žatecký

zpravodaj
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Příležitostní
sbor zpívá už
20 let
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Martin
Bednář zlomil
prokletí

Ceny předávali Zdeněk
a Jan Svěrákové
Ve znamení desítek probíhala od května do října soutěž
10x10 o Žatci, kterou připravila
Komise pro kulturu a cestovní
ruch při radě Města Žatec, aby
vyvrcholila 10.10. slavnostním
vyhodnocením s předáváním
cen v Městském divadle. Konala se u příležitosti 1010.
výročí od první písemné zmínky
o Žatci.
Symbolicky v 10 hodin 10
minut byl také zahájen zahájen
Filmový festival 10x10 filmů,
která mají souvislost s naším
královským městem. V jeho
průběhu desítce vylosovaných
účastníků soutěže 10x10 o Žatci
předávali ceny se starostkou
města Zdeňkou Hamousovou
žatecký rodák, režisér Jan Svěrák
a jeho otec, který v tomto městě
působil, scénarista a herec Zdeněk Svěrák.
Protože z více než stovky

účastníků soutěže splnilo správně všech 10 úkolů celkem třináct
soutěžících, byla nejlepší desítka
vylosována zástupci důležitých
žateckých institucí, kteří věnovali soutěžícím finanční dary
a dárkové balíčky v hodnotě
1010 Kč. Absolutní vítězkou se
stala Pavlína Bajborová, které
blahopřáli právě oba slavní
Svěrákové, jejichž nový film
pohádka Tři bratři měl vzápětí
v Žatci premiéru.
(jak)
Deset vylosovaných výherců
soutěže 10x10 o Žatci
1. Pavlína Bajborová
2. Miloš Burýšek
3. Antonie Havlíková
4. Josef Holštajn
5. Melanie Muselová
6. Adam Polák
7. Kateřina Holštajnová
8. Milena Poláková
9. Jan Bajbora
10. Eduard Severa

Žatecká starostka Zdeňka Hamousová
byla zvolena do Senátu
Ve dvoukolových volbách
do Senátu zvítězila pro oblast
Louny – Rakovník žatecká starostka Zdeňka Hamousová,
když ve druhém kolo získala
10 837 hlasů (52,31%), zatímco
protikandidát, ministr školství
Marcel Chládek, jen 9876 hlasů
(47,61%). Volební účast byla
historicky nejnižší ze všech
druhů svobodných voleb kona-

ných od listopadu 1989 v okrese
Louny, neboť to bylo jen 17,7%
voličů.
Mgr. Zdeňka Hamousová působí v politice od roku 2006, kdy
byla poprvé zvolena zastupitelkou v Žatci a od roku 2010 je starostkou města. V komunálních
volbách minulý týden získala
také nejvíce hlasů z kandidátů
do zastupitelstva města.

tajemníka
Městského úřadu Ing. Bc. Petra Vajdu MPA:
Jak hodnotíte průběh komunálních
voleb v Žatci,
kdy se pravděpodobně sejde ustavující zastupitelstvo?
n Volby do zastupitelstev obcí
a jedné třetiny Senátu Parlamentu
ČR proběhly 10.10. - 11.10. Dále
následovalo druhé kole senátních
voleb, které se uskutečnilo 17.10. 18.10.2014. Pro volby do zastupitelstev obcí v rámci ORP Žatec byl
Městský úřad Žatec registračním
úřadem. Celkem se volilo ve 48
okrscích ve správním obvodu obce
s rozšířenou působností Žatec,
přímo v Žatci bylo otevřeno 18
volebních okrsků. Zaměstnanci
registračního úřadu provedli
namátkové kontroly okrskových
volebních komisí a nebyly zjištěny
zásadní nedostatky. Volební účast
v Žatci v rámci komunálních voleb
byla 28,61 %, celkem volilo cca
4500 oprávněných voličů. V prvním kole senátních voleb byla
volební účast 26,74 %. Ve druhém kole senátních voleb byla již
tato účast pouze necelých 20 %.
Jakékoliv bližší údaje lze získat
na webové adrese www.volby.cz.
Oboje volby proběhly v souladu
s platnou legislativou.
Ustavující zastupitelstvo se
může konat až po nabytí právní
moci voleb, z čehož je zřejmé, že
v případě, že nevzniknou žádné
nepředvídané okolnosti, tak termín ustavujícího zastupitelstva
byl mohl být začátkem měsíce
listopadu 2014.
Rovněž mi dovolte, abych poděkoval všem zaměstnancům Městského úřadu v Žatci a to jmenovitě
Ing. Heleně Šmerákové, která tyto
volby měla v přímé odpovědnosti,
a dále všem členům okrskových
volebních komisí. Bez vzájemné
a kvalitní spolupráce by volby
neproběhly na takto odpovídající
úrovni.
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Dopravní omezení
Upozorňujeme řidiče na aktuálně probíhající opravu komunikace v ulici Lučanská od objektu
čp. 2776 po objekt čp. 1512,
která bude realizována v termínu do 10. 11. 2014. Průjezd
stavebním úsekem je umožněn
oboustranně osazeným přechod-

ným dopravním značením. Jedná
se o realizaci I. etapy povolené
stavby „Oprava komunikace
v ulici Lučanská - Žatec, plánované opravy komunikací pro
rok 2014“.
Odbor dopravy a silničního
hospodářství MěÚ Žatec

Oblastní charita Most - pobočka Žatec
zve na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi

24. 10. 2014

v pátek
od 10:00 do 16:00
ul. Volyňských Čechů 329, 438 01 Žatec
v rámci akce

ŘÍJEN PRO NEZISKOVKY

Přijďte se podívat, poradit, diskutovat, zeptat se…

Nabízíme podporu v jednání s úřady/ školami/ institucemi, v hledání
zaměstnání, bydlení, v péči o děti, s hospodařením rodiny, v získání
dávek státní sociální podpory, hmotné nouze a dávek pro OZP atd.

VÝSLEDKY VOLEB V ŽATCI
účast: 28,61 %, mandáty: 21
n Volba pro město - 16,46 %
(5 mandátů)
n KSČM - 16,05 % (5 mandátů)
n ČSSD - 14,87 % (4 mandáty)
n Unie pro sport a zdraví 10,17 % (3 mandáty)
n Strana svobodných občanů
- 7,11 % (2 mandáty)
n SNK Evropští demokraté 6,63 % (2 mandáty)
n NEZÁVISLÍ - 5,00 %
n ODS - 4,88 %
n TOP 09 - 4,79 %
n Česká pirátská strana 4,08 %
n STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ - 3,97 %
n KDU-ČSL - 2,97 %
n HN.ZA HARM.ROZVOJ
OBCÍ A MĚST - 2,05 %
n Sdružení Žatec 2014 - 0,98 %
ZVOLENÍ ZASTUPITELÉ ŽATCE:
(v závorce je počet získaných hlasů)

n Volba pro město: Zdeňka
Hamousová (1 595), Vladimír
Martinovský (984), Jaroslav
Špička (833), Eva Kapicová
(755), Zdeňka Baranniková (732)
n KSČM: Karel Krčmárik (944),
Milan Pipal (773), Ivana Malířová (742), Eva Grimeková
(710), Petr Kubeš (658)
n ČSSD: Miroslav Jan Šramota
(818), Jaroslava Raganová
(746), Jana Nováková (717),
Stanislava Hafnerová (696)
n Unie pro sport a zdraví:
Martin Štross (934), Břetislav
Frýba (829), Jiří Karas (706)
n SNK Evropští demokraté: Jaroslav Hladký (438), Zdeněk
Kopta (410)
n Strana svobodných občanů:
Tomáš Petříček (552), Aleš
Jelínek (386)

