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Mimořádný
úřední den

Zastupitelé schvalovali
investiční akce

Dne 06.04.2013 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.

Farmářské trhy
a Velikonoce
opět na náměstí

Od čtvrtka 14. 3. 2013 můžete opět
navštívit na náměstí Svobody farmářské
trhy, které se budou konat v dále v termínech 28. 3., 29. 3., 30. 3., 11. 4. a 25.
4 2013. V těchto termínech se můžete
těšit na nákup čerstvých produktů. Vždy
od 8 do 16 hodin na náměstí Svobody
v Žatci.
Velikonoce rovněž oživí náměstí
Svobody. Pestrý program je připraven
na pátek a hlavně na sobotu 30.3. kdy si
připomeneme tradiční zvyky a shlédneme vystoupení například kejklíře, fakíra,
kaskadéra či sokolníka s dravými ptáky.
Podrobnosti na plakátě na str. 3. Sobotní
začátek je již v 9 hodin.

Chrám představil
letošní novinky

Malou tiskovou konferencí seznámil
ředitel Chrámu chmele a piva Jaroslav
Špička novináře s novinkami začínající
sezóny a osobně je provedl upravenými
expozicemi chrámu.
Oznámil mimo jiné prodloužení provozní doby infocentra, které bude od 10
do 17:30 hodin od úterý do neděle.
Změnou je otevírací doba renesanční
sladovny, která bude otevřena od pondělí
do neděle.
Další z novinek je například vystavená sbírka pivních lahví sběratele Aleše
Stroukala v prostorech infocentra. Ani
restaurace nezůstala beze změn. Kuchyně se i nadále orientuje na regionální
jídla, pestrost nabídky také obohacuje
každý měsíc týden cizí gastronomie.
V přípravě pro letošní sezónu je také
nový jídelní lístek.
Restaurace s pivovarem vydala nové
pivní etikety piv minipivovaru U Orloje,
se kterou je spojena také soutěž o nový
název a etiketu pro nové „lehčí“ pivo,
které se na čepu objeví od května (leták
na straně 2). Vítěz obdrží 50 nových piv.
Všechny prostory Chrámu Chmele
a Piva jsou připraveny na nápor návštěvníků, kteří sem v hojném počtu zavítali
již v první den otevření nové sezony.

Poprvé v historii přespolního běhu Velká Žatecká se letos běželo v městském parku na sněhu a v mrazu. To však
neodradilo od startu 140 účastníků. Na snímku vybíhají na trať ženy a dorostenky. Více na straně 4.

Rozdělení a nasměrování investic pro
letošní rok byl nejsledovanější bod
jednání Zastupitelstva města Žatce,
které se konalo 21. března.
Z možného čerpání finanční příspěvků
až do výše 81 milionů korun schválili
zastupitelé investice a opravy ve 14 bodech v úhrnné částce 62,2 milionu Kč.
Největší položky tvoří dodatečné zateplení s výměnou oken a dveří u objektů
Dům s pečovatelskou službou Písečná
v částce 20,5 milionu a stejná akce pro
nemocnici, konkrétně léčebny dlouhodobě nemocných a dětského oddělení, kde
se plánuje částka 19 milionů. Dotace
s nutným předfinancováním na obě akce
dosahuje téměř 18 milionů korun.
Dokončení II. etapy na Kamenném
vršku (rozšíření komunikace a zasíťování) si vyžádá 8 milionů, novostavba
vodovodu ve Stroupečské ulici 2,7 mil.,
vodovody Macerka I a II 2,4 mil., oprava
komunikace ke hřišti v Bezděkově 1,2
mil. Havarijní stav střechy Kláštera (západní část) má plánovánu opravu za 1,7
milionu, částku 1,17 mil. si vyžádají
projektové dokumentace. Menší částky
jsou plánovány na projektové dokumentace zateplení MŠ U Jezu a Mašinka,
PD rekonstrukce střechy nad školní
jídelnou ZŠ Komenského, či parkování
v ul. Stavbařů. V jednání je sesuv svahu
v Tyršově ulici, na který se zpracovává
PD (čtyři varianty) s ohledem na vstup
přes soukromé pozemky.
Dalších pět akcí v částce 33,4 milionu je zařazeno „pod čarou“, neboť
se čeká na přidělení dotace. Jedná se
Cyklostezku Ohře část 4, parkování v ul.
Vrchlického a na Kamenném vršku, a 3
etapy rekonstrukce vozovky a chodníků
v Dukelské ulici.
Z návrhu byly zatím vyřazeny čtyři
akce, jejichž realizace by si vyžádala
dalších 21 milionů korun.

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 tepla a elektřiny a výměně horkovodu
veřejnosti v Žatci i jeho regionu, že se z výtopny Perč do Žatce. Je tedy čas
společně daří vybudovat něco pozitivní- na první stručné bilancování.
ho, co má navíc i oporu v dlouhodobých
Celá rozsáhlá rekonstrukce byla finanvizích města. Pro všechny tyto informace cována bez dotací od EU, státu a města
bude spojujícím bodem motto a logo a to z vlastních zdrojů Žatecké tepláren„Žatec srdce regionu“, které je metou ské a.s. ve výši 50 miliónů Kč a z úvěru
našeho snažení. V příštích číslech se mů- 250 miliónů Kč. Není bez zajímavosti,
žete těšit na informace z oblasti kultury, že konečná cena za realizaci stavby byla
životního prostředí, dopravy, sociální nakonec nižší, než vysoutěžená cena, což
oblasti a dalších. Případné reakce můžete je jevem často nevídaným.
směřovat na adresu redakce tydenik@
Od uvedení biomasové kotelny s ORC
mesto-zatec.cz.
do zkušebního provozu dne 1. července
Žatecká teplárenská, a.s.
2010 bylo v tomto zařízení vyrobeno
V létě roku 2010 byla dokončena 20 209 MWh elektřiny a 370 582 GJ
rekonstrukce centrálního zásobování tepla. Díky tomuto společnost Žatecká
teplem ve městě Žatec, spočívající přede- teplárenská a.s. dokáže bez jakýchkoli
vším ve výstavbě tzv. biomasové kotelny příspěvků sama splácet ročně úvěr
s jednotkou ORC pro společnou výrobu ve výši 25 miliónů Kč, dále vykazovat

