žatecký

zpravodaj
číslo 9, 22. května 2014

dříve Žatecký týdeník
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Sladovna
zve na další
výstavy

7

Kdo
vyhrál
jízdní kolo?
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Divoké
utkání
u Ohře

Otázka pro

Muzejní noc vylákala
stovky zájemců
Festival muzejních nocí, který
se těší velkému zájmu návštěvníků v celé republice, nabídl
letos, kdy si město Žatec připomíná výročí 1010 let od prvního
uvedení v písemných pramenech, bohatý a pestrý program.
Koordinátorem Muzejní noci
2014, která proběhla v pátek
16. května, byli pracovníci Regionálního muzea K. A. Polánka
v Žatci v hlavní budově, kterou
navštívilo 257 návštěvníků,
dalších 60 zavítalo do Křížovy
vily. Hosty zlákal i Dvůr U Svatého Jakuba, Galerie Sladovna,
Chrám chmele a piva s výstupem
na Chmelový maják, Městská
knihovna a Základní umělecká
škola Žatci. Třeba na radniční
věž si večer vyšláplo celkem 99
zájemců o nevšední výhled, který
jim nakonec trochu kazil déšť.
Ve všech místech měli pořadatelé připravené bohaté a pestré
programy, poskytující zájemcům
například ukázky tradičních
řemesel, lesnictví a myslivosti,
kynologie, ale i divadelní představení pro děti a šermířské
divadlo pro dospělé. Že dětem
soutěže přinesly poznání, zábavu a inspiraci, potvrdil jejich
zájem u mnoha akcí. Například
v zahradě muzea se seznámily
s lesní zvěří, mohly si pohladit
cvičené lovecké psy a dokázaly
ztichnout při fanfárách Křivoklátských trubačů.
Neobvyklou vernisáž díky
návštěvě při Muzejní noci za-

žila právě otevíraná výstava
Pahorkatina Džbán, kterou
zahájil v muzeu její autor Miroslav Černý s ředitelkou muzea
Radmilou Holodňákovou. Určitě
byla zážitkem a inspirací pro
mnohé návštěvníky, kteří si tak
z páteční akce určitě odnesli víc,
než jen mokré límce.
(jak)

Foto Jaroslav Kubíček
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Teplárna
se stále
modernizuje

Foto Tomáš Trégl

V čísle:

Pietním aktem u Památníku
na hřbitově a Kruhovém
nám. jsme si v Žatci připomněli 69. výročí konce II.
světové války. Čs. obec legionářská při této příležitosti
předala poděkování za podporu od města Žatce starostce Mgr. Zdeňce Hamousové,
místostarostovi Ing. Janu
Novotnému a tajemníkovi
MěÚ Ing. Petru Vajdovi.

V zahradě Regionálního muzea, kam zavítalo na Muzejní
noc 257 návštěvníků, zaujala
děti soutěž, v níž prokazovaly
také znalosti z myslivosti a života v lese.

Pro milovníky golfu jsou na Turistickém informačním centru
k dispozici míčky s logem k výročí 1010 let od první písemné
zmínky. Cena 30 Kč.

Mgr. Martina
Veselého, ředitele Městského
divadla Žatec:
Jaký program
a jaké změny
jsou připraveny
pro letošní Dočesnou (5. - 6.
9.)?
n Z důvodu plánované rekonstrukce a rozrůstajících stromů
na autobusovém nádraží, jsme
nuceni z kapacitních, bezpečnostních a především požárních rizik
přemístit tuto scénu do jiného
vhodného místa.
Proto dojde letos pravděpodobně
k přemístění scény do areálu letního
kina a ulice Vrchlického, ve které by
byly umístěny párty stany pivovarů
a stánky s občerstvením. Plánuje
i scéna na nám. Prokopa Velikého,
tím se vytvoří pro návštěvníky
souvislá „osa“ slavností - Hošťálkovo nám., nám. Svobody, Obránců
míru, Kruhové nám., nám. Prokopa
Velkého, Vrchlického ulice, areál
letního kina. Plocha náměstí Prokopa Velkého se využije k umístění
další samostatné scény, především
pro program multižánrový - country, folk, blues, jazz, funky, soul,
v sobotu dopoledne by zde probíhal
program pro nejmenší návštěvníky.
Jelikož se jedná o nový subjekt,
je nutné zvolit kvalitní a atraktivní
program, který vyžaduje nemalé
finanční zajištění. Pro návštěvníky
zde bude také připravena zóna
především malých rodinných pivovarů. Vzhledem k blízkosti Chrámu
chmele a piva se pro návštěvníky
vytvoří kvalitní zázemí a servis,
jistě to přispěje ke zviditelnění této
turistické atrakce města.
Vzhledem k těmto plánovaným
organizačním změnám je ještě brzo
zveřejňovat jména účinkujících,
v současné době probíhá podepisování smluv a upřesnění časů
vystoupení a umístění na jednotlivé
scény. Návštěvníci se mohou těšit
na skupiny, Žlutý pes, Chinaski,
Tata Boys, The Tap Tap, Wohnout,
Garáž a další.
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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
a další. Případné reakce můžete směřovat na adresu redakce
zpravodaj@mesto-zatec.cz.
n Žatecká teplárenská a.s.
Ve snaze udržet ceny tepla
na co nejnižší úrovni, vyžívá Žatecká teplárenská a.s.
od července 2010 možnosti
dotovat teplo z areálu výtopny
Perč ze své nové biomasové
kotelny s technologií ORC pro
kombinovanou výrobu elektřiny
a tepla. Realizace projektu „Rekonstrukce systému centrálního
zásobování teplem ve městě
Žatci“ umožnila v roce 2009 2010 od Teplárenského sdružení
zrušit nevzhledný a hlavně dožitý ČR a získala Cenu Českého
nadzemní horkovod podél silnice energetického a ekologického
na Holedeč a teplo do města projektu Ministerstva průmyslu
z teplárny Perč proudí novým a obchodu ČR. Svými výsledky
podzemním horkovodem.
se Žatecká teplárenská dostala
Díky tomuto provozu zásobuje až do finále mezi 10 nejlepších
Žatecká teplárenská a.s. město firem v anketě Vodafon „Firma
Žatec z více než 60 % z ekolo- roku Ústeckého kraje 2013“
gického obnovitelného zdroje a za ekologický přínos získala
a zbytek je pak dodáván z pů- Žatecká teplárenská 1. místo
vodních uhelných kotlů. Za tento v soutěži „Patron roku 2012“ poprojekt obdržela Žatecká teplá- řádané Hospodářskou komorou
renská mj. ocenění Projekt roku ČR. Žatecká teplárenská, a.s.

