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TSMŽ se
stará také
o koupaliště

Foto Jaroslav Kubíček

Otázka pro

V pestrém průvodu sobotního Chmelfestu byla pro diváky příjemný
oživením dámská jízda Chmelobrany.

Chmelfest přilákal i pobavil
množství návštěvníků

4

Děti
slavily Den
Země

7

Hrajeme
soutěž 10x10
o Žatci

8

Nejmasovější
akci byl běh
za řekou

Přestože nejchladnější den v posledních týdnech vyšel právě
na sobotu 3. května, přišlo slavit 15. jarní Chmelfest v Žatci
množství lidí. Pořádající Chmelobrana a Pivovar Žatec připravily pro návštěvníky nejen bohatý program, ale také nabídku 16
druhů piv, které se vyrábějí na území města.
Oslavy, letos konané navíc kočáře, následovaly krátké prov rámci výročí 1010 let od první jevy a požehnání letošní úrodě,
písemné zmínky o Žatci, zahájil sklizni a výrobě piva. Po symboChmelmarš od Chrámu chmele lickém naražení prvního Jarního
a piva až do pivovaru. Pestrý ležáku se pokračovalo na hlavní
průvod v čele s praporečníky místo konání.
Na Žižkově náměstí pak proChmelobrany a mažoretkami
následovaly vtipně vyzdobené bíhal kulturní program, jako
povozy s posádkami z města vždy humorná soutěž Memoriál
a těsného okolí, ale i ze vzdá- Lojzy Lupulína a další disciplíny
lenějších obcí, mající vztah včetně vědomostních. Nádvoří
k chmelařství a pivovarnictví. Při pivovaru hostilo zájemce o degutradiční zastávce u chmelničky staci i konzumaci bohaté nabídky
na náměstí Svobody, kam přijela výrobků nejen z pořádajícího
účastníky přivítat starostka měs- pivovaru, ale i z minivárku Výta Zdeňka Hamousová v bílém zkumného ústavu chmelařského
i minipivovaru z restaurace
U Orloje.
(jak)

Pietní akt k výročí
osvobození
Více informací
Město Žatec ve spolupráci
s Vojenskou posádkou Žatec
zvou občany na slavnostní pietní
akt, který pořádají u příležitosti
69. výročí osvobození Československa od fašismu. Uskuteční
se s položením věnců 7. května od 11 hodin u památníku
na hřbitově a od 11.30 hodin
u památníku na Kruhovém náměstí v Žatci.

Jiřího Dobruského, vedoucího Odboru
dopravy a silničního hospodářství.
Ve m ě s t ě
probíhá obnova vodorovného dopravního značení. V jakém rozsahu
a kterých dopravních značek
se týká?
n Údržba vodorovného dopravního značení ve městě
probíhá každoročně v jarních
měsících. Obnova se týká především všech přechodů pro
chodce. Ve městě je na místních
komunikacích těchto přechodů
celkem 45. Dále se obnovují
parkovací pruhy, „STOP“ čáry
v křižovatkách a řadící pruhy
křižovatek. Obnova se také
týká vodorovných dopravních
značek zákazu stání a zastavení,
tzn. žluté čáry. Během roku se
dále mimo jiné plánuje obnova
parkovacích stání ve vnitrobloku
ulic Lípová, Jabloňová, Javorová a Růžová a také změna
kolmého na šikmé stání v ulici
Vrchlického u Základní školy
Komenského alej. V rozpočtu
města je na tyto práce vyčleněna
částka 300.000,- Kč.

o významných
událostech najdete
uvnitř listu:

Soutěž mažoretek – časový pořad
strana 5, Muzejní noc – str. 6,
Začíná třetí výstava manželů
Zemanových – str. 7, Soutěž
k výročí 1010 let nazvaná „10x10
o Žatci“ – strana 7

Další novinkou pro návštěvníky
Turistického informačního centra je turistická vizitka, pro Žatec
již druhá v pořadí. Prodejní
cena 12 Kč.
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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 investic, životního prostředí, dopravy, sociální oblasti
a dalších. Případné reakce můžete směřovat na adresu redakce
zpravodaj@mesto-zatec.cz.
Technická správa města Ža- pro město Žatec.
Při údržbě zeleně zabezpečutec, s.r.o.
Technická správa města Žatec, jeme posečení cca 50 ha ploch
s.r.o.. vznikla 11.4.2012 zápisem 5 až 6 krát ročně. Pravidelnou
do obchodního rejstříku a sa- činnosti společnosti je údržba
motnou ekonomickou činnost veřejného osvětlení 2 850 svězačala vykonávat od 1.5.2012. telných bodů. Letní a zimní

Společnost je 100% vlastněna
městem Žatec.
Mezi hlavní úkoly, které Technická správa města Žatec, s.r.o.
zajišťuje, je údržba městské zeleně (včetně parků), strojní a ruční
čištění komunikací chodníků
a veřejných ploch, zimní údržba
komunikací a chodníků, odvoz
odpadkových košů, údržba hřbitova, provoz a údržba veřejného
osvětlení, oprava a instalace
dopravního značení, provoz
sportoviště u koupaliště, provoz
koupaliště a sauny. To je jenom
část úkolů, které zabezpečujeme

údržba komunikací a chodníků
zahrnuje údržbu cca 80 km
chodníků a 80 km komunikací.
Denně ve městě zabezpečujeme
vývoz 350 ks odpadkových košů.
V současné době probíhají
přípravné práce na koupališti,
abychom bylo připraveno na otevření už třetí sezony po celkové
rekonstrukci areálu koupaliště.
Přestože v loňském roce nebylo
počasí úplně ideální, protože 18
dní z hlavní sezony bylo koupaliště mimo provoz z důvodu
chladného či deštivého počasí,
podařilo se nám vytvořit pro

