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Od června 2013 bude mít Turistické
informační centrum v budově žatecké
radnice prodlouženou otevírací dobu,
pondělí - pátek od 8 do 17 hodin,
sobota od 9 do 13 hodin. Turistické
infocentrum nabízí brožury, letáky, knihy, mapy, suvenýry včetně turistických
známek, pohlednic, turistické informace
nejen o Žatci a okolí, výstup na radniční
věž, sestavení programu pro skupiny,
zprostředkování průvodcovských služeb , přehled ubytování, stravování,
volnočasových aktivit a akcí, informace
o dopravním spojení a jiné. Návštěvníci
si zde budou moci nově zakoupit tzv.
4K kartu, která umožňuje volné vstupy
do turistických atrakcí nejen v Žatci, Cvičení rodičů s dětmi v Rodinném centru Sedmikráska
ale i v celém regionu. Těšíme se na vaši
návštěvu!

Zastupitelé
schválili peníze
na opravy
v rezervaci

Jedním z bodů programu minulý týden
na jednání Zastupitelstva města Žatce
bylo schválení finančních příspěvků
z Programu regenerace Městské památkové rezervace a Městské památkové
zóny. Dotace 400 tisíc korun byla rozdělena do pěti objektů, které si s podílem
vlastníků a města vyžádají celkové náklady za téměř jeden a půl milionu korun.
Největší částky se týkají oprav střech
a fasád domů č. p. 108 a 109, dále č.p.
220, a č.p. 37. Mezi schválenými objekty
je také oprava čelní fasády předsíně
kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Sladovna nabízí bohatý výběr

Galerie Sladovna v Žatci se stala již neodmyslitelnou součástí kulturního dění města.
Od 25.4. do 29.9. mohou návštěvníci
zhlédnou výstavu obrazů ze soukromé
sbírky manželů Zemanových. Díky laskavosti těchto mecenášů umění představíme postupně veřejnosti v sedmi cyklech
současné moderní umění. O tom, že
nejde o nijak skromnou výstavu, svědčí
i jména umělců, kteří jsou na této výstavě
prezentováni, a pořad o umění ČT2 Artmix České televize, který o celé sbírce
natočil reportáž. Z umělců uveďme
jména například Josef Bolf, Petr Kožíšek,
Jiří Andrle, Tomáš Císařovský a mnoho
dalších zvučných jmen, která si bude
vhodné zapamatovat i do budoucna.
Galerie se rovněž soustřeďuje na tvůrčí
aktivity našeho regionu. Probíhá zde
výstava Žatec očima Marie Brožkové. Její
obrazy vznikaly v sociálně terapeutické
dílně Kamarád-Lorm podle fotografií,
které sama nafotila.

Vojáci 4. brigády opět cvičí na Doupově

Od pondělí 13. května 2013 ve Vojenském újezdu Hradiště zahájilo brigádní
úkolové uskupení na bázi 4. brigády rychlého nasazení polní výcvik. Výcvik
potrvá do pátku 24. května 2013.
Hlavním úkolem cvičení je kontrola prvků podpory při zabezpečení reálné
sladěnosti velitele 4.BÚU u 41. mecha- činnosti v poli.
Jak při zahájení zdůraznil velitel 4.
nizovaného praporu ze Žatce a 43.výsadkového praporu z Chrudimi. Následně BÚU plukovník Miroslav Hlaváč, doabsolvovat komplexní kontrolu z nad- sažení plných operačních schopností
řízeného stupně velitelství Společných v roce 2014 je hlavním úkolem pro 4.
sil. Dalším důležitým úkolem je provézt brigádu rychlého nasazení a jednotky,
taktické cvičení u 42. mechanizovaného které vyčleňují vojáky do 4. BÚU.
Výstavba 4. BÚU je nejvyšší ambicí
praporu. Prověřit a zdokonalit schopnosti štábu brigády a štábů všech přímo AČR v rámci vojenské spolupráce a toto
podřízených jednotek při plánování a ří- cvičení je dalším krokem k vyšší sladězení bojových operací. Současně budou nosti štábů a jednotek 4. BÚU. Cvičení
prověřeny a zdokonaleny schopnosti velí plukovník Miroslav Hlaváč.

Prostory Sladovny zpestřuje také výstava žáků ZUŠ v Žatci nazvaná Cesta
do Japonska. Kromě stálé expozice Žatec
ve filmu s ukázkami filmů natáčených
v našem městě a expozice archeologických nálezů při výstavbě Chrámu
Chmele a Piva, zde proběhly již různé
doprovodné akce pro děti, vzdělávací
programy a přednášky - jmenujme
například cestovatelskou přednášku
s Vilémem Veverkou, nebo autogramiádu
dětské knížky autora Vladimíra Vilíma.
Cílem naší galerie je především podporovat umění, navazovat kontakty s mladými umělci a prezentovat jejich práce.
Vytvořit tradici sympozií, přednášek,
nabídnout naučné projekty, setkávání
s umělci. Jmenované projekty mají jedno
společné - nabídnout návštěvníkům to,
co od galerie očekávají.
Alex Gižynski, Galerista