Mnohem příjemnější starosti
s hospodařením než v předchozích letech má letos žatecká
městská nemocnice s poliklinikou. „Do konce roku se tak
do vybavení novými přístroji
ještě promítne dosavadní zisk
sedmi miliónů korun,“ informoval ředitel Čestmír Novák.
Digitalizované pracoviště
za téměř dva miliony korun bylo
nedávno uvedeno do provozu
v budově polikliniky. Pokračovat
v digitalizaci se má v budově

s chirurgií, kde jsou další pracoviště. Zkvalitňuje se tak péče
o pacienta, neboť lékaři mají
k dispozici rychlejší a kvalitnější
snímkování. Vybavení by brzy
měly doplnit také ultrazvukový
skalpel či gastroskopický přístroj
k optickému vyšetření žaludku.
„Podali jsme si žádost o dotaci
z regionálního operačního programu Severozápad, když již
běží výběrové řízení na dodavatele,“ doplnil ředitel Č. Novák.
(jak)

Nemocnice se dále modernizuje
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OZNÁMENÍ

o vyhlášení výběrového řízení
Starostka města Žatce vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

ředitele/ředitelky Městské policie Žatec
Předpokládaný nástup: 01. prosince 2014
Místo výkonu práce: Žatec
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Pracovní místo je dle platné legislativy zařazeno do platové třídy 10*.
Předpoklady pro obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Městské policie
Žatec podle § 3 a 4 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů:
- fyzická osoba, která dosáhla věku 21 let;
- státní občanství České republiky;
- způsobilost k právním úkonům;
- bezúhonnost**;
- spolehlivost***;
- zdravotní způsobilost podle vyhlášky č. 444/2008 Sb., o zdravotní způsobilosti
uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie;
- negativní lustrační osvědčení podle § 8 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví
některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech
- a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky
- a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Požadované minimální vzdělání:
- vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné
vzdělání, případně středoškolské vzdělání s požadavkem 5 let praxe
Další požadavky:
- manažerské a organizační schopnosti, praxe v řídící funkci výhodou;
- znalost jednacího jazyka;
- znalost světových jazyků výhodou;
- znalost bezpečnostní problematiky a fungování integrovaného záchranného
systému;
- základní znalost fungování, hospodaření a kontroly veřejné správy;
- znalost zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů;
- základní znalost předpisů z oblasti fungování obcí, integrovaného záchranného
systému a jeho základních složek vítána;
- zbrojní průkaz výhodou;
- znalost práce na PC;
- řidičský průkaz skupiny B.
Uchazeč/uchazečka podává písemnou přihlášku k výběrovému řízení, kterou se
rozumí samostatný doklad, jehož náležitosti jsou:
- název pracovní pozice;
- jméno, příjmení, titul;
- datum a místo narození;
- státní příslušnost;
- místo trvalé pobytu (a dále případně kontaktní adresa);
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího
státního občana;
- číslo řidičského průkazu;
- kontaktní spojení – telefon, mobil, e-mail;
- datum a podpis.
K přihlášce je nutno připojit:
- životopis s uvedením údajů o předchozích zaměstnáních a o odborných znalostech
a dovednostech;
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál nebo ověřená
kopie);
- ověřenou fotokopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
- čestné prohlášení o bezúhonnosti;
- čestné prohlášení o spolehlivosti;
- písemný souhlas formou čestného prohlášení s absolvováním testů psychické
způsobilosti k výkonu práce;
- ověřenou fotokopii negativního lustračního osvědčení, popř. žádosti o vydání
tohoto osvědčení;
- fotokopii osvědčení o složení zkoušky odborné způsobilosti (pokud tuto zkoušku
uchazeč/uchazečka složili);
- návrh koncepce činnosti Městské policie Žatec v rozsahu min. 3 strany A4.
Přijímací řízení obsahuje:
- ústní pohovor;
- odborné psychologické vyšetření (po úspěšném absolvování ústního pohovoru).
Písemné přihlášky včetně příloh doručí uchazeč na adresu:
Město Žatec, Městský úřad Žatec, k rukám starostky města, nám. Svobody 1, 438 24
Žatec, nebo osobně do podatelny Městského úřadu Žatec k rukám starostky města
(prostřednictvím podatelny) nejpozději do 14.11.2014 do 13:00 hod. Přihlášky
doručené po tomto datu budou vyřazeny. Obálku označte heslem „Výběrové řízení
– ředitel Městské policie Žatec“.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv v jeho průběhu toto výběrové řízení zrušit.
Přihláška k výběrovému řízení včetně příloh bude neúspěšnému uchazeči vrácena.
V souvislosti s účastí ve výběrovém řízení uchazeč v souladu s ustanovením zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném
znění, souhlasí se zpracováním a archivací osobních údajů uvedených v přihlášce
a jednotlivých přílohách.
Ředitel/ředitelka Městské policie Žatec musí být držitelem osvědčení o splnění odborných předpokladů vydaným Ministerstvem vnitra podle § 4e zákona č. 553/1991
Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a to nejpozději ke dni, ke kterému
má být Zastupitelstvem města Žatce pověřen/a jako určený strážník podle § 3 odst.
2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Není-li
uchazeč/uchazečka ke dni vzniku pracovního poměru k Městu Žatec – Městské
policii Žatec držitelem tohoto osvědčení, bude s ním/ní uzavřena pracovní smlouva
na dobu určitou 6 měsíců. Pracovní smlouva na dobu neurčitou může být uzavřena, je-li uchazeč/uchazečka držitelem tohoto osvědčení nebo jej získá do 6 měsíců
od vzniku pracovního poměru k Městu Žatec – Městské policii Žatec.
V Žatci dne 16. září 2014
Mgr. Zdeňka Hamousová v.r.
		
starostka města Žatce

Regionální televize působí na Žatecku dvacet let

na velkých projektech jako Miss
Princess of the World, filmy
na festivalu Mental Power, tvorbu svatebních klipů či reklam.
Získala různá ocenění v rámci
spotů pro turistický ruch, ocenění ministerstva sociálních věci
v projektu DPS Podbořany apod.
Své 20. narozeniny si připomene TV OK Plus 7. listopadu
za účasti mnoha gratulantů při
svém Reprezentačním plese
v KD Moskva.
(jak)

Další číslo (č.20) vyjde až
27. listopadu 2014
Uzávěrka je jako vždy týden
před uvedeným termínem.

Nejbližší mimořádný
úřední den,

sobota, proběhne na Městském úřadu v Žatci 1. listopadu.