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ HRANIC
VOLEBNÍCH OKRSKŮ

Na základě nově vzniklé legislativy byla zavedena povinnost vést
volební okrsky v základním registru územní identifikace, adres
a nemovitostí (RÚIAN) jako účelové územní prvky.
V souvislosti s výše uvedenými změnami došlo k novému vymezení
hranic volebních okrsků, včetně jejich změn s platností od 1.1.2014.
Informace o umístění nemovitosti do příslušného volebního okrsku
dle nového zařazení podá Městský úřad Žatec, evidence obyvatel:
tel. číslo 415 736 304 – pí Hynková
tel. číslo 415 736 305 – pí Kubíková
Dále upozorňujeme voliče na změnu sídla volebního okrsku č.
10. Nové sídlo OVK je Městský úřad Žatec, Obránců Míru 295
(původní sídlo bylo Dům dětí a mládeže).

návštěvníky příjemné prostředí
k relaxaci a aktivnímu odpočinku. V roce 2012 navštívilo
koupaliště 17.151 platících osob,
v roce 2013 jsme hranici návštěvnosti posunuli těsně pod
20.000 platících osob. Věříme,
že v letošním roce hranici 20.000
překonáme a připravíme pro
návštěvníky příjemné prostředí
pro letní odpočinek.
Nedávno nám skončila sezona provozu sauny, která trvala
od října 2013 do poloviny dubna
2014 a za tuto dobu navštívilo
naše zařízení více než 4 tisíce
návštěvníků.
V průběhu měsíce května
2013 jsme začali provozovat
sportoviště u koupaliště.
Po prvotním trochu slabším
začátku, co se týče návštěvnosti, a po dovybavení
sportoviště o hrací a cvičební prvky, se návštěvnost
rapidně zvýšila, za což jsme
moc rádi. Návštěvníci se
mohou těšit na víceúčelové
kurty pro tenis či volejbal,
in line dráhu, hokejbalové
hřiště, na kterém probíhají
soutěžní utkání, a zázemí
areálu včetně šaten a sociálního zařízení. V areálu je
zabezpečeno i občerstvení.
TSMŽ s.r.o. je společnost,
která se snaží spoluvytvářet
příjemné prostředí pro obyvatele
a návštěvníky města Žatec a to
vše v souladu s našim heslem:
„Udržujeme město čisté“.
Všechny potřebné kontakty
a informace o činnosti TSMŽ
s.r.o. a provozovaných areálech
najdete na webu: www.tsmzatec.cz
Technická správa města Žatec, s.r.o

Mažoretky
uzavřou náměstí

Upozorňujeme řidiče na plánovanou uzavírku celého náměstí Svobody v Žatci dne 08. 05.
2014 (čtvrtek) v čase od 08,00
hod. do 12, hod., v souvislosti s pořádáním FESTIVALU
MAŽORETEK 2014. Objízdná
trasa uzavřené lokality bude
vedena pravým odbočením z ul.
Obránců míru u budovy obchodní banky do ul. Oblouková, dále
ul. Dlouhá a přes Hošťálkovo
náměstí v Žatci.
odbor dopravy a silničního
hospodářství

č. 9 22. 5. 2014
č.10 5. 6. 2014
č.11 19. 6. 2014
č.12 10. 7. 2014
Uzávěrky vždy týden před
uvedenými termíny.

Mimořádný úřední den

Dne 17.05.2014 proběhne
na Městském úřadu v Žatci
mimořádný úřední den – sobota.
Úřední hodiny: 08,00 – 12,00
hod.
Úřadující pracoviště:
Budova radnice, nám. Svobody 1, Žatec: podatelna, pokladna, matrika, evidence obyvatel,
úsek OP a CD.
Obránců Míru 295: pokladna,
odbor dopravy a silničního hospodářství.

Jednání
zastupitelstva města

Nejbližší zasedání se uskuteční
v zasedacím sále radnice 22.
května od 17 hodin.

Oprava
věžních hodin

Pokud se vám v průběhu května může zdát, že věžní hodiny
na radnici ukazují nesprávný
čas, patrně budete mít pravdu.
Právě v tomto měsíci totiž budou
určitý čas stát, nebo nepůjdou
správně, neboť bude probíhat
jejich oprava.

Záměr Města
Žatce pronajmout
ze svého majetku:

n garážový box v objektu e.č.
2406 ul. Příkrá v Žatci za měsíční nájemné 800,- Kč bez DPH
n parkovací stání v objektu
e.č. 2406 ul. Příkrá v Žatci
za měsíční nájemné 615,- Kč
bez DPH
n garáž v objektu e.č. 2465
ul. Písečná v Žatci za měsíční
nájemné 1.281,- Kč bez DPH
Adresa pro doručení žádosti
o pronájem: Městský úřad Žatec,
odbor rozvoje a majetku města,
nám. Svobody 1, 438 24 Žatec,
nebo elektronicky na email epodatelna@mesto-zatec.cz.
Bližší informace získáte na tel.
415736224, email: rozvoj@
mesto-zatec.cz.
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Turistům je co nabídnout

Regionální konference cestovního ruchu Dolního Poohří
s názvem Stop and Stay, se konala minulý týden v žateckém
Chrámu chmele a piva. Po předchozích pěti ročnících to bylo
poprvé na jiném místě než v Litoměřicích, sedmý ročník se pak
uskuteční v Kadani.
V dvoudenním programu lan Bočkai ze SOU a SOŠ
se stovkou účastníků zaznělo Střední odborné školy Svazu
množství zajímavých příspěvků, českomoravských spotřebních
které se snažily splnit podtitul družstev, Žatec s.r.o.
Druhý blok konference byl
konference Ohře nás spojuje.
Šlo o turistické zajímavosti jed- zaměřen na spojení Ohře s Krušnotlivých měst a obcí Dolního nohořím a Podkrušnohořím a to
Poohří. V druhém bloku svůj se zajímavostmi jako Flájský
příspěvek o infocentru na Fláj- plavební kanál, Stará solná stezské přehradě představilo Povodí ka, Montanregion Krušnohoří/
Ohře a velkou inspirací byla Erzgebirge, areál lidových staveb
prezentace společnosti Lipensko Stará Ves v Podkrušnohorském
s vizí, jak by jednou mohlo vypa- zooparku v Chomutově. Všechny
dat okolí Nechranické přehrady. prezentace jsou již připraveny
V rámci poznávacího výletu na webových stránkách www.
Atraktivity naživo se účastníci stopandstay.cz ke stažení.
„Účastníci určitě nelitovali
podívali do Vernerova mlýna
v Brlohu nebo na kouzelné přesunutí konference z Litoprostory zámku Nový Hrad měřic do Dolního Poohří,“
zhodnotila konferenci ředitelka
v Jimlíně.
Zkvalitňování služeb pomocí pořádající Destinační agentury
projektu Ministerstva pro místní Dolní Poohří Libuše Novotná
rozvoj s názvem Český systém Pokorná a ocenila podíl dalších
kvality služeb zahajoval páteční organizací – ChChP Žatec,
program, který pokračoval před- CCR Litoměřice, SOU a SOŠ,
stavením aktivit Asociace hotelů SČMSD, Žatec, Fakulta ekonoa restaurací ČR. Při předávání mická Západočeské univerzity
cen ústecké krajské sekce AHR v Plzni.
(jak)
ČR byl mezi oceněnými Ing. Mi-

