
navázat bližší kontakt s veřejností.
Abychom mohli aktuálně řešit, co
lidi pálí, umožníme jim kontakt přes
webové stránky. Kromě toho chci
zavést každý týden hodinu návštěv
pro veřejnost,“ má představu nový
ředitel MP Zdeněk Kubiska.

Prezentace královského města na Holiday World v Praze

Město Žatec se již tradičně prezentovalo spolu s Ústeckým krajem na jednom z největších veletrhů cestovního ruchu
Holiday World v Praze. Tentokrát se spolu s městem zúčastnila i Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
SČMSD v Žatci, jejíž studenti prezentovali své barmanské umění v podobě míchání pivních koktejlů ze žateckého
piva. Jejich dovednosti sklidily u veřejnosti obrovský úspěch. Foto Simona Janoušová

Žatecký
týdeník

Výběr uchazečů o zaměstnání do IV.
cyklu projektu Aktivní padesátka
pokračuje
Termín: 25. 2. 2013 (v 8:00 a 10:00
hod.), Místo: Úřad práce Žatec
Upřednostněni budou zájemci
o kurzy Základy počítačů a Pečovatelka o děti od 3 do 15 let.
Centrum individuálního poradenství
v Žatci, Masarykova 745 (průjezd)
kontaktní osoba – Irena Kadeřábková,

mob.: 739 039 395, www.vcp-zatec.cz
- informace o projektu, individuální
poradenství pro nezaměstnané nad 50
let, nabídka volných pracovních míst,
využití internetu ZDARMA, otevřeno
každé úterý 8:00 - 16:00 hod.
Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost a státního rozpočtu
ČR.

Příležitost pro osoby nad 50 let
Projekt AKTIVNÍ PADESÁTKA
POKRAČUJE, jehož realizátorem je
od března loňského roku občanské
sdružení Vzdělávací centrum Podkrušnohoří Žatec, nabízí nezaměstnaným
nad 50 let věku přípravu pro začlenění
na trh práce, sociálně právní poradenství, základy finanční gramotnosti,
intenzivní pomoc při hledání zaměstnání.
Předností projektu je i možnost změnit si kvalifikaci na trhu práce v rekvalifikačních kurzech Obsluha osobního
počítače, Pečovatelka o děti od 3 do 15
let, Pracovník v sociálních službách.
Velkou výhodou projektu je proplácení
cestovného, příspěvek na stravování
a příspěvek na péči o osobu blízkou.

Doposud těchto výhod využilo 80
osob, z nichž 68 nastoupilo do rekvalifikačních kurzů, 14 osob bylo
umístěno na dotovaná pracovní místa
a 11 osob získalo zaměstnání bez příspěvku na mzdu zaměstnavateli. Nyní
máte možnost využít této nabídky i vy,
pokud jste uchazeči o zaměstnání
ve věku 50 a více let. Bližší informace
získáte na tel.č. 739039395, www.vcp-zatec.cz . Zájemci o vstup do tohoto
projektu se mohou hlásit na úřadu
práce u svých zprostředkovatelek nebo
na výše uvedeném telefonním čísle.
Projekt je financován z prostředků
ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
a státního rozpočtu ČR.

Rada města Žatce dne 28.12. 2012
projednala a schválila ceny pro zabezpečení komplexního systému nakládání s komunálními odpady města
Žatce na rok 2013. Občané, kteří
hradí cenu služeb přímou platbou
na účet města mají stanoveny ceny
odpadů viz. tabulka níže či tabulka
na internetových stránkách města
http://www.mesto-zatec.cz. Pro plat-

bu za likvidaci komunálního odpadu
v roce 2013 můžete využít pokladny
MěÚ Žatec na nám. Svobody 1 nebo
na detašovaném pracovišti Obránců
míru 295. Dále pak účet Města Žatce
č.účtu 3183490287/0100, VS číslo
popisné.
Občané, kteří hradí cenu služeb
přímou platbou na účet města – roční
sazby:

Platby za komunální odpad 2013

Objem nádoby v litrech
Pytel 60 l
Pytel 110 l
60 l
60 l
80 l
80 l
110 l / 120 l
110 l / 120 l
240 l
240 l
340 l
340 l
660 l
660 l
770 l
770 l
1100 l
1100 l

Týdeník je zpravodajem města Žatec. Vydavatel: Město Žatec Adresa redakce: Městský úřad Žatec, náměstí
Svobody čp. 1, PSČ 438 01. Tisk: AKORD Chomutov s.r.o., 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

Četnost svozů
jednorázově
jednorázově
1 x týdně
1 x za 2 týdny
1 x týdně
1 x za 2 týdny
1 x týdně
1 x za 2 týdny
1 x týdně
1 x za 2 týdny
1 x týdně
1 x za 2 týdny
1 x týdně
1 x za 2 týdny
1 x týdně
1 x za 2 týdny
1 x týdně
1 x za 2 týdny