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 nové části v Domově pro seniory a to 47
veřejnosti v Žatci i jeho regionu, že se lůžek pro osoby trpící demencí, tento typ
společně daří vybudovat něco pozitivní- zařízení se podle zákona nazývá domov
ho, co má navíc i oporu v dlouhodobých se zvláštním režimem. Otevřeno bylo
vizích města. Pro všechny tyto informace v červnu 2012.
Za dobu kdy se v Žatci komunitně
bude spojujícím bodem motto a logo
„Žatec srdce regionu“, které je metou plánuje, se mnohé povedlo, např. vznik
našeho snažení. V dalších číslech se a rozvoj Rodinného centra Sedmikráska,
můžete těšit na informace z oblasti ces- vybudování Stacionáře v Libočanech,
tovního ruchu, sociální oblasti, kultury, otevření Sociálně terapeutické dílny,
životního prostředí, dopravy a dalších. vznik Nízkoprahového zařízení pro
Případné reakce můžete směřovat na ad- mládež, rozvoj terénních služeb pro
resu redakce tydenik@mesto-zatec.cz. zdravotně postižené a seniory, podpora
sociálnímu podnikání.
Sociální služby v Žatci
Sociální služby jsou často provázané
Komunitní plánování probíhá v Žatci
už sedmým rokem. Ale co to vlastně je? se zdravotnictvím.
Za velký úspěch minulého roku lze proJednoduše řečeno je to proces kdy město
poptává a podporuje takové sociální služ- to považovat udržení dvou oddělení Žaby, které žatečtí občané nejvíc potřebují. tecké nemocnice. Záměrem ministerstva
A ptáte se, které to jsou? Například zdravotnictví a zdravotních pojišťoven
pečovatelská služba pro seniory a zdra- byly ohroženy - gynekologicko porodvotně postižené, kteří potřebují pomoci nické a dětské oddělení. Za podpory
s různými záležitostmi, služby pro osoby města byla zorganizována petice, kterou
trpící demencí, ale také poradenství pro podpořilo svým podpisem téměř dvacet
všechny občany Žatce, kteří ho potřebují, tisíc obyvatel Žatecka. Tato rozhodná
dále v neposlední řadě pomoc a podpora podpora regionu byla jedním z klíčových
rodin s dětmi, pomoc pro ohrožené nebo momentů pro udržení nemocnice.
opuštěné děti, pro osoby mentálně postižené, pro osoby bez přístřeší. Výčet není
zdaleka úplný. Město tyto služby zajišťuje
buď vlastními silami (Domov pro seniory
a pečovatelská služba, Kamarád Lorm)
„Za 8 dní, co byla synagoga otevřena,
nebo je zajišťují další organizace. A to vše
jí
navštívilo téměř 700 lidí. Děkujeme
se právě připravuje a domlouvá v rámci
za pomoc při organizaci městu Žatec
komunitního plánování.
Pro rok 2013 byla uvolněna na ko- a všem dobrovolníkům,“ oznámil mamunitní plánování částka přesahující jitel žatecké synagogy Daniel Černý.
500.000,- Kč. Tato částka bude plně „Podařilo se nám prodloužit zápůjčku
využita na podporu různých projektů výstavy pod názvem Zničené židovské
a akcí směřujících do sociální oblasti památky severních Čech 1938 – 1989
a opět - ve shodě - s komunitním plá- v naší synagoze, a tak jí můžete navštívit
ještě v sobotu 25. května 2013 od 10
nem města.
Dalším velkým úspěchem bylo otevření do 17 hodin.“

Výstavu v synagoze lze
ještě navštívit v sobotu

Oznámení o omezení provozu úřadu práce
ÚP ČR, Kontaktní pracoviště Žatec,
oznamuje, že ve dnech 19. 6. až 21. 6.
2013 proběhne stěhování tohoto úřadu
z budovy na adrese Obránců míru 1830,
Žatec, do vedlejší budovy na adrese
Obránců míru 2767, Žatec (budova,
kde nyní sídlí Česká pojišťovna, a.s.,
vchod je ze zadní strany budovy). ÚP
bude umístěn ve 2. patře. Důvodem je
plánovaná rekonstrukce stávající budovy.

Od 24. 6. 2013 bude provoz u agendy
zprostředkování, poradenství a státní
sociální podpory v plné míře obnoven,
a to již v nových prostorách.
Přestěhována bude agenda zprostředkování a poradenství a agenda státní
sociální podpory. Agendy dávek hmotné
nouze a dávek pro osoby se zdravotním
postižením zůstávají nadále v budově
Obránců míru 295, Žatec, kde byly tyto

Noc, kdy bylo škoda jít brzy spát

Kolik neobvyklých zážitků a netušených výhledů nabízí celoměstská
akce pod názvem Muzejní noc, se přesvědčilo v pátek 17. května velké
množství lidí.
Určitě jsou většinou romantici, věž si vyšláplo 122 zájemců,
když využili nabídky žateckých pořa- aby shlédli noční Žatec stejně
datelů, aby v májové noci vystoupali jako z jiného úhlu pohledu si to
na Chmelový maják či na radniční nenechalo ujít 300 návštěvníků
věž, nebo se spokojili s prohlídkou Chmelového majáku. Po Klášterní
řady památných a významných bu- zahradě večer korzovalo celkem
dov případně procházkou v Klášterní 140 lidí. Romantický zážitek pak
zahradě. Někteří dokonce nocovali připravili pro 160 návštěvníků
v Městské knihovně, což pro zdejší pracovníci Sladovny, kterou je
nadšené malé čtenáře není zas tak provázela obsluha v historických
neobvyklé. V Muzejní noci tam kostýmech.
To už v dětském oddělení knihovny
tentokrát přespalo 21 osob, pozdní
návštěvu v prodloužené otvírací době spokojeně usínali mladí zájemci
o četbu. Dnešní večer si nenechali
využila i třicítka návštěvníků.
Zpřístupněné objekty v ne- ujít skoro žádnou z nabízených akcí.
tradičních pátečních hodinách A to si pak ještě přidali další s tajempřilákaly například do hlavní nými duchy, aby mohli být stateční
budovy Regionálního muzea 198 jako kdysi bájný hrdina Boreš, který
návštěvníků, v Křížově vile jich zahnal přízraky od spícího města.
(jak)
zaregistrovali 161. Na radniční

