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Co město
opravuje a kam
investuje
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Foto Jaroslav Kubíček

V čísle:

Dětský maškarní karneval, který v sobotu uspořádalo v KD
Moskva občanské sdružení Učitelé pro Žatec, přilákalo množství dětí, které se skvěle bavily při tanci a kulturním programu.

Farmářské
trhy opět v Žatci
Od 19. března začínají na ná- mléčných výrobků a spoustu

městí Svobody farmářské trhy,
kde se návštěvníci mohou těšit na nákup čerstvého ovoce
a zeleniny, domácího pečiva,
uzenin, čerstvých ryb, koření,

6
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V nabídce
na jaro jsou
i off roady

Královské město Žatec, to není
jen dvacetitisícová metropole pěstování a zpracování nejlepšího chmele
na světě, kandidát na zařazení
na prestižní seznam UNESCO, ale
také významné historické město
s první písemnou zmínkou z roku
1004. Pro rok 2014 připravilo
město celou řadu atraktivních akcí
věnovaných tomuto jubileu, již
v roce 2013 proběhla grafická soutěž o logo a logotyp, další kulturní
a společenské akce uspořádá Žatec
ve spolupráci s aktivními občany
a spolky. Aktuální soupis akcí najdete průběžně na www.mesto-zatec.cz
a www.infozatec.cz.

Otázka pro

Žatečtí
studenti se
učili v Londýně

Kulturní
pozvánky
do divadla

Žatec letos slaví

dalších produktů z regionu.
Tr h y b u d o u p r o b í h a t v ž d y
ve středu, 1 x za 14 dní, od 11
do 17 hodin. Těšíme se na vaši
návštěvu!

Mírná zima pomohla velkému úklidu

Park pod žateckým pivovarem
během února nápadně ožil.
I když je to místo, kam se běžně
příliš nechodí, všimli si toho i řidiči projíždějící Kněžskou branou
do Žižkovy ulice. Přímo pod
hradbami totiž byla přistavena
vozidla na odvoz nejen křovin,
ale také různého harampádí, které vyklízeli pracovníci Technické
správy města Žatce.
„Velký úklid pod pivovarem
trval v době od 4. do 20. února,
kdy jsme odsud vyvezli tuny
odpadů,“ komentoval akci ředitel
TSMŽ Andrej Grežo. „Letošní
klimatické podmínky, kdy tam
neležel sníh, umožnily přístup
k omlazení porostů, výrazný
průřez křovin a náletových dře-

vin, zejména živých plotů.“ Při
vlastním úklidu asistovala také
městská policie, neboť použité
odhozené injekční stříkačky
svědčily o příležitostním pobytu
narkomanů.
Nyní je tu mnohem přehlednější prostor podobně jako
na dalších místech po úklidu
na hradbách nad Nákladní ulicí
i na stráni pod Střelnicí.

Ing. Petra
Vajdu,
tajemníka
Městského
úřadu...
Městský
úřad Žatec obdržel od ministra vnitra ČR ocenění za inovaci
ve veřejné správě za rok 2013.
Za co toto ocenění bylo uděleno?
n Ministr vnitra ČR na základě návrhu Odborné sekce
kvality ve veřejné správě udělil
Městskému úřadu Žatec ocenění za inovaci ve veřejné správě
za rok 2013 za řešení Vzdělávací
portál města Žatec. Hlavním cílem
tohoto projektu bylo nastavení
systému efektivnějšího vzdělávání, odborné přípravy a rozvoje
zaměstnanců na Městském úřadu
Žatec, a tím i zvýšení výkonnosti
úřadu, kvality a efektivity řízení
a poskytovaných služeb občanům
města. Tento vzdělávací portál
mohou využít i naši občané a naleznou jej na webových stránkách
města (www.mesto-zatec.cz).
Tento projekt byl spolufinancován
z prostředků ESF prostřednictvím
Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost. Ocenění
převzal tajemník úřadu ve dnech
18.2. - 19.2. 2014 v Hradci Králové.
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Ředitelka Mateřské školy Žatec,

Herny mizí z centra Žatce

Díky tomu, že zastupitelstvo Města Žatec přijalo dne 6.9.2012
vyhlášku o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných
podobných her, postupně mizí herny z centra našeho města. Dle
vyhlašuje termín a dobu pro podání žádostí
regulační vyhlášky je zakázáno povolování loterií v městské památkové rezervaci (oblast vymezená hradbami města), okolí Renesanční
o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání
sladovny (ulice Nákladní, Masarykova, obě končící ulicí Karla IV.)
od školního roku 2014/2015
a dále část ulice Svatováclavské (herna u 3. ZŠ).
Uskuteční se ve dnech
V celém tomto prostoru už se týče přístrojů povolených MF,
ÚTERÝ   8. dubna 2014 od 8,00 do 13,00 hodin
nesmí být povolen ze strany které v těchto hernách v současné
STŘEDA   9. dubna 2014 od 8,00 do 13,00 hodin
Městského úřadu v Žatci žádný době „dobíhají“, postupně jsou ze
klasický výherní hrací přístroj strany MF vydávána rozhodnutí
v budově mateřské školy U Jezu
a Město Žatec, jako účastník ka- o ukončení provozu z moci úřední.
Zápis se stanovuje v souladu s ustanovením § 34 odst. 2 zákona
ždého povolovacího řízení na Mi- Je jen otázkou času, kdy všechna
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
nisterstvu financí (dále jen MF), rozhodnutí nabydou právní moci
odborném a jiném vzdělávání. (školský zákon)
se vyjadřuje svým zamítavým (po případných odvoláních provoRodiče nebo zákonní zástupci, kteří zapisují dítě do mateřské
stanoviskem ke každému videolo- zovatelů) a kdy dojde k faktickému
školy, předloží svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte.
ternímu zařízení či jiné podobné ukončení všech přístrojů na tomto
Žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku
hře, která by měla být povolena území a konečnému zániku heren.
2014/2015 můžete najít na webových stránkách www.msujezu.cz.
MF a umístěna na území vymePostupně tedy vidíme, jak se
zeném regulační vyhláškou. Co herny v centru Žatce uzavírají
a jen dvě se stěhují dál, mimo
regulované území, do ulice TyršoMěsto Žatec, Městský úřad Žatec,
vy a do ulice Obránců míru. Ani
zastoupený tajemníkem,
v dalších oblastech Žatce nedošlo
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou:
k otevření nových heren, pouze
došlo ke znovu-obnovení jednoho
vedoucí odboru sociálních věcí
prostoru, jinak je předpoklad, že
Místo výkonu práce: Městský úřad Žatec
se počet heren bude pomalu ale
Platové zařazení (dle zákona č. 262/2006 Sb., ve znění NV č. 564/2006 Sb., v platném znění): platová třída 11
jistě snižovat. Dobrou zprávou je
i poslední informace z MF o tom,
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
že ministr financí Andrej Babiš
 státní občanství České republiky, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt na území ČR,
rozhodl o tom, že herní zařízení
 minimální věk 18 let,
bude od března letošního roku MF
 způsobilost k právním úkonům,
povolovat už jen na dobu jednoho
roku místo dosavadních tří let.
 morální a trestná bezúhonnost,
Přispěl tak městům ke snadnější
 znalost jednacího jazyka – češtiny (u cizích státních příslušníků s trvalým pobytem v ČR).
regulaci těchto zařízení.
Ostatní předpoklady:
Na druhé straně je třeba dodat,
že města po celé republice do VŠ vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu (v souladu s § 110 a 120 zákona
stávají díky loternímu průmyslu
108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění),
v současné době jednu z největších
 ovládání PC (Microsoft Word a Excel, eM Client),
finančních injekcí za poslední
 znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích; zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných
roky. Do rozpočtů měst totiž směcelků a o změně některých zákonů; zákona č. 500/2004 Sb., správní řád; zákona č. 359/1999 Sb.,
řuje přes finanční úřady významný
o sociálně právní ochraně dětí; zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách; zákona č. 109/2002 Sb.,
podíl z nově vzniklé loterní daně,
o výkonu ochranné a ústavní výchovy; zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád; zákona č. 89/2012 Sb.,
která výraznou měrou posiluje
občanský zákoník; zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění; zákona č. 250/200 Sb.,
i rozpočet Města Žatec. Příjem
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
z loterií činil v r. 2013 pro naše
 výhodou znalost procesů komunitního plánování, fungování příspěvkových organizací,
město 24 milionů korun, takže
 výhodou praxe v sociální oblasti, ve veřejné správě nebo při poskytování sociálních služeb, znalost
z této nemalé částky byla finansouvisejících zákonů,
cována většina sportovních akcí
 řidičský průkaz skupiny B,
v Žatci, dále protidrogová preven předpokládaný nástup 01.04.2014.
ce, kulturní akce v Žatci, provoz
krytého bazénu, opravy školských
Uchazeč o zařazení do výběrového řízení podá na Městský úřad Žatec písemnou přihlášku, která bude
zařízení, opravy dětských hřišť
obsahovat tyto náležitosti:
a sportovních zařízení apod.
Název pracovní pozice, jméno a příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu,
telefonické spojení, e-mailovou adresu, č. občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, číslo
Z těchto důvodů Město Žatec
řidičského průkazu, datum a podpis.
jednalo velmi uvážlivě a nepřistoupilo k plošnému zákazu proK přihlášce budou připojeny tyto doklady:
vozování loterií na území našeho
 strukturovaný životopis,
města, tak jak tomu je např.
 ověřený doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání,
v Postoloprtech či v Podbořanech.
 výpis z evidence Rejstříku trestů FO ne starší než 3 měsíce,
Dana Ryplová, finanční odbor
U Jezu 2903, okres Louny,
v dohodě s Městem Žatec