Cena na rok 2013
33,00 Kč/ ks
60,00 Kč/ ks
1 764,- Kč
933,- Kč
2 043,- Kč
1 200,- Kč
2 323,- Kč
1 745,- Kč
5 039,- Kč
3 137,- Kč
5 777,- Kč
3 797,- Kč
13 287,- Kč
8 078,-Kč
14 921,- Kč
9 682,- Kč
20 861,- Kč
12 783,- Kč

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

digitální kino Žatec - únor 2013

n Pronajmu byt 2+1, plast. okna,
balkon, zateplení, nájem 6.500 Kč, kauce
6.000 Kč. Ulice Hájkova, Žatec. Volný
ihned. Kontakt 603 227 180
n Pronajmeme byt o výměře cca
80 m2, 2+1 v přízemí rodinného domu
ve středu města Žatce. Topení, samostatný kotel, elektr. sporák, WC + sprchový
kout, malá sektorka, zavedený internet,
televize. Nastěhování možné ihned. Nájemné 3.000 Kč + služby. Pouze pro zaměstnané nebo důchodce. Volat po celý
den tel: 607 282 961
n Dlouhodobě pronajmu velmi pěkný rekonstruovaný byt 1+1, částečně
zařízený, Husova ul. a 1+1 s balkonem,
Havlíčkovo náměstí. Řádná nájemní
smlouva, nájem pro 2 osoby 3000,- +
služby, vratná kauce, možnost trvalého
bydliště. Ihned volné. Tel: 774 274 142
n Čištění koberců. Tel.: 606 062 698
n Pronájem bytu 1KK v Žatci. Tel.
739 285 606
n Rekonstrukce bytů, zednické, malířské, sádrokartonářské, tesařské práce.
Tel. 736 114 084, stavbyzatec@seznam.
cz
n PŮJČKA 4.000 – 80.000 Kč. Doba
splácení 45 – 100 týdnů. Schválíme
ihned, vyplatíme. Volejte 724 730 485.
n Pronajmu byt 5+1 s garáží v Žatci.
Pouze pracujícím. Dále pronajmu samostatnou garáž v blízkosti centra. RK ne.
Tel. 777 767 746
n TJ Sever Žatec pronajme zateplenou garáž s el. přípojkou, cena 1.000,Kč/měsíčně. Tel.: 415 726 110
n P r o d e j s l e p i č e k. Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět
prodává slepičky snáškových plemen
Lohman hnědý, Tetra hnědá a Dominat
žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý
a bílý. Slepičky pouze z našeho odchovu!! Stáří slepiček 16-18. týdnů cena
149 – 170 Kč / ks – v začátku snášky
178 Kč/ks Prodeje se uskuteční: v pátek 1. března 2013. Žatec – u západního nádraží – v 17:30 hod, ve čtvrtek
7. března 2013, Žatec – u západního
nádrží – v 13:30 hod. Případné bližší
informace tel: 728605840 728165166
415740719. Při prodeji slepiček – nová
služba – výkup králičích kožek – cena
22 – 35 Kč/ks

Poděkování
n TJ Sever Žatec děkuje MěÚ Žatec
za podporu naší TJ v roce 2012 při pořádání různých akcí.
Zach František, vedoucí SA

Rozloučení
25.1.
		
26.1.
		
28.1.
		
		
		
29.1.
30.1.
31.1.
		
		
		
1.2.
		
		
2.2.
		
		
4.2.
5.2.
7.2.
8.2.
		
9.2.
11.2.
12.2.
		
15.2.
16.2.

Marie Botošová
Jaroslav Paulík
Josef Beránek
Josef Šíma
Jan Roháček
Vladimír Holub
Alfréd Callegari
Vlasta Híbelová
Lydie Krejčová
Jana Mravcová
Bohumil Marhan
Božena Lukesová
Jan Uhlík
Maria Grimek
Miloš Pekárek
Marie Hrůzová
Mgr. Vladimír Jachňuk
Olga Djačuková
Miroslav Pikhart
Miloslav Matoušek
Albína Denková
Jitka Koňariková
Vlasta Voříšková
Marie Ježková
Václav Tůma
Růžena Červenková
Emilie Valková
Zdeňka Horáková
Petr Škoda
Jiří Hajný
Otta Chot

78
71
78
67
82
87
84
79
69
74
76
83
68
64
66
87
66
89
61
74
81
63
95
82
84
90
72
89
42
73
62
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Zimní koncert
v dětském podání

Dětské pěvecké sbory Permoníček
Most a Čmeláček Žatec ve spolupráci s Wellness hotelem Zlatý
Lev Žatec si vás dovolují pozvat
na Zimní koncert.
Koná se 23. února od 17 hodin
v Městském divadle Žatec. Hostem
je Rodinné centrum Sedmikráska
s ukázkami tanečních projektů skupina MICE (projekt BE HAPPY)
a CATS (projekt NO SLEEP). Předprodej vstupenek v divadle 35 Kč
dospělí, děti zdarma.

