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Realizace úseku cyklostezky č.4 poblíž koupaliště a v rámci značené cyklotrasy Ohře přispěje k rozvoji kvalitního
vyžití obyvatel Žatce i jeho návštěvníků.

pro Nelinku
Zastupitelé budou schvalovat Přispívají
Přestože Benefiční koncert pro Nelinku, dívku upoutanou
na vozík, již v Městském divadle v Žatci proběhl, občané
investice na rok 2013
mohou dále přispívat svými dary k zakoupení vozíku. Lze

Důležité jednání čeká příští čtvrtek 21. března od 17 hodin
Zastupitelstvo města Žatce, které v zasedacím sále radnice v 1. je poslat bezhotovostně na účet 107-4175780297/0100,
patře bude mít mj. na programu také schvalování investičních nebo vložit příspěvek v hotovosti do kasiček na radnici,
budově MěÚ v ul. Obr. míru, nebo v Chrámu chmele a piva.
akcí na rok 2013.

Žatec navštívila hodnotící komise soutěže Historické město roku
Královské město Žatec, vítěze posledních tří ročníků soutěže o nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městské památkové rezervace a městské
památkové zóny v Ústeckém kraji, navštívila hodnotící komise posuzující
kandidáty na Historické město roku. Celá akce organizována Ministerstvem
kultury, Ministerstvem pro místní rozvoj a Sdružením historických sídel Čech,
Moravy a Slezska je zakončena slavnostním vyhlášením Historického města
roku dne 18. dubna na Pražském hradě.
Soutěž rekapituluje nejen výsledky ceny Klubu za starou Prahu.
dosažené na poli památkové péče, ale
Hodnotící komise ocenila ve Sladovi přístup města k rozvoji historického ně nejen výstavu věnovanou filmařské
a turistického potenciálu v daném tradici, ale i nově otevřenou stylovou
roce. V pozitivním hodnocení města se- galerii s prestižní výstavou současného
hrál důležitou roli i zrekonstruovaný ob- českého a slovenského moderního umění
jekt Sladovny - součást projektu Chrám manželů Zemanových. Mezi vystavovaChmele a Piva. Ten byl mimo jiné v roce nými autory v galerii jsou takoví veli2013 vyhlášen vítězem architektonické káni jako např. Jiří Anderle, Jiří Georg

Dokoupil, Jan Merta, Vladimír Novák,
Václav Bláha a mnoho dalších.

Text k Foto (KT)

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 nástroj k propagaci.
veřejnosti v Žatci i jeho regionu, že se
Výběr z aktivit podporujících propagaspolečně daří vybudovat něco pozitivní- ci cestovního ruchu v Žatci a regionu:
ho, co má navíc i oporu v dlouhodobých - postup aktivit směřujících k možnosti
vizích města. Pro všechny tyto informace
zápisu Žatce na seznam UNESCO
bude spojujícím bodem motto a logo - založení a rozběhnutí činnosti destinač„Žatec srdce regionu“, které je metou
ní agentury Dolní Poohří o.p.s. se sídnašeho snažení. V dalších číslech se můlem ve Sladovně, www.dolnipoohri.eu
žete těšit na informace z oblasti kultury, - pokračování projektu slevové turisživotního prostředí, dopravy, sociální
tické 3K, resp. 4K karty pro Ústecký
oblasti a dalších. Případné reakce můžete
a Karlovarský kraj / Sasko
směřovat na adresu redakce tydenik@ - doznačení cyklotrasy Ohře č.6 - úsek
mesto-zatec.cz.
Žatec - Březno u Loun
- vydání uceleného tištěného průvodce
n Cestovní ruch
Žatcem a Dolním Poohřím v české,
O tom, že cestovní ruch je důležitou
německé a ruské mutaci
součástí fungující ekonomiky a rozvijí
podnikání a kvalitu služeb není pochyb. - pravidelné i nepravidelné kulturní
akce: farmářské, velikonoční a váŽatečáci a obyvatelé celého regionu Ponoční trhy, Chmelfest, Dočesná, Dny
ohří dobře vědí, že po desetiletí prezenhistorického dědictví (2011 Národní
tovaná image turistické neatraktivnosti
zahájení), setkávání zájmových a proseverních Čech je mylná a dávno překofesních sdružení: ČKAIT, ATIC atd.
naná. Na území našeho kraje návštěvník
najde úrodnou chmelařskou a vinařskou - dokončení investic podporující volnočasové aktivity: koupaliště, sportoviště
oblast, národní park, historická města,
a příprava realizace cyklostezky/inhrady a zámky, řadu přírodních i tech-line dráhy v relaxační zóně řeky Ohře
nických památek i kandidáty na zápis
(viz. obr.)
do prestižního seznamu UNESCO,
ke kterým se hrdě hlásí i královské - ocenění Žatce:
1. místo za Regeneraci památkové
město Žatec.
rezervace a zóny v Ústeckém kraji
V posledních více než deseti letech
2010-2012
Žatec, společně s dalšími aktivními hráči
1. místo za NEJ infocentrum v Ústecz regionu dokázal, že co se týká zajímakém kraji 2009-2011
vostí, turistické nabídky i prezentace si
Finalista soutěže Czechtourism EDEN
nic nezadá se známějšími destinacemi,
- Obnova hmotného dědictví - Chrám
jen je potřeba neúnavně na této změně
Chmele a Piva 2011
vnímání pracovat a budovat pozitivní
2. místo ankety Město pro byznys 2012
značku celého kraje pod názvem „Brána
1. místo architektonické ceny Klubu
do Čech“. To, že jen vzájemná a systemaza starou Prahu - Chrám Chmele
tická propagace atraktivních cílů, včetně
a Piva (ateliér Huml/Vaníček)
našeho města, má šanci na úspěch vedlo
i k založení tzv. destinačních agentur, - spolupráce aktérů cestovního ruchu
(TIC, Chrám Chmele a Piva, Chmekteré mají cestovní ruch v oblasti velařské muzeum, Regionální muzeum
řejné správy i podnikatelského sféry
K.A. Polánka, Městské divadlo, hotelikoordinovat a směřovat k větší efektivitě.
éři, restaurace, chmelaři, ChmelobraV případě Dolního Poohří se tak spojila
na a další)
města a subregiony Klášterce nad Ohří,
Kadaně, Podbořan, Žatce, Postoloprt, - spuštění nové interaktivní expozice
Regionálního muzea K.A. Polánka Loun a dalších obcí. Stejně jako žatecŽatecký stroj času
kým subjektům cestovního ruchu jde
destinačním agenturám nejen o přilá- - aktivní účast na veletrzích, výstavách
a konferencích: Drážďany, Chemnitz,
kání návštěvníků z turisticky silných
Praha, Plzeň, Brno, Most, Litoměřice,
regionů Prahy, Karlových Varů i Saska,
Ústí nad Labem, Jablonec
ale i o posílení cestovního ruchu uvnitř
kraje. K tomu poslouží například síť nově - digitalizace Kina a letního kina
budovaných a značených cyklostezek - nová podoba a obsah webů www.
mesto-zatec.cz a www.infozatec.cz
a cyklotras či vznik slevových turistic- realizace výstavy moderního umění
kých karet.
manželů Zemanových v Galerii Slan Usilují o UNESCO
dovna
V případě Žatce se v posledních 2 až
Nebojme se a pojďme společně Žatci
3 letech stavěla propagace především
okolo nového nadregionálního turistic- a jeho regionu navrátit jeho důstojné pokého produktu Chrám Chmele a Piva. stavení nejen v oblasti cestovního ruchu.
Kladným bodem prezentace je nejen
postupné zlepšování jeho služeb, ale Farmářské trhy a Velikonoce
i vnímání Žatečáků, kteří pochopili, že
tu mají krom zaběhnutých a známých opět na náměstí
zajímavostí i něco nového, oživujícíOd čtvrtka 14. 3. 2013 můžete opět
ho světoznámou chmelařskou oblast, bez navštívit na náměstí Svobody farmářské
které by nemohly vzniknout ta nejlepší trhy, které se budou konat v dále v terpiva v Čechách i zahraničí. To přece mínech 28. 3., 29. 3., 30. 3., 11. 4. a 25.
není málo, protože při troše nadsázky 4 2013. V těchto termínech se můžete
lze předložit paralelu návštěvy turisty - těšit na nákup čerstvých produktů. Vždy
milovníka šampaňského v oblasti Cham- od 8 do 16 hodin na náměstí Svobody
pagne a milovníka dobrého piva v srdci v Žatci.
chmelařské oblasti - Žatci! Navíc Město
Velikonoce rovněž oživí náměstí SvoŽatec se svými památkami pěstování body. Pestrý program je připraven hlavně
a zpracování chmele v je v současné na sobotu 30.3. kdy si připomeneme
době zařazeno na předběžný seznam tradiční zvyky a shlédneme vystoupení
nemovitých kulturních památek, které například kejklíře, fakíra, kaskadéra či
jsou výhledově plánovány pro navržení sokolníka s dravými ptáky. Podrobnosk zápisu do Seznamu světového dědictví ti na plakátě na str. 3. Začátek je již
UNESCO, což je už samo o sobě příznivý v 9 hodin.