ověřené negativní osvědčení podle § 8, zákona č. 451/1991 Sb. nebo žádost o vydání tohoto osvědčení.

Písemné přihlášky včetně příloh doručí uchazeč na adresu:
Městský úřad Žatec
Odbor vnitřních věcí - k rukám personalistky
nám. Svobody 1, 438 24 Žatec
nebo osobně prostřednictvím podatelny Městského úřadu Žatec k rukám personalistky nejpozději do
14.03.2014 do 14.30 hod. Přihlášky doručené po tomto datu budou vyřazeny.
Obálku označte heslem „výběrové řízení – vedoucí odboru sociálních věcí“.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv v jeho průběhu toto výběrové řízení zrušit.
Přihláška k výběrovému řízení včetně příloh nebude 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.
V Žatci dne 26. února 2014
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Výběrové řízení na místo
pracovníka/pracovnice
podatelny MěÚ Žatec

Nejpozději do 7. března
14.30 hodin je možno podat
písemnou přihlášku k rukám
personalistky MěÚ Žatec
s potřebnými náležitostmi.
Podrobné znění jsme přinesli
v minulém čísle Žateckého
zpravodaje, dále je k dispozici
na úřední desce, případně
na www.mesto-zatec.cz

Kdy vyjde Žatecký
zpravodaj
V letošním roce bychom opět
rádi pravidelně uveřejňovali
v Žateckém zpravodaji tématické
články o tom, co významného se
v jednotlivých oblastech podařilo
úspěšně realizovat v období
2011-2013 a co se připravuje
na rok 2014. Cílem těchto článků je ukázat široké veřejnosti
v Žatci i jeho regionu, že se
společně daří vybudovat něco
pozitivního, co má navíc i oporu
v dlouhodobých vizích města.
Pro všechny tyto informace bude
spojujícím bodem motto a logo
„Žatec srdce regionu“, které je
metou našeho snažení. V dalších
číslech se můžete těšit na informace z oblasti dotací, životního
prostředí, dopravy a další. Případné reakce můžete směřovat
na adresu redakce zpravodaj@
mesto-zatec.cz.
Investice a infrastruktura
Pro veřejnost jsou investiční
akce zahrnující celkové rekonstrukce či opravy asi nejviditelnější částí rozvoje města. Je
nutné připomenout, že opakující
se žádosti občanů např. o rekonstrukce a opravy vozovek, chodníků či veřejných budov v Žatci
a jeho místních částech dosahují
v souhrnném rozpočtu řádů
stamilionů Kč, přičemž roční investiční fond města se pohybuje
v řádu několika desítek milionů
Kč. Postupný pokles příjmů
města se také promítá do výhledu snižování investičního
fondu. U již dříve plánovaných
investic, které mají projektovou
přípravu či stavební povolení se
navíc čas před realizací promítá
i do rapidního zhoršování stavu
objektů a změny cen služeb
ve stavebnictví. V posledním období se daří městu vyváženě investovat do rekonstrukcí a oprav
veřejných budov, jako jsou např.
objekty nemocnice, školy, školky, sportoviště i do komunikací
ve městě.
Pro rok 2014 schválili zastupitelé města investice do 23 akcí
v celkové odhadované hodnotě 69,5 milionů korun. Dalších
10 milionů korun je vyhrazeno
do oprav komunikací, ať už se
jedná o lokální opravy, havárie
či ucelené části ulic.
Několik akcí je zatím vedeno
tzv. „pod čarou“, neboť jejich
zahájení je závislé na dotacích,
spoluinvestorství, či návratech

peněz v případě schválení dotačních titulů.
Investovat se letos bude např.
do parkování u polikliniky
a nemocnice, vyměněna bude
část elektroinstalace v gymnáziu. Rekonstrukce se dočká
školní bazén na ZŠ Jižní, realizováno bude dosíťování III. etapy
v lokalitě Kamenný vršek, včetně
vyřešení parkování a průjezdnosti v ul. Vrchlického. Rekonstrukce vozovky a chodníků se
dočkají např. obyvatelé Dukelské
či Horovy ulice. Kompletní seznam schválených akcí je možné
naleznout na webu města www.
mesto-zatec.cz
Období 2011-2013:
Vý z n a m n ý m i i n v e s t i c e mi za více než 140 milionů Kč,
navíc podpořenými dotacemi
byly např.:
- zateplení a výměna oken polikliniky, dětského oddělení
a následné péče nemocnice
- zateplení a výměna oken MŠ
Bří Čapků, pavilonu Stříbro,
ZŠ Jižní, Domova pro seniory
na Písečné
- revitalizace víceúčelového
sportovního areálu Mládí
- výstavba Domova se zvláštním režimem
- I. etapy cyklostezky Ohře,
úsek Žatec
Ve školských zařízeních byly
kromě zateplení provedeny např.
rekonstrukce:
- nové rozvody vody a kanalizace ZŠ a MŠ Jižní za 15.5
milionů Kč
- nové rozvody vody a kanalizace MŠ Bří. Čapků za 6
milionů Kč
- dále drobné rekonstrukce
a údržby v řádu milionů Kč
Rekonstrukce a opravy komunikací či jejich částí za více než
25 milionů Kč:
- kompletní rekonstrukce inženýrský sítí a povrchů v ulici
Hájkova s vyústěním do Svatováclavské za 12 milionů Kč
- oprava povrchů na autobusovém nádraží
- oprava chodníků v okolí škol: v ulicích Studentská,
Svatopluka Čecha, Politických
vězňů, Volyňských Čechů, Svatováclavská
- oprava chodníků na sídlištích, např. v ulici Písečná
- revitalizace Husitského náměstí