Foto Jaroslav Kubíček

Většina žateckých rodin si již zvykla na pravidelná vysílání své
regionální televize, doplňující obrazově informace několika
tištěných periodik. V současné době vstupuje do vysílání kabelového operátora UPC Express ve vysílání v Ústeckém kraji
9x denně v 15minutových blocích, dále do optického providera
GRAPE a na satelitu Astra celostátně na Regionální televizi,
nakonec na televizi DAKR v Mostě. Aktuální obrázky, klipy
besedy a pořady ze Žatecka tak lze sledovat už dvě desítky let.
Po celých 20 let je v centru míst našeho Severozápadního
dění Oldřich Karabec, který se regionu. Se vznikem prvních
z počítačového nadšence a prů- vlastních reklam se studio záhy
kopníka vysílání, tehdy ještě při přejmenovalo na TV OK plus.
Televize se zaměřuje na zprasvém zaměstnání, propracoval
k současné funkci kameramana, vodajství a kulturní dění v Seredaktora a ředitele TV OK plus. verozápadním regionu dodnes.
„Začal jsem v roce 1994 provo- Ve zpravodajství jsou zařazeny
zovat grafické vysílání na kabelu nejenom informace z oblasti,
firmy ATS Praha. Televizní ale diváci jsou seznamováni
přípojku na OK studio tehdy s kulturní a sportovní činností
vlastnilo na 500 lidí v Žatci,“ v celém regionu. Postupně také
vzpomíná O. Karabec. Zásadní začala umísťovat své reportáže
změna nastala v roce 1997, na internet, kde se těší velké
kdy televize zařadila do svého sledovanosti z důvodu volného
vysílání i živé vstupy, v nichž stažení těchto souborů na adrese objevovaly reportáže a po- sách www.mesto-zatec.cz v sekci
řady různého žánru, z různých videa. Televize se také podílí

Kdy vyjde Žatecký
zpravodaj

Foto Jaroslav Kubíček

Regionální televize OK plus zaujala ve Sladovně při ukázce své
tvorby množství malých i dospělých zájemců. Zcela vpravo je Michal Karabec, za zvídavým „kameramanem“ radí Oldřich Karabec.

Žatecký příležitostní sbor při vystoupení v Galerii Sladovna.

Anna Urbancová vzpomíná
a zve posluchače
Žatecký příležitostní sbor slaví 20. narozeniny
Když jsme v listopadu 1994
začínali, bavilo nás to, a moc
jsme nepřemýšleli nad tím, jak
dlouho budeme zpívat. Že to
však vydržíme 20 let, to překvapuje i nás samotné.
Sbor zpočátku tvořili studenti
středních škol, dnes je již většina
ukotvena ve svých povoláních,
mají rodiny a děti, které vedou
ke zpěvu, a které se již čile
připojují k našim vystoupením.
Slyšet jste nás mohli především v Žatci a okolí, v dalších českých městech, v cizině,
i na festivalech a soutěžích, ze
kterých jsme vycházeli vždy jen
vítězně.
Zásluhou pana Rudolfa Záhoře a firmy Gardinia a Alugard
jsme mohli vydat celkem 5 CD,

na kterých je zaznamenána většina našeho repertoáru. Finančně nás také podporovalo Město
Žatec a pan Stanislav Dvořák fa
Stadak. Poděkování patří také
nejmenovaným vděčným posluchačům a příznivcům sboru.
Slavnostní koncert v rámci
miléniových oslav pod názvem
10+10=20 se uskuteční v pátek
14. listopadu 2014 v 18 hodin
v Městském divadle v Žatci.
Hostem večera bude famózní
soubor bicích nástrojů (vibrafon,marimby,xylofony aj.)
ARIES ze ZUŠ Jabloňová Liberec. Na tento podvečer Vás
jménem sboru srdečně zve Anna
Urbancová.
Více o sboru včetně CD na:
www.zatechoir.cz

SPOLEK UČITELÉ PRO ŽATEC
a Chrám Chmele a Piva
za finanční podpory MĚSTA ŽATCE

DĚTI VŠEHO VĚKU - rodiče – učitelé - přátelé
Pojďte s námi slavit

XII. HALLOWEEN
OPĚT Z NÁMĚSTÍ!!!
Říjnový večer

strašidel a magických světel
Připravte a oblečte si strašidelné
masky a vezměte si
LAMPIÓNY a přijďte

v pátek 31. října 2014 v 16:45 hod. na NÁMĚSTÍ
SVOBODY před radnici, odkud v 17:15 hod. půjdeme
společně do L e t n í h o kina!
A co Vás čeká?
Průvod masek městem s lampióny za doprovodu mažoretek ZUŠ
Žatec, DJ Majkl, občerstvení, soutěž o dýni, skupina EQUITES –
OHŇOVÁ SHOW, STRAŠIDELNÝ MAJÁK

POJĎTE SE S NÁMI BÁT A BAVIT!
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Děti potěšily seniory

Děti prožily soutěžní dopoledne

Dopoledne plné sportu v rámci Dne Země 2014 se potřetí konalo
2. října na stadiónu Mládí. Akci uspořádal Městský úřad Žatec
– SÚ, ŽP ve spolupráci s Chmelobranou Žatec jako odměnu
za účast místních mateřinek ve sběru citronové a pomerančové
kůry, která se pro letošní rok stala vybranou sbíranou surovinou.
Vítězem se stala již potřetí poslední řadě malování ptačích
Mateřská školka Žatec, Stu- krmítek, které budou následně
dentská 1230, která je i nadále školkám předány společně
držitelem putovního poháru. s krmením pro drobné ptactvo.
Současně při vyhlášení byla Po splnění úkolů a získání všech
starostkou Zdeňkou Hamouso- indicií, jež byly potřebné k zísvou vyhlášena další „surovina“, kání hesla, obdržely děti truhlu
která bude soutěžní pro rok plnou odměn.
Poděkování za pomoc při
2015. Tentokrát se budou v našich mateřinkách sbírat víčka zajištění a organizaci celé akce
patří Základní škole Žatec,
z PET lahví.
Pro děti zde bylo připraveno Komenského alej, Prevenci
na dvě desítky stanovišť, např.: kriminality Žatec, Domu dětí
tvorba městského znaku, třpyt- a mládeže, Gymnáziu Žatec,
kové tetování, výroba přání OA, SŠZE, ČSCHO MO Žatec,
z PET víček, několik míčových DESIGN PROJEKTu a Městské
her, skákací hrady, přetahová- policii Žatec. Zvláštní poděkoní lanem, objev PET víčkové vání za finanční podporu náleží
SÚ, ŽP
housenky tzv. „pivajice“ a v ne- Městu Žatec.