Foto Tomáš Trégl

Den Země v parku pod
nemocnicí

Účastníky konference Stop and Stay přivítala v Chrámu chmele
a piva starostka města Žatce Zdeňka Hamousová.

Bezpečné chování na ulici
Dne 15. 4. a 22. 4. 2014
Městská policie Žatec ve spolupráci s Autoškolou Ing. Pešiny
uskutečnila v rámci prevence
kriminality přednášku pro učitelky MŠ na téma „Bezpečné
chování na ulici“, které bylo
zaměřeno nejen na správné

přecházení přes přechody, chůze
po chodníku, ale i jak se chovat
v silničním provozu, když není
chodník. Po dobu celé besedy
se paní učitelky velmi aktivně
zapojovaly s dotazy na Ing. Pešinu. Besedy se zúčastnilo 100
učitelek z MŠ.
(zk)

V příštím čísle vyjde

článek, o prevenci při náhodném nálezu nebezpečných
injekčních stříkaček
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Jako každoročně patří oslavy
Země spojené mnohdy s ekologicky motivovaným svátkem,
byl i letos 22. dubna žatecký
park pod nemocnicí plný dětí
z místních mateřských školek,
kterým bylo věnováno v rámci
těchto oslav hravé a částečně
i naučné dopoledne spojené
s ochranou životního prostředí.
Uspořádal ho, jako již tradičně,
Městský úřad v Žatci - stavební
a vyvlastňovací úřad, životní
prostředí ve spolupráci se spřátelenými organizacemi.
U jednotlivých stanovišť děti
mohly zjistit, jaké stromy mohou
vidět (nejen) v lese (Lesy ČR,
Lesní správa Žatec), vyzkoušet
si jízdu s popelnicí (Marius
Pedersen, a.s.), zkusit si být
hasičem (JSDH Žatec), vojákem
(AČR – VÚ 1824 Žatec) či záchranářem (Záchranáři Žatec,
kroužek první pomoci Obchodní
akademie Žatec), prozkoumat
automobil (Ing. Boris Košťák
– AQUA SERVIS), vyčmuchat
bonbón v kapse speciálně vycvičeným psem (Vězeňská služba
Nové Sedlo), postavit si panáčka
městské policie (Městská policie

Žatec), shlédnout ukázku psího
výcviku (SZBK ČR), pohladit
si či prohlédnout drobné zvířectvo (ZO ČSCHO Žatec 1).
Tento rok poprvé si děti mohly
vyzkoušet nové, ekologicky
zaměřené, výukové pomůcky,
které dle konkrétních požadavků
zaměstnanců MěÚ Žatec vyrobili
ve Věznici Nové Sedlo. Za úspěšné absolvování stanovišť dostalo
každé dítko drobnou odměnu.
Mj. každá mateřinka obdržela
k oslavám Dne Země současně
balíček s výtvarnými potřebami,
hračkami a dalšími drobnostmi
(nejen od společností EKO-KOM a Asekol).
Na závěr bychom rádi poděkovali všem zúčastněným za podporu a spolupráci, a to finanční
i technickou – Prevenci kriminality, Fotospoušť.cz, Chrámu
Chmele a Piva, Architektonickému ateliéru Huml & Vaníček,
Mgr. Voldřichové, DDM Žatec.
Bez Vás bychom dopoledne
věnované dětem nedokázali v takové míře a kvalitě zabezpečit.
Mnohokrát děkujeme a těšíme
se na další obdobné akce.
MěÚ Žatec – SÚ, ŽP

Ocenění žateckých studentů
Mimořádné úspěchy
zaznamenali žáci SOU
a SOŠ, SČMSD Žatec.
Na konferenci České
barmanské asociace
ve Frymburku 12.4.
převzali následující
ocenění:
Martin Vostřel - Juniorský mistr republiky ve flairu roku 2013
a Vítěz Red Bull poháru za rok 2013.
Marek Trubač - Juniorský 2. vicemistr
republiky ve flairu roku
2013 a 3. místo v poháru Red Bull za rok
2013

Inzerce
n Dlouhodobě pronajmu garáž v Žatci Na popelišti. 800,-Kč/měsíc, kauce 1600,-- Kč. tel.:
732 975 873
n Pronajmu dlouhodobě
řadovou garáž v lokalitě ulice
Volyňských Čechů za bývalým
OSP. Cena 1. 100,--/měsíčně.
Tel. 604 587 274.
n Prodám byt 3+1 v přízemí,
po rekonstrukci, 77 m2+sklep.
Byt je v těsné blízkosti hřiště,
v atraktivní lokalitě (sídliště
Šafaříkova). Vhodné pro rodiny
s dětmi. Tel: 603 534 667
n Prodám byt v OV 4+1,
po kompletní rekonstrukci se
zasklenou lodžií. Plocha 82 m2.
Čtvrté nadzemní podlaží-výtah. Žatec-Šafaříkova. Cena
950.000,- Kč. NE realitky!!!
Tel.: 777677461
n Pronajmu byt 2+1 v Žatci Podměstí, po rekonstrukci 7.000,- Kč vč. energií +
vratná kauce 10.000,- Kč Tel.
724257818
n JARNÍ SLEVY UHLÍ
od 1.4. - 31. 5. 2014. Ořech 1
Ledvice...295,-Kč. Ořech 2 Ledvice...260,- Kč. Složení pasem

od 40q ZDARMA. Uhelné sklady Profi montage s.r.o., Dobříčany 92, Žatec, tel.: 739010891,
6031481355
n Nabízíme k pronájmu byt
1+1 v Žatci po kompletní rekonstrukci. Nachází se v ul. Volyňských Čechů, 2. podlaží. K dispozici ihned. Tel: 739 073 517

Seznámení
n Hledám staršího pána,
který by rád trávil aktivně život
na chatě, v přírodě, i výlety jsou
možné. Mám sice svůj věk, ale
jsem stále aktivní, zdravá, extrovert, mám ráda hudbu. Květa 71
r. na tel 737 832 199

Vzpomínka
n Dne 8. 5. uplyne dlouhých
30 let od úmrtí
našeho milovaného tatínka
a dědečka pana
Aloise Martinovského. Kdo
jste ho znali,
vzpomeňte
s námi. Syn Vladimír s rodinou.