- ucelenější opravy komunikací: před Gynekologicko-porodním oddělením nemocnice
Do investic řadíme také opravy
a údržbu památek, dětských
hřišť, veřejného osvětlení, vodovodů, výsadby zeleně a zpracování nových projektových
dokumentací nezbytných pro
realizaci větší investičních akcí:
- nově jsou zpracovány projektové dokumentace např.
na rekonstrukci autobusového

nádraží, depozitář v bývalých
papírnách, další etapy cyklostezky, rekonstrukci školských
a nemocničních zařízení aj.
- z obnovy kulturních památek
proběhla např: rekonstrukce
Renesanční Sladovny a Kapucínské zahrady (součást projektu
Chrám Chmele a Piva), renovace
fasády služebny Městské policie,
obnova krovu Městského divadla
v Žatci, několik etap rekonstrukce střechy na budově Kapucínského kláštera¨
- byla provedena dostavba
vodovodu v ul. Stroupečská
a Macerka
Největší realizovanou investicí v letech 2011 až 2013 byla
rekonstrukce Žateckého koupaliště za více než 150 mil. Kč
(z rozpočtu města)
Původní částka za realizaci
nového koupaliště z roku 2010
činila téměř 174 milionů Kč
a neobsahovala saunu, objekt
občerstvení, část vstupního
objektu a dále např. turnikety,
nábytek, zabezpečovací zařízení, plošinu pro handicapo-

č. 5
20. 3. 2014
č. 6
3. 4. 2014
č. 7
17. 4. 2014
č. 8
8. 5. 2014
Uzávěrky vždy týden před
uvedenými termíny.

Jednání
zastupitelstva města

Nejbližší zasedání se uskuteční
v zasedacím sále radnice 27.
března od 17 hodin.

Mimořádný úřední den

Nejbližší mimořádný úřední
den MěÚ Žatec bude v sobotu
5. dubna.

vané atd. Na základě dodatků
smlouvy se zhotovitelem stavby
se Radě města v únoru 2011 podařilo snížit tuto částku z rozpočtu města na cca 153 milionů
Kč. V rámci stavby došlo nejen
k vytvoření plaveckého a zážitkového bazénu s příslušenstvím,
technologickou částí, sociálním
zařízením, saunou, občerstvením, ale i výstavbě parkoviště
a celé komunikace Libočanské
cesty, včetně inženýrských sítí,
povrchů komunikací a opěrné
zdi. Na koupaliště přímo navazuje Areál sportoviště realizovaný
v roce 2012 za bezmála 16 milionů Kč. Ten obsahuje víceúčelová
hřiště na tenis i volejbal, in-line
dráhu, minigolf, hokejbalové
hřiště a budovu zázemí. Sportoviště doplňují provoz Vzniká
tak rozsáhlá relaxační volnočasová zóna v krásném přírodním
prostředí katastru královského
města Žatec. Z dalších investic
do sportu můžeme jmenovat
např. sanaci svahu u fotbalového
hřiště Slavoj a pravidelné investice mířící do údržby sportovních
objektů.
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Úspěchy dětí literárně
dramatického oboru

Žáci literárně dramatického oboru ZUŠ Žatec mají v letošním roce
hned tři soutěže.
Každoroční soutěž Dětská scéna Bartoš, Barbora Červeňanská,
měla své okresní kolo v Lounech, Adéla Míková, Anna Floriánová,
kterého se zúčastnilo 8 našich Eliška Floriánová, Natálie Minažáků. Do krajského kola postupují říková, Martin Mrnka, Kateřina
Josef Holštajn, Klára Styblíková Papáčková, Jakub Schmidt, Kaa Alena Trefilová. Čestné uznání mila Pravdová, Jiří Vízner, Sára
za projev získala Kamila Pravdová. Tschischková a Kamila Slámová.
Krajské kolo se uskuteční ve dnech Krajské kolo této soutěže se koná
12.-13. dubna opět v Lounech.
10. března v Litvínově.
Další soutěž základních uměKrajské kolo slovesné soutěže
leckých škol je jednou za tři roky organizuje 9.dubna ZUŠ Žatec.
jak v přednesu, tak ve slovesném V této soutěži máme celkem 21
písemném projevu vlastních tex- textů, takže všem držíme palce
tů různých žánrů. Do krajského a postupujícím gratulujeme.
kola přednesu postoupili Tobiáš
(au)

Úspěšný projekt – Improve your
future (Zlepši svou budoucnost)

Projekt mobility financovaný
z grantu Evropské unie, který
probíhá v letošním školním roce
na OA SOŠZE v Žatci, vyvrcholil
v lednu 2014 stáží 17 studentů
v Londýně. Studenti ekonomického lycea a obchodní akademie
pracovali ve firmách se zaměřením
na administrativu, informační
technologii a obchod.
Hlavním cílem projektu bylo
umožnit studentům, kteří prošli
přípravným kurzem, pracovní

zkušenost v zahraničí, naučit je
přizpůsobit se novému prostředí,
zvýšit jejich flexibilitu a pracovní
mobilitu a také zlepšit jejich komunikaci v angličtině. Díky stáži
nahlédli studenti do fungování
firem v zahraničí, seznámili se
s pracovní disciplínou zaměstnanců, s pravidly chování k nadřízenému i ke spolupracovníkům
na pracovišti a osvojili si základní
pracovní návyky.
Významným výstupem projektu
je také získání Europassu mobility
- jednotného evropského dokumentu prokazujícího pracovní
zkušenost v zahraničí od OA a SOŠZE a také certifikátu od přijímací
organizace ADC College v Londýně. Drahomíra Svobodová

První dárci krve ocenili zařízení

Po slavnostním otevření a Dnu
otevřených dveří pro veřejnost
začaly všední dny po pracovníky
nového Transfuzního odběrového
centra na žatecké poliklinice. První
desítky dárců krve zde mají od 25.
února podle vlastního vyjádření
moderní a příjemné prostředí, což

skvěle doplňuje i zkušený a milý
tým doktorů, sester i dalšího
zdravotnického personálu. Nové
centrum jistě postupně přiláká
další dárce nejen z regionu Žatecka, Podbořanska a Lounska.
Na snímku jsou František Drobný
se svou dcerou Natálii při vyplňování dotazníků a další dárci, kteří
se občerstvují po výkonu.na nově
vybudovaném pracovišti v I. patře
žatecké polikliniky.
Objednávání dárců krve na odběr: osobně v provozní době
na kartotéce, e-mailem na toc@
nemzatec.cz, telefonicky v provozní době na tel. č. 414 110 510.