Do projektu 72 hodin se 9. října zapojila třída 5.D ze ZŠ Komenského alej. Jedná se o tři dny plné dobrovolnických aktivit
po celé ČR, které pomohou druhým, přírodě, či jejich okolí. Výsledkem těchto projektů bude mnoho úsměvů, radosti, dobrých
pocitů z vykonané práce a mnoho dalších pozitivních účinků.
livým seniorům, četly jim,
Cílem 72 hodin je zaukazovaly jim čtenářské
pojit co nejvíce mladých
lidí a ukázat jim, že stačí málo, deníky a povídaly si. Domluveaby společně dokázali mno- ná hodinka uplynula jako voda
ho! Přesvědčit je, že jsou sami a dětem se nechtělo domů.
schopní změnit věci, které se jim Zjistily, že mají mnoho témat
nelíbí. Naučit je spolupracovat společných, jak je těžké být sám
a nemít nikoho, jak důležité je
a víc vnímat svět kolem sebe.
My jsme si vybrali Domov obyčejné slovo a úsměv. Nadšení
pro seniory v Šafaříkově uli- byli úplně všichni a domluvili
ci, připravili jsme si písničky, jsme se na další spolupráci.
Třídní uč. 5.D
básničky a knížky. Po krátkém
Daniela Papáčková
programu si děti sedly k jednot-

Ornitologové sledují výskyt
ptačích druhů u Ohře
Evropský festival ptactva 2014

Turistické informační centrum získalo další ocenění, a to za Nejlepší informační centrum Ústeckého kraje 2014. Všem děkujeme
za přízeň a podporu!
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Městský úřad Žatec, stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí a Ornitologický spolek FÉNIX o.s. zval všechny příznivce
ornitologie a milovníky přírody na Evropský festival ptactva
2014, který se konal v sobotu 4. října s procházkou od lávky
u řeky podél Ohře.
První říjnový víkend je v Evro- níku Festivalu ptactva, se Město
pě již tradičně zasvěcen Festivalu Žatec účastnilo poprvé a během
ptactva, v rámci kterého ornito- této procházky bylo napočítáno
logové organizují pro veřejnost 39 druhů ptáků.
S další procházkou předběžně
vycházky za pozorováním ptáků.
Účastníci mají vždy možnost počítáme na přelomu roku či
získat mnoho informací jak v dalším roce 2015, kdy budeme
o jednotlivých druzích, jejich objevovat společně krásy zimuživotě, ohrožení a možnostech jících druhů. Přijďte se s námi
ochrany, tak o fenoménu ptačí dozvědět další zajímavé novinky
(kf)
migrace. Letošního, již 19. roč- o našem ptactvu.

Ples Klokánku

Inzerce
n Prodám dům nedaleko
centra, 2 byt. jednotky, krásná zahrada. Nutno vidět! Tel.:
722 126 778
n Prodám byt 1+3 v OV,
v městské části Záhoří. Cena
360 000,- Kč. Tel.:724 992 964
n Prodám garáž za Kauflandem. Kovová zateplená vrata,
elektřina 230V, cena k jednání:
65 000,-. Tel.:776 79 92 92
n Dlouhodobě pronajmu garáž v ul. M.Černobýla (U polikliniky). Cena dle dohody. Tel:
724 370 417
n Prodám zděnou chatu, Žatec-Libočanská, vl. pozemek,
zařízená, sklep, el., voda, blízko Ohře, pěkná lokalita, klidné
místo. Cena 230.000,-. Tel.:776
498 187
n Prodám byt 2+1 v OV v centru Žatce, 55 m2, 2NP, plastová
okna, parkety, sklep, dvůr ve vnitrobloku, parkoviště. Nízké náklady na bydlení. Cena dohodou,
tel. 731 137 826
n Prodej dušičkového zboží
na náměstí Svobody čp.42, Žatec (před obchodem u Zábranských bude zahájen 22.10.2014
až do 1.11.2014)
n Prodám byt 3+KK (původně
2+1), 70 m2 v OV, naproti Pečovatelskému domu v Podměstí. Jedná se o vyvýšené přízemí,
klidná lokalita. Po kompletní
rekonstrukci!!! RK nevolat!
Volný! Cena: 800.000,- Kč. Tel.:
604 937 931

DENTÁLNÍ HYGIENA
NOVĚ OTEVŘENÁ ORDINACE

JANA RŮŽIČKOVÁ DiS.
MOŽNOST OBJEDNÁNÍ –
TEL. 602 306 637
TYRŠOVA 1311, ŽATEC 43801

Klokánek v Žatci pořádá již
4. charitativní ples. Uskuteční se v kulturním domě
Panamera v Žatci 22. 11.
od 20 hodin.
K tanci a poslechu zahraje
Golf Louny. Celým večerem
bude provázet tvář TV NOVA
a moderátor Evropy 2 Petr Říbal.
Vstupné je 150,- Kč. Přijďte se
pobavit a podpořit dobrou věc.

Školáci myslí
na přírodu
Simona Janoušová z Turistického informačního centra v Žatci při slavnostním předávání cen Tour region filmu Karlovy
Vary 2014, kde město Žatec získalo druhé místo v kategorii
reklamní spoty za video natočené k výročí 1010 let od první
písemné zmínky o Žatci, které je možno shlédnout na stránkách www.mesto-zatec.cz

Loutkové představení v knihovně

Městská knihovna Žatec připravila ve spolupráci se žákyněmi
třídy 5.B Lucií Dvořákovou a Kateřinou Henlínovou ze ZŠ a MŠ
Jižní Žatec loutkové divadelní představení.
Spolu s knihovnicí Annou Pohádka si líbila nejen dětem,
Kloboučníkovou nastudovaly po- ale i pedagogickému doprovohádku podle scénáře spisovatelky du. Představení dále shlédnou
Ivony Březinové O Karkulákovi. všechny děti z MŠ Alergo a MŠ
Po měsíčním zkoušení v pobočce Otakara Březiny. Děvčatům
knihovny Jih děvčata zahrála po- Lucce Dvořáková a Kateřině
hádku na generální zkoušce pro Henlínové bychom chtěli podědružinu při ZŠ Jižní a v pondělí kovat za jejich čas a zodpověd13.10. se konala premiéra vy- nou a vynikající spolupráci při
stoupení pro děti z MŠ Alergo. zkouškách.
(měk)

Ve čtvrtek 9. října realizovali
žáci 7. třídy ZŠ Žatec, nám. 28.
října projekt 72 hodin – Ruku
na to, v rámci kterého uklízeli zimoviště vodního ptactva
u Ohře. Oblast zimoviště se nám
sice podařilo uklidit, ale děti si
všimly, že i odpadky se povalují
po celé délce obou břehů řeky.
Rozhodli jsme se tedy, že přírodě
ulevíme a odpadky kolem řeky
vysbíráme.
Akci plánujeme na pátek 31.
října od 8,00 do 13,00 hod.
S úklidem žákům pomůže i pan
školník, který zajistí odvoz sebraného odpadu. Chcete-li nám
pomoci, jste srdečně zváni.
Děti ze ZŠ Žatec,
nám. 28. října 1019

Domov má
nové logo

Domov pro seniory v Žatci
má nové logo, které vzešlo ze
soutěže, do které se přihlásilo
12 autorů s celkem 39 návrhy.
Vítězný návrh předložil Michal
Černý ze Žatce.

Vzpomínka
n Dne 13. října uplynul smutný rok, co nás
navždy opustil
pan Ladislav
Merda ze Žatce.
S láskou vzpomínají manželka
Vlasta a synové
s rodinami.