tak překročila svým významem
hranice města a stala se v české
energetice významnou a známou
společností.
V současné době pracuje vedení Žatecké teplárenské na dalším
významném a předělovém projektu. Vzhledem ke stavu a stáří
uhelných kotlů a novým požadavkům ekologické legislativy
je nutná rekonstrukce uhelných
kotlů a jejich další ekologizace vč. jejich
odsíření. Již
v roce 2012
byla ukončena generální
oprava kotle
K3 spočívající
v kompletní
výměně tlakového celku,
včetně zadních
tahů. V takovém rozsahu
se ještě žádná oprava ve výtopně
Perč nekonala.
Součástí projektu je také zahájení rekonstrukce resp. rušení některých čtyřtrubkových
rozvodů. První byla zrušena
v loňském roce výměníková stanice v ulici Hájkova vč. příslušných čtyřtrubkových rozvodů
a v roce 2015 by měla následovat
VS4 v oblasti ulic Bří Čapků,
Družstevní, Pekárenská. Tímto
se jednak sníží ztráty v rozvodech tepla a jednak odběratelé
v těchto lokalitách budou platit
podstatně nižší cenu za odebrané teplo.

č.10 5. 6. 2014
č.11 19. 6. 2014
č.12 10. 7. 2014
č.13 24.7. 2014
Uzávěrky vždy týden před
uvedenými termíny.

Jednání
zastupitelstva města

Třetí letošní jednání Zastupitelstva města Žatce se uskuteční
v zasedacím sále radnice 22.
května od 17 hodin. Další zasedání je plánováno na 26. června.
Nejbližší mimořádný úřední
den je plánován na sobotu 7.
června

Opravy nejen
chodníků pokračují

Před dokončením je oprava
chodníků v ulici Bří Čapků
a parkoviště v ulici Černobýla,
kterou zajišťuje firma KAMO
Komunikace. Do depozitivu bylo
odsud odvezeno 286 m2 dlažby.
Vítězem výběrového řízení
na zhotovitele stavby Parkoviště
u polikliniky, nemocnice a vjezdu do areálu se stala firma Erka
Žatec s.r.o. Původně plánovaná
částka z rozpočtu města, 3,5
milionu korun, by tak měla
být o statisíce nižší. Realizace
díla má proběhnout do 90 dní
od převzetí stavby.
Oprava střešní části Kapucínského kláštera byla svěřena
firmě Klemo s.r.o., který vyhrála
výběrové řízení ze tří uchazečů.
Práce zahrnují především výměnu krovů a střechy ve východní
části a části přiléhající ke středu
kláštera.

Pozor na omezení dopravy

Vzpomínkový akt k 130. výročí narození
prezidenta Dr. Edvarda Beneše

Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, region Žatec pod záštitou
hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka, CV SČVP Praha,
KVV Ústí nad Labem, Vojenská posádka Žatec, MěÚ Žatec,
ČSBS OV Žatec, ČsOL Žatec, Konfederace politických vězňů
Program:
Vás zve na vzpomínkový akt
11:30 Vzpomínkový akt
při příležitosti 130. výročí naro12:15 Přesun do kulturního
zení prezidenta Edvarda Beneše
dne 31. května 2014 k pomníku domu Moskva
13:00 – 17:00 Celostátní seEdvarda Beneše na Kruhovém
tkání
náměstí v Žatci.
Účastníci setkání na Moskvě
Současně proběhne celostátní
setkání Čechů z Volyně, jejich uhradí příspěvek na pohoštění
rodinných příslušníků a přátel. ve výši 150 Kč při prezentaci.