Žáci ve světe techniky i sportu

Měcholupští žáci zavítali 27.
2. do jedinečného interaktivního
zábavného centra mimoškolního
vzdělávání v Čechách IQ Park
Liberec, kde prožili tři skvělé hodiny ve světě techniky, ale i sportu.
Hned u vstupu měli možnost si
vyzkoušet trenažér sjezdu na lyžích, v přízemí si zapumpovat
a roztočit vodní turbíny. V dalších
patrech našli názornou pomůcku
pro pochopení Pythagorovy věty,
spoustu exponátů od fyziky, přes
přírodovědu a zeměpis až po chemii. Vše je zpracováno zábavnou
a snadno pochopitelnou formou,
a proto si každý našel něco, co

Dětmarova kronika ve vztahu k výročí

Regionální muzeum připravilo
přednášku s profesorem Slámou
Jak došlo k významné události, že se Žatec poprvé objevil v písemných pramenech již
v roce 1004, bylo téma přednášky
v rámci cyklu Náš host, kterou
připravilo v rámci letošních oslav
města Regionální muzeum Žatec.
Dychtiví zájemci se více dozvěděli
přímo od předního českého znalce,
Prof. PhDr. Jiřího Slámy, CSc.,
který měl v Křížově vile přednášku
nazvanou Počátky Žatce v raném
středověku.
Dokumentem, uvádějícím město do středoevropských dějin, je
kronika Dětmara Merseburského
(napsaná 1012 – 1018), který
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zaznamenal události té doby. Jako
císařův důvěrník při tom těžil ze
znalostí situace přímo u císaře
Jindřicha II., jenž přispěchal
na pomoc knížeti Jaromírovi proti
polské posádce Boleslava Chrabrého, která obsadila Žatec. Další
informace o Žatecku v pozdější
Kosmově kronice podle historiků
nemají takovou věrohodnost.
„Originál Dětmarovy kroniky
byl sice zničen v únoru roku
1945 při bombardování Drážďan,
ale naštěstí se uchovala faksimile pořízená roku 1905. V roce
2008 vyšla kronika poprvé v českém překladu i u nás,“ doplnil
informace pracovník muzea Petr
Holodňák. „Profesor Sláma zasvětil celou svou odbornou kariéru
studiu dějin raného středověku
a kromě bohaté pedagogické činnosti na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy je autorem početné
řady monografií i dílčích studií
na téma počátků českého státu.“
(jak)

Úspěšná premiéra fiktivního veletrhu

Upozornění pro řidiče na dopravní omezení:

Dlouhodobá uzavírka silnice č. III/2511 u obce Nehasice, z důvodu havarijního stavu komunikace ve staničení cca 4,100 - 4,200.
Objízdná trasa pro všechna vozi- komunikace v ul. Plzeňská pod
dla je vedena obousměrně po dopro- Kauflandem ve směru k odbočvodné silnici k R7 ve směru k mi- ce na Čeradice.
moúrovňové křižovatce BitozevesObousměrný vjezd a výjezd
-zde sjezdem k obci Bitozeves, dále k STOP SHOPU po dobu stavebních
za touto obcí s odbočením vlevo přes prací na silnici I/27 bude odbočením
obec Vidovle do obce Blažim a zde z ul. Kadaňská podél Kauflandu
s odbočením vlevo směr Nehasice
na parkoviště nákupní zony.
Dočasná změna organizování doDočasné dopravní změny v propravy k obchodní zoně STOP SHOP storu okružní křižovatky ul. Plzeňská
ŽATEC po dobu nezbytně nutnou x ul. Kadaňská budou zajištěny
v termínu mezi 03. 03. 2014 - 30. osazením příslušného dopravního
04. 2014, v rámci realizace opravy značení.

se mu líbilo. Vyzkoušeli si svoji
rychlost v běhu, svoji odvahu při
prolézání trubkovou soustavou,
sílu při zvedání sebe sama na kladce, své logické myšlení při řešení
mnoha úloh, rébusů a hlavolamů,
kladkostroje, statickou elektřinu,
noční vidění, atrakce z říše lidské
anatomie, vodní hrátky, rotující
válec, jízdu na invalidním vozíku,
mnoho hlavolamů, nebo se stát
moderátory počasí. Ale všichni byli
hlavně nadšeni ze zrcadlového bludiště zakončeného obřím rotujícím
válcem s hvězdnou oblohou.
Helena Gondeková,
ZŠ Měcholupy

OA a SOŠZE Žatec pořádala
1. regionální veletrh fiktivních
firem, kterého se 12. – 13. února
zúčastnilo 20 fiktivních firem ze 7
středních škol ČR. Obchodování
fiktivních firem probíhalo v otevřeném prostoru malé tělocvičny.
Mezi nakupujícími nechyběly ani
starostka města Žatce Mgr. Zdeň-

ka Hamousová a ředitelka pořádající školy Ing. Eva Klímová, které
veletrh slavnostně zahájily.
Soutěžní porota rozhodovala
o pořadí ve třech soutěžních
kategoriích: prodejní stánek,
elektronická prezentace a katalog.
Nejlepší prodejní stánek vybírali
také studenti 4. ročníku naší školy.
Svou studentskou cenu udělili
domácím - fiktivní firmě Hop
Paradise Hotel, s. r. o. studentů
3. OA. U odborné poroty nejlepšího umístění z domácích firem
dosáhla fiktivní firma studentů 3.
OA Adopce, s. r. o., která za svou
elektronickou prezentaci obdržela
ocenění v podobě 2. místa.
Celému organizačnímu týmu
v čele s Ing. Petrem Tupým, MBA
i našim vystavujícím firmám patří
poděkování za úspěšný vstup
na mapu škol, kde se organizují
veletrhy fiktivních firem.
Petr Čejka

Inzerce

Poděkování

n Prodám byt 3+1 v zatepleném panelovém domě v podměstí, 7. patro, v osobním vlastnictví, 65 m2, sklepní kóje, lodžie,
plastová okna, zděné jádro, kuchyňská linka IKEA s vestavěnými spotřebiči. Cena: 830 000,Kč. Tel.: 602 179 015
n Prodám byt, cihlový dům,
1+4, 125 m2. Telefon 725 036 849
n Pronajmu garáž, Žatec –
jih, elektrika, alarm, kamera,
dálk. ovládání vrat. Telefon
608981219
n Pronajmu byt v podměstí
2+1, po částečné rekonstrukci,
nájemné 7000,- + vratná kauce
14000,- Tel: 724 257 818
n Pronajmu byt 3+1 v Žatci,
ne nepřizpůsobivým. U nás neplatíte skryté poplatky jako fond
oprav. 608418371
n Prodám zahrádku u koupaliště, 3 ary. Tel.: 721952879
n Prodej 2+1, 69 m2 v ul. Husova Žatec. Byt po rekonstrukci,
zasklená lodžie, 2.p. bez výtahu.
Cena 740 000.00 Kč, při rychlém
jednaní velká sleva možná. Kontakt 602 893 572
n Centrum péče o člověka
v Tyršově ul. 281 pořádá „Den
otevřených dveří“ v úterý 11.3.
v 10 – 17 hod. s měřením rizikových tuků zdarma.