Foto Archiv MěÚ

zpravodaj
Městského úřadu Žatec
w w w . mest o- zatec.cz

Hodnotící komise soutěže Historické
město roku si prohlédla Sladovnu,
objekt situovaný v zóně kandidující
na seznam UNESCO

Cyklostezka Ohře má svůj oficiální web
Po vzájemné dohodě Ústeckého kraje, Karlovarského kraje a Destinační
agentury Dolní Poohří byl vytvořen
oficiální web pro jednu z nejzajímavějších cyklotras v severozápadních
Čechách. Karlovarský kraj již dříve
vydal promo materiál se zobrazením
vedení trasy od Chebu až na hranice Ústeckého kraje. Tento materiál
bude rozšířen o vedení také v Ústeckém kraji a bude vydán společně
v jednotném designu pod společným

logem stezky. Marketingová aktivita
navazuje na probíhající jednání k doznačení trasy číslem 6 v letošním roce.
Od Chebu do Loun se dnes již cyklisté
dostanou podle jednotného značení.
Z Loun do Litoměřic je proznačení
úkolem pro města, obce, kraj a KČT
pro letošní rok.
V nových cyklomapách kraje je již
vyznačeno celé vedení trasy podle
aktuálního stavu.
V budoucnu se můžeme těšit na roz-

šiřování nově vzniklého, oficiálního
webu cyklostezky – www.cykloohre.
cz a www.cykloohre.eu . Ten bude
reprezentovat území zainteresovaných
krajů a jeho správcem bude destinační
agentura. Díky aktivitě její ředitelky
paní Ing. Libuše Novotné-Pokorné
byla doména zaregistrována a vytvořena obratem i úvodní stránka
propojující zatím dvě informační platformy obou krajů na Ohři s informace
o turistické destinaci.

Besedovali, protože nechtějí být lhostejní

Veliký zájem u žatecké veřejnosti vyvolala beseda v Křížově vile 28.2. s názvem účastníků tu hledala odpověď na otázky,
Přežil jsem Mengeleho. Pořádaly ji Regionální muzeum K. A. Polánka a pe- jak se to mohlo stát a hlavně, zda se něco
tiční výbor Žatec proti neonacistům v rámci přednáškového cyklu Náš host. podobného nemůže opakovat.
Moderátoři večera Kamila Kuffová dovské rodiny přežil holocaust. Rovněž
a Radek Holodňák přivítali 84letého his- jeho život po válce byl velice pestrý,
torika a spisovatele Tomana Broda, který počínaje vstupem do KSČ až po vyhazov
část svého mládí strávil v koncentračním z práce a podepsání Charty 77.
táboře v Terezíně, odkud byl s bratrem
Beseda určená všem, koho zajímá téma
a maminkou zařazen do transportu smě- holocaustu, nacismu a zážitků z války,
řující do Osvětimi. V tzv. dětském táboře se dotkla také hrozby současného neopřežil až do června 1944, kdy s velkým nacistického a fašistického hnutí a exštěstím prošel Mengeleho selekcí a byl tremismu obecně. Zájem návštěvníků
přemístěn do mužské části pracovního včetně mladších generací byl tak velký,
tábora Gross-Rosen v Říši. Jediný z ži- že převýšil kapacitu sálu. Více než stovka
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Jubileum
v Křížově vile

Desáté narozeniny od zpřístupnění veřejnosti oslavila koncem
února Křížova vila.“Stala se stabilním místem v nabídce kulturního
a společenského života města,“
řekla ve svém vystoupení starostka
města Zdeňka Hamousová. Před
prohlídkou výstavy pak starostka
osobně rozkrojila slavnostní dort
pro účastníky vernisáže. Výstava
v přízemi vily byla otevřena do 10.
března.