Studentky a Já, Občan

V rámci projektu „Já, Občan“ se některé studentky kvarty
žateckého gymnázia (K. Pravdová, A. Skuhrová, K. Tesařová
a A. Trefilová) zapojily do dobrovolnické služby LEVANDULE
ve zdejší nemocnici. Studentky ve svém volném čase navštěvovaly pacienty, aby je přivedly na myšlenky, které by se netýkaly jen
jejich zdravotního stavu. Dívky docházely jak na dětské oddělení, kde si hrály
s malými dětmi, tak i na jiná oddělení,
kde si povídaly převážně se staršími
pacienty, kteří byli za společnost dívek
vděční. I studentky měly dobrý pocit, že
svými návštěvami zpříjemnily pacientům
pobyt v nemocnici. Sára Doležalová

poradenství v oblasti daní, vedení úèetnictví

pøijmeme
HLAVNÍ ÚÈETNÍ

Spoleènost zabývající se vedením úèetnictví pøijme hlavní
úèetní. Náplní práce je zajištìní
vedení úèetnictví pro soukromé
firmy. Požadujeme výbornou
znalost celkového úèetnictví
vèetnì roèních závìrkových
prací, min. 5 let úèetní praxe.
Nabídky doplnìné životopisem
zašlete na níže uvedený e-mail.
Ing. Pavel Dvorský, Ph.D.
Dukelská 3189, 438 01 Žatec
email: pavel@paveldvorsky.cz
www.paveldvorsky.cz

Velikonoční jarmark přilákal na náměstí Svobody mnoho
velkých i malých návštěvníků. Pravidelné Farmářské
trhy zde pokračují každou druhou středu, to je 14. a 28.
května, 11. a 25. června.
Foto Jaroslav Kubíček

Soutěž mažoretek v Žatci

Další oblastní kolo Národního šampionátu Mažoretek se uskuteční
ve čtvrtek 8. Května v Žatci.
Již v 9 hodin projdou všechny soubory od Letního kina na nám. Svobody,
kde je přivítá starostka města Zdeňka Hamousová, a kde proběhnou pochodová defilé. V odpoledních hodinách v Letním kině dívky předvedou své
pódiové formace. V kulturním programu od 16.30 hod. vystoupí ojedinělá
hudební formace s názvem Atmo Music.
Místo: Město Žatec ( Náměstí Svobody a Letní kino)
Pořadatel: Městské divadlo Žatec a Svaz Mažoretek ČR.
Název: Oblastní kolo Národního šampionátu Mažoretek v Žatci
Program:
09:00 Průvod městem. Od Letního kina směrem na náměstí Svobody
09:30 Slavnostní zahájení starostkou města Náměstí Svobody
09:45 1.část soutěže „Pochodové defilé“ Náměstí Svobody
10:45 Prostorové a zvukové zkoušky na pódiu Letní kino
13:30 2. část soutěže „Pódiové formace“ Letní kino
16:30 Doprovodný program - ATMO MUSIC Letní kino
17:00 Vyhlášení výsledků, vystoupení vítězů v kategoriích
17:30 Slavnostní zakončení Letní kino

Rozloučení
Irena Houšková
Iosif Bohacek
Světlana Callegariová
Ladislav Semančík
Mária Husárová
Jaroslava Městecká

70 let
80 let
46 let
64 let
68 let
65 let

Marianna Karasová
Matěj Vasilčin
Ludmila Studenovská
Milada Belšánová
Rudolf Folkman

86 let
85 let
81 let
91 let
82 let

Jaká je kvalita a dostupnost
sociálních služeb v našem městě?

Sociální služby jsou nebo mohou být pro některé z nás pomocí či oporou v různých
životních situacích. Představují možnost, jak naplnit potřeby lidí, kteří si je z nějakého
důvodu nemohou či nejsou schopni zajistit sami.
Město Žatec má svůj Komunitní plán so- jsou nedostatky v poskytovaných službách,
ciálních služeb. Ten původní vznikl v roce popř. zda existují oblasti, ve kterých lidem
2008 a byl koncipován na období 2008 -2013. dosud žádná služba nepomáhá.
V průběhu měsíce května se v Žatci můžete
V roce 2012 došlo k jeho revizi, byl vytvořen Revidovaný komunitní plán sociálních setkat s vyškolenými tazateli, jenž budou
a souvisejících služeb na léta 2013 a 2014. mezi širokou veřejností výzkum provádět. PaV letošním roce by měl vzniknout plán nový, tříte-li mezi ty občany města, kterým nejsou
tentokrát na období 2015 – 2018. Měl by sociální služby a jejich fungování lhostejné
vycházet vstříc potřebám uživatelů služeb a kteří chtějí aktivně přispět k vytvoření
s ohledem na místní možnosti a podmínky. plánu a jeho realizaci, prosím, odpovězte
To, jaké jsou potřeby uživatelů, bude předmě- jim na dané otázky.
Po vyhodnocení takto získaných infortem výzkumu, jenž proběhne v Žatci v měsíci
květnu t.r. Cílem výzkumu je odhalení zda mací bude zpracována závěrečná zpráva
škála, počet a kvalita sociálních služeb je o výzkumu.
v našem městě dostačující; stanovení, kde Mgr. Kamila Sulíková, vedoucí odboru soc. věcí
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Digitální kino Žatec

Městské divadlo Žatec

Digitální kino Žatec bude v provozu do 25. května. Divadlo bude dále v provozu až do konce června 2014. Letní kino Žatec zahajuje novou sezonu již 6.5.
a připraveno je několik stavebních novinek a překvapení.