Žatečtí maturanti si zazpívali
s Michalem Davidem

Maturita je již tradičně označována jako zkouška dospělosti. Maturitní ples
je velká společenská událost, která náležitě prezentuje studenty a je považován za předzkoušku těch, kteří se na plese podílí. Zpravidla se tato příležitost
naskytne mladým dozrávajícím studentům jednou za život.
Studenti Oktávy Gymnázia Žatec ranty rozloučil s přáním: „Je krásné vidět
uspořádali v pátek 8. února maturitní tolik mladých a nádherných lidí, kteří
ples s bohatou tombolu a doprovod- si to společně užívají. Přeji vám krásným programem. Předtančení patřilo ný vstup do života, užívejte si ho, jeďte
samotným maturantům, tanec se psy Non stop, žijte Non stop, prožívejte si
a skvělou BMX bike show. Hlavním svůj Discopříběh, svoje Lásky z pasáže
hostem plesu byl producent, skladatel a mějte svých Pár přátel“.
a především zpěvák roku v anketě Týtý
Jako půlnoční překvapení si připravili
2011 a 2012 Michal David. Ve svém maturanti vlastní mix tanečních chonáročném programu si našel čas a svým reografii ze známých muzikálů. Ovace
hodinovém vystoupením potěšil návštěv- nebraly konce. K tanci a poslechu hrála
níky maturitního plesu ve vyprodaném jedna z nejlepších regionálních skupin
sále KD Mosva.
Flash Dance za podpory profesionálníV samotném závěru pozval hitmaker ho zvuku a světelné show Víti „Martivšechny maturanty na pódium a zazpíva- na“ Veselého.
li si společně skladbu „Pár přátel“ a jako
K přání Michala Davida se připojují
přídavek na oslavu vydařeného matu- také rodiče a příbuzní maturantů. Přejeritního plesu „Celebration“ (na snímku me úspěšné složení maturitních zkoušek
Milana Lišky). Michal David se s matu- a šťastný vstup do života.
(ss)

Na skok do Vietnamu za přírodou,
čajem a lidmi na besedě v knihovně

Velkému zájmu veřejnosti se těšila v pořadí druhá přednáška Ing. Zdeňka
Nepustila z agentury Dobré čaje pro inspiraci, pohodu a lepší zdraví, kterou
pořádala Městská knihovna Žatec ve středu 30. ledna v přednáškovém sálku
centrální knihovny.
V rámci cyklu „Indočína všemi smysPočetní účastníci besedy, kteří zavítali
ly“ byl jejím tématem tentokrát Vietnam. „na skok do Vietnamu“, své návštěvy
Velmi zajímavým a poutavým způsobem, zajisté nelitovali. Zároveň se omlous pomocí promítaných fotografií a uká- váme všem, kteří se pro hojnou účast
zek autentických předmětů, seznámil do zcela zaplněného sálku knihovny
Zdeněk Nepustil návštěvníky s historií, již nevešli. Připravujeme pro Vás dalgeografií, přírodou a způsobem života ší ochutnávku čajů s doprovodným
lidí ve Vietnamu. Během vyprávění při- programem na červen, pro velký zápravil ochutnávku čajů, kávy a některých jem tentokrát již ve dvou termínech!
tamních pochutin.
(va, kr)

Výstava k jubilejnímu desátému
výročí otevření Křížovy vily

Blíží se jubileum, neboť 9. březen 2003 je datem „narození“ Křížovy vily.
Před deseti lety, za přítomnosti významných hostů, se slavnostně otevřela neorenesanční budova široké veřejnosti poté, co prošla celkovou rekonstrukcí
financovanou z příspěvku města Žatce a Ministerstva kultury.
Výstavou Desáté výročí otevření Kří- dozvíte se i o zajímavých VIP hostech,
žovy vily si připomeneme, jaké výsta- kteří nás během uplynulého desetiletí
vy, koncerty, besedy, módní přehlídky navštívili. Jako bonus jsou připraveny
a další zajímavé či slavnostní akce se historické fotografie této památky.
zde uskutečnily. Fotodokumentační průSlavnostní vernisáž s hudebním dořez činnosti vily je doplněn o statistické provodem Veroniky Musilové je připraúdaje návštěvnosti, prezentací vily v tis- vena na středu 27. února od 17 hodin.
ku a publikacích, o fotografie ze staveb- Všechny srdečně zveme. Výstava potrvá
ních obřadů konaných v prostorách KV, do neděle 10. března 2013.

Návštěvy ze světa v Chrámu

Je potěšující, že v areálu Chrámu chmele a piva si dává dostaveníčko čím dál
víc turistů, rodáků i příznivců Žatce z celého světa.
V minulých dnech to byl například sdružení rodáků Petr Šimáček. V režatecký rodák a absolvent mnoha staurantu U Orloje se u minipivovaru
univerzit včetně Cambridge Václav také dozvěděli, jak se vaří pivo traPrášil, zástupce vedoucího úřadu Vel- dičním českým způsobem z místních
vyslanectví České republiky v Harare surovin. Velmi je zaujal interiér rev Zimbabwe. Zároveň také skupina staurace, který je vystavěn ve starém
malířů a výtvarníků pod vedením Lexy chmelovém skladu. „V Žatci jsme
Dvoraka z kanadského Vancouveru. doma, i když jsme rozváti po celém
V Žatci je přijal místostarosta města světě“ – souhlasili všichni se slovy
Jan Novotný a doprovázel předseda Václava Prášila.
(mr)

Beseda na téma Přežil jsem Mengeleho
Regionální muzeum K. A. Polánka
a petiční výbor Žatec proti neonacistům vás zvou do Křížovy vily 28. února
od 17 hodin na besedu z přednáškového
cyklu Náš host Přežil jsem Mengeleho.
Společně s panem Tomanem Brodem,
který na vlastní kůži prožil nejhorší
hrůzy druhé světové války, si položíme
otázku: Jak se to mohlo stát? Může se
to stát znovu?