agendy vyřizovány doposud.
Z výše uvedených důvodů bude ve dnech
19. 6. - 21. 6. 2013 provoz úřadu práce
omezen. Nové žádosti budou přijímány
pouze v zasedací místnosti v přízemí,
ul. Obránců míru 1830, Žatec, tel.
950 134 209.
ÚP ČR, Krajská pobočka Ústí nad Labem, Kontaktní pracoviště Žatec, děkuje
klientům za pochopení této situace.
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Dobrovolní hasiči mají
nového pomocníka

V sobotu 11. května 2013 proběhlo
v požární zbrojnici Sboru dobrovolných hasičů města Žatce slavnostní odhalení a zařazení nového
technického automobilu VW Caddy
do výjezdové činnosti JSDHO Žatec,
které se uskutečnilo za přítomnosti
představitelů HZS Ústeckého kraje,
Územní odbor
Žatec a čestných členů
SDH Žatec.
Vo z i d l o
VW Caddy je
určeno pro
technické zásahy jednotky, k propagaci požární
ochrany,
k prezentaci
Sboru dobrovolných
Pietní akt u příležitosti 68. výročí osvobození Československa od fašismu se konal 7. 5. konal u památníku hasičů města
na městském hřbitově a následně na Kruhovém náměstí v Žatci. Slavnostní projev pronesla starostka města Žatce a Sdružení hasičů
Zdeňka Hamousová, poté byl akt ukončen státní hymnou.
Čech, Moravy a Slezska.
Pořízení vozu

a veškeré úpravy byly hrazeny z prostředků SDH Žatec, na které velkou
částí přispěli všichni členové sboru
svou obětavou prací. Velké poděkování patří všem členům SDH Žatec,
obzvláště pak panu Pavlu Ďuračkovi,
Ing. Lukáši Jobovi, Petru Šuterovi
a Liboru Staňkovi.
JSDH Žatec

Provozní doba a vstupné na koupališti
v Žatci pro sezónu 2013
Termín otevření:
Otevírací doba:

1.6. 2013 nebo později dle klimatických podmínek
Po – Ne
9:00 - 20:00
Celodenní vstupné:
Odpolední vstupné (od 15:00):
60 Kč – dospělí a děti nad 150 cm
40 Kč – dospělí a děti nad 150 cm
40 Kč – děti, senioři nad 65 let, ZTP, 30 Kč – děti, senioři nad 65 let, ZTP,
ISIC
ISIC
Děti do 100 cm zdarma v doprovodu Děti do 100 cm zdarma v doprovodu
rodičů
rodičů
150 Kč - Rodinné vstupné (2 dospělí 120 Kč - Rodinné vstupné (2 dospělí
+ 2 děti)
+ 2 děti)
Pozn.: k ceně vstupného bude účtovaná záloha na čipové hodinky ve výši
100 Kč, zpoplatněný tobogán 5 Kč/jízda

Provozní doba a vstupné na sportovišti
v Žatci pro rok 2013
Termín otevření:
Provozní doba:

15.5. 2013
Po - Ne
9:00 - 21:00

Činnost
Inline dráha
Použití hracích prvků
Hokejbalové hřiště
Hokejbalové hřiště + osvětlení
Tenisový kurt
Tenisový kurt + osvětlení
Šatny + sprcha 1-10 lidí
Šatny + sprcha 10 lidí a více
Pujčovné sportovního náčiní
Juniorská raketa
Seniorská raketa lehčí
Seniorská raketa těžší
Tenisové míčky

Sazba za hodinu
zdarma
zdarma
300 Kč
400 Kč
100 Kč
200 Kč
50 Kč
100 Kč
30 Kč
40 Kč
50 Kč
10 Kč

Sazba na den

Vratná
Vratná
Vratná
Vratná

záloha
záloha
záloha
záloha

100 Kč
100 Kč
100 Kč
50 Kč

Rada města Žatce vyhlašuje v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb.,
o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, v platném
znění, konkursní řízení na obsazení
vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace

Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny
Mateřská škola Žatec, Otakara Březiny 2769, okres Louny
Písemné přihlášky včetně příloh doručí uchazeč nejpozději do 31.05.2013
do 15.00 hod.
Bližší informace na úřední desce a na webových stránkách města Žatec
(www.mesto-zatec.cz), popř. u vedoucí odboru vnitřních věcí Ing. Heleny
Šmerákové (tel. č. 415 736 300, e-mail: smerakova@mesto-zatec.cz)

PROJEKT AKTIVNÍ PADESÁTKA POKRAČUJE
Výběr uchazečů o zaměstnání do V. cyklu projektu
Aktivní padesátka pokračuje
Termín: 5. 6. 2013 (v 8:00 a 10: hod.), Místo: Úřad práce Žatec