zisk, provádět nutnou generální opravu
původního kotle a navíc ještě držet ceny
tepla, které jsou výrazně nižší, než je
republikový průměr. Není se tedy čemu
divit, že se společnost stala známou nejen z prestižních odborných časopisů
a odborných konferencí o energetice.
Za výše zmíněnou investici obdržela
Žatecká teplárenská a.s. např. Cenu
teplárenského sdružení ČR za Projekt
roku 2010 a rovněž Cenu ministerstva
průmyslu a obchodu MPO 2010.
Nejen nová legislativa, ale i přirozená
snaha o úspory ze strany odběratelů vede
k dalšímu pozitivnímu rozvoji služeb
společnosti Žatecká teplárenská a.s..
Bylo započato s přípravami na další
rekonstrukce stávajících uhelných kotlů
a na postupnou rekonstrukci rozvodů
tepla, spočívající v přechodu ze „čtyřtrubkového“ rozvodu na „dvoutrubkový“, což v daných lokalitách Žatce
povede k možnému zlevnění tepla.

Oddělení následné péče a dětské oddělení Nemocnice Žatec se letos dočká
zateplení a výměny oken a dveří.

Na náměstí Svobody se letos slaví Velikonoce již od čtvrtka.Současně zde
probíhají Farmářské trhy. Více informací uvnitř listu

Žatec vyhrál
ve Zlatém erbu

Sdružení Zlatý erb vyhlásilo v úterý
15. ročník soutěže Zlatý erb o nejlepší
webové stránky a elektronické služby
měst a obcí.
Žatec se umístil 1. v Ústeckém kraji
v kategorii elektronická komunikace
s projektem určeným pro seniory. Více
informací v příštím čísle a na webu www.
zlatyerb.cz.
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Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Projednáno RM dne 8.9.2008
Pozemek k výstavbě občanského vybavení
p.p.č. 3814/1 (orná půda) o výměře 1395 m2
ul. Pražská v Žatci k výstavbě dle územního
plánu města
k žádosti je nutné předložit:
- zastavovací studii
- harmonogram výstavby
- návrh kupní ceny min. 1.250,- Kč/ m2
- u právnických osob nutno doložit ověřenou
fotokopii platného výpisu z obchodního
rejstříku.
Do ploch Občanské vybavení (OV) jsou zařazeny plochy občanského vybavení charakteru
veřejného vybavení (veřejná správa, ochrana
obyvatelstva, školství, sociální péče, zdravotnictví, kultura) a dále významné objekty
církevní, administrativní a finanční (banky,
spořitelny a pojišťovny, pošta), ubytování
a obchodu (hypermarkety a supermarkety,
obchodní síť).
Zveřejněno: od 13.3.2013 do 11.4.2013

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Projednáno RM dne 16.06.2008
Pozemky určené k výstavbě RD:
za podmínek stanovených odborem rozvoje
města dle geometrického plánu č. 3246-

2319/2005
p.p.č.2217/7 (orná) o výměře 72 m 2 ,
p.p.č.2217/5 (orná) o výměře 585 m 2
a p.p.č.2217/4 (orná) o výměře 754 m 2
ul.Lounská v Žatci za kupní cenu 500,Kč/ m2.
Zveřejněno: od 13.3.2013 do 11.4.2013

Záměr Města Žatec prodat
ze svého majetku

Projednáno RM dne 22.01.2013
Pozemky zařazené do smíšené obytné plochy se službami
p.p.č. 5628/45 (ostatní plocha) o výměře
2143 m2 a st.p.č. 5210 o výměře 21 m2 ul.
Husova v Žatci k výstavbě objektu v souladu
s ÚP města Žatec – bydlení s vyšším podílem
občanské vybavenosti, doplněné nerušícími
funkcemi výrobních a nevýrobních služeb
za kupní cenu 4.000,-Kč/ m2 s upozorněním
na vedení inženýrských sítí a dále s tím, že
k žádosti je nutné předložit:
- zastavovací studii
- harmonogram výstavby
- u právnických osob nutno doložit ověřenou
fotokopii platného výpisu z obchodního
rejstříku.
Zveřejněno: od 13.3.2013 do 11.4.2013

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Projednáno RM dne 10.10.2011
Pozemky ul. Heydukova v Žatci

zastavěná plocha st.p.č. 5697 o výměře 95
m2 bez stavby,
zahrada p.p.č. 4443/1 o výměře 1981 m2 a
zahrada p.p.č. 4443/7 o výměře 235 m2.
Pozemky jsou určeny dle územního plánu
města k výstavbě.
K žádosti je nutno předložit záměr výstavby
v souladu s přípustným využitím území dle
ÚP Žatce.
Kupní cena : 850,-Kč za 1 m2
Zveřejněno od 13.3.2013 do 11.4.2013

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Projednáno RM dne 05.02.2007
Pozemek pro výstavbu halových garáží
oddělený geometrickým plánem ze dne
9.1.2007, a to p.p.č. 5580/7 (orná půda)
o výměře 4856 m 2 ul. Stavbařů v Žatci
k výstavbě halových garáží za podmínek
stanovených odborem rozvoje města :
- garáže musí být koncipované tak, aby již
v první fázi byly vícepodlažní (min.2 patra)
a byla zachována možnost zvýšení jejich
kapacit přístavbou dalších pater
- současně s výstavbou garáží bude řešena
výsadba stromů do ulice Stavbařů Žatec
- součástí kupní smlouvy bude odsouhlasená
zastavovací studie architektem města
se žádostí o koupi je nutné předložit:
zastavovací studii, ze které bude vyplývat,
že garáže budou minimálně dvoupodlažní
harmonogram výstavby se zahájením výstavby max. do jednoho roku od podpisu
kupní smlouvy pod podmínkou odstoupení
od smlouvy a smluvní pokutou ve výši
2,000.000,- Kč
dokončení výstavby kolaudací a zahájení provozu max. do dvou let od vydání stavebního
povolení pod smluvní pokutou 2,000.000,- Kč
u právnických osob nutno doložit ověřenou
fotokopii platného výpisu z obchodního
rejstříku.
Zveřejněno: od 13.3.2013 do 11.4.2013

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Zájemce o malou vodní elektrárnou u Libočan provedl s odborným výkladem Zdeněk Řehoř.