Upozorňujeme občany, že v termínu od 19. 05. do 26. 08. 2014
bude probíhat výměna ntl. plynovodu a jeho přípojek v ulicích
Příkrá, Čelakovského, J. Mánesa a Třebízského, která si vyžádá přechodné dopravní omezení na dotčených komunikacích.
ETAPA č. V (ul. Třebízského
Stavební práce budou realizovány v následujících etapách, od křiž. s ul. Příkrá po křiž. s ul.
Boženy Němcové) od 28. 07.
úsecích a termínech:
ETAPA č. I (ul. Čelakovského- 2014 do 01. 08. 2014
ETAPA VI. (ul. Třebízského
-ul. Mánesova) od 19.05.2014
od křiž. s ul. Boženy Němcové
do 04.07.2014
ETAPA č. II (ul. Příkrá od ul. po křiž. s ul. Hájkova) od 18.
Svatováclavská po křiž. s ul. 08. 2014 do 22. 08. 2014
ETAPA VII. (provedení proJosefa Mánesa) od 07. 07. 2014
poje v ul. Třebízského s ul.
do 18. 07. 2014
ETAPA č. III (ul. Příkrá od ul. Boženy Němcové) od 25. 08.
Mánesova po křiž. s ul. Třebíz- 2014 do 26. 08. 2014
Etapy č. I., IV., a V. budou
ského) od 21. 07. 2014 do 15.
realizovány za úplné uzavírky
08. 2014
ETAPA č. IV (ul. Příkrá dotčené části komunikace.
Jitka Stříbrná, Odbor
od křiž. s ul. Třebízského po křiž.
dopravy a silničního
s ul. Nákladní) od 21. 07. 2014
hospodářství
do 25. 07. 2014
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Turistická sezona 2014

kování průvodcovských služeb,
přehled ubytování, stravování,
volnočasových aktivit a akcí,
informace o dopravním spojení
a jiné. Dále je možno zakoupit
suvenýry, které jsou zaměřené
výročí 1010 let od první písemné zmínky o Žatci, a to výroční
turistické známky, turistické
vizitky, odznaky, pamětní mince
aj. Těšíme se na Vaši návštěvu!
www.infozatec.cz

Od 2. června 2014 bude mít
Turistické informační centrum
prodlouženou otevírací dobu,
pondělí - pátek od 8 do 17 hodin,
sobota od 9 do 13 hodin. Turistické infocentrum nabízí brožury, letáky, knihy, mapy, suvenýry
včetně turistických známek,
pohlednic, turistické informace
nejen o Žatci a okolí, výstup
na radniční věž, sestavení programu pro skupiny, zprostřed-

Sladovna uvítá výstavu Slovanů

Představují se zde velikáni a jejich díla, kteří žili slovanskou
vzájemností,“ informuje krajský
předseda Petr Synek ze Žatce.
„Pořadatelé očekávají nevšední
návštěvnost. Zdarma si můžete
výstavu prohlédnout až do 31.
července 2014.“
(jak)

Slavnostní zahájení 3. návštěvy sbírky manželů Zemanových
s podtitulem „Současné umění
a dialog s minulostí“ proběhlo
v Galerii Sladovna ve středu 14.
května. Tato výstava moderního
umění svým významem přesahuje hranice našeho regionu a tradičně se již řadí k významným
kulturním událostem našeho
města. Potrvá až do 29. září
2014.
První a druhá část této unikátní, odborníky respektované
sbírky, byla již veřejnosti představena v minulém roce za nebývalého zájmu laické i odborné
veřejnosti.Těší nás,že je nám
umožněno díky velkorysosti

manželů Zemanových nabídnout
návštěvníkům galerie opět výběr
obrazů z jejich rozsáhlé sbírky.
Vystavená kolekce obrazů nabízí
jedinečnou možnost seznámit se
s rozmanitou tvorbou současného moderního umění a s jejich
autory, kteří dnes pronikají
do významných českých a světových galerií. Rozhodně si
zaslouží Vaši pozornost. (ag)

Foto z vernisáže: Tomáš Trégl

V rámci oslav Dne přátelství
a jednoty Slovanů, vyhlášeného
25. června 1941 na protiválečném Slovanském kongresu
v Pitsburgu (USA), letos pořádá
Českomoravský slovanský svaz
IV. Mezinárodní písničkářský
festival na hradě Střekov v Ústí
n. L., kam se sjede 250 slovanských písničkářů z celé Evropy
a III. Západoslovanský folklorní
festival ve Slaném (3.7. od 11
hodin)..
Kromě toho svaz pořádá v Žatci výstavu dokumentů „Slované
u nás a ve světě“ a v Praze
besedu „Svatí sedmipočetníci“ –
o životě a díle učedníků sv.Cyrila
a Metoděje.
Výstava „Z historie Slovanů
– osobnosti“ je instalována v Renesanční Sladovně v Žatci. Expozici připravil Českomoravský
slovanský svaz, který naplánoval
vernisáž na 21. května s účastí
jejího autora JUDr. Zdeňka
Opatřila, předsedy Českomoravského slovanského svazu, který
se zde představí také v průběhu
ještě s jednou přednáškou.
„Autor na deseti panelech
výstižně popisuje práci a život
významných slovanských buditelů a osobností z historie.