Pozvánka do malé vodní elektrárny u Libočan
Ekologické centrum Žatec, o.s.
s podporou Města Žatce a ve spolupráci s vlastníkem MVE společností
Reno Energie a.s. pořádá v sobotu
23. března od 9:00 do 12:00 hodin
Den otevřených dveří malé vodní elektrárny u Libočan. Akce je určena pro
širokou veřejnost a v rámci ní si bude
možné prohlédnout technické zařízení

MVE, seznámit se zcela automatizovaným provozem a položit dotazy
obsluze elektrárny. Prohlídky areálu
MVE spojené s odborným výkladem
začínají každou půlhodinu v 9:00,
9:30, 10:00, 10:30, 11:00 a 11:30
hodin. Akce se koná ku příležitosti
Světového Dne vody.
(ph, EKC)

Profesor Emil Přikryl (vlevo), ikona mezi architekty, byl po předání Ceny Klubu za starou Prahu jedním z prvních
gratulantů vítězům z žateckého Atelieru Huml&Vaníček. Na snímku z tohoto setkání je s Ing. architektem Jiřím
Vaníčkem.

Zapomenuté části města vrátili život

budov se podařilo dát nové využití,
které slouží jak místním obyvatelům,
tak turistům,“ pokračuje J. Vaníček.
„Vybudované expozice presentují Žatec,
chmelařský region a původní tradice.
To vše, doufám, pomohlo zvýšit patriotismus obyvatel města. Naše úloha
architektů při následných řešeních už
byla jen standardní a měla za cíl naplnit
představy občanské iniciativy Chrám
Chmele a Piva v Žatci. Největším úspěchem projektu bylo, že se do zapome- Při slavnostním otevření jsou místostarosta města Žatec Jan Novotný
nuté části Žatce vrátil běžný život…“ a generální ředitel SčVK Bohdan Soukup.
Foto (SčVK)

Žatečtí architekti z atelieru Huml & Vaníček se letos dočkali významného
ocenění, když jim byla v únoru v Praze předána hlavní Cena Klubu Za starou
Prahu. Ten je vybral ze sedmi hodnocených nových staveb v ČR, umístěných
do historického prostředí. Žatečtí architekti vyhráli za projekt Chmelařského
muzea s vyhlídkovou věží.
„Ceny si velmi vážíme. Je to jedno těž vyhodnotí,“ řekl k naší gratulaci
z významných architektonických oce- Ing. architekt Jiří Vaníček.
nění a navíc konkurenční projekty byly
„Podařilo se spojit staré s novým
velmi zajímavé. Do soutěže jsme se a přitom vytvořit vzájemný kontrast.
sami nepřihlašovali, protože si odbor- Za finanční podpory města a Evropské
níci a architekti z Klubu ZsP nominaci unie byly opraveny unikátní chmelařské
vhodných staveb určují sami. Po osobní stavby, které se v takovém počtu doprohlídce každého objektu také sou- chovaly jenom v Žatci. Do opravených

Záchranáři cvičili při hromadných nehodách Nové kontaktní místo SčVK v Žatci
V sobotu 23. února se sešlo přes padesát záchranářů a hasičů na nultém
ročníku cvičení TRIAGE 2013, které v Ústí nad Labem ve spolupráci
s VOŠZ a SZŠ pořádalo občanské sdružení Záchranáři Žatec.
Na něm se členové sdružení, bu- se učili zvládat mimořádné události,
doucí zdravotničtí záchranáři z VOŠZ při nichž se mohou setkat s velkým
i studenti jiných škol, dobrovolníci počtem poraněných. Více než pět hoz Prahy Sever, SDH Praha - Březině- din praktického nácviku. První situace
ves, SDH Povrly a JSDH města Písek simulovala dopravní nehodu autobusu

s dodávkou, která převážela tlakovou
láhev s acetylénem. Na místě byly tři
desítky raněných, hasiči museli nejprve zajistit bezpečnost záchranářům
i poraněným. Další zásahy simulovaly
výbuch v jedné ze tříd školní budovy
nebo divokou přestřelku v hospodě
s dvaceti zraněnými.
(zu)

Zákazníci SčVK z oblasti Žatecka
mohou od 5. března 2013 vyřizovat
veškeré své záležitosti ve zcela nově
vybudovaném kontaktním místě
v provozní budově ČOV, Klostermannova ulice č. p. 3190. Přestože v Žatci
je pouze kontaktní místo s provozními
hodinami v úterý a ve čtvrtek od 8
do 14 hodin, zákaznické centrum
je v nedalekých Lounech, i v nově

vybudovaném kontaktním místě
v Žatci na zákazníky čekají prostory
odpovídající moderním standardům
zákaznických center. Bezbariérový
přístup, možnost parkování přímo
před budovou a v neposlední řadě
příjemné prostředí kanceláří určitě
přispěje ke zlepšení komfortu nejen
pro zákazníky, ale i pro zaměstnance
společnosti.

Začalo blokového čištění města, pozor
na parkování do 4. dubna

Autobusové nádraží posunulo stanoviště
Přestavba autobusového nádraží v Žatci je závislá na finančních zdrojích.
Než se získají patřičné dotace, řeší se na nástupištích drobné úpravy.
V nejbližší době dojde na úpravu dlažby u nástupišť.
„Ve s p o l u p r á c i s k r a j e m b y l y na žateckém autobusovém nádraupraveny některé autobusové linky. ží. Místo pěti stanovišť budou jen
Využili jsme změn a upravili jsme čtyři. Nádraží bude přehlednější,
při této příležitosti odjezdová stání např. autobusy nebudou najednou

Žatecký
týdeník

přistaveny dva k jednomu stanovišti,
atd.,“ zdůvodnil místostarosta Žatce
Jan Novotný změny na autobusovém nádraží. Od začátku března
tak jsou zde jen čtyři stání. Odkud
jsou vypraveny na trasy, napovídá
přiložená mapka..

Dle silničního zákona je povinnost provozovatele blokového čištění minimálně týden předem tuto skutečnost oznámit veřejnosti dopravním značením
– dopravní značka B 29 – zákaz stání a dodatková tabulka s datem a hodinou
provádění blokového čištění v dané lokalitě. Proto je nutné neparkovat v uvedených dnech na uklízených parkovištích a v přilehlých ulicích. Při blokovém
čištění se provádí i čištění uličních vpustí.
Svatováclavská
Blokové čištění bude probíhat v ná- 22.3.
sledujících ulicích a na parkovištích:
Mánesova
Francouzská
13.3.
J. Husa
Čelakovského
Malínská
Příkrá
Písečná
Třebízského
Dr. V. Kůrky
B. Němcové
15.3.
Bří Čapků
25.3.
U Hřiště
Družstevní
nám. Popperinge
Podměstí
Sládkova
Černobýla
U Jezu
Pekárenská
27.3.
Ostrov
18.3.
Jabloňová
V Zahradách
Javorová
Fibichova
Lipová
Erbenova
Růžová
Stavbařů
Hájkova
29.3.
Tyršova
20.3.
Vol.Čechů
U Odborů
Mládežnická
Jakubská
J.Šafaříka
Dukelská
Arbesova
Pražská
Červenka
3.4.
Chmelařské nám.
Nerudovo nám.
Smetanovo nám.
V ostatních ulicích je zajišťován úklid v rámci údržby města průběžně během
roku (zametání, ošetřování zeleně, čištění vpustí).
Termíny pro jednotlivé lokality jsou orientační a mohou být ovlivněny v případě mimořádných událostí (větrná kalamita, déšť, …).