Rozloučení
Zesnulí od 7. 10. - 18. 10. 2014:
Věra Kotková
78 let
Bc. Petra Pešinová
27 let
Rozalie Nachtigalová
56 let
František Janota
91 let
Jiří Trnka
52 let
Josef Motyčka
67 let
Josef Šašek
64 let
Kateřina Matoušová
92 let

Logo bude používáno pro
všechny tři (tři symboly) služby,
které Domov poskytuje: Domov
pro seniory, Domov se zvláštním režimem a Pečovatelskou
službu.

Nové zařízení
města

Na vybudování nové výslechové místnosti v budově
radnice v ulici Obránců míru
získalo město od ministerstva
vnitra dotaci 51 tisíc korun,
ze svého rozpočtu dodá zbývajících 60 tisíc. Do užívání
k neformálním výslechům by
měla být předána nejpozději
do konce roku.
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Městské divadlo Žatec

Digitální kino Žatec
30.10. 17:30 / 31.10. 17:30 / 2.11. 15:00 / 5.11. 17:30 /
7.11. 17:30 / 8.11. 15:00 /
DŮM KOUZEL 3D

Animovaný / Dobrodružný / Rodinný / Belgie/ 2014 / 85 min / CZ dabing
Kocourek Bouřka se jednoho deštivého dne ukryje v tajuplném domě starého kouzelníka, kde bydlí také celá řada nevšedních bytostí ze světa fantazie. Vstupné: 130,-

28.10. 20:00 / 31.10. 20:00 / 2.11. 17:30 / 4.11. 20:00 /

INTIMITY

Romantický / Komedie / Česko / 2014/ 104 min. Intimity jsou romantickým filmem,
složeným ze sedmi příběhů o lásce, které se vzájemně prolínají. Zamilované páry
nám nechávají nahlédnout do svého intimního soukromí v okamžiku, kdy řeší určitý
citový milostný problém úměrný jejich věku a povaze. Režie:Ivo Macharáček. Hrají:Zlata Adamovská, Petr Štěpánek, Kristýna Leichtová, Tomáš Klus, Ondřej Vetchý,
Jitka Ježková, Jaroslav Plesl, Petra Hřebíčková, Martin Stránský. Vstupné: 110,-

2.11. 20:00

JOHN WICK

Akční / Thriller /USA / 2014 / 96 min / CZ titulky
Říká se: „Nedráždi hada bosou nohou“. John Wick je zabiják na odpočinku, přesně
ten typ chlápka, kterému je lepší se vyhnout. Vloupat se mu do domu, ukrást auto
a zabít milovaného psa, to se prostě nemělo stát. Hrají: Keanu Reeves, Adrianne
Palicki, Bridget Regan.
Vstupné: 110,-

4.11. 17:30 / 6.11. 17:30 / 9.11. 15:00 / 13.11. 17:30 /
WINX CLUB: V TAJEMNÝCH HLUBINÁCH

Animovaný /Itálie / 2014/ 98 min / Cz dabing. Winx jsou zpět! Tentokrát se chtějí
chopit císařského trůnu a aktivovat ohromnou sílu, omylem však probudí krutou
vílu Politeyu, která byla zakletá třemi čarodějkami.
Vstupné: 100,-

5.11. 20:00

ČESKÁ PIVNÍ VÁLKA

6.11. 20:00

MAPY KE HVĚZDÁM

Dokumentární / Česko/ 2013 / 70 min. Svět kolem nás se stále mění. A s ním se
mění i naše pivo. Co se skrývá za tradičními pivními značkami v éře globalizace?
Co se stane, pokud se tekuté národní dědictví promění v „Eurobier“?Vstupné:90,Drama / Psychologický / Romantický / Kanada / USA / 2014 / 111 min / CZ Titulky
Dr. Stanford Weiss (John Cusack) a jeho manželka Christina (Olivia Williams)
jsou typickými představiteli hollywoodské rodinné dynastie. Ale rozhodně nejsou
typickou rodinou.
Vstupné: 110,-

7.11. 20:00 / 8.11. 20:00 / 30.11. 20:00 /

PLECHA A NEPLECHA V LESE

12.11.

MANŽELSKÝ POKER

19:00

14.11.

ARIES

11:00

14.11.

10+10=20

18:00

19.11.

AMC TRIO & M. P. STEWART

19:00

20.11.

Michal HORÁČEK : MEZI NÁMI

19:00

21.11.

8 ŽEN

19:00

22.11.

Gioacchino ROSSINI: LAZEBNÍK SEVILSKÝ

18:45

23.11.

KRÁSKA A ZVÍŘE

15:00

25.11.

ONE KURDE ŠOU CYPA Z RÁDIA - TO NEJ SYNKA ŠIKOVNÉHO

19:00

27.11.

MARYŠA

27.11.

MAFIE A CITY

28.11.

TŘI MUŠKETÝŘI

10:00, 14:00

V životě nastávají situace, kdy dochází k „vyložení karet na stůl“, takže „karty jsou
rozdány“ a jednotlivá kola vysvětlování a slovních hříček, které ve své hře popsal
slavný autor, mistr francouzské konverzační komedie Marc Camoletti (mimochodem
autor jedné z nejúspěšnějších komedií A do pyžam) dokonale pobaví návštěvníky.
V režii Petra Hrušky se představí protagonisté Divadla Palace-: Jiří LANGMAJER,
Daniela ŠINKOROVÁ, Kateřina PINDEJOVÁ, Adéla GONDÍKOVÁ / Andrea
KERESTEŠOVÁ / Michaela SEJNOVÁ, Jan KRAFKA, Petr STACH
Mimo předplatné. Činohra –poděkování sponzorům. Vstupné: 350 ,-Kč
Koncert souboru bicích nástrojů z Liberce.
Mimo předplatné. Koncert pro školy. Vstupné : 40,-Kč. www.aries-percussion.cz

Oslavný koncert dvacetiletého trvání a zpívání ŽATECKÉHO PŘÍLEŽITOSTNÍHO
SBORU. Hostem oslavného koncertu je soubor ARIES z Liberce.
Mimo předplatné. Koncert. Vstupné: 80,- Kč

TŘI BRATŘI

9.11. 20:00 /

CO JSME KOMU UDĚLALI ??

11.11. 20:00 /

DIVOKÉ HISTORKY – Film s přívlastkem

Povídkový / Komedie / Thriller / Argentina / Španělsko/ 2014/ 122 min / Cz titulky
Šest divokých historek spojuje téma drobných i větších nespravedlností a křivd,
kterým se člověk nemůže bránit, nechce-li překročit hranice zákona či dobrých
mravů. Čeho je ale moc, toho je příliš.
Vstupné: 80,-

VČELKA MÁJA 3D

Animovaný / Rodinný / Austrálie / Německo / 2014 / 79 min / CZ Dabing
Oblíbená Včellka Mája a její kamarádi v novém 3D příběhu.Vstupné: 130 až 150,-

POHÁDKÁŘ

Drama / Romantický / Česko / 2014 / 90 min. V řece je nalezeno tělo neznámého
muže. Při pátrání po jeho identitě se kapitán Rott (Matěj Hádek) ocitne uprostřed
úplně jiného příběhu. Postupně se před ním rozehrává milostné drama hlavního
hrdiny Máry/Kamila (Jiří Macháček), který si vybudoval dva souběžné životy
se dvěma krásnými ženami (Eva Herzigová a Aňa Geislerová). Vstupné: 130,-

16.11. 20:00 /

5.11.