Beseda je pro všechny, které zajímá
téma holocaustu, nacismu a zážitků
z války, dotkne se také hrozby současného neonacistického a fašistického hnutí a extremismu obecně. Večer
moderují Kamila Kuffová a Radek Holodňák. Vstupné na besedu: základní
30,- Kč, snížené 20,- Kč. Upozorňujeme, že kapacita sálu je omezena
(cca 70 lidí).

22.2..…:20:00 / 24.2..…:20:00 / 3.3.…:17:30 /

BABOVŘESKY

27.2..…:17:30 / 28.2..…:17:30 / 2.3..…:15:00 /

Hledá se Nemo 3D

Komedie / Česko/ 2013 / 120 min / přístupné
Letní komedie Zdeňka Trošky je úsměvnou komedií ze života současné jihočeské
vesnice Babovřesky, která s nadhledem a komediální nadsázkou, tak trochu
v duchu Slunce, seno, sleduje kupící se nedorozumění a souhry náhod, které
pořádně zamotají hlavu její obyvatelům. V příběhu nechybí láska, žárlivost, závist,
intriky a zejména vtipné okamžiky, v nichž se někteří i najdou. Slovy režiséra: „Je
to prostě film tak ‚trošku‘ ze života.“ Po smrti stoleté Trudy zůstanou na konci
vesnice lukrativní pozemky se starým domem. To se hodí starostovi a jeho příbuznému, kteří mají na pozemky zálusk a chtějí zde vybudovat autobazar. Jenže
pozůstalí Hálovi se synem Adamem, se rozhodnou, že se jim vila líbí a opraví ji,
i když v ní prý straší. Podtitul „z dopisu venkovské drbny“ naznačuje, že na scénu
vstoupí i místní zbožné ženy v čele s „univerzální“ klepnou Horáčkovou, která
o všem ví, od všeho má klíče, všude byla dvakrát... a uzurpuje si právo do všeho
zasahovat. A právě do této vesničky přichází nový farář. Zbožné ženy čekají
váženého důstojného pána, ale z auta vyskočí mladý, sportovně vyhlížející asi
třicetiletý mladík s dvojsmyslným jménem. Netuší, co tu na něj čeká, co všechno bude muset řešit a právě díky tomu se odehrává v Babovřeskách množství
humorných situací.
Režie: Zdeněk Troška. Hrají: Lukáš Langmajer, Veronika Žilková, Jana Synková,
Lucie Vondráčková, Pavel Kikinčuk, Jan Dolanský, Miro Noga, Jitka Sedláčková,
Lucie Bílá, Jiří Pecha, Jan Kuželka, Lubomír Kostelka, Norbert Lichý, Jindřiška
Kikinčuková, Jana Altmannová, Radek Zima, Martin Matejka
Vstupné: 140,Animovaný / Komedie / Rodinný / Austrálie / USA/ 2013, 100 min
V pestrobarevných a teplých vodách Velké útesové bariéry žije ve svém bezpečném a odlehlém příbytku ze sasanek Marlin a jeho jediný syn Nemo. Marlin se
s obavami ze všech nepředvídatelných nebezpečí, které hlubiny oceánu skýtají,
snaží svého syna před nástrahami okolí ochránit. Nemo je však, stejně jako
všechny malé rybky, velmi zvídavý a chce tajemný útes prozkoumat. Když je
pak nečekaně unesen daleko od domova a skončí v akváriu, kterým si vyzdobil
ordinaci laciný zubař, ocitne se Marlin nečekaně v roli hrdiny na cestě k záchraně
svého syna.
Vstupné: 155,- děti 135,-

27.2..…:20:00		

Let

Drama / USA / 2012 / 138 min / Cz titulky
Denzel Washington si ve filmu zahraje pilota porouchaného letadla, který dokáže
úspěšně přistát a zachrání tak stovku životů na palubě. Zatímco svět jej oslavuje
jako pravého amerického hrdinu, vyšetřování ukáže, že noc předtím vydatně
kalil a do kabiny letadla zasedl pod vlivem alkoholu a drog.
Režie: Robert Zemeckis. Hrají: Denzel Washington, Kelly Reilly, John Goodman,
Don Cheadle, Nadine Velazquez
Vstupné: 100,-