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

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 - březen 2013

n Prodej slepiček. Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává
slepičky snáškových plemen Lohman
hnědý, Tetra hnědá a Dominant 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 25. března 2013 Žatec u západního nádraží – v 14:30
hod. Případné bližší informace tel:
728605840 728165166 415740719
Při prodeji slepiček – nová služba –
výkup králičích kožek – cena 22-35
Kč/ks

Poděkování
n Děkujeme všem přátelům a známým, kteří se naposledy přišli rozloučit
se Zdeňkem Kovářem.
rodina

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

do Mateřské školy Holedeč, který proběhne v úterý 26. 3. 2013
od 14.00 hod. – do 16.00 hod. Kromě prohlídky Naší školky se můžete
s dětmi pokusit najít Velikonoční
poklad. Srdečně Vás zveme.
Kolektiv MŠ Holedeč

Zápis do Mateřské školy Holedeč

proběhne 2. 4. 2013 od 14.00- do 16.00
hod. v budově mateřské školy.
Mgr. Jana Pipalová, ředitelka MŠ

Rozloučení
17.2. Václav Černý
18.2. Milan Hrubý
19.2. Růžena Šplíchalová
21.2. Jan Zetlittzer
		Věra Sodomková
22.2. Alena Konopásková
23.2. Ing. Dagmar Vrabelová
		 Vladimír Hermann
		 Zdeněk Kovář
24.2. Jozef Žikmund
25.2. Jaroslav Procházka
26.2. Alexander Všetečka
		 Štěpánka Gregorová
		 Pavlína Štíbrová
27.2. Miluše Procházková
28.2. Anna Zajdáková
		 Alžběta Gunárová
		 Josef Rezek
		 Michal Pulko
		 Mária Michalíková

89
67
84
61
57
81
58
50
64
69
86
86
73
78
66
94
91
75
54
88

17.3..…15:00 /		

Čtyřlístek ve službách krále

18.3..…20:00 /		

BABOVŘESKY

14.3..…:17:30 /		

Hledá se Nemo 3D

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. Vstupné: 120Komedie / 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. Režie: Zdeněk Troška. Vstupné: 120,-

Foto Antonín Svoboda

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 Čištění koberců. Tel.: 606 062 698
n Prodám nemovitost vhodnou
ke stánkovému prodeji, p.p.č. 937/2
Žatec, Komenského alej čp. 2938 o výměře 34m 2. Tel: 604 474 753 nebo
602 439 964.
n Nebankovní půjčky do 70% tržní
ceny nemovitosti. Tel. 734 821 185
n Výkup nemovitostí do 80% tržní
ceny. Tel. 734 821 185
n Pronajmu garáž na Červeném
hrádku – Žatec – Jih. Nájem 1.200,-Kč/
měs. Volná ihned. Tel. 723 833 187
n Pronajmu byt 1+2 v Žatci, ulice
Podměstí, nájemné 6.500,- Kč včetně
záloh. Tel. 702 045 305
n Prodám družstevní byt 1+1 Žatec,
Mládežnická. Výměra 40m2, 5. patro,
balkon v mezipatře. Dům po rekonstrukci, zateplená fasáda, plastová okna,
velmi slušných vchod. Cena 395 tis. Tel:
702 324 344
n Pronajmu byt 1+1 v Husově ul. poblíž nemocnice. Nájem a služby celkem
6.400,- Kč. Max. pro 2 osoby. Vratná
kauce a 1. nájem splatný při podpisu
smlouvy. Tel. 723 77 96 72.
n Prodám rodinný řadový dům v klidné lokalitě U Flóry, o velikosti 5+2 s garáží a zahradou. V případě zájmu volejte
na tel. č. 608 539 559
n Pronajmu byt v cihlovém domě,
pronajmu garáž. Vše v Žatci na Červeném hrádku. I samostatně. Informace
724 332 282
n Firma Swop nabízí volné pozice: adm.prac.-data-entry, operátor,
obchodní zástupce, skladník, řidič.
personhab@gmail.com, 734755217

Na snímku záběr ze slavnostního křtu publikace v restauraci hotelu U Hada.

Publikace Pravdou k smíření v Žatci

Nová dvojjazyčná česko-německá publikace německého historika Andrease
Kalckhoffa byla pokřtěna koncem února v Žatci.
Kniha popisuje vyhnání německých Pravdou k smíření. „Kniha vyšla díky
obyvatel ze Žatce a jejich střílení v ne- žateckému rodákovi Otakaru Löblovi
dalekých Postoloprtech v červnu 1945. a je vlastně vyvrcholením jeho aktivníDobové fotografie, protokoly výslechů, ho úsilí o mapování bílých míst v naší
donedávna tajné historické dokumenty historii a vzniku památníku obětem maministerstva vnitra nebo seznam všech sakru v Postoloprtech. Kniha zatím není
obětí i výpovědi přímých účastníků je prodejná. Chystá se ale dotisk dalších
dokladem česko-německé spolupráce, výtisků, které už budou pouze v češtině
a hlavně projektu žateckých rodáků a jež se dostanou na pulty knihkupecŽatecká cesta. Cílem bylo pravdivě po- tví. Zatím mají čtenáři možnost si tuto
psat události z roku 1945. Kniha, která publikaci zapůjčit v Městské knihovně
má pět set stránek, se i proto jmenuje v Žatci.
(vh)

Koncert k přivítání jara

Severočeský swingový a taneční orchestr BIG BAND BONIT se svými sólisty
a zpěváky vystoupí v Městském divadle
v Žatci v sobotu 6.dubna od 19 hodin se
skvělými světovými evergreeny od swingu přes jazz, taneční melodie, latinskoamerické rytmy až po muzikál a filmové

melodie - s hity z repertoáru F. Sinatry,
T. Jonese, E. Presley, P. Anky, R. Williamse, ale také skupiny ABBA a dalších.
V dvacetičlenném orchestru působí též
hudebníci původem ze Žatce a Podbořan - saxofonisté Jirka Holeček a Lukáš
Čajka, i oni se těší na Vaši přízeň!