Zemanovi potřetí
vystavují ve Sladovně

Odhozené injekční stříkačky představují skryté velké nebezpečí
Strážníci Městské policie Žatec se v rámci své běžné hlídkové
činnosti zaměřují i na sběr a likvidaci použitých injekčních stříkaček a jehel, nacházejících se na veřejně přístupných místech
(parky, dětská hříště, ulice, opuštěná místa apod.).
Od začátku roku 2014 stráž- a skladovací kontejnery. Každá
níci Městské policie Žatec již odhozená stříkačka vytváří určiposbírali celkem 40 ks použitých té riziko přenosu infekčních choinjekčních stříkaček, které jsou rob i pro nedrogovou populaci.
V současné době jsou nálezy
ze zdravotního hlediska považotohoto materiálu bohužel evivány za infekční materiál.
Vzhledem ke skutečnosti, že dovány po celém území města
se zároveň jedná o nebezpeč- Žatce.
Pokud v blízkosti Vašeho bydný odpad, byli k této činnosti
strážníci odborně proškoleni liště naleznete odhozené použité
a vybaveni ochrannými pracov- injekční stříkačky či jehly zavolejte na služebnu Městské policie
ními pomůckami.
Ke sběru strážníci používa- Žatec (156), která zabezpečí
jí gumové rukavice, speciál- jejich sběr a následnou odborní kleště na sběr materiálu, nou likvidaci. V této oblasti se
umělohmotné malé kontejnery velmi pozitivně osvědčila spo4

lupráce Městské policie Žatec
s občanským sdružením „Most
k naději“.
Pokud však z jakéhokoliv
důvodu budete muset sběr injekční stříkačky či jehly provést
osobně, je vhodné dodržovat následující základní bezpečnostní
a hygienická pravidla:
1) Nedotýkejte se přímo injekční stříkačky, zavolejte dospělou osobu, která provede sběr.
Pro sběr využijte jako ochranu
ruky alespoň např. papírový
kapesník, spadlý list apod.
2) Při sběru se nedotýkejte
jehly, natož pak jejího hrotu,
pozor na případné ostré hrany zlomené stříkačky, nejlépe
uchopte stříkačku za střed plas-

tového pístu.
3) Pokud možno vložte stříkačku do plastové lahve či
do nápojové plechovky (vždy
hrotem dolů), dávejte pozor, aby
jehla nebyla vzpříčená. Následně
vhoďte do popelnice se směsným odpadem. Po manipulaci
s injekční stříkačkou, si pečlivě
umyjte ruce.
4) Vždy raději volte možnost
zavolat odborníky, jsou vybaveni
přenosnými kontejnery na infekční odpad, hygienickými rukavicemi a dezinfekční přípravky, navíc naplněné kontejnery
odvážejí do spalovny pro jejich
bezpečnou likvidaci.
Zdenka Kobelčuková,
MP Žatec

Dopravní soutěž mladých cyklistů

Na dopravním hřišti u Autoškoly Janouš v Žatci proběhlo 7. května oblastní kolo celostátně vyhlášené dopravní soutěže BESIP
mladých cyklistů. Soutěž uspořádalo Město Žatec ve spolupráci
s Autoškolou Janouš, Městskou policií Žatec, BESIPem, Policií
ČR a dalšími.
Soutěž se vyhlašuje každoročVe II. kategorii zvítězilo družně, je určena žákům 5. – 8. roč- stvo ZŠ Petra Bezruče, Žatec
níků základních škol a soutěží se (Kateřina Mizeráková, Světlana
ve dvou kategoriích.
Kupčíková, Oliver Holý, Jaroslav
V I. kategorii zvítězilo druž- Nekolný), 2. místo obsadila ZŠ
stvo ZŠ nám. 28. října Louny nám. 28. října Louny a 3. místo
(Veronika Bláhová, Natálie ZŠ Komenského, Žatec.
Vítězná družstva v obou kategoBuchcarová, Matěj Vaněk, Jiří
Lanc), na 2. místě skončila ZŠ riích budou reprezentovat region
Petra Bezruče, Žatec a na 3. Žatecka a Lounska v Krajském
finále soutěže v Ústí nad Labem.
místě ZŠ Jižní, Žatec.
Prezident Koito Czech s.r.o. Kazuo Ueki přivítal ve v žatecké
pobočce koncernu vedení města.

Návštěva v Koito Czech

Hlavní cenu, jízdního kolo věnované Městem Žatec, přebírá vítězná Kateřina Mizeráková ze ZŠ Petra Bezruče, Žatec.

Inzerce
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 Pronajmu byt 2+1 v Žatci Podměstí, po rekonstrukci 7.000,- Kč vč. energií +
vratná kauce 10.000,- Kč Tel.
724257818
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
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 Prodám garáž na Popelišti – proti Kauflandu. Kontakt:
737 250 628
n Pronajmu pěkný byt
1+1 na Jihu v Žatci, v Lipo-

vé ulici. Kauce nutná. Volejte
774 240 723.
n Pronajmu byt 1KK a 3+1
v Žatci. NE nepřizpůsobivým!
U nás fond oprav neplatíte.
Tel:739887705
n Pronajmeme nebytové prostory pro využití na kancelář,
obchod, služby. Jedná se o dvě
místnosti o celkové ploše 33 m2,
vstup z ulice (výklad), v přízemí
domu Chmelařské náměstí 348,
Žatec (vedle hasičů). Sociální
zařízení, samostatné topení, el.
energie, teplá a studená voda.
Volné od 1. 5. 2014. Levně. Kontakt telefon 604587274.
n Prodej slepiček. Drůbež
Červený Hrádek, firma Dráb,
opět prodává slepičky snáškových plemen. Hisex hnědý, Tetra
hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý, bílý.
Slepičky pouze z našeho odchovu!! Stáří slepiček 22 týdnů cena
180Kč/ks. Prodeje se uskuteční
v Žatci u Západního nádraží
ve středu 28. 5. v 17:30 hod.