7.5. 17:30 / 13.5. 17:30 /

THE AMAZING SPIDER-MAN 2 3D

Akční / Dobrodružný / Fantasy / USA/ 2014 / CZ DABING / Přístupno
Být Spider-Manem (Andrew Garfield) je skvělé. Peter Parker nezná úžasnější pocit
než se prohánět mezi mrakodrapy, být skutečným hrdinou a trávit čas s Gwen
(Emma Stone). Vstupné: 175,-

7.5. 20:00 / 11.5. 20:00 /

DOUPĚ

Akční / Krimi / Drama /Francie / Kanada / 2014 / Cz titulky / přístupné od 12 let
Příběh vypráví o tajném agentovi, který se snaží najít zbraně hromadného ničení.
Zbraně byly ukradeny z getta Doupěte. Tajný agent se s prosbou o pomoc obrací
na Lina, jediného člověka, co zná tetno rajón a nebojí se místních gangsterů.
Hrají: Paul Walker (Rychle a zběsile), David Belle, Robert Maillet, RZA, Carlo Rota,
Bruce Ramsay. Vstupné: 110 ,-

9.5. 17:30 / 11.5. 15:00 /
MRŇOUSKOVÉ: ÚDOLÍ ZTRACENÝCH MRAVENCŮ 3D

Animovaný / Rodinný / Francie / 2013 / 80 min / PŘÍSTUPNÉ / CZ Dabing
Na malebném lesním paloučku se jednoho dne rozhoří nepřátelství mezi koloniemi
černých a červených mravenců. Příčinou sporu jsou zbytky jídla z pikniku, které
tam zanechal mladý pár. Vstupné: 110 ,-

9.5. 20:00 / 11.5. 17:30 / 18.5. 20:00

DIVERGENT

Sci-Fi / Akční / Dobrodružný / Romantický /USA/ 2014/ 139 min / přístupné
od 12 let / CZ titulky. Ve futuristickém Chicagu jsou lidé rozdělení do 5 frakcí Mírumilovnosti, Upřímnosti, Odevzdanosti, Sečtělosti a Neohroženosti. Beatrice
si stejně jako všichni 16letí musí vybrat svou frakci. Půjde pryč ze své rodné frakce
a smíří se s tím, že svou rodinu už nikdy neuvidí? A je vůbec společnost, jež se jeví
tak skvěle zařízená, tak úžasná? Hrají: Shailene Woodley, Kate Winslet, Miles Teller,
Ray Stevenson. Vstupné: 110 ,-

13.5. 20:00

PULP FICTION: HISTORKY Z PODSVĚTÍ

Krimi / Thriller / USA/ 1994/ 154 min / přístupné od 12 let / CZ titulky
Pulp Fiction je brutální, ale brilantní černá komedie, ve které se prolínají tři příběhy
ze života bezvýznamných zločinců, v podstatě tvořící jeden příběh.“ Po dvaceti
letech se film dočkal návratu na filmová plátna. Režie: Quentin Tarantino. Hrají:
John Travolta, Samuel L. Jackson, Tim Roth, Uma Thurman. Vstupné: pouze 40 ,-

10.5. sobota Gioacchino ROSSINI: LA CENERENTOLA (Popelka) 18:45

Ve slavném Popelčině příběhu vedle sebe vystoupí dva vynikající rossiniovští pěvci
- náročnou titulní roli v Met poprvé ztvární mezzosopranistka Joyce DiDonato
a jejím vyvoleným princem se stane jeden z nejlepších světových tenoristů Juan
Diego Flórez. Za dirigentský pult se postaví šéfdirigent Met Fabio Luisi.
Nastudování: italsky s českými a anglickými titulky. Předpokládaná délka: 3hod.
40min. včetně 32 min. přestávky. Předplatné skupiny O a mimo předplatné.
Opera - Satelitní přenos. Vstupné: 300,-Kč (předplatné 280,-) www.metopera.cz

14.5. středa BAJKY, ANEB O CHYTRÉ KMOTŘE LIŠCE

9:00

Divadlo VeTři představí pro naše nejmenší diváky pohádkový příběh složený ze tří
bajek, ve kterých je ústřední postavou chytrá kmotra liška, která se setkává s čápem,
pejskem a havranem. Opravdu je to jen o zvířátkách, která přebírají povětšinou záporné lidské vlastnosti ...? Mimo předplatné. Představení pro I. stupeň. Vstupné: 40,- Kč

14.5. středa FILUMENA MARTURANO

19:00

15.5. čtvrtek RADŮZA

19:00

Manželství po italsku s dojetím a komikou , to je velmi stručné vyjádření ideálně
namíchaného dění protagonistů humorně-dramatického příběhu, jejímž hlavními
hrdiny jsou mj. úspěšný obchodník, jeho dlouholetá partnerka (ne však manželka)
a „mladá holka“. Co všechno musí podstoupit prostá žena, aby dostala k oltáři
zhýralého boháče a pro své syny zabezpečila rodinu ? Vždyť děti jsou přece děti !
Účinkují: Simona STAŠOVÁ, Svatopluk SKOPAL, Čestmír GEBOUSKÝ, Jaroslava
POKORNÁ / Jaroslava OBERMAIEROVÁ / J.TVRZNÍKOVÁ; Malvína PACHLOVÁ
/ Anna FIALOVÁ; František SKOPAL, Karel HEŘMÁNEK ml. / Jan ŤOUPALÍK;
Petr SRNA / Michal ČELIŠ; Libor HRUŠKA / Zdeněk HRUŠKA.
Mimo předplatné. Činohra. Vstupné: 350,- / 330,- / 300,- Kč www.harlekyn.cz
První dáma českého písničkářství RADŮZA vydává přelomové album s názvem
GAIA. V autorských písních rozkládá svět optikou svého vidění na atomy, aby
z nich na jiném místě a v jiném čase složila nové zvuky, příběhy a obrazy. Na rozdíl
od posledního alba, které nahrávala zpěvačka živě na koncertech, se nyní opět
vrátila do studia spolu se svou doprovodnou kapelou, kterou tvoří kytarista Josef
Štěpánek, bubeník David Landštof a houslista Jan Cidlinský. Na albu se však
objevují i nečekaní hosté. Symbolické křest desky proběhne i v žateckém divadle,
kam tato diva zavítá i s doprovodnou kapelou.
Mimo předplatné. Koncert. Vstupné : 250,- Kč www.raduza.cz