n Vážený pane řediteli Josefe Kolerte,
po 24 letech
významné
a hodnotné
práce pro Domov pro seniory a Pečovatelskou službu v Žatci jste
završil svou pracovní kariéru,
neboť jste se k 1. březnu 2014
rozhodl odejít do důchodu.
Všichni si Vás nesmírně vážíme pro Vaše bohaté zkušenosti
a vřelý osobní přístup jak k zaměstnancům, tak i ke klientům,
díky kterému se těšíte nebývalé
úctě z profesionálního a lidského hlediska a díky kterému jste
v nás zanechal nesmazatelnou
stopu své osobnosti.
Tímto Vám vyjadřujeme VELKÉ poděkování za vše, co jste
pro nás a naše město udělal
a přejeme Vám v následujících
letech hodně zdraví, elánu a životní pohody.
Zaměstnanci
Domova pro seniory
a Pečovatelské služby v Žatci

n Prodej slepiček - Drůbež
Červený Hrádek, firma Dráb,
opět prodává slepičky snáškových plemen Hisex hnědý,
Tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý,
modrý a bílý. Slepičky pouze
z našeho odchovu!! Stáří slepiček: 18-19 týdnů, cena 175
Kč/ks. Prodej se uskuteční:
Žatec u západního nádraží
ve čtvrtek 13.3. v 12:00 hod
a v pondělí 24.3. v 14:30.

n Chtěla bych poděkovat kolektivu lékařů, zdravotních sester i ostatního personálu gynekologického oddělení. V žatecké
nemocnici jsem byla hospitalizována již podruhé a vždy jsem
byla velmi spokojena jak s péčí,
tak zájmem, informovaností,
ochotou a vším, co patří k hospitalizaci. Velmi spokojena jsem
byla i se stravou. Speciálně bych
chtěla poděkovat MUDr. Miroslavu Vítkovi, který mi pro
chirurgický zákrok doporučil
gynekologické oddělení žatecké
nemocnice.
Ještě jednou díky! Ivana
Noheylová, Most

Rozloučení
17.2.
18.2.
19.2.
20.2.
20.2.
21.2.

Petr Rubeš
Anatol Krčil
Vlastimil Andrt
Antonie Dubnová
Václav Fürst
Alena Solčianská

47
68
64
90
88
72

let
let
let
let
let
let

22.2.
25.2.
25.2.
26.2.
26.2.

Václav Zelenka
Anna Holopírková
Stanislav Mašek
Věra Hladová
Jan Distl

69
69
52
83
75

Nekrolog za důstojného otce
Mgr. Vladimíra Jachňuka
V uplynulých dnech jsme si
jako pravoslavní věřící a i celá
řada nevěřících se zármutkem
v srdcích připomenuli první
smutné výročí, kdy nás náhle
opustil okružní protopresbyter
a správce Pravoslavné církevní
obce v Žatci, důstojný otec
mitr. protojerej Mgr. Vladimír
JACHŇUK.

let
let
let
let
let

Otec arciděkan Vladimír působil dlouhá léta v Pravoslavné
církvi v Žatci, kterou přebíral
po svém otci – také pravoslavném duchovním. Všichni si
uvědomujeme, jakou ztrátou pro
nás je odchod tohoto vskutku
všemi milovaného a váženého
duchovního. Čest památce otce
Vladimíra Jachňuka! N. Veselá

Velký zájem o Masopustní veselí

Zcela netradiční den zažila v sobotu malá obec Skupice u Postoloprt. Občanské sdružení Stopy o.s., spol. Hydroclar s.r.o.
a ZUŠ škola Louny připravily pro celé rodiny na statku čp.4
Masopustní veselí.
Veřejnost dostala první pří- Petrem Dočkalem. Nejvíce
ležitost prohlídnout si nově účastníků na Masopustním
opravený statek s dobovými veselí bylo v dlouhém průvodu.
výstavkami. Na statek přišlo V čele kráčeli tři krásní koně
v průběhu dne na tisíc spokoje- místních chovatelů Plotěných,
ných diváků.
na kterých jeli tři sličné čertice
Komorní pěvecký sbor Iluze celé v černém. Masky i „nemasZUŠ Louny Veroniky Studené ky“ prošly obcí za doprovodu
zahájil dopolední kulturní Dechového orchestru ZUŠ
program. Veliký úspěch měli Louny pod vedením Jaromíra
šermíři ZUŠ Louny vedení Laksy.
(jr)

Hvězdná Ženitba pobaví diváky

Úspěšnou a stále velice oblíbenou komediální činohru s názvem
Ženitba uvede žatecké divadlo v pondělí 24. března.
Hru, kterou před mnoha lety ka a mnoho dalších. Diváky
napsal Vasiljevič Gogol si nastu- čekájí huronské salvy smíchu
dovali herci Divadla na Jezerce. v příběhu urputné vážnosti,
Při žatecké premiéře se postupně frašky, grotesky, satiry smutku
představí Marek Taclík, Miroslav i radosti dvojjediných bytostí.
Vladyka, Radek Holub, Bára Začátek v 19 hodin, vstupenky
Hrzánová, Miluše Šplechtová, jsou v předprodeji na pokladně
Jan Hrušinský, Zdeněk Hruš- divadla.

Novinky v knihovně na březen

Městská knihovna Žatec připravila na březen již tradiční program akcí pro širokou veřejnost pod názvem BŘEZEN MĚSÍC
ČTENÁŔŮ.
Program zahrnuje zejména na téma František Nepil či AlbaDny otevřených dveří knihov- tros, Pohádky kouzelné babičky
ny každou březnovou středu každou středu na pobočce Jih
v centrální knihovně (nám. a Knihovnické dílny každou
Svobody 52) a každý březnový sudou středu v odděleních pro
pátek na pobočce knihovny Jih děti knihovny. Pro dospělé při(bří Čapků 2779), během nichž pravujeme výstavy knih Bohumohou noví čtenáři získat mila Hrabala, knih regionálních
slevu registračního poplatku autorů a dokumentů s regionálve výši 50%. Zapomnětliví ní tematikou, dále Degustaci
čtenáři mohou během celé- čínských čajů s Ing. Zdeňkem
ho března využít amnestii Nepustilem (5.3.) a Setkání se
na čtvrté upomínky a vrátit spisovatelem historických rodlouhodobě vypůjčené knihy mánů Vlastimilem Vondruškou
bez sankčního poplatku.
(19.3.). Od 1. března jsme pro
Pro předškoláky a žáky 1. čtenáře prodloužili provozní
stupně základních škol jsme dobu knihovny i její hlavní
přichystali informační akce vě- pobočky Jih! Bližší informace
nované životu a tvorbě autorů získáte na webu knihovny, osobEduarda Petišky a Františka ně na jednotlivých odděleních
Nepila, autorské čtení a vyprá- knihovny nebo telefonicky na č.
vění spisovatelky pro děti Terezy 415 710 203 (centrální knihovMeravé Nevyplašte Hadipouše na) a 725 877 782 (pobočka
(11. – 13.3.), pro děti jsou Jih). Věříme, že si z naší široké
určené také soutěže a kvízy nabídky vyberete…
(fr)
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Digitální kino Žatec

Městské divadlo Žatec

7.3. 20:00 / 8.3. 17:30 / 9.3. 17:30 / 14.3. 20:00 /

BABOVŘESKY 2

Komedie / Česko/ 2014/ 120 min. Letní komedie Zdeňka Trošky je úsměvným
obrázkem ze života v současné vesnici, která s nadhledem a komediální nadsázkou,
tak trochu v duchu Slunce, seno, sleduje kupící se nedorozumění a souhry náhod,
které pořádně zamotají hlavu její obyvatelům.
Vstupné: 130,-