28.2..…:20:00 / 1.3.…:20:00 / 2.3.…:20:00

Jeníček a Mařenka: Lovci čarodějnic 3D

Akční / Horor / Fantasy / USA / Německo / 2013
S Jeníčkem a Mařenkou (Jeremy Renner a Gemma Arterton) se setkáváme
15 let po jejich incidentu s perníkovou chaloupkou. Mezitím se z nich ale stali
chladnokrevní zabijáci, jejichž prací je chytání a zabíjení čarodějnic.
Režie:Tommy Wirkola. Hrají: Gemma Arterton, Jeremy Renner, Famke Janssen,
Peter Stormare, Ingrid Bolsø Berdal, Zoë Bell, Derek Mears, Thomas Mann
Vstupné: 150,-

1.3. …17:30 / 6.3.…17:30 / 8.3..…17:30 / 9.3..…15:00 / 10.3..…15:00 /
13.3..… 17:30 / 17.3..…15:00 /
Čtyřlístek ve službách krále

Rodinný / Komedie / Česko / 2012 / 100 min / přístupné
Populární komiksový seriál ČTYŘLÍSTEK oslavil letos už 40 let od svého
„narození“, prvního vydání kresleného příběhu autora a výtvarníka Jaroslava
Němečka. Malý výlet do Prahy nabídne Čtyřlístku úžasné setkání – na Karlově
mostě je nejdříve přepadne obživlý lev ze sochy Bruncvíka, který je pak zavede
do podzemních chodeb pražského Hradu, kde se setkají se samotným císařem
Rudolfem! Ten podnikl cestu časem z minulosti do přítomnosti, protože podle
předpovědí věhlasných císařských astrologů jenom Čtyřlístek může získat císaři
zázračný kámen mudrců a zachránit tak císaři život i korunovační klenoty, o které
usiluje proradný alchymista Kelly. A tak se rozběhne kolotoč neuvěřitelných
střetů, konfliktů a peripetií, Fifinka, Myšpulín, Piňďa a Bobík se dostanou
i na císařský dvůr, kde jim doslova půjde o život… Ale nebyl by to Čtyřlístek,
kdyby díky svému důvtipu a vynalézavosti nevyřešil všechny nástrahy i nečekané
překážky a nezachránil nejen císaře, korunovační klenoty ale i celou zeměkouli
od návratu do doby ledové.
Režie:Michal Žabka. Hrají:Karel Heřmánek, Tereza Bebarová, Bohdan Tůma,
Ondřej Brzobohatý, Vladimír Brabec, Jiří Lábus, Jan Přeučil, Dalimil Klapka,
Petr Nárožný, Kryštof Hádek, Tomáš Juřička, Martin Písařík, Pavel Kříž, Vladimír
Javorský, Martha Issová, Ota Jirák, Otakar Brousek st.
Vstupné: 120-

3.3..…17:30 /		

BABOVŘESKY

Komedie / Česko/ 2013 / 120 min / přístupné
Letní komedie Zdeňka Trošky je úsměvnou komedií ze života současné jihočeské
vesnice Babovřesky, která s nadhledem a komediální nadsázkou, tak trochu
v duchu Slunce, seno, sleduje kupící se nedorozumění a souhry náhod, které
pořádně zamotají hlavu její obyvatelům.
Vstupné: 120,-

3.3..…:15:00 / 5.3..…:17:30 / 7.3..…:17:30 / 9.3..…:17:30 / 14.3..…:17:30 /

Hledá se Nemo 3D

Animovaný / Komedie / Rodinný / Austrálie / USA/ 2013, 100 min
V pestrobarevných a teplých vodách Velké útesové bariéry žije ve svém bezpečném
a odlehlém příbytku ze sasanek Marlin a jeho jediný syn Nemo.
Vstupné: 155,- děti 135,-

1.3.…:20:00 / 3.3.…:20:00 / 12.3.…:17:30 /

Jeníček a Mařenka: Lovci čarodějnic 3D

Akční / Horor / Fantasy / USA / Německo / 2013
S Jeníčkem a Mařenkou (Jeremy Renner a Gemma Arterton) se setkáváme
15 let po jejich incidentu s perníkovou chaloupkou. Mezitím se z nich ale stali
chladnokrevní zabijáci, jejichž prací je chytání a zabíjení čarodějnic.
Režie:Tommy Wirkola. Hrají: Gemma Arterton, Jeremy Renner, Famke Janssen,
Peter Stormare, Ingrid Bolsø Berdal
Vstupné: 150,-