Výstava hraček v Křížově vile

Zveme Vás a Vaše děti na novou výstavu Tradice hračkářství v Krušnohoří, která
začne slavnostní vernisáží 14. března od 17.00 hodin v prostorách Křížovy vily.
Výstava představí výrobce tradiční HRAČKA. Společnost NBW s. r. o. nakrušnohorské hračky z Nové Vsi v Ho- vázala v roce 1994 na dřevovýrobu, kterách, jež je posledním svého druhu rá započala ve stejné budově již v roce
na české straně Krušných hor. Hlavními 1889. Součástí výstavy bude předváděprodukty jsou louskáčci, kuřáčci, kou- cí akce, kterou chystáme na 25. dubna
řící pece, Tivoli, vánoční, velikonoční od 9.00 do 17.00. Pro malé i velké jsou
a celoroční dekorace, porcelán, čajovky. připraveny dílny, ve kterých si můžete
V současné době probíhá ve firmě zkusit výrobu hraček či případně zakouprojekt s názvem KRUŠNOHORSKÁ pit hotové výrobky.
(lš)

Borešova cena - pozvánka
Borešova cena je ocenění, které
má ve městě Žatec již dlouholetou
tradici.
Tuto cenu uděluje každoročně Komise pro kulturu a cestovní ruch,
a to zpravidla těm, kteří se v daných

letech významně podíleli na propagaci, zviditelnění a a podpoře kultury
v královském městě Žatec. Slavnostní
předání ocenění proběhne dne 27. 2.
2013 od 17 hodin v renesanční Sladovně. Tímto vás všechny srdečně zveme!

Animovaný / Dobrodružný / Komedie / 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.
Vstupné: 155,- děti 135,-

14.3.…:20:00 / 26.3.…:20:00 / 27.3.…:20:00 /

Martin a Venuše

Komedie / Romantický / Česko / 2012 / 120 min / přístupné
Příběh filmu začíná před 10 lety, na vernisáži obrazů, kdy se mladá a nadějná
výtvarnice Vendula (Kristýna Boková) seznámí se svým budoucím partnerem
a manželem Martinem (Marek Taclík). Společně založí rodinu, mají dvojčata
– holčičky - předškolního věku a jednoho kluka, batole. Martin buduje kariéru
ve firmě vyvíjející hračky a Vendula se stará o rodinu. Martin je většinu času
v práci, snaží se zabezpečit rodinu, na kterou mu nezbývá čas, naopak Vendula
se stará o děti a chod domácnosti a nemá žádný prostor pro sebe. Každý dělá pro
rodinu maximum, ale zároveň se cítí nedoceněný tím druhým. Události naberou
spád uzavřenou sázkou, kdy Martin slíbí, že se postará o děti a domácnost během
jednoho měsíce. Je přesvědčen, že to vlastně není vůbec těžké. Nastane kolotoč
humorných a nečekaných událostí, které dvojici Venduly a Martina pomyslně vrátí
zase na začátek jejich vztahu. Znovu si začnou vážit jeden druhého a navzájem se
respektovat. Režie: Jiří Chlumský. Hrají: Marek Taclík, Kristýna Boková-Lišková,
Zuzana Stivínová ml., Tomáš Hanák, Tereza Chlebovská, Tomáš Matonoha
Vstupné: 110,-

15.3.…17:30 / 17.3.…:17:30 / 23.3.…:17:30 / 27.3.…:17:30 / 30.3.…:17:30 / Mocný vládce Oz 3D

Fantasy / Akční / Dobrodružný / USA / 2013 / 125 min /
Když se Oscar Diggs (James Franco), druhořadý cirkusový kouzelník s pochybnou morálkou, dostane z prašného Kansasu do životem pulsující Země
Oz, myslí si, že vyhrál v loterii. Sláva a bohatství jsou jeho, dokud nepotká tři
čarodějky: Theodoru (Mila Kunis), Evanoru (Rachel Weisz) a Glindu (Michelle
Williams). Oscar se nechtěně zaplete do velikých problémů, kterým čelí země
Oz a její obyvatelé, a musí se naučit odlišovat dobré lidi od zlých dřív, než bude
příliš pozdě. Kouzelník postupně využívá své magické umění a vynalézavost, aby
se proměnil ve věhlasného a mocného čaroděje a především v lepšího člověka.
Režie:Sam Raimi. Hrají:James Franco, Mila Kunis, Rachel Weisz, Michelle
Williams, Abigail Spencer, Joey King, Zach Braff, Bruce Campbell, Bill Cobbs,
Martin Klebba, Ted Raimi, Tony Cox, Tim Holmes. Vstupné: 165,-

15.3.…20:00 / 17.3.…:20:00 / 21.3.…:20:00 / 23.3.…:20:00 / Smrtonosná past: Opět v akci

Akční / Krimi / Thriller / USA / 2013/ Přístupné od 12 let. / Cz Titulky
Bruce Willis se vrací se svou nejslavnější filmovou rolí, tedy jako John McClane,
„lidový“ hrdina, který díky svým schopnostem nakonec vždycky přežije všechno
a všechny. Tentokrát se polda, jenž nebere rukojmí, vážně ocitne v nepravou chvíli
na nepravém místě, když vyrazí do Moskvy, aby pomohl synovi Jackovi. Oba
McClaneové mají brzy na krku vlčáky z místního podsvětí a proměňují ruskou
metropoli ve válečnou zónu. Naštěstí zjistí, že z nich rozdílné pracovní metody
dělají neporazitelné hrdiny. Režie:John Moore. Hrají:Bruce Willis, Jai Courtney,
Amaury Nolasco, Cole Hauser, Sebastian Koch, Julia Snigir
Vstupné: 120,-

21.3.…17:30 / 22.3.…:17:30 / 23.3.…15:00 / 26.3.…:17:30 / 29.3.…:17:30 /
30.3.…15:00 / 31.3.…15:00 /
Croodsovi 3D

Animovaný / Dobrodružný / Komedie / USA / 2013 / přístupné / CZ dabing
Nová dobrodružná animovaná komedie Croodsovi vypráví příběh první pravěké
rodinky na světě, na kterou čeká největší dobrodružství jejich života.
Vstupné: 150,-