V měsíci dubnu přijalo vedení města oficiální pozvání prezidenta
společnosti Koito Czech s.r.o., pana Kazuo Ueki, k návštěvě
výrobního závodu v Žatci.
Návštěva se uskutečnila za zákazníkům patří například
přítomnosti vrcholového ma- Toyota, Nissan, Renault, Suzuki
nagementu společnosti. Cílem nebo Daimler, menší série jsou
bylo především ukázat prostředí vyráběny pro vozy Audi, Porjednoho z největších zaměstna- sche, Land Rover, Volvo nebo
vatelů regionu a ujistit ho, že Bentley.
společnost stojí na pevných záPrezident společnosti Koito
kladech, prosperuje, roste, a že Czech s.r.o. ujistil vedení Žatce
i v příštích letech pomůže zajistit rovněž o tom, že chce přispět
více než 800 pracovních pozic městu nejen zajištěním stabilpro obyvatele Žatce a okolí.
ního perspektivního zaměstnání,
Společnost Koito Czech s.r.o., co se týče především technicve vlastnictví japonské společ- kých profesí, ale že se chce
ností Koito Manufacturing Ltd., podílet také na pomoci místním
působí v Žatci od roku 2001, neziskovým organizacím.
výroba předních světlometů pro
Stejně jako vedení města,
automobily světových značek i ostatní občané budou mít
byla zahájena na podzim roku možnost prohlédnout si výrobní
2002. Ze žateckého závodu jsou závod, který vychází ze zásad
světlomety expedovány na mon- japonského výrobního systému,
tážní linky automobilek západní při plánovaném „Dni otevřených
a střední Evropy. K největším dveří“ v září letošního roku.

Rozloučení
Ivana Knotková
Johan Both
František Findeis
Karel Šindar
Irena Morávková

48 let 24.4.
64 let 26.4.
28 let 26.4.
65 let 4.5.
78 let 6.5.

Zdeněk Gruntorád
Marie Kleinová
Stanislav Tichý
MarieTippnerová
Pavel Jamnický

71 let 8.5.
97 let 9.5.
75 let 11.5.
90 let 12.5.
65 let 12.5.
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Digitální kino Žatec
23.5. 17:30 / 24.5. 15:00 / 25.5. 15:00

Městské divadlo Žatec
KHUMBA 3D

Animovaný / Dobrodružný / Rodinný /Jižní Afrika/ 2013 / 85 min / CZ Dabing
Zebra Khumba byl už od narození terčem posměchů svého stáda, protože se narodil
napůl pruhovaný a napůl bílý. Navíc když začalo období sucha, příbuzní Khumbu
obvinili, že je prokletý a že je příčinou všech nepříjemností. Stádo v čele s jeho
otcem ho tedy vyhnalo. Odvážná, polopruhovaná zebra se vydává do nebezpečného
ale zároveň zábavného dobrodružství, aby našel chybějící proužky a získal zpět
respekt své rodiny… Režie: Anthony Silverston. Hrají: Liam Neeson, AnnaSophia
Robb, Dee Bradley Baker. Vstupné: 130 ,-

23.5. 20:00 / 24.5. 17:30 / 25.5. 17:30 X-MEN: BUDOUCÍ MINULOST 3D

Akční / Fantasy / Sci-Fi / Dobrodružný / USA/ 2014 / CZ DABING
Ve filmu X-Men: Budoucí minulost bojuje kompletní sestava X-Men ve válce
o přežití svého druhu. Nelítostný boj zuří ve dvou různých časových rovinách,
a proto v něm můžou spojit síly hrdinové původní trilogie X-Men a jejich mladší
Já z filmu X-Men: První třída. Ti všichni musí za každou cenu změnit minulost,
aby zachránili naši budoucnost.
Režie: Bryan Singer. Hrají: Hugh Jackman, Michael Fassbender, James McAvoy,
Jason Flemyng. Vstupné: 150 ,-