Upřednostněni budou zájemci o kurzy Obsluha osobního počítače a Pracovník v sociálních službách

Centrum individuálního poradenství v Žatci, Masarykova 745 (průjezd)
– otevřeno od 2. 5. 2012, 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 od 8.00 do 16.00 hod.
Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Žatecký
týdeník

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
n Prodám byt 3+1, 84 m2, v OV,
s balkónem na Jihu, nová kuchyňská
linka, zateplení vč. střechy, plast. okna,
nové stoupačky, tel., sat., internet. 4
poschodí, kompletně zařízený. Cena
660.000,- Kč, možné prodat i garáž.
Tel. 603 383 207
n Pronajmu nově zrekonstruovaný
podkrovní byt 2+kk v cihlové zástavbě
v Žatci. Vše nové, krbová kamna, samostatný plynový kotel, kombinovaná
lednice, pračka. Kauce ve výši 10.000,Kč. Tel. 777 66 22 33
n Pronájem kancelářských prostor. Nabízíme k pronájmu kancelářské prostory v administrativní budově CHMELAŘSTVÍ, družstva Žatec,
ul. Mostecká 2580 v Žatci. Jedná se
o samostatné kanceláře (cca 18m2),
nebo o propojení dvou i více kanceláří. Cena za pronájem vč. poskytovaných služeb je 120,-Kč/m2/měsíc.
V kancelářích je možné využít za příplatek tel. linku s vlastním číslem,
internet, úklid. Parkování je možné
před administrativní budovou. Informace na tel. čísle: 415 733 203,
415 733 307, 602 416 138
n Prodám byt 1+1, po částečné rekonstrukci, v Růžové ulici, 6. patro,
Žatec. Tel. 605 481 937
n Pronajmeme byt, o výměře cca
78 m2, 2+1 v přízemí ve středu města
Žatce. Nájemné 3.000,- Kč měsíčně +
služby. Bez kauce, pro důchodce, volat
po celý den, Mobil: 607 282 961.
n Pronajmu byt 1+1 v Husově ulici
u nemocnice. Nájem a služby celkem
6.500,- Kč. Max. pro 2 osoby. Vratná
kauce a 1. nájem splatný při podpisu
smlouvy. Tel. 723 77 96 72.
n Prodám byt 4+1 v Žatci nedaleko centra v Šafaříkově ulici. Zateplený
dům, plastová okna, 4. patro s výtahem.
Byt 80 m2, lodžie, po kompletní rekonstrukci. Více informací a foto na www.
bezrealitky.cz inzerát byty na prodej –
4+1 Šafaříkova Žatec. RK nevolat. Cena
k jednání 995 tisíc. Tel. 728 151 997
n Prodám rodinný dům typu OKAL
v Lubenci. Dům je 4+1, podsklepený,
s garáží a větším pozemkem. Klidné
místo, rybník, les. Info: 721 700 423
n Pronajmu byt 1+1 se zaskleným
balkónem, částečně zařízený. Volný od 1.6.2013. Jen pracujícím. Tel.
604 996 042
n Dlouhodobě pronajmu 1+1 s balkonem a 2+1. V Žatci poblíž centra. Řádná nájemní smlouva, nájem
3000,- + služby + vratná kauce. Možnost trvalého bydliště. Ihned volný. Tel.
774 274 142
n Kadeřnice Samková Lenka
oznamuje změnu adresy provozovny: Otevřeno holičství „LUKAS“.
Podměstí Hájkova ulice (mezi 3. ZŠ
a Restaurací Lucerna) Žatec. Tel.
721 971 444
n Nabízím seznámení „ženě“ pro
trvalý vztah, ve věku 55-60 roků, která
nechce být sama a je pro oboustrannou
– vzájemnou oporu a toleranci“ Volat
pouze vážné nabídky a to, po celý den.
Mobil: 607 282 961
n Štukování, malování a drobné
zednické práce. Vše v domluveném
termínu. Cena dohodou. Volejte na t.č.
720 673 637
n Sezona grilování začíná... Vyberte
si z nabídky nejrůznějších kořenících
směsí, které dají Vašim steakům nepoznanou chuť. Najdete nás v krámku
s kořením na nám. Svobody 43. Nabízíme více než 140 druhů jednodruhového
koření a kořenících směsí.
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
14-18 týdnů cena 149-170 Kč/ks –
v začátku snášky 178 Kč/ks. Prodeje
se uskuteční: ve čtvrtek 30. května
2013, Žatec – u západního nádraží
– v 12:45 hod. Při prodeji slepiček
– nová služba – výkup králičích kožek – cena 15-22 Kč/ks. Případné
bližší informace tel: 728605840,
728165166, 415740719

Rozloučení
30.4.
2.5.
3.5.
4.5.
5.5.
6.5.
7.5.
9.5.
10.5.
12.5.

Marie Šebková - 1919
Věra Zahradníčková - 1934
Jana Macháčková - 1945
Václav Krupička - 1929
Ladislav Hokův - 1935
Božena Štěpánková - 1921
Dana Gallóvá - 1957
Jiří Ulrich - 1948
Alla Boroličová - 1922
Karel Kirchner - 1933

94
79
68
84
78
92
56
65
91
80

Vilímova pohádka v prodeji

Ve čtvrtek 9. května od 16 hodin proběhlo v renesanční Sladovně v Žatci představení nové knížky pro děti s názvem Velká medvědí pohádka.
Součástí této akce byla i auto- ského alej v Žatci. Knížka pro děti je
gramiáda autora Vladimíra Vilí- k dostání v Turistickém informačním
ma. Tuto knížku ilustrovaly svými centru v budově radnice a v renesančobrázky děti ze třídy 3.C ZŠ Komen- ní Sladovně v Žatci.