12.3. 17:30 / 23.3. 15:00 /

VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ 3D

Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný Kanada / USA/ 2014 / CZ DABING. Veverčák Surly a jeho krysí kamarád Buddy mají něco za lubem. Zima se
nezadržitelně blíží a oni přemýšlí, kde ve městě nashromáždí zásoby. Vstupné: 130,-

18.3. 17:30 /

LEGO PŘÍBĚH 3D

Animovaný / Komedie / USA / 2014 / CZ DABING / Těšte se na vtipné příběhy
všech těch postaviček, které formovaly dětství několika generací. Vstupné: 120,-

8.3. 15:00 / 9.3. 15:00 / 11.3. 17:30 / 16.3. 15:00 / 21.3. 17:30 /
Dobrodružství pana Peabodyho a Shermana 3D

Animovaný / Dobrodružný / Rodinný / Sci-Fi / USA / 2014 / CZ Dabing. Pan
Peabody je vynálezce, šikovný podnikatel, držitel Nobelovy ceny, gurmán, dvojnásobný olympijský vítěz, génius...a shodou okolností je také pes. Díky jeho vynálezu,
Časomatu, se on i jeho adoptivní syn Sherman mohou volně pohybovat v čase
a na vlastní kůži tak prožívat historické události, které měnily dějiny. Vstupné: 150,-

8.3. 20:00 / 9.3. 20:00 / 14.3. 17:30 / 19.3. 17:30 300: VZESTUP ŘÍŠE 3D

Akční / Drama / Válečný / USA / 2014 / 102 min / CZ Titulky /. Pokračování
epické ságy podle nového komiksového románu Franka Millera Xerxes, vyprávěného úchvatným vizuálním stylem úspěšné série 300, se přesouvá na nové
bojiště – na moře, kde řecký generál Themistokles, usilující o sjednocení celého
Řecka, vede bitvu, která zvrátí dosavadní vývoj války.
Vstupné: 130,-

11.3. 20:00 / 16.3. 20:00 /

FAIR PLAY

Drama / Česko / 2014 / 100 min. Osmdesátá léta v Československu. Mladičká
sprinterka Anna (Judit Bárdos) se stává členkou Střediska vrcholového sportu. Její
matka (Anna Geislerová) a trenér (Roman Luknár) doufají, že splní kvalifikační
limit a postoupí na olympijské hry. Vybočením ze světa tvrdého sportovního drilu je
pro Annu pouze milostný vztah s Tomášem (Ondřej Novák). Anně začnou být bez
jejího vědomí podávány anabolické steroidy. Její výkonnost stoupá, objevují se ale
rovněž první zdravotní problémy. Anna se o přípravcích dozvídá pravdu, a přestože
je v sázce její účast na olympiádě, hodlá dál trénovat bez nich. Vstupné: 130,-

12.3. 20:00 / 19.3. 20:00

VLK Z WALL STREET

Krimi / Drama / Životopisný / USA/ 2013/ 165 min / / CZ titulky / Přístupné od 12
let. Ve dne vydělával tisíce dolarů za minutu. Noci prožíval tak rychle a naplno,
jak jen mohl - na drogách a sexu. Fascinující životní příběh finančníka Jordana
Belforta - brilantní, zábavná autobiografie o chamtivosti, moci a výstřednostech,
které si nikdo neumí představit. Režie:Martin Scorsese. Hrají: Leonardo DiCaprio,
Matthew McConaughey, Jonah Hill, Kyle Chandler, Jean Dujardin. Vstupné:100,-

16.3. 17:30 / 21.3. 20:00 / 23.3. 17:30

NEED FOR SPEED

Akční / Krimi / Drama / USA/ 2014 / CZ titulky. Aaron Paul je pouličním jezdcem,
který provozuje autodílnu za účelem upravování drahých aut, aby v závodech svou
rychlostí předčila ostatní vozy. Vše se ale změní ve chvíli, kdy je jeho nejlepší přítel
zavražděn během automobilového závodu.
Režie:Scott Waugh. Hrají: Aaron Paul, Dominic Cooper, Imogen Poots, Michael
Keaton, Dakota Johnson
Vstupné: 110,-

18.3. 20:00 /

KOLEJE OSUDU

Drama / Životopisný / Austrálie / Velká Británie/ 2013 / 116 min. Eric Lomax
(Colin Firth) byl jedním ze stovek uvězněných vojáků, které ve válce přinutili
pracovat na stavbě thajsko-barmskej železnice. Hrají: Nicole Kidman, Colin Firth,
Stellan Skarsgård, Jeremy Irvine,
Vstupné: 110,-

www.divadlozatec.cz

Žatečtí hrdinové od Sokolova v KV

Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci ve spolupráci s Československou obcí legionářskou a příbuznými hrdinů od Sokolova
si vás dovoluje pozvat na výstavu Sokolovo 1943, která proběhne
od 13. března do 18. května 2014 v Křížově vile.
Cílem výstavy je přiblížit tostí, při které chce muzeum
formování československých připomenout památku těchto
jednotek v Sovětském sva- sokolovských hrdinů výstavou,
zu a jejich bojová nasazení do níž jsou zakomponovány
na východní frontě s důrazem i jejich životopisné medailonky
na první bojový křest českoslo- a fotografie. Vernisáž výstavy
venských vojáků v SSSR – bitvu se koná ve čtvrtek 13. března
u ukrajinské obce Sokolovo (8. 2014 od 17.00 hod v Křížově
vile v Žatci (Zeyerova 344), kde
– 13. března 1943).
Širší veřejnosti není známo, na úvod vystoupí žáci hudebního
že v této bitvě bojovalo i něko- a recitačního oboru ZUŠ Žatec.
PhDr. Jiří Matyáš
lik Žatečanů. Proto je letošní
Regionální muzeum v Žatci
výročí bitvy vhodnou příleži6

12.3. středa

O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH

10:00, 14:00

13.3. úterý

TÁTA – one man show

19:00

15.3. sobota

Jules Massenet : WERTHER

17:45

18.3. úterý

KLÁRA 3847 – PŘÍLIŠ MNOHO HVĚZD

20.3. čtvrtek

NEŘEŽ

Pohádka O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH vyšla z pera Boženy Němcové a patří k nesmrtelným dílům našich klasiků. Jednoduchý příběh, kde zlá macecha a sestra Johana
vyhání hodnou Marušku do sněhem zasypaných hor pro fialky, jahody a jablka, je
obohacený postavou chudého zvoníka Ondřeje a Jakuba, bohatého syna statkáře.
V pohádce se objeví i zvířátka (myšky, zajíček, veverka a ptáčci), která doprovází
Marušku na strastiplné cestě, končící vysoko v horách, kde se setká s dvanácti
měsíčky. Inscenace, plná písniček, kouzel, světelných a zvukových efektů určitě
okouzlí nejen malé diváky. Svým ztvárněním je určena zejména těm nejmenším.
Předplatné skupiny E,M a mimo předplatné.
Pohádka pro děti. Vstupné : 45,- Kč
Budete plakat smíchy i dojetím! Večer plný dobré nálady a humoru zaručen!!!
Celosvětová divadelní komedie aneb „humorná zpověď novopečeného otce“.
Pánové, nejste v tom sami, přijďte se podívat, jak se to dá s humorem zvládnout.
Ženy se naopak na chvíli dostanou do hlavy mužům a pochopí vše dosud nepochopené. A pokud ještě děti nemáte, a nebo vám už odrostly? Nevadí, určitě se
v mnohých situacích najdete i vy!
Kdo viděl Cavemana, nemůže si nechat ujít toto jedinečné představení ! V hlavní
a jediné roli se na vás těší herec a táta v jednom: Roman POMAJBO
Mimo předplatné. Zábava.
Vstupné : 180,- / 170,- / 160,- Kč. www.showtata.cz
Dvě z velkých hvězd operního nebe – Jonas Kaufmann a Sophie Koch – se v Met
objeví bok po boku v Massenetově povznášející adaptaci Goetheovy převratné
a tragické romance. Režie a výprava této inscenace pochází z dílny Richarda
Eyrea a Roba Howella. Taktovky se ujme nadějný mladý dirigent Alain Altinoglu.
Předpokládaná délka: 3 hod. 15min. včetně 30 min. přestávky.
Účinkují: Jonas Kaufmann (Werther), Lisette Oropesa (Sophie), Sophie Koch
(Charlotte), David Bižić (Albert), Jonathan Summers (Bailli)
Předplatné skupiny O a imo předplatné.
Opera - Satelitní přenos
Vstupné: 300,-Kč (předplatné 280,-) www.metopera.cz