Přišli se podívat, jak běží vodní elektrárna

U příležitosti Světového Dne vody
uspořádalo v sobotu Ekologické centrum
Žatec, a.s. spolu s Reno Energie a.s.
a s podporou města Žatce Den otevřených
dveří malé vodní elektrárny u Libočan.
Cílem akce bylo občanům přiblížit provoz
jednoho z řady ekologicky příznivých zařízení, které se nachází na území města.
Přesto, že ranní venkovní teplota klesla
pod minus pět stupňů, mírně sněžilo

a foukal nepříjemný studený vítr, přišlo
si prohlédnout automatizovaný provoz
MVE na 180 návštěvníků. Řada z nich
projevila svoje nadšení nad mimořádně
zajímavým technickým zařízením, tak
uznání s vyčerpávajícím výkladem obsluhy
zápisem do návštěvní knihy. Prohlídka
MVE Libočany byla první z několika akcí
ekologické osvěty organizovaných EC
Žatec v letošním roce.
(ph)

Žatecký
týdeník

Příkladný vztah ke svému městu projevila skupina převážně studentů
gymnazia a mladých lidí, kteří v mrazivé sobotě uklízeli celý den pravý
břeh Ohře od mostu vedoucího k hlavnímu nádraží až po železniční most
v Ráji. Nejrůznější napytlovaný odpad od plastů až po lednice a sedačky
pak odváželi na skládku pracovníci technické správy města.

Projednáno RM dne 12.11.2007
Pozemky za účelem bytové výstavby
– ornou půdu: p.p.č. 4646/6 o výměře 3560
m2, p.p.č. 4646/21 o výměře 1221 m2, p.p.č.
4646/22 o výměře 4508 m2, p.p.č. 4646/26
o výměře 10160 m2 a p.p.č. 4646/27 o výměře
5162 m2 v lokalitě Pod Kamenným vrškem
v Žatci za účelem realizace bytové výstavby
za kupní cenu 1.000,-Kč/m2 s tím, že ze
strany žadatele bude k žádosti přiložen návrh
zástavby v souladu s územním plánem města
k zastavění stavbou pro bydlení a k realizaci
veřejné zeleně, a to zastavovací studii (parkovací plochy, zeleň, hřiště, napojení na inž.
sítě) - grafická část, hmotové uspořádání
(podlažnost, počet bytových a nebytových
jednotek), časový harmonogram výstavby,
návrh podmínek kupní smlouvy s tím, že
si Město Žatec vyhrazuje v kupní smlouvě
stanovit podmínky:
- termín pro vydání příslušného rozhodnutí
stavebního úřadu pod smluvní pokutou
- termín dokončení stavby včetně vydání
příslušného rozhodnutí stavebního úřadu
pod smluvní pokutou ( případně lze výstavbu
rozdělit do etap)
- věcné právo předkupní po dobu realizace
výstavby
Zveřejněno: od 13.3.2013 do 11.4.2013

Žatecká synagoga zve veřejnost

Synagoga v Žatci získala nového majitele, který má v úmyslu stavbu nejen
postupně zrekonstruovat, ale především jí navrátit žateckému kulturnímu
a společenskému životu.
První příležitostí k návštěvě této
Projekt je vymezen územně bývalým
památky po více než deseti letech Severočeským krajem, dnešní Ústecký
bude vernisáž tématicky bohužel velmi a Liberecký kraj, a časově roky 1938příhodné výstavy „Zničené židovské 1989.
památky severních Čech 1938-1989“,
Krajina severních Čech jakoby dodnes
která promluví v neutěšeném interiéru žila pod těžkým příkrovem historických
žatecké synagogy více než jen slovy událostí minulého století. Vždyť její
a fotografiemi. Jedná se o výstavu, která podoba, rytmus, lidé, posvátná místa,
byla do 3. března k vidění v pražském to vše zmizelo v důsledku druhé světové
Klementinu. Vernisáž se uskuteční 4. války a dvou ideologií – fašismu a kodubna v 17 hodin. Hudební doprovod munismu – které tragicky poznamenaly
akce přislíbil Žatecký příležitostní sbor. osudy lidí i míst. Židovské komunity
Výstava bude veřejnosti zpřístupněna: i židovské památky měly za sebou již
čtvrtky: 11., 18., 25. dubna od 9 do 13 před tímto stoletím pohnuté a dramahodin
tické osudy.
neděle: 7., 14., 21. 28. dubna od 14
Židovské etnikum bylo dlouhodobě
do 18 hodin
izolováno od většinové společnosti.
Mimo uvedené časy bude možné Proces zrovnoprávnění od 19. století
zkontaktovat pracovníky žateckého na jedné straně působil pozitivně uvolInfo centra a domluvit s nimi možnost něním občanských svobod. Na druhé
návštěvy výstavy (telefon: 415736156). straně došlo k opouštění vesnických
Výstava Zničené židovské památky židovských center a postupnému záseverních Čech 1938-1989
Společnost pro obnovu památek Úštěcka ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem, Filozofickou fakultou
Univerzity Karlovy, Národním památkovým ústavem, Národní knihovnou,
Židovským muzeem v Praze, Židovskou
obcí v Praze a v Teplicích, společností
MATANA a.s., Sdružením pro úštěckou
synagogu a hřbitov, Oblastním muzeem
v Chomutově, Regionálním muzeem
v Teplicích a dalšími partnery připravilo výstavu Zničené židovské památky
severních Čech 1938-1945. Výstava je
součástí širšího projektu mapování zaniklých a zničených památek na území
severních Čech. Navazuje na předchozí
výstavu Zničené kostely severních Čech
1945-1989.