5.3.…:20:00		

Gangster Squad – Lovci mafie

6.3.…:20:00		

Terapie Láskou

7.3.…:20:00		

Královský Víkend

Krimi / Drama / Akční / Thriller / USA/ 2013 / 113 min / CZ titulky /
Píše se rok 1949 a v Los Angeles vládne nelítostnou rukou gangster a brooklynský
rodák Mickey Cohen (Sean Penn). Řídí většinu nelegálních aktivit ve městě,
včetně obchodu s drogami a zbraněmi, prostituce či nelegálního sázení. Mickey
má v podstatě pod kontrolou veškeré místní orgány, které by jej mohly ohrozit.
Je schopen zastrašit i otrlé policisty, kteří by se chtěli jeho nekalým praktikám
vzepřít. Výjimku by snad mohla představovat tajná jednotka losangeleské policie.
Režie:Ruben Fleischer. Hrají: Ryan Gosling, Emma Stone, Sean Penn, Josh Brolin,
Giovanni Ribisi, Nick Nolte
Vstupné: 100,Komedie / Romantický / Psychologický / USA / 2012/ 122 min / Cz titulky
Učitel dějepisu, Pat Solatano (Bradley Cooper), prošel psychickou krizí, během
níž přišel o všechno – ztratil dům, práci, manželku i svůj dosavadní život. Jediné,
co získal, bylo osm měsíců strávených v psychiatrické léčebně. Po jejich skončení
mu soud dovolí vrátit se domů. A tady teprve začíná příběh Terapie láskou,
excelentního filmu, který se pyšní 4 nominacemi na Zlaté Glóby a dokonce 8
nominacemi na Oscary včetně nominace za nejlepší film, režii, scénář i herecký
výkon. Režie:David O. Russell. Hrají: Jennifer Lawrence, Robert De Niro, Bradley
Cooper, Julia Stiles, Jacki Weaver
Vstupné: 100,Životopisný / Komedie / Historický / Velká Británie / 2012 / 94 min / Cz titulky
Každý občas potřebuje rozptýlení od každodenních starostí. I prezident. Píše se
rok 1939. K americkému prezidentovi Franklinu D. Rooseveltovi (Bill Murray)
přijíždí na státní návštěvu do jeho soukromé residence král a královna Anglie.
Setkání je o to významnější, že se jedná o historicky první návštěvu anglického
královského páru v USA. Režie: Roger Michell. Hrají: Bill Murray, Laura Linney,
Olivia Williams, Olivia Colman, Blake Ritson
Vstupné: 100,-
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Městské divadlo Žatec – Dvořákova 27, 415 710 519
21.2. čtvrtek

BENEFIČNÍ KONCERT pro NELINKU

19:00

Koncert dětských pěveckých sborů

17:00

FERDA MRAVENEC

15:00

Narazili
na silnějšího
soupeře

Chrám chmele a piva ve spolupráci s Městským divadlem Žatec a Městem Žatec
pořádají benefiční koncert pro zdravotně postiženou pětiletou Nelinku ze Žatce .
Akci podpoří svým jedinečným vystoupením jeden z nejrespektovanějších českých
hobojistů, pan Vilém Veverka, v jehož interpretaci zazní poutavé skladby z díla
Dvanáct fantazií- skladatele Georga P. Telemanna..
Mimo předplatné. Charitativní akce
Vstupné: dobrovolné – min. však 100,- Kč

23.2. sobota

Po vysokém vítězství nad Chomutovem sehráli hokejbalisté Žatce doma
své druhé utkání. Tentokrát však narazili na kvalitního protivníka, který je
převyšoval ve všech směrech. Domácí
měli k dispozici jen tři obránce, dopouštěli ze mnoha chyb a nevyužívali
přesilovky.

PERMONÍČEK MOST a ČMELÁČEK ŽATEC. Pod vedením sbormistryně
Evy HODKOVÉ.
Mimo předplatné. Podnájem divadla

24.2. neděle

Pohádku plnou dobrodružství slavného hrdiny s puntíkovaným šátkem a jeho
přátel z knížek Ondřeje Sekory, s písničkami Jana Turka, v režii Jurije Galina
a choreografii Lenky Lavičkové - hraje, zpívá a tančí celé Docela velké divadlo
z Litvínova.
Mimo předplatné. Pohádka pro děti
Vstupné: 90,-Kč

25.2. pondělí Kouzelná slůvka

26.2. úterý

Madam Colombová zasahuje … aneb „Kam zmizel ten diamant?“ 19:00

To je název pro bláznivou konverzační krimikomedii, kterou uvede v režii Jana
Mareše v žatecké premiéře ochotnické divadlo z Divadlení scény při DK Ostrov
nad Ohří.
Mimo předplatné. Činohra
Vstupné: 50,- Kč

27.2. středa

O Červené karkulce

10:00

Richard WAGNER: PARCIFAL (nová inscenace)

17:45

Dáma s kaméliemi

19:00

Divadlo DUHA připravilo pro naše nejmenší diváky dramatizaci klasické pohádky
o malé holčičce s červenou čepičkou, zlém vlku a hodném myslivci – v poněkud
modernějším pojetí.
Předplatné skupiny E,M a mimo předplatné
Pohádka pro děti. Vstupné : 40,- Kč

2.3. sobota

11.3. pondělí

n Žatec - Bílina 2:4 (2:3, 0:1, 0:0)

Branky Žatce: Kříž, Janeček
Sestava Žatce: Turza - Pohorelec, T.
Filipovský, Sláma - Mynařík, Švancar,
Bizoň, Dlouhý, Janeček, Kříž

10:00

Umělecká agentura SECY MUSICall uvádí v žateckém divadle dětské divadelní
představení KREJĆÍKA HONZY plné písniček a veselých dějových zápletek, které
děti pobaví a zároveň zábavnou formou poučí o pravidlech slušného chování,
aby se z našeho života tato pravidla nevytrácela.
Mimo předplatné. Pro MŠ a I.stupeň ZŠ