9:00, 14:00

Inscenovaný dokument podle skutečných událostí z období holocaustu během 2. světové války. Příběh dívky, Kláry Brodyové, která byla v roce 1942 pro svůj
židovský původ odvezena do koncentračního tábora Osvětim a vězněna až do konce
války. Po válce se přestěhovala na sever Čech a nikdy svým blízkým o válce nevyprávěla. To, že byla vězněna v Osvětimi, připomínalo jen číslo 3847 vytetované na jejím
předloktí. Příběh, který svou věcností a strohým popisem zvěrstev páchaných
na vězních děsí a dojímá. Příběh dívky, která jako jediná z patnáctičlenné rodiny
přežila útrapy transportu, selekci, mučení i pochod smrti. Její boj o přežití, zaujal
i režiséra Stevena Spielberga, který její vyprávění natočil a použil z něho detaily
ve svém dokumentu věnovaném holocaustu i ve filmu Schindlerův seznam.
Na základě Klářina osobního vyprávění napsaly herečka a scenáristka Lenka
Lavičková a studentka katedry režie na brněnské JAMU Hana Marvanová scénář
k inscenovanému dokumentu a společně s herci Docela velkého divadla příběh
pod vedením režiséra Jurije Galina nastudovaly.
Mimo předplatné. www.docelavelkedivadlo.cz
9.00 hod.- Představení pro školy. Vstupné: 60 ,- Kč
14:00 hod. - Pro Kamarád LORM a Domov pro seniory. Vstupné : ZDARMA
www.docelavelkedivadlo.cz

19:00

Legenda českého folku kapela Neřež, či dříve Nerez, soustředěná kolem hlavních
postav Zdeňka Vřešťála a Víta Sázavského, patří k legendám folkového žánru.
Od počátku osmdesátých let bylo jméno kapely spojeno s osobností výjimečné
autorky a interpretky Zuzany Navarové, v jejímž podání si publikum zapamatovalo
nejslavnější písně skupiny. Po jejím odchodu do hudebního nebe se oba hlavní
protagonisté věnovali spolupráci s mnoha dalšími interprety a přitom vystupovali
v pokračovatelské sestavě Nerezu – Neřež. Na jejich vystoupení v Žatci, v rámci
koncertního turné po Čechách a Slovensku, kromě jiných zazní i nové písně
z připravovaného TV seriálu “ VINAŘI “.
Diváci se mohou těšit na výjimečný hudební zážitek!
Předplatné skupiny D a mimo předplatné. Koncert. Vstupné: 150 ,- Kč
www.nerez.sk/

www.divadlozatec.cz

Roman Pomajbo pobaví diváky

Městské divadlo Žatec uvede ve čtvrtek 13. března novou komedii s názvem Táta.
Čeká Vás totiž humorná zpověď táta má totiž skvělé nápady
novopečeného otce. Být tátou a tajné finty, jak prožít šťastné
je úžasné! Být dobrým tátou otcovství. V hlavní a jediné roli
si ale vyžaduje hodně odvahy, Vás dokonale pobaví Roman
odhodlání a zručnosti a také Pomajbo, kterého můžete znát
správného chlapa, který se s vámi ze slovenské Partičky nebo roli
rád podělí o vlastní zkušenosti režiséra ve filmu Kvaska. Zábava poradí nám, jak na to…. „Náš“ ný pořad začíná v 19.00 hodin.

kavárna U šnečků,
Žatec, Husova 1200

PROGRAM
AKCÍ
BŘEZEN 2014

Čtvrtek 6.3. od 17,45 hod

OCHUTNÁVKA
JAPONSKÉHO
SUSHI

Miloš Jirout
A opět ukázka výroby sushi včetně ochutnávky různých variací
rolek… REZERVACE NUTNÁ !
Vstupné: 180 Kč
Čtvrtek 20.3. od 17,30 hod

THAJSKÁ PARTY

Arporn Bohuněk Patsuwan
Menu o čtyřech chodech připravuje kuchařka z Thajska. Tentokrát zařadíme speciality, které
jste u nás ještě neochutnali.
REZERVACE NUTNÁ!
Vstupné: 250 Kč
Čtvrtek 27.3. od 17,30 hod

Překyselený
organismus co s tím?

Ing. Petra Šmeráková, výživová
poradkyně a trenérka Power Plate
Co dělat, když se necítíte dobře,
nehubnete, váš organismus je
překyselený? Konzumace kyselotvorných potravin, málo pohybu,
příliš stresu a další… To vše vytváří v našem těle nerovnováhu.
Jak si od toho pomoci? Které
potraviny, jídelníček zvolit? Přijďte si poslechnout další z bloku
přednášek o zdravém životním
stylu. Srdečné pozvání!
Vstupné: 60 Kč
Kavárna „U šnečků“ funguje
na principech sociálního podnikání. Více zde: www.ceske-socialni-podnikani.cz
Najdete nás na Facebooku:
kavárna U šnečků
Otevírací doba:
Út: 11,00 – 19,30
(farmářské menu)
St: 11,00 – 19,30 (sushi)
Čt, pá, ne: 13,30 - 19,30
Telefon pro rezervace a objednávky - farmářské menu /sushi/
jiné akce: 774 68 00 13
7

Vyhrát turnaj byla povinnost,
na Vyšehradě půjde do tuhého

Fotbalisté Slavoje Žatec ukončili zimní přípravu závěrečným utkáním na turnaj MH Cirus
v Postoloprtech, kde v sobotu v přímém souboji
dosud neporažených celků vyhráli nad Havranem
Kryry 3:0.
Favorizovaný Slavoj šel utkání, v nichž nastřílelo
do vedení ve 35. krás- 58 branek. Kromě turným gólem A. Hynka, najových zápasů vyhrálo
výsledek podtrhl dvěma i v Krupce a Litvínově,
brankami ještě do pře- navíc většina hráčů byla
na týdenním soustředění
stávky Klinec.
Sestava: Cipra (46. ve Vilémově. O první diBaštýř) - Vávra, Bešík, vizní body jara se Žatec
Vlk, Klasna – Karban, A utká už tuto neděli
Heinc, Paul Bednář – Kli- dopoledne na umělé trávě
nec, Lesniak. Hokejové Slavoje Vyšehrad, který
střídání: Hodina, Hass- na podzim vyhrál u Ohře
man, A. Hynek, Fedoriš- 6:0!
Ve druhém jarním utkáka, Klíma.
Žatec tak získal pohár ní hostí Slavoj v sobotu
bez ztráty bodu, když ješ- 15. března 14.30 h. vetě v předposledním kole doucí Louňovice, ale porozdrtil Strupčice 10:0 zor, hraje se to na umělce
(5 branek dal Lesniak). v Postoloprtech.
Kombinované mužstvo
„Během zimy doplnili
mužů během zimní pří- kádr na přestup Martin
pravy vyhrálo všechna Bednář a Jan Klasna,