Žatecký týdeník

niku dosavadních modliteben. První
republika po roce 1918 pak tento proces
urychlila, během jejího trvání zmizelo
z regionu 27 synagog. Obce přestaly
existovat, stavby přestaly plnit svůj účel.
Zcela novou situaci přinesly události
spojené s nástupem nacismu. Nenávistná ideologie stála i zde za zničením
jedinečných památek, tentokrát také
v místech, která žila svým přirozeným
náboženským životem. Jen během pogromu tzv. Křišťálové noci z 9. na 10.
listopadu 1938 bylo na severu Čech
zničeno 35 synagog, dalších 25 jich
následovalo během samotného válečného období. Během šesti let tak zmizelo
na šedesát těchto staveb. Tato skutečnost je však jen drobnou kapitolou
uprostřed tragédie holocaustu a zmizení
celých generací židovských obyvatel.
Poválečná situace nepřinesla v tomto
ohledu o nic lepší situaci. Znovu se
po roce 1948 objevuje veřejně propagovaný antisemitismus, znovu jsou ničeny
židovské památky. V komunistickém
režimu však nejde o nějaký přímý
a přiznaný likvidační postup. Je zvolena postupná cesta chátrání a následné
likvidace. I tak v letech 1948–1989
zmizí z celého území státu další stovka
synagog, třináct z nich pak z dnešního
kraje Ústeckého. Tato čísla hovoří sama
za sebe. Pokud jde o hřbitovy, celkově
pak od počátku druhé světové války
do roku 1989 zanikne 70 židovských
hřbitovů ze čtyř set.
Severní Čechy kdysi představovaly
mozaiku soužití národnostní i náboženské různorodosti. Dnes již nedokážeme tuto mimořádnou různorodost
do krajiny navrátit. Můžeme se však
pokusit o její navrácení do naší paměti.
A to je také hlavním cílem naší výstavy
o zničených židovských památkách severních Čech.

Prezentace města Žatec na veletrhu
cestovního ruchu v Jablonci
Ve dnech 21. - 23. 3. 2013 se v Jablonci nad Nisou uskutečnil 13. ročník
mezinárodního veletrhu cestovního
ruchu Euroregion Tour 2013, který
pořádal Liberecký kraj ve spolupráci se
statutárními městy Jablonec nad Nisou

a Liberec. Veletrhu se zúčastnilo i město
Žatec, které se zde prezentovalo spolu
s Destinační agenturou Dolní Poohří.
Prezentace se setkala s kladným ohlasem a velkým zájmem u návštěvníků
veletrhu.

Sladovna rozšiřuje otevírací dobu

Vážení přátelé a milovníci umění, máme tu čest Vás informovat, že Galerie Sladovna
zahájila svoji sezónu a tímto zveme k její návštěvě.
Dnes končící I. výstava manželů Zema- zkouší moderátorské a herecké schopnosti
nových, která se stala nepochybně kulturní před zapnutou kamerou a část věnovaná
událostí našeho města.
archeologickým nálezům z celé výstavby
V budově se mimo galerii nachází také Chrámu Chmele a Piva.
informační kancelář s prodejem suvenýGalerie Sladovna je do konce března oterů, veřejný internet s on-line informa- vřena od úterý do neděle, vždy od 10 do 16
cemi o Žatci a expozice Žatec ve filmu hodin. Od 1. dubna rozšiřujeme otevírací
s krátkými ukázkami filmů natáčených o pondělí, tedy pondělí – pátek od 9:00
v našem městě a jeho okolí. Je zde také do 16:30 a v sobotu a neděli od 10:00
malé televizní studio pro děti, kde si vy- do 17:30hod. Těšíme se na Vás!
(ar)
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řádková inzerce

digitální kino Žatec - březen 2013

n Rekonstrukce bytů, zednické, malířské, sádrokartonářské, tesařské práce.
Tel. 736 114 084, stavbyzatec@seznam.
cz
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 Zahajujeme akreditovaný kurz Masér pro sportovní a rekondiční masáže.
Zahájení kurzu: víkendový od 1. května,
intenzivní od 3. června. Místo konání:
Žatec, Svatováclavská 1404. Ukončeno:
závěrečnou zkouškou. Získáte: osvědčení o získání profesní kvalifikace s celostátní platností. Kontakt: 736 605 905,
415 726 003, email: katka.d@soazatec.
cz, www. soazatec.cz
n Pronajmu byt 1+1 na Jihu v Žatci. Pouze pracujícím. RK ne. Tel.
721 416 640
n Prodám byt 3+1 v osobním vlastnictví, 72 m2, klidná lokalita Žatec –
Podměstí, zateplený, bezbariérový vstup,
3. patro s balkonem. V blízkosti školka,
škola, nákupní centrum, dětské hřiště.
Cena 650 tis. Kč – dohoda možná. Tel.
725 948 707, RK ne.

vzpomínka

n V těchto dnech uplynulo 20 let,
kdy nás navždy opustili manželé
Václav a Zdeňka Čadovi. 2. 4.
by se dožil 65
let pan Václav
Čada. Na své
rodiče a bratra
s velkou bolestí v srdci stále
vzpomíná Alena Čadová s rodinou

Rozloučení
7.3.
10.3.
10.3.
10.3.
11.3.
12.3.

Miluše Lauterbachová
Jaroslava Průšová
Marta Hanzlíková
Marie Kokšová
Lubomír Ondráček
Pavlína Mrhalová

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.

91
69
94
61
79
93

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.
Vstupné: 165,-

29.3.…:17:30 / 30.3.…15:00 / 31.3.…15:00 / 2.4..…17:30 /
4.4…17:30 / 7.4. …15:00 / 14.4. …15:00 / 21.4. …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. Poté, co
je zničena jeskyně, kde doposud žili, musejí se vypravit na cestu do neznáma.
Do krajiny plné nejrůznějších, neuvěřitelných stvoření. Jejich pohled na svět se
tak navždy změní… Režie: Chris Sanders, Kirk De Micco. Hrají: Nicolas Cage,
Ryan Reynolds, Emma Stone, Catherine Keener, Clark Duke, Cloris Leachman
Vstupné: 150,-

2.4..…20:00		

Děti z Alerga vystoupily na Mateřince

Ve středu 6. března se Děti z mateřské školky Alergo se jako každý rok opět
představily v Oblastním kole festivalu Mateřských škol v Lounech.
Tentokrát se na přehlídku připravilo disco – tanečníci. Za úžasný výkon
14 dětí ze třídy Fialek. Na vystoupení byly po zásluze odměněny pořádným
se velmi těšily a celé taneční vystoupe- potleskem. Za pomoc děkujeme firmě
ní si krásně užily. Začaly jako baletky «Švadlenka Hanka Žatec», za ušia „baleťáci“ na Labutím jezeře a bě- tí krásných kostýmů a také rodičům
hem několika málo vteřin se převlékly za pomoc při organizaci.
a na jeviště přitančily s jinou písní jako
(Pg. MŠ Alergo)