Na oblastním kole Mistrovství mažoretek, které se konalo 4.5. 2013 v Žatci
získaly ve velké konkurenci souborů od Klatov po Vlašim v kategorii Mini
mažoretky žatecké Sněhurky a titul vícemistr Mamulenky (na snímku). Obě
taneční tělesa pracují pod vedením učitelky L.Turkové v ZUŠ Žatec.

Přijel k nám cirkus……

Takovou podívanou, jakou měli žáci základních škol a mateřské školky v Měcholupech, jste ještě nezažili.
Základní škola ve spolupráci s Obec- že se bylo na co dívat. Žonglování, jízda
ním úřadem zajistila v obci Měcholupy na kole na zavěšeném laně, představení
na fotbalovém hřišti cirkus Berousek. hrdliček či psí kreace doplňoval vtipný,
Žáci I. a II. stupně pod pedagogickým do- ale „nešikovný“ šašek. Děti se smály,
zorem zhlédli pro velký zájem hned dvě až se za břicho popadaly a velký aplaus
představení. Díky zafinancování OÚ měli na konci představení byl poděkováním
všichni žáci vstupenky zdarma! A věřte, za příjemně strávené odpoledne. (hg)

Cestovatelská přednáška

Milana Hnitky s názvem Na skok do Kambodžského království se koná
30. května od 17 hodin v Křížově vile.

Od 9. 6. 2013 nový jízdní řád,
budeme jezdit až 10 spojů denně.
Oblastní výbor KSČM v Žatci
pořádá k Mezinárodnímu dni dětí
v sobotu 1. června 2013
od 9:00 hodin
v parku pod evangelickým kostelem

DĚTSKÝ DEN

Program:
Sportovní soutěže o ceny • Zábavné
soutěže se sladkou odměnou •
Střelba ze vzduchovky • Přehlídka
dětských panenek a kočárků •
Projížďka na koních • Občerstvení
pro děti i rodiče zajištěno • Rodiče
(i prarodiče) přiveďte své děti
a vnoučata
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Žatecký týdeník

Mladí Titáni na
Bohemia Open

Městské divadlo Žatec
28.5. úterý

Závěrečný koncert žáků ZUŠ

17:00

Mimo předplatné. Podnájem divadla. Akce ZUŠ Žatec

30.5. čtvrtek	IMPROVIZACE - Kočičková, Babčáková

19:00

Originální divadelní představení,improvizace podpořena známými herečkami
nejen komediálního žánru tedy Ester KOČIČKOVOU a Simonou BABČÁKOVOU,kde obě dámy baví diváky svým bezprostředním humorem,komickými
kreacemi i písněmi, které vznikají přímo za mikrofonem- to je opravdová
zába a bez scénáře a dokonalý útěk od světa ne-televizní zábavy. Návštěvníci žateckého divadla se mohou na vlastní oči přesvědčit o tom, že energie
a fantazie obou protagonistek,podpořena hudbou dokreslující vzájemnou
inspiraci brilantními a citlivými spoluhráči Markem Doubravou a Ondřejem
Pečínkou,rozehrává bizarní dějové linky a je skutečným jarním hitem divadelní
sezóny, kde diváci často nevěří: „ Tohle si vážně vymýšlejí až na place ?“
Předplatné skupiny D a mimo předplatné. Zábava. Vstupné: 200,-Kč

31.5. pátek	Slavnostní předávání maturitních vysvědčení
4.6. úterý

5.6. středa

Gymnázium ŽATEC. Mimo předplatné. Akce Gymnázia Žatec

Robinson Crusoe

9:00

8:30, 10:00

„Závidím Vám, že dnes uvidíte Robinsona Crusoe v plné své kráse“.
Po těchto slovech je rozehráno představení plné nejen krkolomných kousků,dramatických okamžiků a humoru, ale také zamyšlení nad samotou člověka,
přátelstvím a smyslem všeho dění. Představení plné životních zkušeností.
Vždyť vůbec nejde o Robinsona, jde o divadlo! „Robinson“ MARČÍK vás
přesvědčí, že ostrov v jeho podání není vůbec opuštěným místem.
Mimo předplatné. Představení pro školy. Vstupné: 50,- Kč

Šípková Růženka

10:00, 14:00

V důvěrně známé pohádce vypráví „komediant“ příběh, který osobně prožil,
vše viděl a lidé mu to musí uvěřit. Sám oživí loutkového krále, královnu,
princeznu, sudičky,prince i babici Aranu. K tomu živě zahraje na dvě flétny
najednou a na kytaru. Představení se odehrává v zajímavě řešené dřevěné
kulise a je založeno na dialogu herce a diváka.
Předplatné skupiny E,M a mimo předplatné
Představení pro školy. Vstupné: 40,-Kč