Aneb každý správný kamarád, pohádky má taky rád. Proto se v tomto představení
vypravíme s dětmi do lesa a budeme si povídat o stromech, květinách, o vodě a hlavně
o zvířátkách. Zazpíváme mnoho krásných písniček a také pozveme děti, aby nám
aktivně pomáhaly hledat, co se to vše v lese děje.
Předplatné skupiny E,M a mimo předplatné. Pohádka pro děti. Vstupné: 45,-Kč

Michal Horáček, jeden z nejlepších českých textařů, se tento rok hlásí o slovo
s novým hudebním recitálem „Mezi námi“. Svou rozsáhlou tvorbu chce představit
v projektu, který se má stát dle jeho slov hudební událostí roku.
Mimo předplatné. Vstupné: 320,- / 310,- / 300,- Kč

Komedie / Francie/ 2014 / 97 min / CZ titulky Claude a Marie Verneuilovi jsou svým
založením provinční milovníci staré dobré Francie, silně věřící katolíci a ve svém
okolí patří mezi vážené občany. A také mají čtyři dcery.
Vstupné: 110,-

13.11. 20:00 / 15.11. 17:30 / 16.11. 17:30 / 18.11. 20:00 /

18:45

INTERSTELLAR

Pohádka / Rodinný / Česko / Dánsko/ 2014 / 86 min
Filmová pohádka Tři bratři nabízí spoustu dobrodružství, překvapivých situací, ale
také laskavého humoru. Děj filmu, včetně známých a oblíbených písniček, které
ve filmu zazní, pochází z pera Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Vstupné: 130,-

11.11. 17:30 / 15.11. 15:00 / 16.11. 15:00 /

Gorges BIZET: CARMEN

Vynikající americký jazzový trumpetista M. P. Stewart , který hrával i s takovými
hudebními hvězdami jak jsou Quinsy Jones, Whitney Houston, Kenny Garret či
Diana Ross. S tímto legendárním trumpetistou vystoupí prešovské AMC Trio, jehož
hudba čerpá z různorodosti a elegantní zpěvnosti předkládaných témat inspirovaných
například i populární hudbou. Mimo předplatné. Koncert.
Vstupné: 120,- Kč / 60,- Kč (při předložení vstupenky z minulého koncertu)

Sci-Fi / Dobrodružný /Akční /USA / Velká Británie/ 2014/ 169 min / CZ Titulky
Když se náš čas na Zemi chýlí ke konci, je skupina výzkumníků pověřena nejdůležitějším posláním v lidských dějinách: cestou za hranice naší galaxie, při které má
za úkol najít mezi hvězdami pro lidstvo nový domov.
Vstupné: 100,-

8.11. 17:30 / 9.11. 17:30 /

1.11.

The New York Times popsaly inscenaci Carmen z dílny režiséra Richarda Eyera
jako „uhrančivou“. Není divu, že se stala nejúspěšnější operou v historii přímých
přenosů Met: Live in HD.
Předpokládaná délka přenosu 3 hodiny a 38 minut. Předplatné skupiny O a mimo
předplatné. Opera - Satelitní přenos. Vstupné: 300,- Kč (předplatné 280,-)

GET ON UP – Příběh Jamese Browna

Životopisný / Drama / Hudební / USA/ 2014 / 138 min / CZ Titulky
Film věnovaný životu a osudu zpěváka a hudebního skladatele Jamese Browna, který
měl zásadní vliv na vývoj soulové a funkové hudby. Jeho skladby zásadně ovlivnily
i zvuk současného rapu a hip hopu.
Vstupné: 110,-

18.11. 17:30 / 29.11. 15:00 / MAGICKÉ STŘÍBRO - HLEDÁNÍ KOUZELNÉHO ROHU 3D

Rodinný / Fantasy / Norsko/ 2014 / 84 min / CZ DABING / Po nekonečně dlouhém
podzimním spánku se modří skřítci probudili do té nejchladnější zimy. Vstupné: 140,-

Zima. Vánice. Dům odříznutý od okolí. Vražda. A 8 podezřelých žen.
8 příběhů, 8 tajemství. A 1 mrtvý muž za zamčenými dveřmi. Tak lze velmi stručně
charakterizovat hru francouzského dramatika, herce a režiséra Roberta THOMASE,
opomíjeného umělce, který prosazoval nový žánr: COMÉDIE POLICIÉRE, tedy
hravé spojení komedie a napětí a osobitý humor. Odpověď na otázku, zda-li je
vrahem jen ten, kdo stiskne kohoutek najdou diváci po shlédnutí této inscenace,
kterou uvádí Divadlo NAVENEK s částečně adaptovaným textem.
Mimo předplatné. Činohra. Vstupné: 80,- Kč www.navenek.cz
Metropolitní opera uvádí bujarou inscenaci Rossiniho klasické komedie, jež dala
světu několik nejznámějších operních melodií.
Předpokládaná délka přenosu 3 hodiny a 25 minut. Předplatné skupiny O a mimo
předplatné. Opera - Satelitní přenos. Vstupné: 300,- Kč (předplatné 280,-)
Pro naše nejmenší diváky uvede 1.neratovická divadelní společnost poetickou
pohádku Františka HRUBÍNA na starofrancouzké motivy o tom, že každá milující
bytost má moc učinit krásným a milým toho koho miluje ... Romantická a výpravná
pohádka pro celou rodinu. Mimo předplatné. Pohádka pro děti. Vstupné: 80,- Kč
Šou toho nejlepšího co známe od Rudy z Ostravy. Ruda z Ostravy je oblíbeným
moderátorem a bavičem na různých společenských akcích.
Předplatné skupiny D a mimo předplatné. Zábavný pořad. Vstupné: 200,- Kč

9:00

Známé drama Viléma a Aloise Mrštíků přicházejí představit herci Divadla Různých
jmen. Prostřednictvím „populární látky“, kdy energetickými náboji této „nové“
inscenace jsou temperament hlavních představitelek, akordeon a živý zpěv, představují tuto klasiku ve svém ztvárnění "svobodnou" - není dlouhá, nepůsobí zátěžově,
osvěžuje ji zpěv a harmonika. Mimo předplatné. Představení pro SŠ
.