www.divadlozatec.cz

16.5. 17:30 / 17.5. 15:00 / 18.5. 15:00 / 20.5. 17:30 HURÁ DO PRAVĚKU 2D

Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný / USA / Jižní Korea/ 2012 / 82
min / CZ Dabing. Příběh tří dětí, které se náhodou dostanou k zvláštnímu stroji
času tvarovanému jako vejce a v něm cestují, cestují do minulosti. Přesněji, šedesát
pět milionů let do minulosti. Vstupné: 100 ,-

16.5. 20:00 / 17.5. 17:30 / 18.5. 17:30 / 20.5. 20:00 / 21.5. 17:30

GODZILLA 3D

Akční / Dobrodružný / Thriller / Sci-Fi / USA / 2014/ 119 min / přístupné od 12
let / CZ titulky. Nejznámější impozantní monstrum na světě se ve filmu postaví
proti zlým nestvůrám ohrožujícím samou existenci lidstva, kterým vdechla život
vědecká arogance lidí. Vstupné: 140 ,-

17.5. 20:00

HANY

Drama / Komedie / Česko/ 2014. Jiří, živící se prodejem drog, slečna, jež se
nedokáže rozejít s dlouholetým partnerem, protože je prostě hodnej, básník žijící
ve své romantické iluzi, starostlivé matky a snaživí otcové. Jejich osudy se vzájemně
proplétají, ale každý si přitom uchovává svůj vlastní svět, dokud jej nenaruší násilná pouliční vzpoura. HANY drze, s nadhledem a cynickým humorem zobrazuje
společnost, které čas protéká mezi prsty. I z tohoto důvodu se tvůrci rozhodli film
odvyprávět v jednom kontinuálním záběru. Hrají: Jiří Kocman, Michal Sieczkowski,
Hana Vagnerová, Jitka Schneiderová, Pavla Tomicová, Ondřej Malý, Tereza Vítů,
Karel Zima, Róbert Nižník, Lukáš Adam, Petr Janiš, Marek Adamczyk, Ondřej
Mataj, Petr Buchta, Kateřina Pechová. Vstupné: 110 ,-

www.divadlozatec.cz

Otevřené dveře na několika místech

Muzejní noc v pátek 16. května v době od 17 do 22 hodin otevře
v Žatci návštěvníkům svoje dveře na několika místech, kde bude
bohatý kulturní program.
Jsou to Regionální muzeum ale i divadelní představení pro
– hlavní budova i Křížova vila, děti a šermířské divadlo pro
Dvůr U Svatého Jakuba,
dospělé, mnoho soutěží, her
Galerie Sladovna, Chrám
a překvapení.
chmele a piva, Městská
Koordinátorem akce
knihovna, radniční věž
je Regionální muzeum
a Základní umělecká
K. A. Polánka, na ješkola Žatci. Všichni
hož stránkách najdete
zúčastnění připravili
celý program Muzejní
programy, v nichž zájemnoci v Žatci. Podrobnější
ci mohou shlédnout nejen
informace o akcích ve spoluukázky tradičních řemesel, les- pracujících institucích hledejte
nictví a myslivosti, kynologie, na jejich webech.
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Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci
Hlavní budova – Husova ul. 678:

tel.: 608 200 697, E-mail: rmz@muzeumzatec.cz
Výstavy:
n „PAHORKATINA DŽBÁN“: 16. 5. – 27. 9. Přírodovědná výstava o myslivosti, archeologii, lidové architektuře, řemeslech, víře, literatuře a umění
v oblasti pahorkatiny Džbánu a jeho nejbližším okolí. Vernisáž proběhne v rámci
8. Muzejní noci od 18.30 v hlavní budově muzea.
Ostatní:
n „VIII. MUZEJNÍ NOC V ŽATCI“ 16. května 17.00 – 22.00 Celý program
na www.muzeumzatec.cz

Křížova vila – Zeyerova ul. 344:

tel.: 774 192 414, 415 710 389, E-mail: vilakriz@muzeumzatec.cz
Výstavy:
n „ZNIČENÉ KOSTELY SEVERNÍCH ČECH“: 22. 5. – 22. 6. Putovní
výstava, která mapuje zničené kostely v období 1945 – 1989. Vernisáž výstavy
22. května od 17 hodin.
n „SOKOLOVO 1943“: probíhá do 18. 5. Válečné téma zachycující existenci
československé jednotky na východní frontě v bitvě u ukrajinské obce Sokolovo.
Ostatní:
n 10. dubna 2014 od 17 hodin se uskuteční přednáška z cyklu Náš host
„Československé jednotky v SSSR a vojenská skupina Žatec“. Představí
se Miroslav Brož, mjr. v. v. a historik Československé obce legionářské, který
povypráví o bojové cestě čs. vojenské jednotky na území SSSR, o jejím prvním vystoupení v boji u Sokolova a jejich podílu na vojenské skupině Žatec.
Vstupné: základní 30,- Kč, snížené 20,- Kč.
n 6. května 2014 od 17.00 se uskuteční beseda o knize „Přátelství navzdory
Hitlerovi“. O osudech českých dětí, které uprchly za války do Dánska a setkaly
se po 70 letech, bude v cyklu Náš host vyprávět spisovatelka a novinářka Judita
Matyášová. Beseda bude spojená s prodejem a autogramiádou stejnojmenné
knihy. Vstupné: v předprodeji 50,- Kč, v den konání 60,- Kč.
n „VIII. MUZEJNÍ NOC“ 16. května program v Křížově vile pouze 17.00 –
19.00. Bojové ukázky Klubu vojenské historie Mitte-Střed a Vojensko historického
klubu Za rodinu o.s.