6.6. čtvrtek	Labyrint světa

8:30, 10:30

„Myslím, že co je smyslem života si musí najít každý sám…“.To je motto nové
inscenace, která vznikla po několikaletém hledání odvahy a drzosti zpracovat,
zdramatizovat knihu Jana Ámose KOMENSKÉHO – LABYRINT SVĚTA
A RÁJ SRDCE. Všudybyd a Mámení provázejí Víťu Marčíka labyrintem světa, aby nakonec nalezl ráj ve svém vlastním srdci. Představení je vyprávěné
za pomoci loutek a“ ústřední“ kulisy, která je obrazem labyrintu.
Mimo předplatné. Pro II.stupeň ZŠ a SŠ. Vstupné : 50,- Kč

7.6. pátek	Slavnostní předávání maturitních vysvědčení
10.6. pondělí

11:00

studentům OBCHODNÍ AKADEMIE v Žatci.
Mimo předplatné. Podnájem divadla. Akce Obchodní akademie v Žatci

Závěrečné vystoupení žáků Literárně dramatického oboru 17:00

základní umělecké školy v Žatci
Mimo předplatné. Podnájem divadla. Akce ZUŠ Žatec

digitální kino Žatec
23.5. …17:30 /		

Kovář z Podlesí

Rodinný / Dobrodružný / Animovaný / Česko / Slovensko / 2013 / 100 min
Filmová pohádka, ve které spolu s herci hrají animované postavy. Podlesí je
malá vesnička, kterou se před lety přehnala válka s Turkem. Dobré houbové
víly byly tehdy požádány o pomoc, ale protože vykonaly dobro i zlo zároveň,
byly potrestány a staly se z nich houbové baby. A na Podlesí za to padla kletba.
Teď přišel čas vše napravit, ale ve vsi se objevil Drak...
Hrají: Bolek Polívka, Josef Somr, Milan Markovič, Jiří Pecha, Rostislav Novák
ml., Ivana Chýlková, Szidi Tobias, Iveta Dušková
Vstupné: 100,-

23.5. …20:00 / 24.5. …20:00 / 25.5. …20:00 / 26.5. …17:30 /

Rychle a zběsile 6

Akční / Krimi / Thriller / USA / 2013 / Cz titulky / přístupné od 12 let
Některé motory nezadřete, i když jezdíte zásadně jen s pedálem plynu zašlápnutým v podlaze. Vin Diesel, Paul Walker a Dwayne Johnson se vracejí v dalším
díle jedné z nejúspěšnějších filmových sérií současnosti.
Vstupné: 120,-

24.5. …17:30 / 25.5. …17:30 /

Velký Gatsby 3D

Drama / Romantický /Austrálie / USA/ 2013 / Cz Tit. / přístupné od 12 let
Hlavním hrdinou filmu je chudý mladík Jay Gatsby, který se zamiluje do krásné
Daisy. Nemůže si ji však vzít, a tak je Daisy nucena se provdat za milionáře
Toma, kterého nemiluje. Gatsby je ale ochotem získat svoji lásku zpět za každou cenu. Film o tvůrců filmu Moulin Rouge. Hrají:Leonardo DiCaprio, Carey
Mulligan, Tobey Maguire, Joel Edgerton
Vstupné: 130,-

26.5. …20:00 /		

IRON MAN 3D

Akční / Dobrodružný / USA / Čína/ 2013/ 109 min / CZ Dabing / přístupné
Ve filmu společnosti Marvel Studios Iron Man 3 je svérázný, ale geniální
průmyslník Tony Stark / Iron Man nucen čelit nepříteli, jehož dosah nezná
hranic.
Vstupné: 165,-

www.divadlozatec.cz

Vítězné ceny si odnesli žáci stejné školy
Okresní kolo celostátně vyhlášené dopravní soutěže mladých cyklistů se konalo 17. května na dětském dopravní hřišti
Autoškoly Janouš Žatec. Soutěž uspořá-

dal Městský úřad Žatec ve spolupráci s
Autoškolou Bohumil Janouš, Městskou
policií Žatec, Policií ČR, Krajské ředitelství Ústeckého kraje a dalších.
Vítězem v I.kategorii se stalo družstvo
ZŠ Petra Bezruče o jediný bod před ZŠ
28.října Louny, 3. byla ZŠ Jižní Žatec.
Také ve II. kategorii vyhrálo družstvo
ZŠ Petra Bezruče před lounskou školou,
třetí byla ZŠ Komenského ulice.
Absolutní vítězkou byla vyhlášena Kateřina Mizeráková ze ZŠ Petra Bezruče,
která převzala od místostarosty města
Jana Novotného dar města – jízdní kolo
v hodnotě osmi tisíc korun.
Vítězná družstva v I. i II. kategorii –
ZŠ Petra Bezruče budou reprezentovat
okres Louny na Krajském kole v Kadani.

Přehlídka gothic-metalových kapel

Letní kino v Žatci hostí 1. června Open air festival Gothic Theatre. Ve 13:00
hodin oficiálně začne první rockový open festival v dějinách města Žatce.
Přijedou Gothic metalové kapely z ČR. Zahraje i slavný zahraniční host, symfonic metalová kapela, Leaves´ Eyes, působící v Německu.
Živou hudební produkci doplní DJ Kohout, na hudbu Carpatie Castle zatančí dívčí taneční skupina z Mostu, svůj scénický Gothický tanec. Po setmění
dojde i na ohňovou šou.

Program:

Od 13:00
15:00 – 15:45
16:15 – 17:00
17:30 – 18:15

CD Kohout
Demencia Mortalis
Interitus
Misty Ways

18:45 – 19:30 Greedy Invalid
20:00 – 20:45 Carpatia Castle
21:30 – 23:00 Leaves‘ Eyes

David Urban vybojoval v Ostravě poprvé vítězství v závodě Českého poháru.