22.3.…20:00		

Na šrot

24.3.…20:00		

Gambit

Komedie / USA/ 2013/ Cz titulky / přistupné od 12 let
Jeffovi je právě 21 a plnoletost se musí pořádně oslavit. Zpít se na šrot se však
nedoporučuje noc před největší zkouškou na medicíně. Film od tvůrců Pařby
v Las Vegas !!! Režie: Jon Lucas, Scott Moore. Hrají: Miles Teller, Sarah Wright,
Justin Chon, Skylar Astin, Jonathan Keltz,
Vstupné: 100,Krimi / Komedie / USA / 2012 / 89 min / Cz titulky
Harry Dean se chystá ukrást obraz jednomu boháči, ale jeho plán postrádá
jednu část - pomoc krásné ženy. Ideální kandidátku objeví v Nicole. Sám je jí
natolik okouzlen, že následuje série několika chyb, které narušují jeho plán. Více
informací na www.divadlozatec.cz .
Režie: Michael Hoffman. Hrají: Colin Firth, Cameron Diaz, Alan Rickman, Stanley
Tucci, Tom Courtenay
Vstupné: 100,-

www.divadlozatec.cz

Chrám zve první turisty, začíná jim sezona

Zábavný turistický areál Chrám Chme- turistický komplex v Žatci umožňuje
le a Piva v Žatci zahajuje plnou turi- náplň celodenního programu pro celou
stickou sezonu již v pátek 15. břez- rodinu. Skladba venkovních i vnitřních
na. Od prvního dne bude opět v provozu expozic v kombinaci s restauračním
unikátní výtah s 3D animací. Návštěvníci a relaxačním objektem pivovaru U Orse od tohot o data opět mohou kochat loje zaujme všechny věkové kategorie.
zážitkem virtuálního letu nad žateckou Řada objektů je přístupná bez poplatků.
krajinou. Pro zdokonalení služeb byl Chrám Chmele a Piva je tu pro každénapříklad vylepšen prostor recepce, tu- ho, kdo se chce zabavit a dozvědět více
risté budou mít k dispozici při projekci o tajemstvích Žatce.
kvalitnější variantu 3D brýlí, Klášterní
Zábavný turistický areál Chrám Chmezahradu oživila mláďata andulek, dva le a Piva není žádný drobeček. Celý
páry pávů si užívají procházek zahradou. komplex je integrován v čtvrti města
Novinek je celá řada, nelze jednodu- nazývaném Pražské předměstí. Skládá
še popsat všechny. V letošním roce již se z následujících objektů:
 vyhlídková věž Chmelový Maják s výhledem do regionu Poohří
 Labyrint a Erbovní síň chmelařského regionu v budově starého chmelového skladu
 unikátní Chmelový Orloj s alegorií aktivit regionu
 Chmelařské muzeum, největší na světě
 blízké centrum historického Žatce
 renovovaná Klášterní zahrada, vinice, bylinky, chmelnice, malá zoo
 Galerie Sladovna s výstavou moderních obrazů
 minipivovar s produkcí chutného živého piva
 restaurace s regionální kuchyní, o víkendech hudební produkce
 kavárna s dětskou hernou, kde rodiče litují svého věku
 venkovní jižní zahrada s prostorem k dětským hrám
 podkrovní dětská jízdárna s překvapením pro předškoláky
 přilehlé bezplatné parkoviště a blízké autobusové nádraží
Tematický areál Chrám Chmele a Piva prostě nemá ve světě obdoby: ...kdo tu nebyl jako - jako kdyby nežil ...
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Městské divadlo Žatec – Dvořákova 27, 415 710 519
16.3.

20 .3.

24.3.

25.3.

27.3.

28.3.

16:45

Procházka světovou operetou

19:00

Hokejbalisté
potřetí v řadě
vyhráli

Úchvatná opera Riccarda Zandonaie inspirovaná epizodou z Dantova Pekla se
na jeviště Metropolitní opery vrací v překrásné inscenaci, která tam byla naposledy k vidění v roce 1986. Eva-Maria Westbroek, která vládne dramatickým
sopránem a tenorista Marcello Giordani ztvární nešťastného milence.
Vstupné: 300,-Kč (předplatné 280,-). Předplatné skupiny O a mimo předplatné

19 .3.

22.3.

Riccardo ZANDONAI: FRANCESCA DA RIMINI

Operetní koncert se vzpomínkou na Rudolfa FRIMLA - amerického pianisty
a hudebního skladatele s českými kořeny, jednoho ze zakladatelů amerického
hudebního divadla, kde zazní skladby: F. Lehára, J. Strausse, O. Nedbala, E.
Kálmána, R. Frimla a R. Heubergera v režii významných účinkujících sólistů.
Mimo předplatné. Vstupné: 150,- Kč

Gerald CLARK Blues band

Pěknou sérii drží hokejbalisté Žatce,
když v neděli dovršili sérii tří vítězství v řadě.
Před dvěma týdny Žatec vyhrál nad
Chomutovem 3:0 (branky Švancar.
Dlouhý a Lipert), vzápětí překvapivě
přivezl body z půdy Litvínova za výhru
8:4 (4 branky dal Janeček, 2 Švancar,
po 1 Bizoň a Krupička). Po nedělním
vítězství nad Mezibořím 4:2 (Kříž 2,
Dlouhý a Janeček) je Žatec na 6. místě.
(jak)

19:00

V rámci jarního turné zavítá do žateckého divadla Gerald CLARK(JAR)-majitel
nejnaléhavějšího bluesového hlasu Jižní Afriky. Tento zpěvák a bluesový písničkář
z Johannesburgu,mající na kontě tři významná alba, patří k předním představitelům jihoafrické bluesové scény a do Žatce přijede s českou doprovodnou
kapelou. Vstupné: 150,- Kč. Mimo předplatné

Tři čuníci

8:30, 10:00

Divadelní studio NEKLID z Prahy v režii Pavla Majkuse uvede pro naše nejmenší
vděčné diváky klasickou činoherní pohádku známého příběhu o třech malých
prasátkách s hudbou Jaromíra Nohavici. Vstupné: 40,- Kč. Mimo předplatné

O dvanácti měsíčkách

15:00

George & Beatovens

19:00

Pohádku napsala Kristina Herzinová na motivy Boženy Němcové, díky níž i tato
pohádka patří k nesmrtelným dílům našich klasiků. Známý příběh v zásadě se
nelišící od klasické předlohy je obohacen velmi poutavým výtvarným řešením,
které používá prvky černého divadla a loutky a vymyká se tak běžnému divadelnímu ztvárnění a společně s dalšími světelnými a zvukovými efekty, scénickou
hudbou a písničkami umocňují kouzlo pohádky protkané láskou a nenávistí
a dětem se otvírá svět plný kouzel a imaginace. Účinkují herci z Divadelníhou
souboru „Mladá scéna“. Vstupné: 90,- Kč. Mimo předplatné
Ve vzpomínkovém koncertním večeru plném písniček Petra NOVÁKA a skupiny
George & Beatovens, beatové kapely založené v 60. letech minulého století se
setkáme s Karlem KAHOVCEM , který kromě vzpomínky na Petra Nováka a rock’n rollu v původní podobě předvede své známé písně ze 60. let, písně z období
spolupráce s Country beatem a několik písní z alba Rub a líc. Jako host tohoto
pořadu vystupuje neméně známý Viktor SODOMA s repertoárem legendárních
The MATADORS. Předplatné skupiny D a mimo předplatné. Vstupné: 180 ,- Kč

Vynikající výkon předvedl žatecký hokejbalista Pavel Janeček (na snímku) proti Litvínovu.
Na vítězství Žatce 8:4 se podílel
čtyřmi vstřelenými góly a třemi
asistencemi.