19:00

Akční / Drama / Válečný / USA/ 2014 / CZ Titulky. Duben 1945. Zatímco se
spojenecká armáda pokouší o finální ofenzívu na evropské frontě, ujímá se válečný
veterán, armádní seržant Wardaddy (Brad Pitt), velení tanku Sherman a vydává se
s jeho pětičlennou posádkou na vražednou misi v týlu nepřítele. Vstupné: 120,-

Přiznat svému nejlepšímu příteli, že jsem milencem jeho dcery ... je záležitostí
delikátní. Zejména pak, je-li on kmotrem mafie ... Odpovědi na tyto otázky mohou
diváci uslyšet při shlédnutí zábavné komedie umocněné dvojsmyslností obsahu
vzájemných dialogů. Sophia Art: Ivan VYSKOČIL/Josef LAUFER, Lukáš LANGMAJER, Veronika NOVÁ, Karel ZIMA. Předplatné skupiny A a mimo předplatné.
Činohra. Vstupné: 270,- / 260,- / 250,- Kč

Dobrodružný / Drama / Sci-Fi / Thriller / USA/ 2014 / CZ Titulky
Katniss Everdeenová prožívá nejtěžší období svého života.
Vstupné: 120,-

Hudební komedii podle slavného románu Alexandra DUMASE st.“ z dílny „Docela
velkého divadla v Litvínově. Představení pro II. stupeň ZŠ. Vstupné: 60,- Kč

15.11. 20:00 / 26.11. 20:00 /

ŽELEZNÁ SRDCE

23.11. 20:00 / 26.11. 17:30 / 29.11. 17:30 / HUNGER GAMES: SÍLA VZDORU 1
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8:30, 10:30

Reprezentační ples na oslavu 20 let
regionální televize v Žatci
Žatecká televize OK PLUS letos slaví 20 let. K této
příležitosti pořádá ve spolupráci s Famous Agency Reprezentační ples, který se koná 7.listopadu
od 20.00 hodin v kulturním domě Moskva.
Moderovat akci bude show, sedminásobný
Lukáš Budai, hrát kapela mistr světa ve footbagu
Flashback, ve vystoupe- Honza Weber, kouzelník
ních se představí celosvě- Pavel Dolejška, taneční
tová bublinářská bubble skupina DC Phoenix,

ze soutěže Československo má talent Brejdenc
bradrz, modní přehlídka
salonu Delta, připraveno
je půlnoční překvapení,
více než 400 cen v tombole, welcome drinky pro
prvních 300 návštěvníků
a mnoho dalších.

Chráněná
dílna Maják zpestří
babí léto
Zveme všechny tvořivé lidičky, kteří se nechtějí
z naučení nové doveddoma nudit a rádi by si zpříjemnili babí léto
a nadcházející sychravé, podzimní dny, do prostor
provozovny Maják u chmelničky na náměstí v Žatci.
Čeká zde na vás ko- z papíru. Také máte možlektiv vyškolených lekto- nost zapojit se do prorek, které vám pomohou gramu ,,podporovaného
zvládnout některé z na- zaměstnávání“.
šich nabízených kurzů:
Kurzy jsou individuální
výroba keramiky, toče- a bezplatné a jsou určeny
ní na hrnčířském kru- pro seniory a osoby se
hu, malování na sklo, zdravotním postižením
ubrousková technika, či znevýhodněním. Odzáklady šití na stroji, zá- měnou pro nás bude
klady práce s počítačem vaše spokojenost, ať už
a internetem nebo pletení potěšení

nosti, zhotovení vlastního
výrobku či seznámení
s novými lidmi a nabytí
nových sil.
V našich prostorách
zároveň najdete prodejnu
dárkových a upomínkových předmětů spolupracujících chráněných
dílen, nejen z keramiky,
ale rozmanitého sortimentu, které potěší vaše
blízké. Těšíme se na vás!
Kolektiv pracovníků
chráněné dílny

Regionální muzeum K. A. Polánka
Hlavní budova – Husova ul. 678:

tel.: 608 200 697, E-mail: rmz@muzeumzatec.cz
Výstavy:
n „PODZIM V LIDOVÉ KULTUŘE ANEB CO NÁM ZBYLO Z TRADIC“:
probíhá do 14. 11. Výstava a týdenní workshopy zaměřené na téma posvícení,
dračky, Halloween, Dušičky, perníkářství, přástky, tkaní ad.. Přiblížíme svátky
svatého Matouše, Václava, Martina, Hedviky a lidovost v kalendáři. Každý týden
je připraven bohatý program se ZUŠ, SOU a SOŠ SČMSD, OA a SOŠZaE Žatec,
Gymnáziem a SOŠ Podbořany. Podrobný program na www.muzeumzatec.cz
n „ZA JEŽÍŠKEM DO AFRIKY ANEB BETLÉMY A JESLIČKY Z ČERNÉHO KONTINENTU“: 27. 11. – 11. 1. 2015. Výstava afrických betlémů ze sbírky
manželů Tlustých doplněna o betlémy ze sbírky RM Žatec. Vernisáž výstavy 27.
listopadu od 17 hodin s vystoupením pěveckého sboru Camerata ze ZUŠ Žatec.
Ostatní:
n 2. listopadu od 17 hodin Zapomenuté žatecké osobnosti – pietní vzpomínka.
Zajímavými náhrobky významných rodin (např. Lűdersdorfů, Schőfflů, Hassmannů,
Seifertů aj.) vás provede historička muzea PhDr. M. Krausová, Ph.D. Sraz u hlavní
brány městského hřbitova. Vstup zdarma.

Nedělní filmy v Galerii Sladovna

Galerie Sladovna připravila pro milovníky dokumentárních filmů promítání od 12. 10. vybrané
filmy z kolekce Jeden Svět.
Promítání bude proNejbližší program:
bíhat každou neděli 26.10. Prachy v praod 15 hodin. Komplet- chu, 2.11. Vražedná
ní program naleznete pole na Srí Lance, 9.11.
na www.galeriesladov- Viva Kuba Libre, 16.11.
na.cz. Vstupné je zdar- Všichni spolu, 23.11.
ma.
Říkejte mi Kuču…

Křížova vila – Zeyerova ul. 344:

tel.: 774 192 414, 415 710 389, E-mail: vilakriz@muzeumzatec.cz
Výstavy:
n „NEJEN PIVO A CHMEL Z DRÁTKŮ“: probíhá do 11. Výstava drátovaných
objektů Ladislava Lokajíčka na téma pivo a chmel.
n „ŽATEC – LAZARETNÍ MĚSTO“: probíhá do 2. 11. Výstava k výročí vypuknutí
1. světové války, která zpřístupňuje především dochované fotografie ze žateckých
lazaretů a městských slavností z počátku války.
n „PANENKY JAKO ŽIVÉ ANEB MŮJ SVĚT REBORNŮ“: 6. 11. – 4. 1.
Realistickou kopii miminek Reborn představí Dagmara Němcová. Ukáže svoji
techniku výroby, malbu i zpracování vlásků. Vernisáž výstavy 6. listopadu od 17
hodin spojená s vystoupením žáků ZUŠ Žatec.
Ostatní:
n „ČESKÁ ŠKOLA NA SIBIŘI ANEB KAPITOLA Z DĚJIN ČESKOSLOVENSKÝCH LEGIÍ“: 13. listopadu od 17 hodin. V cyklu Náš host se představí
Mgr. Michal Červenka. Vstupné: základní 30,- Kč, snížené 20,- Kč.
NÁVŠTĚVNÍ DOBA MUZEA A KŘÍŽOVY VILY:
Návštěvní doba muzea a Křížovy vily: Út – Pá: 9.00 – 17.00, So – Ne: 13.00 – 17.00
/polední přestávka 12.00 – 12.30/ zavřeno v pondělí, o svátcích a 31. 12.