Plavec Svěcený byl v Košicích
na nejvyšších stupních
Slovenské Košice hostily počátkem
května mezistátní trojutkání juniorů,
kterého se zúčastnili plavci z České
republiky, Slovenska a Polska. Z žateckého oddílu se na něj svými výkony
kvalifikoval Tonda Svěcený a vedlo se
mu tam skvěle.

Vyhrál nejen ve dvou individuálních
disciplinách, (na 200m prsa zvítězil
s náskokem více než čtyř a půl vteřiny
v čase 2:22.09, na poloviční trati Tonda
výborný výkon zopakoval a vyhrál v čase
1.06.26), ale přispěl i k vítězství štafety
ČR v polohové štafetě na 4x100m. (jk)

Získávají medaile v Českém poháru

Své první vítězství v závodě Českého poháru vybojoval před dvěma týdny v Ostravě žatecký David Urban, který zvítězil v kraulařském sprintu časem 24.40.
K tomu přidal vynikající 2. místo na 200m kraul a na čtyřstovce skončil pátý.
Žatečtí plavci si vedli výborně i na 3. čase 2:20.96. Jeho umístění mohlo být
kole ČP o víkendu v Pardubicích, kde ale ještě lepší, protože mezi prvními třevybojovali 13x účast ve finále a získali 8 mi plavci byl rozdíl pouhých 14 setin.
medailí – 4x zlato, 1 stříbro a 3x bronz. Na 100m prsa přidal Tonda ještě 4.místo.
Tomáš Plevko tam měl na programu 3
David Urban opět předvedl parádní
starty a jen na 100 v. zp. skončil druhý krauly a jen těsně mu unikly stupně nejza Martinem Vernerem z Brna. K tomu při- vyšší. Na 50 a 100m volným způsobem
pojil vítězství v krátkých sprintech na 50m obsadil shodně 4.místa a na 200m přidal
motýlkem a 50m volným způsobem. ještě 5.místo. Skvělý osobní rekord 57.83
Lucie Svěcená podala také vynikající zaplaval v závodě na 100m motýlek, ktevýkony a ze všech čtyř startů dokázala rý ho posunul na této trati až do finále.
vytěžit medaili. Zvítězila na motýlkářské
Mladší dorostenci Stanislav Voráč
padesátce i stovce a na obou tratích ata- a Filip Urban v těžké konkurenci nekovala své vlastní české rekordy, které měli moc šancí na umístění na vyšších
nakonec o pár setin odolaly. Na 100m příčkách. Standa se nejlépe umístil
znak a 200m polohový závod vybojovala na 200m znak, kde obsadil slušné
Lucka shodně 3.místa.
20.místo. Filip si zlepšeným osobním
Antonín Svěcený vybojoval také me- rekordem 1:06.50 na 100m motýlek
daili 3. místem na 200m prsa výborným vybojoval 43.místo.
(ku)

Začátek května byl ve znamení devítek

Jedinečné fotbalové zážitky připravila příznivcům na začátek května žatecká
družstva mužů a dorostenců.
Žatečtí dorostenci, hrající o titul kraj- výprask. Čtyři branky nastřílel Michal
ského přeborníka, hostili ve středu 8. Lesniak, po dvou přidali Šrága a poprvé
května celky Ervěnic. Starší dorost do- za Žatec hrající Nigeriec Nessoumou,
mácího Slavoje vyhrál 9:1 a mladší 9:0. zbývající branku vstřelil Ali Osumanu.
Sestava: Aschenbrenner – Vávra,
Už v sobotu si starší dorostenci Žatce
výsledek zopakovali, když porazili ČL Heinc, Bešík, Krejčík (73 Gabčo) - ŠráNeštěmice opět 9:1, zatímco mladší ga, Vlk, Lesniak, Musiol - Nessoumou
s několika žáky v sestavě „jen“ remi- (65. Osumanu), Klasna (73. Hodina)
Venku se ale Žatci v posledních dvou
zovali 3:3. Oživením byl vstřelený 100.
gól starších dorostenců v soutěži, jehož zápasech nepodařilo skorovat. Nový Bor
ho tak porazil 1:0 a Souš 3:0. Pikantní
autorem, byl Milan Hodina.
Série devítek pokračovala hned v ne- je, že vedoucí branku vstřelil Zdeněk
děli 12. 5. v divizním utkání, ve kterém Macháček, který v Souši hostuje právě
muži Žatce rozstříleli Vilémov rovněž ze Žatce. Slavoj A se doma představí
v neděli 26. 5., když od 17 hodin nadevíti góly.
stoupí proti SK Toužim.
n Žatec - Vilémov 9:0 (5:0)
Dorostenci hrají o den dříve rovněž
Po předchozím vítězství Slavoje nad
Libiší 7:0 si domácí pohráli i s Vilémo- u Ohře, kde jim budou soupeřem vrstevvem, který ač hraje o záchranu, si přijel níci ze Štětí. Starší začínají v 11 a mladší
(jak)
až ze Šluknovského výběžku pro krutý ve 13.15 hodin.