Jonas Kaufmann v titulní roli čistého mladíka, který nachází nejhlubšího poznání a moudrost v nové inscenaci Wagnerova posledního díla režírovaného
Françoisem Girardem. Po jeho boku se objeví další špičkoví wagnerovští pěvci:
Katarina Dalayman v roli tajemné Kundry, Peter Mattei coby nemocný Amfortas,
Jevgenij Nikitin ztvární temného čaroděje Klingsora a René Pape šlechetného
rytíře Gurnemanze. Orchestr řídí Danielec Gatti.
Daniele Gatti/François Girard, Katarina Dalayman (Kundry), Jonas Kaufmann
(Parsifal), Peter Mattei (Amfortas), Jevgenij Nikitin (Klingsor), René Pape
(Gurnemanz)
Předplatné skupiny O a mimo předplatné. Opera - Satelitní přenos
Vstupné: 300,- Kč, (předplatné 280,-) www.metinhd.cz

Slavoj nastřílel tucet branek ve dvou zápasech
Fotbalisté žateckého Slavoje sehráli v posledním týdnu dvě utkání v rámci
zimního turnaje Apollo Cup, ve kterých se jim dařilo střelecky. Dohrávka odloženého zápasu s Chomutovem se uskutečnila v Postoloprtech, v sobotu pak
hráli na umělce pořádajícího Baníku Souš.
Trenér Pavel Koutenský měl v každém
Střídání hokejové: Pelikán J, Osudosavadním zápase k dispozici jinou se- manu, Klasna, Hodina, Hassman
stavu. Příležitost tak dostávají nadějní n 1.FC Spořice - Žatec A 2:5 (0:3)
dorostenci a někteří hráči Mostu, jehož
Bylo to utkání dvou zcela rozdílných
je Slavoj farmou.
poločasů. Základní sestava předváděla
n Žatec A - AFK LoKo Chomutov 7:1
rychlý kombinační fotbal s řadou šancí.
Po změnách stran a sestavy měl soupeř
(5:1)
Letos poprvé se v sestavě objevil Ali mírnou převahu a korigoval výsledek.
Osmanu a přínosem byl návrat Jana Výborně hrál opět Klasna, který přiKlasny. O výsledku se rozhodlo již v prv- pravoval spoluhráčům gólové šance.
V první části skoroval dvakrát Osmanu
ním poločase.
Branky: Hynek A. 2x, Bešík, Heinc, a z penalty Kerič (za faul na Klasnu),
ve druhé části dal oba góly střídající
Pelikán, Lesniak, vlastní
Sestava: Aschenbrenner (Zaťko) – Vá- Hodina.
Žatec je bez porážky na druhém místě
vra, Heinc, Bešík, Zápotocký - Fiřt, Lesniak, Štefko, J. Hynek - Karič, A. Hynek. se stejným bodovým ziskem jako má di-

Divadlo A.Dvořáka z Příbrami uvede v žateckém divadle dramatizaci slavného
románu A.Dumase ml. – DÁMA S KAMÉLIEMI ,jednoho z největších příběhů
lásky, právem přirovnávanému ke slavnému příběhu Romea a Julie. Příběh kurtizány Markéty Gautierové ( Sabina LAURINOVÁ), která poznala pravou lásku,
ale kvůli pokrytecké morálce společnosti i vinou svého podlomeného zdraví ji
nemohla naplno prožít, můžete společně s protagonisty sdílet v překladu Jiřího
Žáčka,vycházejíce z dramatizace francouzského spisovatele a dramatika Reného
de Ceccatty.
Účinkují: S.Laurinová,H. Karochová, K. Fixová, P. Duspivová, J. Vojta, L. Král,
J. Someš, L. Typlt, Č. Gebouský, P. Florián, Š. Knápek
Předplatné skupiny A a mimo předplatné. Činohra
Vstupné: 260,-/250,-/240,-Kč

www.divadlozatec.cz

Tři postupují do krajského kola

Z okresního kola ZUŠ, které se konalo 8.2. v Žatci, postupují z pořádající
školy do krajské soutěže tři vítězové svých kategorií.
V komorní hře s převahou smyčcových A. Ertelová- B. Suttner. Druhá místa
nástrojů ve 3. kategorii vyhrála trio O. ještě obsadili ve svých kategoriích M.
Pohoriljak – E. Pohoriljak – B. Maško- Vyskočil – P. Legutko- K. Nováková, dále
vá a druhé nepostupové místo v kat. 2 O. Daněk – B. Švůgrová – M. Haová,
místo obsadili V. Drda- N. Škvarová – dále K. Voříšková – R. Pabianová – V.
K. Šustrová.
Pospíšil – M. Ešler a dívčí trio K. BamV komorní hře s převahou dechových bousová – M. Vacková- A. Černiková.
nástrojů vyhráli ve 2. kategorii K. HrůKrajská kola se konají 7.3. v Litvínově
zová – M. Horniková – D. Černík a ve 4. (dechové nástroje) a 11.4. v Teplicích
kategorii A. Šnajdrová – L. Štěpánková- (smyčce).
Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci

KŘÍŽOVA VILA, ZEYEROVA 344
zve na výstavu

10 let otevření
Křížovy vily
27. 2. – 10. 3. 2013

Slavnostní zahájení
27. února 2013 v 17 hodin

s hudebním doprovodem Veroniky Musilové

Žatecký týdeník

vizní Souš, když jejich vzájemné utkání
se bude dohrávat. Slavoj se utká v Souši
ještě v sobotu 22. února od 16.30 s FK
Litoměřice.