Příležitost pro atlety

Zájemci o běhání dostávají novou příležitost
na stadionu Mládí, kde bude k dispozici pro veřejnost běžecká dráha pravidelně každé poslední
pondělí v měsíci, počínaje 27. 10., od 18 do 19
hodin. K dispozici se stopkami jim tam budou také
členové pořádajícího oddílu Bohemia sport Žatec.
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Nohejbalisté Žatce
opouštějí extraligu

Po prvním gólu Žatce po 12 hodinách hry se raduje vpravo její střelec Martin
Bednář, přibíhají gratulovat nahrávač Rosendo a vlevo Hassman. Všichni
tři a Houdek se postarali o první podzimní vítězství Žatce nad Novým Strašecím 4:0.
Foto Jaroslav Kubíček

Nejtěsnější porážka 4:5 v rozhodujícím třetím
utkání extraligy na půdě Šacungu Benešov odsoudila mužstvo nohejbalistů SKN Žatec k sestupu
do 1. ligy.
Jeho hráči totiž mi- místě při mistrovství ČR
nulou sobotu neuspěli a bratři Vítové vybojov boji o záchranu a žatec- vali titul ve dvojicích.
ký klub spadl z nejvyšší Potvrdilo se však, že při
české soutěže do 1. ligy dlouhodobém zranění
po sedmi letech. Je iro- Tirpáka a Peciny byl úzký
nií, že v zemi, patřící kádr velice nevyrovnaný
do absolutní světové a tým střídal skvělé okašpičky, jedna žatecká tro- mžiky s propadáky.
jice letos skončila na 4.
(jak)

Gólové prokletí prolomil Bednář

Neuvěřitelných více než 12 hodin hry trvalo fotbalistům Žatce, než v podzimní divizi vstřelili
branku! Střelecké tápání zlomil v nedělním utkání
s Novým Strašecím až Martin Bednář. A protože ho
následovali tři spoluhráči, zatímco Aschenbrenner
poprvé udržel čisté konto, poslední Slavoj získal
první body za výhru 4:0. V jediném utkání tak
nastřílel více branek, než v dosavadních deseti
zápasech dohromady.
n Žatec – N. Strašecí ké tápání. A za 5 minut
4:0 (2:0)
po kolmici Rezka stejným
Přestože měl kouč Mar- způsobem zvýšil aktivně
tin Frýdek opět problémy hrajcí Hassman na 2:0.
se sestavou, jeho svěřenci Zaskočení hosté měli
začali aktivně. První ve- pak svoji největší šanci,
likou šanci však už v 8. ale o čisté domácí konto
spálil nováček Belán, se postaral zasahující
když trefil vstávajícího kapitán Heinc.
brankáře Kuta po jeho
Druhý poločas začapodklouznutí. Naštěstí už li Žatečtí opět aktivně,
ve 20. uvolnil Argentinec ale zahozením několika
Rosendo českou uličkou šancí ukázali, proč jsou
Bednáře, který přízemní v tabulce poslední. Teprstřelou prolomil střelec- ve v 66. po ostřelování

branky zakončil biliár
Rosendo třetím gólem
a výsledek potvrdil po rohovém kopu Houdek.
Branky: 20. Bednář,
25. Hassman, 66. Rosendo, 77. Houdek. Rozhodčí
Tvrdík, ŽK 1:3, sledovalo
150 věrných diváků.
Slavoj: Aschenbrenner
– Bešík, Heinc, A. Hynek,
Rezek (46. Karban) – J.
Hynek, Rosendo, Bednář,
Houdek, Hassman – Belán (83. Vl. Hynek).
Do konce podzimu zbývají čtyři utkání. Slavoj
hraje v sobotu v Novém
Boru a 9.11. v Horních
Měcholupech, doma
hostí 2. listopadu Litol
(14.00) a sezónu zakončí 16.11. (13.30) proti
Krupce.
(jak)

Osmička si vyplavala finále

Žatečtí plavci bojovali uplynulý víkend v Litvínově Simonka Vavriková a Jan
o Litvínovský pohár, kde zlepšovali své osobní re- Karas na prvních závokordy a vedli si velmi dobře . Plavecká soutěž se dech zaplavali osobní
skládala ze čtyř stovek – motýl, znak, prsa, kraul, rekordy v podobě 5. mískteré byly bodově ohodnoceny. Nejlepší plavci se ta Simonky Vavrikové
pak kvalifikovali do velkého finále na 200PZ o Lit- a 6. místa Jana Karase.
vínovský pohár. Osm z žateckých plavců proplavalo Příští týden se nejlepší
až do finále!
žatečtí plavci představí
Největšího úspěchu pán Henrych, Světlanka na velkých závodech –
dosáhla mladá naděje Vavriková a Lucie Lí- Plzeňské sprinty 2014.
Lenka Bešíková, která mová. Nejmladší plavci
(jk)
ve finále po strhujícím finiši doplavala těsně druhá a od prvenství je dělila
necelá vteřina. Zazářil
také Radek Haišman,
který dokázal vybojovat
skvělé 3. místo. Pochvalu
zaslouží z dívek Ella
Pohorlijak, která sahala
po medaili, nakonec ji
těsně uplavala a skončila
čtvrtá. Finálovou účast si
také pochvalovali Tomáš
Urban, David Klán, Ště- Na snímku žatecký Tomáš Urban.

V záběru je David Nekola vpravo v utkání s Ali El
Salehem.

Nekola bojoval
o profititul v Německu

Žatecký G-Titán David Nekola, který loni vyhrál
profipás v K-1, byl díky tomu nominován na vyzývatele o profi mistra Evropy asociace WKU. Titulový
zápas byl vrcholem galavečera Majesty of Prussia,
který se konal v Berlíně.
Nekolův soupeř a ob- zvyšovat tempo a zápas
hájce titulu byl Němec otáčet ve svůj prospěch.
Ali El Saleh. Zápas byl To ale bohužel nestačilo
vypsán na 5 x 3 minuty a titul zůstal v Německu,
dle pravidel K1. Neko- i když to domácí borec
la v prvních dvou ko- neměl vůbec lehké a odlech prohrával na body, nesl si řadu šrámů. I tak
následně byl po úderu Nekola dobře reprezendo brady počítán, ale toval ČR a v neposlední
od čtvrtého a především řadě naše město Žatec.
pátého kola zápasu začal
(lb)

Na těžké kuželně
neměli hosté šanci

V pátém kole divize nastoupili žatečtí kuželkáři
na Kovostroji Děčín, kde je velice těžká a náročná
kuželna.
Hosté tahali za kratší s velkým štěstím dokázal
konec a nakonec byli vyhrát o 1. Další zápas
rádi, že vydřeli alespoň hrají Žatečtí až za 14 dní
bodík. Přitom ale ve třech 25.10. doma od 9 hodin.
duelech měli na vítězství, n Děčín - Žatec A 7:1
zradila je však v koncovce (2523:2354)
dorážka. Krásný souboj
Čaboun 419, Ptáčková
až do posledního hodu 364, Chotová 363, Ptápředváděl ve čtvrté dvo- ček 421, Uhlíková 387,
jici žatecký Ptáček, který Jarolím 400.
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grafické & produkční studio Rakovník. Tisk: AKORD Chomutov s.r.o.. Tiskovina je evidována Ministerstvem kultury ČR pod značkou MK ČR E 172 12.
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