Slavoj začal jaro s týmem Brozan bez branek

Jarní premiéru měli v neděli na svém hřišti fotbalisté Slavoje Žatec A, kteří
v prvním divizním utkání jen remizovali s týmem Brozan.
„Bylo to bojovné, vyrovnané utkání, ka změnami, fandové však postrádali
ve kterém jsme bodově ztratili. Nikoliv nejlepší tři hráče podzimu. Jakubov už
špatnou hrou, ale bylo to o gólu. A ten chytá za Trnavu, Klasna a Osumanu doVelikonoční pohádka
10:00, 14:00 jsme nedali,“ povzdechl si po utkání stali příležitost až po hodině hry. Vnesli
oživení do útočné fáze, ale na stavu se
Divadýlko MRAK přiveze do Žatce Velikonoční pohádku, napsanou a zreží- domácí trenér Pavel Koutenský.
rovanou Janem Prokešem na motivy lidových zvyků a obyčej, ve které se dny
Jeho mužstvo nastoupilo s několi- nic nezměnilo, ani když hosté dohrávali
s prodlužují, země se probouzí ze zimního spánku, lidé oslavují období Velikonoc.
Andulka, poučena babičkou - se snaží úzkostlivě dodržovat řadu rituálů a zvyků, které jsou spojeny s oslavou probouzející se přírody. Pohádka je zasazena
do velkých barevných kulis, dobově a stylově laděných divadelních kostýmů,
zpestřena množstvím loutek všech velikostí, propletena nečekanými scénickými
nápady. Předplatné skupiny E,M a mimo předplatné. Vstupné: 40,- Kč

Tři bratři v nesnázích

19:00

www.divadlozatec.cz

E-mail: rmz@muzeumzatec.cz, www.muzeumzatec.cz

Kulturní tipy muzea na březen 2013
Hlavní budova – Husova ul. 678:
Výstavy:
n „KRASLICE NA CIBULOVÉM LOŽI“: 7. 3. – 7. 4. . Výstava kraslic ze sbírky
RM Žatec a porcelánu s cibulovým dekorem ze sbírky Marie Imbrové.
n „DOTEKY VODY aneb ŽIVOT V PRAVĚKÝCH MOŘÍCH ŠIRŠÍ ŽATECKÉ OBLASTI“: probíhá do 21. 4. Výstava živých zkamenělin, Žatec pod mořem
a další neuvěřitelná poznání.
n „ŽATECKÝ STROJ ČASU“ - je unikátní dlouhodobá interaktivní expozice.
Jádrem výstavy je prezentace historických fotografií a faktů z dějin města zejména 19. a 20. století.
Ostatní:
n „MUZEJNÍ JARMAŘENÍ“: 25. – 29. 3. 9.00 – 16.00. Připraveny jsou pro vás
ukázky zdobení kraslic, pletení pomlázek z proutí, prodej minizákusků, koláčků,
perníků, keramiky, velikonočních dekorací ze sušiny, dřevěných ozdob, medoviny,
preclíků, proutěného zboží, ukázky zvířat ZO ČSCH Žatec a také prodej porcelánu
s cibulovým dekorem, který zajistí Český porcelán, a.s. Dubí. Vstupné: hromadné
školní výpravy ZŠ á 20,- Kč, MŠ á 5,- Kč, jednotlivci 30,- Kč, snížené 20,- Kč,
rodinné 60,- Kč. Školní výpravy prosíme nahlásit předem.

Křížova vila – Zeyerova ul. 344:

tel.: 774 192 414, 415 710 389, E-mail: vilakriz@muzeumzatec.cz
Výstavy:
n „KRUŠNOHORSKÁ HRAČKA“: 14. 3. – 12. 5. Výstava nejen o historii dřevěných hraček. Vernisáž výstavy 14. března od 17 hodin.
Náš host:
n 28. 3. od 17 hodin Posezení s harmonikou. František Pecka z Jirkova zahraje
směs skladeb (od opery až po hospodské), vysvětlí, jaký je rozdíl mezi harmonikou a heligonkou a přiblíží historii tohoto nástroje. Přijďte si zazpívat! Vstupné:
základní 30,- Kč, snížené 20,- Kč.
NOVÁ NÁVŠTĚVNÍ DOBA MUZEA A KŘÍŽOVY VILY:
úterý - pátek: 9.00 – 17.00 hodin • sobota - neděle: 13.00 – 17.00 hodin
pondělí: zavřeno • (polední přestávka 12.00 – 12.30 hodin)
Poslední prohlídka pro návštěvníky v 16.30.
O státních svátcích jsou obě budovy muzea uzavřeny.

n Žatec – Brozany 0:0

Rozhodčí M. Štěrba, ŽK 1:2, ČK 0:1
(83. Franc), 150 diváků.
Slavoj: Aschenbrenner – Fiřt, Heinc,
Bešík, Krejčík – Vávra, Šrága (63. Klasna), Vlk, Karič (60. Osmanu) – Lesniak
(87. A. Hynek), Štefko

Boxer Švestka
vybojoval stříbro

Kuželkáři se
polepšili

Soutěž o velikonoční kraslici v knihovně

Regionální
muzeum
K.
A.
Polánka
Husova 678, Žatec, tel., fax: 608 200 697,

od 83. minuty bez vyloučeného France..

Mistrovství republiky v boxu kadetů
a školní mládeže se konalo od pátku
8. do neděle 10. března v Mělníku.Velký
úspěch tam dosáhl 14letý Daniel Švestka
z Box clubu Žatec, který ve váze do 70 kg
vybojoval stříbrnou medaili a stal se tak
vicemistrem ČR v této kategorii.