Cestování s Janotou po Nepálu

Jednou z akcí měsíce března pro návštěvníky knihovny byla cestopisná přednáška ústeckého cestovatele a majitele cestovní agentury Vratislava Janaty
nazvaná Cesty po Nepálu.
Beseda v přednáškovém sálku Městské prostřednictvím také navštívili tibetskou
knihovny Žatec a setkala se s nebývalým vesnici, proslulé obětiště zvířat, zažili
zájmem veřejnosti. Cestovatel představil jízdu na slonech za nosorožci a vyslechli
návštěvníkům známá místa Nepálu, ze- mnoho zajímavých informací o způsobu
jména hlavní město Káthmándú, Pokha- života zdejších lidí. To vše doplněné proru, jezero Phewa Tal nebo Banthati. Jeho mítáním fotografií.
(va, kr)

Ženy slavily svůj svátek

Český červený kříž Žatec uspořádal pro své členky ke svátku žen posezení s kávou a občerstvením. Kulturní program a zázemí zajistil Dům dětí a mládeže.
Dívenky z kroužku roztleskávaček pod harmonice, na kterou bravurně hrála
vedením Zdenky Kobelčukové předvedly paní Eva Vápeníková. Děkujeme DDM
svou velmi pěknou sestavu, která zpes- za poskytnutí prostor a tím umožnění
třila toto setkání. Zbytek příjemného uskutečnění této akce a za vystoupení
odpoledne si ženy vyplnily písněmi při kroužku.
Za ČČK 2 Julie Koubcová

Dvě velké taneční akce

V letošním roce základní umělecká škola organizuje dvě velké veřejné taneční akce:
První bude v pondělí 29.dubna od 15.00
Druhou akcí bude v sobotu 8.června
hod. na náměstí Svobody v Žatci meziná- od 9.00 hod. Taneční maraton. Je určen
rodní taneční klání pod názvem Den kdy jednotlivcům, kteří mají rádi tanec. Při
se tančí všude. K veřejnému vystoupení tomto tancování si může každý vyzkouse stále ještě mohou přihlásit různé ta- šet svou fyzickou kondici. Za vedení
neční spolky a kroužky, které se tancem několika tanečních lektorů si vyzkouší
zabývají. V závěru této akce, která se letos řadu tanečních stylů a zvítězí ten, kdo
koná již 3. rokem, dojde nejen ke spo- vydrží nejdéle, jak to u správného malečnému tanci všech přítomných na ná- ratonu bývá.
městí, ale také k předání finančního příBližší informace k oběma akcím
spěvku z výtěžku Koncertu pro Nelinku. na www.zuszatec.cz

Pozvánky na výstavy

Velikonoční výstava s názvem Kraslice na cibulovém loži probíhá v Regionálním
muzeu K. A. Polánka v Žatci v hlavní budově od 7. března do 7. dubna 2013.
Výstava nabízí možnost prohlédnout doplňuje soukromá sbírka cibulového
si nové přírůstky kraslic ve sbírce, kte- porcelánu Marie Imbrové.
ré tradičními i netradičními technikami
Tradice hračkářství v Krušnohoří je názhotovily malérečky z celé České repub- zev výstavy, která byla zahájena v Křížoliky. Raritou jsou kraslice vyšívané ry- vě vile 14. března a potrvá do 12. května.
bími šupinami. K vidění budou slepičí, Ukázka výroby dřevěných hraček se zde
pštrosí, křepelčí i husí výdumky. Výstavu uskuteční 25. dubna.

Fotosoutěž Objev přírodu Žatecka

Ekologické centrum Žatec pořádá ve spolupráci se svými partnery Městem
Žatec a Mikroregionem Žatecko 4. ročník fotografické soutěže „Objev přírodu
Žatecka“ tentokrát s podtitulem “Důvěrně známá krajina”.
Soutěž je určena pro všechny mi- fotografie a vybrané fotografie vylovníky přírody. Fotoamatéry, profe- staveny.
Podrobnosti k soutěži jsou uvedeny
sionály i širokou veřejnost. Na závěr
(ph)
soutěže budou oceněny tři nejlepší na www.ECZatec.cz.

Českobratrská církev evangelická

Husova 1200 (nad muzeem)
29.3. Velký pátek v 16 hodin. pašije (na faře)
31.3. Boží hod velikonoční v 9,30 hod. bohoslužby s vysluhováním večeře
Páně (na faře)

Velikonoční bohoslužby:

Bohoslužby v Pravoslavném Chrámu sv. Jakuba v Žatci:
29.3.
31.3.
7.4.
7.4.

16:00
10:00
10:00
11:00

hod.
hod.
hod.
hod.

Velký pátek – záp. styl
Svatá Pascha Páně – záp. styl
2. neděle Tomášova – Antipascha – záp. styl
Svěcení hrobů – PROVODY (hřbitov Žatec)

Spring Breakers

Dobrodružný / Komedie / Drama / USA / 2012 / 94 min /
Čtyři sexy středoškolačky se rozhodnou vyloupit fast food, aby měly peníze
na krátkou jarní dovolenou. Jenže to je jenom začátek… Při oslavách v motelovém
pokoji se zábava zvrhne a překročí zákonnou hranici. Dívky jsou zatčené a stanou
před soudem… pouze v bikinách se ocitnou v soudní síni, kde za ně překvapivě
zaplatí kauci nechvalně proslulý místní gangster Alien (James Franco). Alien
vezme dívky pod svá křídla a začíná ta nejdivočejší jarní jízda, co pamatují.
Na oko drsný Alien má i citlivou stránku, a tak si ho mladé školačky zamilují
a vydávají se společně na prázdniny, o kterých se žádné z nich ani nezdálo.
Režie: Harmony Korine. Hrají: Selena Gomez, James Franco, Heather Morris,
Ashley Benson, Vanessa Anne Hudgens,
Vstupné: 100,-