24.5. 20:00 / 25.5. 20:00

BONY A KLID 2

Drama / Česko /2014 / přístupné od 12 let. Pokračování úspěšného a dnes již
kultovního filmu. Režie: Vít Olmer. Hrají: Jan Potměšil, Veronika Jeníková, Roman
Skamene, Jakub Prachař, František Švihlík, Josef Nedorost, Miloslav Kopečný,
Gabriela Kratochvílová, Eva Zubíčková. Vstupné: 110 ,-

www.divadlozatec.cz

Letní promítání v Žatci začíná

Letní kino v Žatci zahájí letošní provoz 6. června. „Návštěvníci
se mohou opět těšit na mnoho zajímavých filmových zážitků,
které budou uvedeny ve vynikající obrazové i zvukové formě,“
informuje Karel Fiala.
„Navíc došlo k několika opra- také lepší a kvalitnější obraz.“
vám laviček, plátna a zázemí
Kromě filmových projekcí se
v prostoru tohoto amfiteátru. zde uskuteční také několik konHrát budeme prozatím vždy certů. První velkou akcí si letos
v pátek, sobotu a neděli. Diváci areál již prošel při pořádání Náocení zejména novou oponu před rodního šampionátu Mažoretek,
plátnem. Jako jediné regionální které se zúčastnilo více než 1300
kino nabízí svým návštěvní- návštěvníků, včetně doprovodu
kům také prostorový zvuk 5.1. souborů. Další připravovanou
Díky opravě omítky na pro- akcí bude 21. 6. festival s námítací zdi ocení návštěvníci zvem Pestro Fest.

21.5. středa SKŘÍTKOVÉ

10:00, 14:00

Hudební pohádka představuje devastaci našeho prostředí a zaměřuje se na výchovu
dětí (hygienické návyky,třídění odpadu, úklid apod.), poukazuje na přátelství
a jedinečnost každého z nás, a to velmi zábavnou formou, kde se objevuje, jak
pantomima, tak písně. Hrají a zpívají: Lenka ŠINDELÁŘOVÁ (lesní skřítek JOJDA);
Markéta TANNEROVÁ(městský skřítek NOJDA); Libuše ROUBYCHOVÁ(skřítek
světoběžník LALAJDA;) ČERVAJSE namluvil a nazpíval: Jiří SCHMITZER. Píseň
VANDALA nazpíval : Michal ŠINDELÁŘ. VANDALA
Předplatné skupiny E,M a mimo předplatné. Činohra. Vstupné: 45,- Kč

22.5. čtvrtek LEŠEK SEMELKA & PETR MARTINÁK

19:00

26.5. pondělí OTEVŘENÉ MANŽELSTVÍ

19:00

27.5. úterý

17:00

Humorně zábavná Talk show, kde zazní písničky nestora české hudební scény
Leška SEMELKY proloženy jeho vtipným vyprávěním. „Sparingpartnerem„
v tomto pořadu mu bude skvělý imitátor Petr MARTINÁK důvěrně známý našim
divákům z různých televizních pořadů, současně působící na scéně divadla Františka
Ringo Čecha. Předplatné skupiny D a mimo předplatné. Zábava. Vstupné: 200,Studio DVA uvede v žateckém divadle „zoufale jedovatou“ brilantní tragikomedii
o jednom svérázném manželském páru a o odvrácené straně lásky, ve které se našim
věrným divákům představí dva vynikající herci-Jana KRAUSOVÁ a Karel RODEN.
Komedie je věčným střetem mužského a ženského principu a groteskním bojištěm
vztahu mezi dvěma lidmi, kteří se při komicky neohrabaném hledání lásky a souznění
v partnerském životě ubíjí navzájem.Především však diváci mohou prostřednictvím
smíchu, při úzkostlivém střetávání v konfliktních situacích, proniknout do nitra
těchto postav a oblíbit si je i s jejich slabostmi a nedokonalostmi.
Hrají: Jana KRAUSOVÁ , Karel RODEN, Marian RODEN
Předplatné skupiny A a mimo předplatné. Činohra. Vstupné : 330,- / 320,- / 310,- Kč

ZÁVĚREČNÝ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ

Představí se žáci všech oborů ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ŽATCI
Mimo předplatné. Podnájem divadl.a Akce ZUŠ

29.5. čtvrtek ZÁVĚREČNÉ VYSTOUPENÍ TANEČNÍHO OBORU

17:00

ZÁVĚREČNÉ VYSTOUPENÍ TANEČNÍHO OBORU LENKY TURKOVÉ ze
ZUŠ ŽATEC. Mimo předplatné. Podnájem divadla. Akce ZUŠ

www.divadlozatec.cz

Výstava Pahorkatina Džbán

Slavnostní vernisáží za fanfáry Křivoklátských trubačů
o Muzejní noci byla 16. května v Regionálním muzeu v Žatci
otevřena putovní výstava Pahorkatina Džbán, věnovaná
nejen 20 letům trvání přírodního parku.
Za shromážděním množství Miroslava Černého a mnoha
materiálů o tamní přírodě, dalších obětavých lidí, podílemyslivosti, lidové architek- jících se na jejím uspořádání.
tuře, archeologii, řemes- Výstava umístěná ve dvou
lech, víře. literatuře i umění podlažích potrvá v hlavní buz oblasti nedaleko Žatce je dově muzea do 27. září 2014.
pečlivá práce autora výstavy
(jak)

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“: probíhá do 27. 9. Přírodovědná výstava
o myslivosti, archeologii, lidové architektuře, řemeslech, víře, literatuře
a umění v oblasti pahorkatiny Džbánu a jeho nejbližším okolí.
Ostatní:
n 7. června 2014 „MUZEJNÍ POCHOD“: trasa Holedeček – Kozlov –
Výrov. Start v 9.00 v Holedečku na začátku naučné stezky za žel. přejezdem
na cestě vlevo. Na trase dlouhé cca 13 km na vás čekají tři zajímavá stanoviště
a soutěž o ceny. Připraveno ve spolupráci s KČT Žatec.