Kuželkáři hráli
o krajské tituly

Kuželkářské mistrovství krajů všech
kategorií se konalo o víkendu ve všech
kategoriích. A hráči Žatecké Lokomotivy se rozhodně nemají za co stydět. Umístili se na solidních místech
a na to, že reprezentovali z nejnižší
soutěže (krajský přebor), se mezi
ligovými hráči neztratili a některá
zvučná jména nechali za sebou. A moc
nechybělo k postupu na republikový
šampionát.
V kategorii žen postoupila do užšího
finále Ptáčková a nakonec obsadila 8.
místo. Těsně za postupem skončila 9.
L. Kubizňáková.
V seniorech skončil nejlépe Tajbl na 8.
místě a k postupu na MČR mu chybělo
pouhých 15 kuželek. Ptáčkovi na pěkném 11. místě chybělo o 10 více. Na 19.
místě byl Jarolím, kterému na Top 10
ve velice vyrovnaném poli chybělo 16
kuželek.
Žatečtí tak dobře reprezentovali
Lounský okres, škoda že tyto vcelku
úspěšné výkony nemohou dokazovat
v trochu důstojnějších podmínkách
domácí kuželny!

Stříbro a dva bronzy
pro žáky Severu

D

orostenec Milan Hodina (v netradičním záběru ve světlém dresu) statečně bojoval s fotbalisty Spořic v sobotním utkání v Souši. Během druhého poločasu dvěma góly přispěl k vítězství mužů Žatce A v poměru 5:2.

O víkendu pokračoval seriál krajských
bodovacích turnajů mladých stolních
tenistů v Mostě. V kategorii starších
žáků se prosadila čtveřice žateckých
závodníků. Ve čtyřhře pár Karbula, Urbánek získal stříbro a dvojice Městka,
Hänel bronz. Ve dvouhře Městka s Hänlem skončili na 5. až 8. místě. Karbula
s Urbánkem bojovali o finále a získali
bronzové medaile.
(js)

Pět stovek diváků v Lidovém domě bylo v ráži

Nově zrekonstruovaný Lidový dům v Žatci zažil v únoru po dlouhé době nebývalou návštěvnost. G-Titáni společně s box klubem Žatec totiž pořádali galavečer v K-1 a boxu, což přilákalo více než 500 diváků.
Předzápasy dětí všechny potěšily, ne- vpravo) porazil v lowkicku Jiřího Kudrnu
boť všichni žatečtí borci ten večer zví- z Tiger team Praha a David Meduna potězili - Jirka Chalupa do 25 kg a Jakub razil téměř K.O. Tomáše Trnečku z kickDuna do 60 kg (oba v boxu), Marek -box Viper Česká Lípa, kterého na konci
Kočka do 35kg, Míra Svoboda do 45 kg 3. kola poslal k zemi a když rozhodčí
oba v dětské K-1 do 45kg a Vláďa Koč- počítal, časomíra odbila konec kola.
Nejlepší, ale také nejkratší zápas předka zvítězil v K-1 do 54kg dokonce K.O.
V prvním zápase galavečera podlehl žatecký Daniel Švestka zkušenému
Bažovi z Baníku Most, který měl svůj
70. zápas zatímco Švestka teprve čtvrtý. V boxu za to potěšil diváky ve svém
druhém zápase Nikola Schieferdecker,
který vyhrál RSC nad Juliusem Beňákem
z BC Chlumec. Dobře také zabojoval
a svůj zápas vyhrál David Iška nad Janem Šťastným z BC Chlumec.
Obrovský úspěch slavili G-Titáni, neboť večer vyhráli všechny své zápasy až
na Davida Nekolu, který prohrál těsně
na body s profi mistrem světa Kryštofem
Marešem z Lana gym Praha a smolně
také Kuba Mach, který svůj zápas vyhrál, avšak verdikt rozhodčích zněl 2:1
pro Matěje Pavlatovského z Iron fighters
Jablonec nad Nisou, což nikdo z návštěvníku nepochopil. G-Titán Petr Novotný
vyhrál málem K.O. Petra Kindla z Aplik
Muay-thai Praha. Aleš Týř (na snímku

vedl vícemistr ČR G-Titán Hany Greisiger, který po 12 sekundách prvního
kola poslal k zemi Davida Veidenthalera z Muay-thai Lana gym Praha v K-1
do 81kg a vyhrál tak jediným K.O. večera a nejrychlejším K.O. své kariéry. Pět
stovek diváků se rozešlo s pocitem, že
žatecký kick-box je opravdu na vysoké
úrovni, a že se na příští G-Titanś night
přijdou opět podívat.
(lb)