4.4..…20:00 / 5.4..…20:00 / 7.4..…17:30 / 10.4..…17:30 / 13.4..… 17:30

Jack a obři 3D

Dobrodružný / Drama / Fantasy / Romantický / USA / 2013 / 114 min
Když mladý farmářský dělník náhodou otevře bránu dělící náš svět od hrůzostrašných obrů, vzplane nanovo starodávná válka. Obři po dlouhých staletích
vtrhnou na Zemi a snaží získat zpět území, o která v minulosti přišli. Mladý Jack
se jim v tom snaží zabránit a je tak přinucen vybojovat nejtěžší bitvu svého života.
V boji za království, jeho obyvatele a lásku statečné princezny čelí nezadržitelnému
přívalu válečníků, o kterých si až dosud myslel, že existují pouze v legendách
… a sám tak má příležitost stát se legendou. Režie:Bryan Singer. Hrají: Ewan
McGregor, Nicholas Hoult, Stanley Tucci, Bill Nighy, John Kassir
Vstupné: 120,-

5.4..… 17:30 / 13.4..…15:00 / 20.4..…15:00 / 24.4..… 17:30 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! Režie:Michal Žabka. Hrají:Karel Heřmánek, Tereza Bebarová, Bohdan
Tůma, Ondřej Brzobohatý, Vladimír Brabec
Vstupné: 100,-

7.4.…20:00		

G.I. Joe 2: Odveta 3D

9.4.…:17:30 /		

Mocný vládce Oz 3D

9.4.…:20:00 /		

Vedlejší účinky

Akční / DobrodružnýThriller / Kanada / USA / 2013 / od 12 let / Cz Titulky
Modrá planeta se ocitla na pokraji zkázy vinou intrik mocné organizace Cobra,
která má s G. I. Joe nevyřízené účty. Jak moc leží jejím vůdcům v žaludku, se
ukáže ve chvíli, kdy rafinovanou lstí ovládnou Bílý dům a z Oválné pracovny
označí příslušníky této jednotky za vlastizrádce a zahájí jejich řízenou likvidaci.
Pár přeživších může jen nečinně přihlížet tomu, jak si vůdci Cobry s prstem
na jaderném tlačítku podmaňují celý svět. Ve chvíli, kdy zoufalství vrcholí, zrodí
se plán s krycím označením „Druhá americká revoluce“. Jeho klíčovou součástí
je angažování Josepha Coltona (Bruce Willis), vůbec prvního velitele G. I. Joe,
který už pár podobných krizí zažil. Režie:Jon Chu . Hrají: Channing Tatum, Bruce
Willis, Ray Park, Dwayne Johnson, Elodie Yung, RZA
Vstupné: 150,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, Vstupné: 130,Krimi / Drama / Thriller / USA / 2013 / 106 min / přístupné od 12 let / Cz Titulky
Film vypráví příběh Emily Hawkins, která zažívá psychicky vyčerpávající chvíle
po tom, co se její manžel vrátí z vězení. Následkem toho začne brát léky. Aby se
k nim snadněji dostala, začne mít poměr s doktorem.
Režie:Steven Soderbergh. Hrají: Rooney Mara, Jude Law, Channing Tatum,
Catherine Zeta-Jones, Vinessa Shaw
Vstupné: 100,-

10.4.…:20:00 / 21.4.…:20:00 /

Lesní duch

Horor / USA / 2013 / přístupné od 15 let. / Cz titulky
V dlouho očekávaném remakeu kultovního hororu z roku 1981 se pět mladých
přátel vydává na výlet do odlehlé chaty hluboko v lesích. Když objeví Knihu
mrtvých, nevědomky probudí spící démony žijící v okolí a začne krvavý boj
o přežití.
Režie: Fede Alvarez. Hrají: Shiloh Fernandez, Jane Levy, Jessica Lucas, Lou Taylor
Pucci
Vstupné: 140,-

11.4.…:17:30 / 12.4.…:17:30 / 20.4.…:17:30 /

Pár nenormálních aktivit

Komedie / USA / 2013/ 86 min / přístupné od 12 let / Cz Titulky
Když se konečně Malcolm rozhodně pověsit staromládenectví na hřebík a dovolí
své přítelkyni, aby se k němu nastěhovala, netuší, kdo přivandruje s ní. Po pár
podivných událostech se Malcolm s Keishou rozhodnou podivné aktivity natočit
a zjistí, že Keishu posedl šílený duch. Malcolm povolá na pomoc kněze, aby ducha
z Keishy vyhnal a zachránil tak jejich vztah a především Malcolmův sexuální
život…
Režie: Michael Tiddes. Hrají:Marlon Wayans, Nick Swardson, Cedric the Entertainer, David Koechner, Essence Atkins, Dave Sheridan, Jamie Noel, Affion
Crockett, Marlene Forte, J.B. Smoove, Alanna Ubach, Andrew Daly
Vstupné: 100,-

11.4.…:20:00 / 12.4.…:20:00 / 13.4.…:20:00 / 14.4.…:17:30 /

Jurský park 3D

Dobrodružný / Sci-Fi / Thriller / USA/ 1993 a 2013, 127 min / CZ Dabing
Po fantastickém nálezu miliony let starých D.N.A. se pokusí skupina ambiciózních vědců vytvořit přírodní park s žijícími prehistorickými zvířaty na vzdáleném
liduprázdném ostrově. Celý projekt podporuje milionář John Hammond (Richard
Attenborough), který těsně před otevřením Jurského parku pro veřejnost pozve
na jeho návštěvu svá dvě vnoučata, známého paleontologa s jeho přítelkyní
a další odborníky. Průběh jejich klidné návštěvy se rychle změní v noční můru
poté, co jeden ze zaměstnanců v naději na tučný zisk od konkurence ukradne
embrya dinosaurů. Aby snadno unikl z parku, vypne bezpečnostní systémy a tím
i elektřinou napájený plot ohrazující celý Jurský park. Dinosauři se dostávají
do volné přírody a souboj lidí s druhohorními obludami začíná
Režie:Steven Spielberg. Hrají: Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, Richard
Attenborough, Joseph Mazzello, Ariana Richards, Samuel L. Jackson, B.D. Wong,
Wayne Knight, Miguel Sandoval, Dean Cundey, Brian Smrz, Bob Peck
Vstupné: 150,-

www.divadlozatec.cz
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V Teplicích zvítězil
Karbula před Urbánkem

Městské divadlo Žatec – Dvořákova 27, 415 710 519
28.3.

3.4.