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 s hudebním vystoupením žáků ZUŠ Žatec.

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. zavřeno.
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Synagoga
nabízí
Příběhy míst

Výstava Příběhy míst – Topografie historické paměti národa,
která byla zahájena vernisáží 6.
května v žatecké synagoze, si
klade za cíl prezentovat dosud
Ústavem pro soudobé dějiny
Akademie věd ČR realizovaný
výzkum a dokumentaci pamětních míst na komunistický režim
v České republice a postihnout
historické a kulturní aspekty vytváření soudobé paměti národa
z hlediska společenské reflexe
života v období komunismu.

Poděkování
za pochod

Za zdařilé uskutečnění
a podporu při Povelikonočním pochodu MŠ U Jezu
děkujeme těmto firmám
a rodičům: Bidvest Czech
republic s. r. o, Greisiger –
GROUP a. s., Gastroplus
Louny s. r. o, Rekl Žatec s.
r. o, P+S+P, United Bakeries
a. s., p. Jelínkovi, p. Gerstenhöferové, p. Merdové, p. Zahradníčkové, p. Diepoldové,
p. Chalupovi, p. Šupejovi,
p. Weidischovi, p. Musilové,
p. Mužíkové a p. Víznerovi.
MŠ U Jezu, Žatec

Na zahájení výstavy byl přítomen ředitel Ústavu pro soudobé
dějiny AV ČR PhDr. Oldřich
Tůma, Ph.D. a ředitelka Ústavu
slovansko-germánských studií Filozofické fakulty UJEP
Doc. PhDr. Kristina Kaiserová,
CSc.
Výstava byla připravena
ve spolupráci Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR v.v.i. a Filozofické fakulty Univerzity Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí nad
Labem za podpory Muzea města
Ústí nad Labem. Vedoucí projektu výstavy je Doc. PhDr. Kristina
Kaiserová, CSc., kurátorem
výstavy je Mgr. Václav Houfek.
Architektonické řešení navrhli
She Architect pod vedením
Kristiny Magasanikové, ta se
podílela také na konceptu výstavy spolu s Janem Magasanikem
a Tomášem Celiznou. Výrobu
a produkci výstavy zajistila firma
LN-Design pod vedením Luďka
Novotného. Výstava a katalog
jsou financovány v rámci projektu NAKI č. 34: Příběhy míst.
Topografie soudobé paměti národa. Poskytovatelem dotace je
Ministerstvo kultury ČR.
V měsíci květnu je synagoga
otevřena v rámci výstavy „Příběhy míst“ všechny čtvrtky, pátky
a soboty - ČT, PÁ: 10:00 - 17:00,
SO: 9:00 - 15:00 hod. http://
www.synagoga-zatec.cz/
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Krátce ze sportu

Šokovaný Petr Bešík (zcela vpravo) byl překvapivě vyloučen už v 6. minutě, marně se
ho zastávají spoluhráči ze Slavoje Žatec, kapitán Klasna, Bednář, Paul a zcela vlevo Vlk.

n Nohejbalové extralize zbývá do konce června
sehrát zbývajících 6 kol základní části. Mužstvo SKN
Žatec, hrající bez zraněných Peciny a Tirpáka o udržení, je zatím na předposledním 7. místě po porážce
doma se Vsetínem 4:6 a v Čelákovicích 1:6. V dalším
kole přivítá Žatec na stadionu Mládí v sobotu 24.
května již v 10 hodin Karlovy Vary.
n Hokejbalisté HbC Žatec dokončili svoji krajskou
soutěž na 8. místě se ziskem 18 bodů ze 24 utkání.
n Stolní tenisté Severu Žatec dohráli své krajské
soutěže. Mužstvo A po nevydařeném podzimu dohrálo
na 7. místě divizní tabulky a mužstvo B skončilo v KP
II na 5. místě. V žebříčku mužů, kde bodovalo 314
hráčů, byl ze Severu nejlépe hodnocený Jan Držálek
na 31.-40. místě, 41. skončil Otto Pejša, 71. Václav
Kopenec a 81. Zdeněk Hofreiter.
(jak)

V oslabení vzdorovali
druholigovému soupeři
Dva fotbalové týmy hrající o divizní záchranu se
střetly v nedělním deštivém odpoledni v Žatci,
i když utkání bylo původně odloženo. Na zásah
funkcionáře hostů a po brigádě pořadatelů nakonec
mužstva nastoupila.
Zatímco domácím stá- zřejmé, že pro Slavoj je
le chybí zraněný Lesniak, po fotbale.
chomutovský kapitán
Žatečtí hráči zaslouží
Čonka přivedl zbytek uznání, že v takto vyzákladní sestavy včet- pjaté atmosféře dokázali
ně pěti cizinců půjčený přiměřeně bojovat až
z Baníku Most (farma), do konce. První gól dokterý měl své utkání II. stal vynikající Baštýř až
ligy odložené. Jako by ve 30. minutě z přímého
nestačilo, že jsou proto kopu, ale hned z protipředposlední hosté fa- akce parádně vyrovnal
voritem, přispěl k tomu Bednář. Hosté rozhodli
ještě výrazně rozhodčí definitivně ve druhém
Szikszay. Po pouhých poločase, kdy na závěr
pěti minutách hry to- zmírnil prohru Klinec.
tiž vyloučil domácího
Současné probléstopera Bešíka, který my FAČR se promítly
po postrčení soupeřem si i na malé divizní hřiště
sáhl na míč rukou před u Ohře. „K posuzování
pokutovým územím, ač- výkonů mužů v černém
koliv nebyl posledním se nemůže vyjádřit ani
hráčem. Když dostali samotný delegát utkání,
vzápětí domácí další dvě který v hledišti jen rozdávarovné žluté karty, bylo val úsměvy,“ uvedl žatec-