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 svátcích a 31. 12. jsou obě budovy muzea uzavřeny.

Přijďte se toulat
1010 historií města

Městská knihovna Žatec se
letos již počtvrté připojila k Festivalu muzejních nocí. V pátek
16. května proběhne od 9 do 19
hodin Den otevřených dveří
knihovny, kdy si mohou návštěvníci prohlédnout prostory
centrální knihovny (CK) a využít
veškerých poskytovaných služeb.
Nově registrovaní čtenáři získají
slevu registračního poplatku
ve výši 50%.
V oddělení pro děti CK jsou
připraveny od 17 do 19 hodin
tvůrčí dílny pro děti (i rodiče),
nejen pro registrované. Vyvrcholením bude oblíbené nocování
v knihovně, které tentokrát začíná již v 19 hodin a končí v sobotu v 11.50 hodin. Pro přihlášené
děti (registrované dětské čtenáře
ve věku 6 až 15 let) je připraveno
skutečných 1010 minut toulání
historií města, včetně další zábavy. Bližší informace získáte
na všech odděleních knihovny
nebo na tel. 415710203. (mek)

Po Havaji přicházejí
další přednášky

Návštěvníkům cestopisných
přednášek se v Městské knihovně Žatec ve středu 23. dubna
poprvé představil cestovatel,
fotograf, spisovatel a vydavatel
Petr Nazarov. Posluchačům
přiblížil několik měsíců pobytu
a toulek po šesti havajských
ostrovech.
Příště se můžete přijít seznámit s technologií výroby
firmy Penam a ochutnat jejich
celozrnné a bezlepkové výrobky
(7.5.). Pro milovníky cestování
připravujeme přednášku Omán
– země kadidla (21.5.). Poslední
přednáška před prázdninami bude věnována medicínské
houbě „nesmrtelnosti“ Reishi
(4.6.).
(mkž)

Zemanovi opět vystavují
ve Sladovně

Vrcholem letošní výstavní sezony v žatecké Galerii Sladovna bude
nepochybně v pořadí již 3. návštěva sbírky manželů Zemanových.
Tato výstava moderního umě- nám umožněno díky velkorysosti
ní, která svým významem pře- manželů Zemanových nabídnout
sahuje hranice našeho regionu návštěvníkům galerie opět výběr
a tradičně se již řadí k význam- obrazů z jejich rozsáhlé sbírky.
ným kulturním událostem na- Vystavená kolekce obrazů nabízí
šeho města, bude zahájena jedinečnou možnost seznámit se
vernisáží 14.května v 17 hodin s rozmanitou tvorbou současnéa potrvá od 15. května do 29. ho moderního umění a s jejich
září 2014.
autory, kteří dnes pronikají
První a druhá část této uni- do významných českých a svěkátní, odborníky respektované tových galerií. Tato ojedinělá
sbírky, byla již veřejnosti před- výstava si rozhodně zaslouží Vaši
stavena v minulém roce za ne- pozornost. Těšíme se s Vámi
bývalého zájmu jak laické, tak na setkání s uměním.
odborné veřejnosti.Těší nás, že je
Alexandr Gižynski, galerista

Výzva ke spolupráci:
Hledáme rodinné památky na velkou válku (1914 – 1918)
Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci se obrací na obyvatele Žatecka s prosbou. V souvislosti s připomínkou výročí
počátku I. světové války připravujeme přednášky a výstavu
o vývoji v žateckém regionu v tomto období. Rádi bychom
zařadili také vzpomínky na obyvatele Žatecka, kteří se zapojili
do bojů Velké války. Vítány jsou i památky na všední život
na Žatecku v letech 1914 – 1918. Máte doma např. staré fotografie, pohlednice či dopisnice z doby Velké války? Bojoval
váš předek na frontě? Psal si deník? Nakreslil některý ze svých
zážitků? Byli byste ochotni přinést do Muzea své rodinné poklady ukázat? Rádi bychom si je naskenovali, pořídili kopie či
fotografie. Vybrané materiály budou prezentovány na výstavě,
která se koná na podzim letošního roku. Těšíme se na Vás
v otevírací době muzea. Bližší informace na mailu: history@
muzeumzatec.cz nebo na telefonu: Krausová 606 175 473
(Po – Pá 8.00 – 14.00). Děkujeme za Vaši ochotu.
7

Hráči Slavoje smazali ztrátu

Foto Jaroslav Kubíček

Přestože fotbalisté Slavoje Žatec se potýkají s vel- vítězství posunulo Slavoj
kou marodkou (Krejčík, Vávra, Lesniak, Vlk), na 9. místo.
Branky: 38. Klinec,
v posledních 14 dnech vybojovali důležitých 6 bodů
77. Karban – 29. Franc.
do divizní tabulky.
n Aritma Praha - Žatec ce, jemuž přesně přihrál Rozhodčí T. Kyncl, Te1:3 (0:1)
Fiřt. Největší šance Sýse uber, Kapoun, ŽK 2:4,
Po d e b a k l u d o m a a Heince bravurně zlik- 120 diváků.
Slavoj A: Baštýř – Fiřt,
s Kladnem překvapil vidoval brankář hostů
Slavoj výhrou v Praze, Vacho. Po obrátce nevy- Bešík, Heinc, Paul –
byť nastoupil bez čtyř zra- užil největší šanci v 76. Karban, Klasna, Bednář
něných hráčů. Výborně Karban, ale už za mi- (80. Vlk), Sýs (88. J.
si vedli Bešík s Heincem nutu právě on rozjásal Hynek) - Klinec (74. Vl.
před spolehlivým Baš- domácí hráče i diváky Hynek), A. Hynek (90.
týřem, důvěru trenéra dorážkou po skrumáži. Hassman). Trenér Karel
nezklamali mladíci Vl. Zvýšit mohl ještě v 83. Šidlof
Žatec hraje v neděli
Hynek a J. Sýs, který Sýs po úniku, ale trefil
kromě toho ve 24. vstřelil jen tyč. V závěru nevy- v Neratovicích a doma
i vedoucí branku hostů. šla ani akce střídajícího se představí 18. květV 51. zvyšoval výborně nejmladšího z Hynků, na od 17 hodin v derby
hrající Klinec. Domá- 18letého Jana. Vydřené s Chomutovem. (jak)
cí sice snížili Pánkem,
ale výhru Slavoje pojistil Klasna v 79. po akci
Klince.
n Baník Souš - Žatec 1:0
(0:0)
V derby bylo znát, že se
oba soupeři dobře znají,
a tak si toho navzájem
moc nedovolili. O výsledku rozhodlo váhavé
vyběhnutí Baštýře v 71.,
kdy ho přeloboval Hlaváček.
n Žatec A - Brozany 2:1
(1:1)
Hosté vedení exsparťany J. Novotným a Vl. Caltou se ujali ve 29. vedení Michal Lesniak vpravo v souboji s obráncem
dorážkou France, ale Kladna je v současnosti jedním z klíčových hráčů
Slavoj stihl do přestávky Slavoje Žatec, kteří jsou zraněni. Jejich spoluhrávyrovnat zásluhou Klin- či přesto z posledních tří utkání dvakrát vyhráli.