Tři bratři v nesnázích  

19:00

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.
Účinkují: M. Zounar, P. Nečas / Z. Pantůček; F. Tomsa; A. Gondíková; J.
Birgusová / H. Kusnjerová; P. Pospíchal / M. Vašinka; P. Gelnar / L. Pečenka;
L. Svobodová / J. Zenáhlíková
Vstupné: 200,- / 190,- / 180,- Kč
Mimo předplatné

Testosteron  

Žatecký týdeník

O víkendu mladí stolní tenisté ústeckého kraje odehráli dva kontrolní
turnaje.
V sobotu v Žatci startovala nejlepší osmička starších žáků. Domácí závodníci
Severu měli pět nominovaných zástupců.
Za vítězným Hervertem z Litoměřic obsadili čtvrté až osmé místo v pořadí Štěpnička, Karbula, Vízner, Urbánek a Hänel.
V neděli v Teplicích v kategorii mladších žáků Filip Karbula a Dominik Urbánek potvrdili současné výsadní Severu v kraji. V turnaji neztratili ani set
a v rozhodujícím utkání o vítězství byl
šťastnější Filip, který zvítězil tím nejtěsnějším výsledkem 3:2.
(js)

19:00

V náhradním termínu uvádíme skvělou konverzační komedii o svatbě bez
nevěsty, ve které hlavní roli ztvárnil Ondřej PAVELKA, kde líčí sebereflexi
mužské společnosti vystavené tváří v tvář prohře s opačným pohlavím. Není
však třeba se obávat, že by hra byla oslavou jednoho pohlaví na úkor druhého.
Muži zde nepůsobí jako vítězní samci a ženy jenom jako objekty pomluv. Příběh
je vlastně velmi jednoduchý: ve svatebním sále se sešli svatebčané-nevěsta
místo ANO řekne NE –muži na sebe během dvou hodin řeknou úplně všechno
a vytvářené teorie jsou směšné a pro některé z nás –výstižné.
Předplatné skupiny A a mimo předplatné
Vstupné: 220,-/210,-/200,-Kč

Plavkyně ovládly
anketu sportovec kraje

4.4.

Příští stanice jaro

6.4.

Nejlepším sportovcem Ústeckého
kraje za rok 2012 byla v týdnu vyhlášena Simona Baumrtová z Chomutova.
Sympatická kráska v ní kraluje třetí rok
za sebou. Po jejích loňských šesti medailích z mistrovství světa a Evropy nebylo
o zlaté obhajobě pochyb. Krásné 7. místo patří Tomáši Plevkovi z plaveckého
Koncert k přivítání jara  
19:00
klubu Jazzmani Žatec, držiteli štafetové
medaile z ME.
aneb BIG BAND BONIT hraje světové evergreeny.
Slavné nestárnoucí melodie a písně 40.-80. let min. století z repertoáru Franka
Vítězkou v kategorii mládeže se staSinatry, Toma Jonese, Elvise Presleyho, Paula Anky, ale též legendární skupiny
la rovněž plavkyně Lucie Svěcená ze
ABBA, Robbie Williemse, Michaela Jacksona a dalších - hraje dvacetičlenný
Žatce. Loni překonávala české rekordy
orchestr pod vedením Jiřího Holubce a v podání svých zpěváků J. Nepustilové,
nejen dorostenek, ale i v kategorii seniL. Bartošové, P. Houfka a Z. Jelena.
orek. Z jejich evropského šampionátu
Koncert je pořádán pod záštitou starostky Města Žatec, Mgr. Zdeňky Hasi také ze své premiéry přivezla stříbrmousové.
Kapitán Slavoje Žatec Karel Krejčík v se snaží atakovat neratovického nou medaili.
V orchestru působí a vystoupí též hudebníci původem ze Žatce - Lukáš Čajka Drahoráda v nedělním divizním utkání, v němž se domácím nedařilo.

10.4.

16.4.

8:30 a 10:00

Svěcená kralovala v kategorii mládeže

Pro I.st. ZŠ
Babi Květa a Dědek Župan, z dětem známého divadla Mazec, se chystají
ve svém domečku na velikonoce. Dědek Župan stále brblá, hudruje e nadává
a neumí si ještě představit, jaká změna s ním nastane, až na velikonoční svátky
přijedou vnučky z města Irenka s Matyldou….. Přestane být bručounem? To
se jistě dozví naši malí diváci a mohou se těšit na líbivé melodie a písničky,
které se jim dozajista zabydlí v hlavičkách.
Mimo předplatné
Vstupné : 40,-Kč

(tenorsaxofon, barytonsaxofon, klarinet) a Jiří Holeček (altsaxofon).
Mimo předplatné
Vstupné : 150,-Kč

Jak šlo vejce na vandr  

10:00 a 14:00

Divadlo Koňmo uvede veselou pohádku s loutkami netradičních rozměrů-loupežníky v životní velikosti, jejichž ukrutnost je nezměrná. Příběh, doprovázený velmi dramatickou hudbou, je o vejci Kryštofovi a jeho povedených
přátelích- kohoutu Reném, oslu Otokarovi a užovce Věře a o jejich putování
tam a zase zpět.
Předplatné skupiny E,M a mimo předplatné
Vstupné: 40,- Kč

Kufr plný evergreenů  

19:00

V pořadu,ve kterém jako speciální host vystoupí Naďa URBÁNKOVÁ,zazní
plno známých a oblíbených písní jako např.: Slunečnice, Láska jako lék ,
Závidím , Dva roky jezdím bez nehod a to vše za zpěvu Jitky Dolejšové a doprovodu hudebního uskupení Jitka Band.
Vstupné: 180,- Kč
Mimo předplatné

www.divadlozatec.cz

Recitační soutěž dětí v Lounech

Okresní kolo recitační části soutěže Dětská scéna pro děti od 7-14 let se konalo
v Lounech ve čtyřech kategoriích. Do krajského kola ve dnech 20. a 21.4. opět

do Loun postupují Kateřina Papáčková,
Martin Mrnka a Eliška Floriánová. V soutěži dále získali cenu poroty za přirozený
projev Jiří Mašek a Kateřina Millerová.