Divadelní společnost Háta uvádí anglickou komedii, kterou napsali společně
Ray Coony a jeho syn Michael a režie se v překladu Jiřího Fišera geniálně ujal
Lumír Olšovský. V příběhu o „Podivné rodince“, plném humorných záměn,
dramatických zvratů, četných veselých a téměř hororových zápletek uvidíme
kromě hlavních protagonistů Adély GONDÍKOVÉ a Martina ZOUNARA,
také velkou plejádu herců známých jak z divadelních prken,tak z televizních
obrazovek. Vstupné: 200,- / 190,- / 180,- Kč. Mimo předplatné

Nazdobte doma slepičí vajíčko, vytvořte velikonoční kraslici podle vašich představ a zúčastněte se soutěže O nejkrásnější velikonoční kraslici.
Technika zdobení velikonočních vají- oddělení knihovny nebo její pobočky
ček je naprosto libovolná. Do soutěže se nebo zaslat poštou na adresu knihovny.
může přihlásit každý bez omezení věku. V termínu od 2. do 15. dubna 2013 buKaždý se může zúčastnit soutěže pouze dou všechny soutěžní kraslice vystaveny
s jednou kraslicí a na kraslici musí vytvo- v prostorách centrální knihovny. Hodřit závěs, aby se dala pověsit. Soutěžící notící porotu budou tvořit sami čtenáři
musí kraslici vložit do krabičky, kterou knihovny svým hodnocením. Slavnostní
označí svým jménem, adresou a věkem. vyhodnocení se uskuteční e 24. dubna
Soutěž probíhá ve 3 kategoriích: do 10 v 17 hodin v oddělení pro dospělé čtelet, od 11 do 15 let a nad 15 let. Své náře. Bližší informace na kterémkoli
soutěžní práce můžete odevzdat nejpoz- oddělení knihovny nebo na telefonu
ději do 29. března osobně na kterékoli 415 710 203.
(fr)

Žatecký týdeník

Novotný neměl ze soupeře respekt

Další dějství české amatérské Muay-Thail ligy se konalo minulou neděli v Praze
Pankráci, kde startovali také žatečtí G-Titáni Aleš Týř a Petr Novotný.
V prvním zápase Aleš Týř proti ale prostor a svým tlakem, kombinacemi rubohužel celá tři kola nestíhal fyzické kou, ale hlavně lepším klinčem a koleny
kondici svého soupeře Tomáši Veselému jednoznačně vyhrál zápas 3:0 na body!
z Hakim gymu Kladno a prohrál svůj Petr Novotný bude zřejmě nadějný bozápas na body.
jovník, protože zatím nastoupil pouze
. Ve druhé zápase nastoupil žatecký G- ke dvěma zápasům, které jednoznačně
-Titán Petr Novotný proti Raffaelu Vág- vyhrál a na další se připravuje se svým
nerovi z KTOS Praha. Přestože soupeř trenérem Romanem Šifaldou.
byl o hlavu vyšší a vážil o 3,5 kg více,
Na snímku je v akci žatecký Petr Nocož je ve váze do 59 kg značný rozdíl(!), votný ve vítězném utkání s Vágnerem.
nedal Petr od začátku fightu soupeři
(vb)

Kuželkářský krajský přebor má před
sebou závěrečných pět kol. V posledních třech zápasech si družstvo Lokomotivy Žatec A pomohlo a postoupilo
na 7. místo.
n Žatec A – Kadaň B 6:2 (2482:2352)

Jarolím 417, Chotová 367, Ptáčková 405, Goldšmíd 410, Ptáček 461,
Tajbl 422

n MUS Most A - Žatec A 7:1 (2561:2505)

Čaboun 436, Ptáčková 414, Ptáček
443, Jarolím 403, Goldšmíd 398,
Tajbl 411.

n Žatec - MUS Most B 6:2 (2464:2386)

Ptáčková 425, Chotová 367, Jarolím 431, Ptáček 431, Tajbl 378,
Čaboun 432.

Nečekaný úspěch v Sasku

V rámci partnerských vztahů mezi spřátelenými městy přijala fotbalová třída SOU a SOŠ v Žatci na Hošťálkově náměstí, spolupracující s občanským
sdružením Škola v pohybu, pozvání k účasti na 23. ročníku Půlnočního fotbalového turnaje v německém Thumu.
Po přijetí starostou města byl trenér vybojovali Milan Hodina (8 branek), Jan
Radim Laibl teprve obeznámen s tím, že Hynek (4), Antonín Hynek (3), Tomáš
jeho svěřenci jsou zařazeni do kategorie Oppel (2), Tomáš Štourač, Lukáš Syromužů! I tak od zahájení turnaje zcela vátka a Matěj Zich.
Druhý den přichystali hostitelé vítězům
zaplněná sportovní hala nevycházela
z úžasu nad výkony, jimiž se prezen- turnaje vyjížďku po přírodních krásách
tovalo žatecké školní družstvo. Po pěti zasněžených Krušných hor zakončenou
vítězných utkáních (skóre 17:5) bez návštěvou thumského zooparku. Znovu
ztráty bodu skončily budoucí fotbalové se potvrdil známý fakt, že sport spojuje
Vladimír A. Hons
naděje zaslouženě na 1. místě! Prvenství lidi i národy!

Malou cenu Prosen ozdobila Ella
Pohoriljak a mladíček Balon

Uplynulý víkend se v Lounech uskutečnily plavecké závody Malá cena Prosen
Louny mladších žáků kategorie 2001-2005. Žateckou výpravu reprezentovali
J. Kusák, E. Pohoriljak, R. Halvátová, B. Ševčíková, K. Balon, D. Pabin, K.
Pabinová, B. Karasová, J. Karas a Lenka Bešíková.
Nejúspěšnější byla Ella Pohoriljak, lou formu předvedla také medailistka
která získala tři zlaté medaile a jednu z MČR, žatecká Bára Ševčíková, která
stříbrnou v disciplínách 50VZ, 50Z, zvítězila na trati 100P, navíc přidala
100Z a 100VZ, dalším významným stříbro na 50M a ještě bronz na 100PZ.
úspěchem bylo vystoupení Kristiána Medailové umístění atakovala také
Balona, který ve své kategorii uspěl děvčata Radana Halvátová a Lenka
ve všech čtyřech startech a získal tak Bešíková. Obě uspěly, Radana jako
2x zlato (50 a 100P), jedno stříbro druhá na 200VZ a Lenka jako třetí
(jk)
(50M) a jednou bronz (100PZ). Skvě- na 50VZ.

Průvodce města Žatec je
k dostání nyní i v ruské
mutaci v Turistickém
informačním centru
v budově radnice.
Cena 49 Kč.