kteří v Žatci hostovali
z Baníku Most, a jsou
nyní kmenovými hráči. Nováčky jsou brankář Petr Cipra z Kryr
(ukončil angažmá v Německu) a Víťa Karban.
Kádr čítá celkem 18 lidí,
a bude možné jej doplnit o vlastní odchovance, kteří mají za sebou
společnou přípravu,“
informoval sekretář Slavoje Pavel Maňák, který
je současně vedoucím
A mužstva.
Kádr Žatce pro jaro:
Cipra, Kalbač (Baštýř)
- Vávra, Vlk, Bešík, Krejčík, Fiřt, Klasna, Karban,
Heinc, Paul, Bednář, Klinec, Lesniak, A a Vl. Hynkové, Hodina, Sýs. Trenér: Karel Šidlof, asist.
Martin Oppel Martin, Vl.
Hynek (odpovědný za B
tým).
(jak)

Všude kolem sice bylo jaro, ale i přesto jeli žáci žatecké ZŠ Petra Bezruče na Šumavu, kde úspěšně proběhl
lyžařský kurz. Žáci dokonce zvládli i běžky. Na konci
pobytu na horách si změřili své síly na tradičních
lyžařských závodech.
Eva Řezníčková

Úspěšní mladí stolní tenisté

Chomutov hostil o víkendu nejlepší mladé stolní
tenisty našeho kraje. V sobotu měli bodovací turnaj
dorostenci.
Do první desítky se třetí. V neděli v kategorii
probojovali čtyři závod- mladších žáků získal dvě
níci Severu Žatec. Desátý vítězství Filip Karbula.
skončil Městka, 7. byl Bez ztráty setu vyhrál
Štěpnička, 5. Dominik dvouhru a s teplickým
Urbánek a pěkné 3. místo Machem i čtyřhru. Desáté
obsadil David Urbánek. místo vybojoval Josef SvoVe čtyrhře pár Štěpnič- boda a David Žitný byl 2.
ka – David Urbánek byl v soutěži útěchy.
(js)

Lokomotiva si podržela výbornou formu
Kuželkáři žatecké Lokomotivy hostili MUS Most B,
za který výborně hraje i bývalý Žatce Josef Drahoš.
Nakonec dokázali Žatečtí vyhrát vcelku jednoznačně. Ale na kuželky to bylo těsné a jednotlivé zápasy
vzácně vyrovnané.
Žatečtí ponechali ví- vrátil ke starým chybám
těznou sestavu. Čaboun a nakonec dovolil hostům
měl vyrovnaného soupeř snížit na 1:2 a jít do vedea o jeho výhře o 24 roz- ní na kuželky o 14.
Vedení 3 : 1 a + 15
hodlo méně újezdů. Tajbl
co nahrál v plných, ztratil na kuželky zařídil Výborně
v dorážce a zařídil drama hrající Ptáček v dorážce
do posledních hodů. Na- jasně dominoval a to měkonec Štěstěna rozhodla nilo stav na 3:1 a +15.
o těsné výhře o 3 kuželky. Proti Jarolímovi nastoupil
Goldšmíd se po polovině Drahoš, který vedl po půl-

ce o 10. Ve druhé padesátce se to otočilo. Jarolímovi
vyšla koncovka dorážky,
zápas otočil a vyhrál o 11.
Hofmann sice hůře začal,
ale zlepšenou hrou potvrdil postavení v tabulce
jednotlivců a vyhrál o 10.
Další kolo hrají Žatečtí
8.3. doma s Kadaní.
n Žatec A - Most B 7:1
(2563:2527)
Čaboun 419, Tajbl 442,
Goldšmíd 372, Ptáček
436, Jarolím 453, Hofmann 441.

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

tel.: 608 200 697, E-mail: rmz@muzeumzatec.cz
Výstavy:
n „VELIKONOČNÍ VAJÍČKO“: 27. 3. – 27. 4. 2014. Výstava kraslic ze sbírky RM Žatec
doplněná o čokoládové velikonoční figurky. Vernisáž 27. března od 17 hodin zahájí žáci
tanečního a recitačního oboru ZUŠ Žatec.
n „SLADKÝ ŽIVOT ČOKOLÁDY ANEB HOŘKOSLADKÝ PŘÍBĚH TÉTO NEŘESTI“:
probíhá do 27. 4. Výstava o čokoládě, kakau a obalech připravená ve spolupráci s Muzeem
v Bruntále a firmou Nestlé. Pro návštěvníky malý dárek ke vstupence.

Křížova vila – Zeyerova ul. 344:

tel.: 774 192 414, 415 710 389, E-mail: vilakriz@muzeumzatec.cz
Výstavy:
n „SOKOLOVO 1943“: 13. 3. – 18. 5. Válečné téma zachycující existenci československé
jednotky na východní frontě v bitvě u ukrajinské obce Sokolovo. Vernisáž výstavy 13. března
od 17 hodin.

NÁVŠTĚVNÍ DOBA MUZEA A KŘÍŽOVY VILY:

úterý – pátek: 9.00 – 17.00 hodin • sobota – neděle: 13.00 – 17.00 hodin • pondělí: zavřeno
• (polední přestávka 12.00 – 12.30 hodin) • Poslední prohlídka pro návštěvníky v 16.30. •
O státních svátcích a 31. 12. jsou obě budovy muzea uzavřeny.

Na obrázku ze závodů je Radana Halvátová.

První start žateckých
plavců v Litoměřicích

Prvními závodem žateckých plavců v nové sezóně
byl Litoměřický kalich, který se konal 8. února
v Litoměřicích. Náš oddíl tam vyslal celkem 14
plavců všech žákovských kategorií.
Nejvíce se dařilo Kris- získala Ella Pohoriljak.
tiánu Balonovi, který
Ostatní plavci (Jana
získal celkem 5 medai- Haišmanová, Slavoj Sklelí. Jednou zvítězil a 4x nička, Veronika Seiferobsadil 2.místo. Čtyři tová, Štěpán Henrych,
medaile vybojoval Jakub Radana Halvátová a LuSeifert, který k jednomu cie Límová) plavali také
vítězství přidal 3x stří- dobře a všichni se alesbro. Tři medaile vybo- poň jednou probojovali
jovali Radek Haišman do první desítky.
a Ráchel Pabianová. RaV celkovém pořadí
dek si vyplaval jedno stří- oddílů jsme v Litoměbro a 2x bronz a Ráchel řicích nakonec obsadili
3x bronz. Po dvou me- 7. místo, když naši plavci
dailích vezou domů Filip získali 20 medailí - 2
Mach a Barbora Šev- zlaté, 9 stříbrných a 9
číková a jednu medaili bronzových.
(jk)

Blokové čištění

ulic v Žatci bude probíhat od 14. března 2014.
Přesný seznam ulic s jednotlivými termíny najdete od 7. března na stránkách www.tsmzatec.cz.
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