Slavoj doma letos bohužel ještě
nedal ani jeden gól

Kdo v nedělním mrazu nedorazil na divizní fotbal k Ohří, nemusel litovat.
Domácí Slavoj prohrál rozdílem třídy se soupeřem, jehož největší předností
byla defenzivní činnost a rychlý protiútok.
Neratovičtí se však za celý první polo- Nedařilo se nikomu vůbec nic, takže nečas dostali k pokutovému území domá- bylo divu, že z hrstky nejvěrnějších divácích jen dvakrát. A jejich první střela ků mnozí odcházeli před koncem utkání.
v 38.skončila překvapivým vedením. SlaSlavoj ze tří jarních zápasů vstřelil
voj jejich akci sám založil na neratovické jediný gól zásluhou Kariče na půdě vepolovině hřiště při svém nepovedeném doucího Meteoru Praha. Příznivci doma
autovém vhazování. Také druhý gól padl zatím neviděli žádný. Hráči Slavoje to
v 50. po vhazovaném autu, tentokrát mohou napravit už v neděli, kdy opět
hostů, když rychlý protiútok zakončili doma hostí Litol.
vyšachováním domácí obrany. V té již n Žatec – Neratovice 0:3 (0:1)
chybě od 31. minuty l zraněný Bešík.
Branky: 38. Kozák, 50. Zeman, 75.
Třetí branka padla dorážkou po pokuto- pen. Pajkrt. Rozhodčí Kapoun, ŽK 5:2,
vém kopu, který stačil Aschenbrenner jen 80 diváků.
vyrazit a na dorážku byl krátký.
Žatec: Aschenbrenner – Vávra, Heinc,
Žatečtí, kteří první poločas odehráli Bešík (31. Fiřt), Krejčík – L. Gabčo,
na polovině hostů, pak za celý druhý Klasna, Vlk, Lesniak (84. A. Hynek) –
poločas prakticky nevystřelili na branku. Osumanu (70. Hodina), Karič

Po čtyřech hodinách prohráli
domácí o tři kuželky

Čtyři kola před koncem krajského přeboru bojovali kuželkáři Žatce doma
o potřebné body k jisté záchraně. Přestože hosté z Chomutova B s omlazeným týmem hrají o postup do divize, byl to boj do posledních hodů, kterých
je v každém utkání celkem 1200. A jen jediný chyběl domácím k překvapení,
neboť v součtu kuželek nakonec prohráli o pouhé tři.
Zahájil A. Čaboun, který vyhrál o 51. vítězství manko nedohonilo. „Smolná
Dobře zahrála i Chotová, ale výborná prohra o pouhé tři kuželky mrzí. Ale
soupeřka ji přehrála a za stavu 1:1 měli vzhledem k dalším zápasům soboty
hosté o 4 více. Po třetí dvojici šli Chomu- jsme si i tak už zajistili účast v příštím
tovští do vedení, když domácí Goldšmíd ročníku,“ těšilo předsedu žateckých kuprohrál o 29.
želkářů Jiřího Jarolíma. Sestup (jeden
Jarolím začal slibně, jenže když zkazil až dva týmy podle sestupu z vyšších
v dorážce jednu devítku pěti újezdy, pro- soutěží) nejvíce hrozí Podbořanům C
hrál o dalších 25. Domácí tak prohrá- a oběma kadaňským družstvům. Dvavali 1:3, jenže ještě nebyl konec. Závěr cáté kolo se hraje až po Velikonocích.
vyšel Lokomotivě dobře. Ptáček zavelel Žatec jede do Vejprt.
k obratu, výhrou snížil na 2:3 a chybělo n Lok. Žatec – VTŽ Chomutov B 3:5
už jen 20 kuželek. V závěrečném duelu
(2451: 2454)
vyhrával těsně Tajbl v polovině, nakonec
Čaboun 415, Chotová 383, Goldšmíd
stahoval každým hodem, ale ani jeho 391, Jarolím 397, Ptáček 439, Tajbl 426.

Na sněhu se dařilo žateckému
Martinu Bartůškovi

Vítězem letošního přespolního běhu Velká Žatecká v městském parku se
v hlavní kataegorii vytrvalců na 6400 m stal Jiří Dekastello z AK Most před
Jakubem Longhammerem z Litvínova a Filipem Havlem z BK Louny.
Přestože Žatecko je nejsušším místem
Dvojnásobným vítězem dne se stal
v ČR, ani pamětníci nezažili, aby se tady Martin Bartůšek (1996) z pořádajícíněkdy závodilo na sněhu. Naštěstí cestič- ho AK Žatec, který obhajoval loňské
ky byly upravené, ale na pěšinách v ně- prvenství a po triumfu mezi dorostenkterých místech to dost klouzalo. Přesto ci vyhrál bezpečně také závod mílařů
startovalo celkem 140 závodníků převáž- na 2700 metrů.
ně z Ústeckého kraje.
Nejúspěšnějším klubem se v Žatci
Největší zájem byl o kategorii vytrval- stal AK Most (medaile 4 - 0 - 1), druhý
ců, kteří běželi pět okruhů, jeden o délce skončil Klášterec (3 - 1 - 1), 3. AK Žatec
1350 metrů.
(2 - 3 - 3), 4. Kadaň, 5. ASK Počerady.

Music club
U Hada v ŽATCI

22.3. RETRO NIGHT ... DJ Petr
Řeháček. Akce s největšími hity let
minulých. Od Abby až po ZZ Top.
29.3. DISCO FRISCO .... DJ STEPHEN ( DJ ŠTĚPÁN KOLEK). Zaznějí hity všech dob.
05.4. PARTY CLUB RELAX ...
Hraje: DJ Dan Adam (Rádio Relax.
Večer pod taktovkou Rádia Relax
94,8 FM.
12.4. DISCOTHEQUE ... DJ Karel Fiala

Den otevřených dveří
Dvůr u Svatého Jakuba

Jakubská ul. 661 Žatec (100 m
od Kruhového náměstí)
zve zájemce na neděli 31 března
v 10 -17 hodin. Otevřen je Country
club, stánkový prodej, výstavka domácích zvířátek, vystoupení J. Káni
s medvědem.

Žatecká trička
jsou v prodeji

Nová a originální trička s žateckými motivy jsou již v prodeji na Turistickém infocentru v budově radnice
a také v Infocentru Chrámu chmele
a Piva. K dostání jsou v pánských,
dámských a dětských velikostech.