Nohejbalisté přivítají Vsetín

Foto Jaroslav Kubíček

Teprve v 5. kole extraligy se dočkali nohejbalisté
Žatce prvních bodů, když porazili v sobotu doma
Dynamo České Budějovice 6:1. Hosté jsou tak v tabulce bez bodu poslední, Žatec s prvními dvěma
body je na předposledním 7. místě.
V úvodním letošním utkání Žatečané prohráli

V utkání extraligy podlehli nohejbalisté Žatce mistrovským Modřicím 0:6. Na snímku proti blokujícímu Pospíšilovi vpravo smečuje domácí Ondřej Vít,
jehož sleduje jeho bratr Petr.

doma s Čelákovicemi
4:6, přestože v průběhu zápasu už vedli 4:2.
V dalším utkání hráli
v Karlových Varech, kde
domácí favorit zvítězil
6:2. Třetí zápas hrál Žatec doma už bez zraněného Peciny a podlehl mistrovskému celku Modřice krutě 0:6. V dalším
zápase v Benešově vyhrál
domácí Šacung nad Žatcem 6:4. Až v dalším
kole na stadionu Mládí
se domácí příznivci dočkali prvního vítězství.
Po souboji posledních
celků se konečně Žatečtí
radovali z výhry 6:1.
Další utkání extraligy hraje Žatec doma už
ve čtvrtek 8. května od 14
hodin na Mládí, kde se
představí zatím druhý celek tabulky Vsetín. (jak)

Žatecký půlmaratón a současně běh na 10 km se konal
20. dubna se startem a cílem u lávky žateckého blízko
koupaliště. Druhý ročník přilákal 235 závodníků.
Otestovali tak část nově otevřené cyklostezky, ale jak
je patrné ze snímku, zájmu takového množství atletů
krátce po startu nemohla stačit. Foto Jaroslav Kubíček

Rezerva postoupila do čela

Okresní derby o vedení v krajské fotbalové 1.B
třídě přilákalo pěknou návštěvu.
Žatecká rezerva po- před Podbořany. Soutěž
sílená o několik hráčů pokračuje dalším kolem,
divizního áčka, dlouho v sobotu hostí Žatec B
nedokázala vyjádřit vel- v Libočanech od 13.30
kou převahu. Ve druhém tým Polerad a dopoledne
poločase Ant. Hynek na- od 10.30 se tamtéž hraje
střelil 2 x tyč, blízko k utkání Žatec C – Louny B.
brance mněl i Hassman. A n Podbořany - Žatec B
tak vedoucí branku vsítil 1:2 (0:0)
až Karban. Tatran sice
Sestava: Kalbač – Febrzy vyrovnal z penalty, doriška, A. Hynek, Vl.
ovšem v 85. skóroval opět Hynek , Sýs – Paul, J.
Vít Karban. Vítězný gól Hynek, Klasna (65. T.
posunul Slavoj Žatec B do Hynek), Vlk - Klíma (46.
čela tabulky a jediný bod Hassman), Karban.

Plavci lovili v Podolí

Plaveckého závodu v Podolí, Jarní cena Prahy
2014, se v dubnu zúčastnilo z žateckého oddílu
20 plavců, kteří získali 18 medailí - 5 zlatých, 7
stříbrných a 6 bronzových. V soutěži družstev
získali pohár za 3. místo.
V kategorii mladšího val dvě 3. místa na 100
žactva se velice daři- a 200m prsa a opět jen
lo Marušce Hnízdilové, těsně zaostal za limitem
která zvítězila na tratích do reprezentace. Tomáš
50 a 200m znak a 2. mís- Urban dominoval na znatem na 100m znak splnila kařských tratích a na 50
a 100m znak zvítězil.
limit do SCM.
V kategorii staršího Stanislav Voráč, přestožactva se na stupně vítězů že byl po nemoci, splnil
dokázali prosadit tři naši limit do SCM na 100m
plavci. Těsně za limitem znak, když obsadil 2.
do SCM skončil Filip místo. Stejného umísMach na 100m prsa, tění dosáhl i na 200m
kde obsadil 2. místo stej- trati a 3. místo přidal
ně jako na trati 200m na 50m znak. Výborně
prsa. Druhý byl i Jakub zaplaval v Praze i FiSeifert na 200m vol. zp. lip Urban, který zvítězil
a bronz přidal na 50m. zlepšeným osobním reRáchel Pabianová byla kordem 2:04.86 na 200m
volným způsobem, 2.
3. na 100m vol. zp.
Mezi dorostenci Do- místo přidal na 100m a 3.
(jk)
minik Červenka vybojo- na 50m.

Tělocvik trochu jinak
Letošní zima nepřála zimním sportům, ale
my jsme se rozhodli, že
využijeme zimní stadion
v Lounechů kde jsme byli
5x bruslit od podzimu
do jara. Spousta dětí
na bruslích stála poprvé,
překonaly strach a nau-

čily se „citronky“, střídat
pomalou a rychlou jízdu
se slalomem a hlavně
jsme si užily spoustu legrace a zábavy při hrách
na ledové ploše. Přes
drobné úrazy se budeme
těšit na další sezonu.
Žáci 4. C a 4. D ZŠ K. Alej
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