ký sekretář Pavel Maňák.
„V Zápise o utkání se pak
objevil zápis o zapalování
dýmovnic přítomných
fanoušků. Byli to však
příznivci Mostu, jejichž
umravnění řešil s hlavním pořadatelem i samotný trenér Chomutova
Přemysl Bičovký…“
Slavoj hraje v sobotu
v Lovosicích a za dva
týdny doma s SK Úvaly.
n Žatec A - LoKo Chomutov 2:7 (1:2)
Branky: 31. Bednář,
82. Klinec – 48., 62., 65.
76. Dukhnich, 30. Veselý,
41.Tomeček, 78. Sedlák. Rozhodčí Sziksay
– Mudra, Pastyřík, ŽK
2:1, ČK 1:0 (6. Bešík),
150 diváků.
Sestava: Baštýř – Fiřt,
Bešík, A. Hynek, Paul –
Karban, Heinc, Klasna
(69. Vl. Hynek), Vlk (83.
J. Hynek) - Bednář, Klinec (84. Syrovátka) (jak)

Fotbalové devítky a pět Hynků
Fotbalové kuriozity obohatily minulou sobotu
v Libočanech, kde hrají svá soutěžní utkání rezervy
mužů Slavoje Žatec.
Oba zápasy skončily káře Lukáše Balouna,
nezvykle vysokým roz- z toho dal čistý hattrick
dílem branek. Zatímco mezi 68. až 75. minudopoledne v okresním tou. Odpoledne pak ještě
přeboru prohrálo C muž- žatecký dorostenec Jan
stvo s týmem Louny B 0:9 Hynek dal čtyři góly nej(0:2), odpoledne hrající B lepšímu hráči hostů 46lemužstvo Žatce porazilo tému brankáři Tonkovi.
v utkání krajské soutěže
V oficiálním Zápise
Polerady 9:0!
o utkání 1. B třídy Žatec
V obou duelech vynikli B – Polerady se objeviu vítězů střelci. Lounský lo v kolonce domácího
Patrik Zommer překonal týmu pětkrát příjmení
pětkrát domácího bran- Hynek. Žatecký trenér

Vladislav Hynek starší
(50) poslal do utkání
v základní sestavě kromě
svého syna Vladislava
(20) také jeho bratra Tomáše (23) a další dvojici
jejich bratranců Antonína (20) a Jana (18).
Za zmínku stojí, že Hynkové v tomto zápase nastříleli celkem 6 z devíti
branek vítězů, když Jan
dal 4 a po jedné skórovali Antonín a Vladislav.
Všichni čtyři mladíci již
patří do širšího kádru
divizního áčka.
(jak)

Plavecké závody
ozdobil Balon rekordem

Žatečtí mladší plavci startovali na závodech v Chomutově. Nejvíce se dařilo Kristiánu Balonovi, který
ve všech startech ve své věkové kategorii sbíral
přední umístění na trati 200VZ – 3. místo, na trati
100PZ byl druhý. V závodě na 50P vyplaval rekord
závodu časem 39,30.
Dařilo se také Lence také nadějný mladý plavec
Bešíkové, která zaplavala Daniel Kozel, který se
osobní rekord na 50P velmi zlepšil a ve znakoa přidala vítězství ve své vých a kraulových tratích
kategorii na trati 50Z dosáhl shodně na 4. mísa 100PZ. Zlepšení a osob- ta. Děkujeme i ostatním
ní rekordy zaplavala rov- reprezentantům: Matěji
něž Lucie Límová, která se Provazníkovi, Báře Kapo zranění vrací do skvě- rasové, Simče Halvátové,
lé formy. Obsadila 2x Kubovi Řimnáčovi, Jirkovi
10. místo na trati 200VZ Kusákovi a Honzovi Mráa 50Z. Za zmínku stojí zovi za zlepšené výkony.

Turistický pochod
s okénkem do historie

Regionální muzeum K. A. Polánka Žatec a Klub
českých turistů Žatec pořádají 7. června v 9 hodin
turistický pochod na trase Holedeček – Výrov.
Start je na cestě za železničním přejezdem
v Holedečku (začíná zde naučná stezka a modrá
turistická značka). Na trase dlouhé 13 km projdete tři stanoviště, kde vás seznámíme s místní
lokalitou a zároveň se zde můžete účastnit naší
soutěže. Cílem je vrch Výrov (sejdeme se u anténního vysílače), tady proběhne přednáška o historii zdejšího osídlení. Úspěšní soutěžící budou
v závěru slosováni a tři nejlepší odměněni malým
dárkem. Více informací naleznete na stránkách
muzea www.muzeumzatec.cz
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