Začali skvěle ve skupině o udržení

V bowlingovém centru v Chomutově začala hrát skupina 1. ligy ABL o udržení za účasti sedmi týmů. Žatecký Night club začínal až ze 6. místa s pouhými 3 body.
Všemi odepisovaný tým však zahrál lovskému, který neprohrál jediný duel
skvěle. Získal 19 bodů a s nejlepším a v jednotlivcích je čtvrtý, na 6. mísprůměrem poskočil na 2. místo, těsně tě je Dufek. Ten zdeptal hlavně Most
za domácí tým Strikeland A. Na něj B, který do té doby neprohrál. Druhý
ztrácí dva body, protože domácí měli 5 a zároveň poslední hrací den je na pořadu 29.5. rovněž v Chomutově.
bonusových bodů.
Výborně se dařilo kapitánovi Koz(jj)

Mezinárodní turnaj Bohemia Open
2013 v lightcontactu se uskutečnil
v sobotu v Kadani. Zúčastnili se ho
také nejmladší G-Titáni Marek Kočka, Dominik Šilhánek, Aleš Novotný,
Lukáš Kolert a Míra Svoboda.
V kategorii mladší žáci do 150 cm bohužel musel Kočka odstoupit z turnaje
pro nevolnost. Šilhánek v mladších žácích nad 150 cm, která byla nabitá 15
borci, vyhrál tři zápasy, ale při čtvrtém
podlehl fyzicky zdatnějšímu německému
borci Leifu Rossentallovi a obsadil tak
celkově hezké 5. místo.
Z osmi starších žáků nad 150 cm se
do semifinále probojovali žatečtí borci
Aleš Novotný, Lukáš Kolert, Míra Svoboda a rakouský borec Gashi Gentai.
Novotný porazil Gentaie 3:1 a Kolert porazil Svobodu 3:2 na body. V závěrečném
boji o 3. místo Svoboda s jednoznačnou
převahou rozdrtil rakouského Gentaie
a získal bronzovou medaili.
Nejlepším žateckým G-Titánem tohoto
turnaje byl Lukáš Kolert, který vyhrál
všechny tři své zápasy a ve finále porazil
Novotného, kdy velmi krásným a technickým kopem zasáhl Aleše do brady,
což s ním silně otřáslo, a už se nedokázal
vrátit do zápasu. Tímto žatecký oddíl získal všechna tři místa na stupních vítězů
v této kategorii a trenér Ivo Gistr může
být náležitě pyšný na své svěřence. (lb)

Dvořák si výrazně
zlepšil osobák

Západočeského poháru v plavání
v Plzni se minulý víkend zúčastnilo
sedm plavců ze Žatce - Ilona Nováková, Filip Urban, Tomáš Urban, Martin
Filek, Jakub Dvořák, Dominik Červenka a Stanislav Voráč.
Nezkušenější Ilona Nováková obsadila
dvě 2. místa na tratích 100 a 200m znakem. Na 50m vol. zp. časem 29.54 si zaplavala osobní rekord. Do první desítky
se dokázali probojovat čtyři naši plavci.
Filip Urban na 400m vol. zp. obsadil
9.místo, Tomáš Urban na 100m znak
byl sedmý. Červenka na 200m prsa vybojoval skvělé 4.místo a Voráč se vklínil
mezi prvních deset hned dvakrát, když
byl 5. na 200m znak a 8. na 100m znak,.
Martin Filek se nejlépe umístil 11. když
na 50m motýlkem, kde vylepšil osobní
rekord o více než 2 vteřiny a zaplaval
čas 29.47. Dvořák všechny překvapil
v závodě na 1500m volným způsobem.
Své výborné strojové tempo vystupňoval
na konci závodu, aby časem 19:05.73
posunul osobní maximum o více než 21
vteřin. Tento čas navíc znamenal splnění
limitu do SCM.
(jk)

Hokejbalisté se drželi
do poslední minuty

Velice dramatické a vyrovnané semifinále krajského hokejbalu skončilo
minulou sobotu nejtěsnější porážkou
Žatce. K postupu do finále stačilo vydržet posledních 47 vteřin hry!
n Koliba Ústí – Žatec 3:2

Hosté začali dobře a vedli brankami
Drásty a Procházky 2:0. Takticky bránili
a drželi své vedení také díky skvělému
brankáři Turzovi (28 úspěšných zákroků). Teprve minutu před koncem jej
překonal Slavík a 46 vteřin před koncem
vyrovnal Třeštík…
V prodloužení pak rozhodl po 6 minutách Slavík a domácí jsou ve finále.
Žatecký nováček však ve své premiérové
sezoně ve svém novém areálu zaslouží
uznání za předváděné výkony během
sezony a hlavně v play off.
(jak)

Karbula a Urbánek
se prosadili na MČR

O víkendu proběhlo v mostecké sportovní hale republikové mistrovství
mladých stolních tenistů v kategorii
mladších žáků. V šedesátce nejlepších
závodníků nominovaných ČAST na základě letošních výsledků měl Sever
Žatec dva zástupce.
Filip Karbula a Dominik Urbánek příjemně překvapili a v těžké konkurenci se
dokázali prosadit. Z kvalifikačních bojů
oba postoupili do nejlepší třicítky. Zde
Urbánek prohrál s hodonínským Růžičkou, ale Karbula se probojoval až do osmifinále. V utkání o medailové umístění
podlehl ostravskému Forejtovi. Společně
pak potvrdili své úspěšné vystoupení postupem mezi nejlepší šestnáctku v deblu.
Jejich výsledek lze bez nadsázky považovat za historický úspěch mládežnické
základny Severu Žatec.
(js)

