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Rada má
pět členů

V čísle:
Foto Jaroslav Kubíček

Den Země
potěšil děti
z mateřinek
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Hasiči předváděli
techniku
a zkušenost
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Šerpování
předškoláků
z MŠ Alergo

Jarní slavnosti chmele a pivovarnictví Chmelfest 2015 přilákaly
do Žatce množství návštěvníků, které pobavil také tradiční průvod
městem.

Městská policie už má ředitele
Od loňského září nebylo
obsazené místo Ředitele Městské policie Žatec, přestože
město vypsalo výběrová řízení. Na druhý pokus, kdy se
přihlásilo 10 uchazečů, z něj
vyšel v dvoukolovém výběru
vítězně Miroslav Solar (49), bývalý místostarosta Postoloprt.
Předtím pracoval jako náčelník
stanice Policie ČR v Postoloprtech. Je znám také jako bývalý
výborný fotbalista a úspěšný
trenér v tamním FK, když

mládí prožil v Žatci. Zmínil se
o tom ve svém představení před
žateckými zastupiteli 6. května.
„V průběhu výběrového řízení,
které bylo dvoukolové, Miroslav
Solar jednoznačně prokázal
svoje profesní schopnosti, aby
mohl řídit naši městskou policii,“ sdělila starostka Zdeňka
Hamousová. Do funkce oficiálně nastoupí v letních měsících
po absolvování požadovaného
kurzu na strážníka městské
policie.

Japonský ministr Hisao Harihara (zcela vpravo) v doprovodu
senátorky a starostky města Zdeňky Hamousové navštívil také
Chrám chmele a piva v Žatci.

Japonský ministr navštívil Žatec
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Mladý
Bouček
vychytal remízu

Náměstek ministra pro mezinárodní záležitosti Japonska,
ministr zemědělství, lesnictví
a rybářství Hisao Harihara
s doprovodem navštívil na základě doporučení MZ ČR
v Žatci firmu PP Servis a ARIX
a.s. Kromě jiného se setkání se
zástupci firmy zúčastnila i paní
starostka města a senátorka

Parlamentu ČR Zdeňka Hamousová. Zástupci společnost
ARIX měli tu čest stručně
seznámit ministra o aktuálním
vývoji českého chmelařství
a podat informace o exportu
chmele do Japonska a dalších
zemí. Rovněž nechyběla ukázka zavádění chmele na farmě
ve Staňkovicích.

Nemocnice
splnila podmínky
k rozšíření péče

Foto Alžběta Černá
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Rada města Žatce pracuje
od 6. května v provizorním
pětičlenném složení. Rozhodlo
o tom městské zastupitelstvo,
které 13 hlasy ze 21 zvolilo
do rady Karla Krčmárika, který
rezignoval v dubnu z funkce II.
místostarosty s dalšími dvěma
členy rady (Miroslav Šramota
a Jana Nováková). Zbývající
dvě místa v RM zůstala zatím
neobsazená.

Žatecká nemocnice, která má
aktuálně čtyři základní lůžková
oddělení (chirurgii, internu, dětské a porodnici s gynekologií),
získala další dvě odbornosti.
Jsou to neurologie a fyzioterapie, jak na posledním jednání
městského zastupitelstva informoval ředitel nemocnice Čestmír
Novák. Jediná nemocnice s akutní péčí v okrese Louny, která je
spádovou pro přibližně 90 tisíc
lidí, splnila všechny nutné podmínky pojišťoven a odborných
společností.

Turistická
sezona začíná

Od 1. června 2015 bude mít
Turistické informační centrum
prodlouženou otevírací dobu,
a to pondělí až pátek od 8 do 17
hodin, v sobotu od 9 do 13
hodin. Těšit se můžete na nové
suvenýry s tematikou královského města, dále nabízíme brožury,
letáky, mapy, turistické informace nejen o Žatci a okolí, výstupy
na radniční věž, programy pro
skupiny a spoustu dalších. Těšíme se na Vaši návštěvu! www.
infozatec.cz
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Jak spolehlivě zabít
sebevědomí svého dítěte

Městská knihovna Žatec připravila mimořádně na pondělí
25. května od 17 hodin v přednáškovém sále centrální knihovny (přízemí knihovny náměstí
Svobody 52) přednášku Jak
spolehlivě zabít sebevědomí svého dítěte. Přednášející Marcela
Krejcarová, maminka tří dětí,
která se již 8 let věnuje osobnímu
rozvoji se zaměřením na zdravé
sebevědomí, pohovoří o tom,
čemu je dobré se ve výchově
dětí vyhnout, protože zdravé
sebevědomí je klíčem ke štěstí.
Marcela Krejcarová říká: „Dát

smysl tomu, co dělám, mě naplňuje pocitem štěstí“. Proto
se zavázala, že 20% ze zisku
z této i všech dalších pořádaných přednášek bude odesláno
na účet Dobrého anděla, který
pomáhá těm, kteří se dostali
do finanční nouze vlivem závažné nemoci v rodině, nejčastěji
dítěte. Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji v knihovně
nebo na místě před konáním
akce. Bližší informace získáte
na všech odděleních knihovny
nebo na tel. 415710203. Vstupné
50 Kč. Srdečně Vás zveme. (mkž)

Pietní akt u příležitosti 70. výročí osvobození Československa
od fašismu, které připravilo Město Žatec ve spolupráci s vojenskou
posádkou Žatec, proběhl 7. května na městském hřbitově a následně na Kruhovém náměstí v Žatci. Slavnostní projev pronesla
starostka Mgr. Zdeňka Hamousová. Pietní akt byl ukončen státní
hymnou v podání žákyně ZUŠ Lenky Irové.

Filmaři opět využili
Den Země je pro děti žatecké kulisy
dnem poznání

Historické centrum Žatce se v květnu stalo opět místem, které
často využívají filmaři. Tentokrát se jedná o třináctidílný seriál
České televize o zakladateli firmy karlovarské minerální vody
Heinrichu von Mattoni. Kromě Žatce se již natáčelo pochopitelně
v Karlových Varech, Praze, na zámku Buchlovice, na Konopišti
a také na Ústecku. Začalo se již loni na podzim a dokončeno
v exteriérech by mělo být během letošního léta. Na obrazovky
ČT se seriál dostane příští rok na podzim.
Výběr komparzistů na Ža- dí po věk zralého obchodníka
tecku proběhl koncem dubna, a přitom bouřliváka. Postupně
vlastní natáčení tady trvalo pět se v ní představí Jáchym Nodní na sedmi místech. Nejvíce votný, David Švehlík a v nejna Hošťálkově náměstí, kde se starší verzi také jeho otec Alois
točilo dokonce i ve státní svátek, Švehlík. Není bez zajímavosti,
kdy tudy přicházeli návštěvníci že A. Švehlík nahradil původně
k pivovaru na Chmelfest. Pro- obsazeného Jiřího Bartošku,
dukce počítá se 150 natáčecími kterému tuto roli znemožnilo
dny, během nichž si zahraje jeho onemocnění. V seriálu si
170 herců a přibližně tři tisíce zahrají za režie Marka Najbrta
komparzistů. V hlavní roli H. z dalších známých herců napříMattoniho se vystřídají tři herci, klad Vladimír Kratina či Aňa
aby zachytili jeho vývoj od mlá- Geislerová.
(jak)

Již poosmé uspořádal, v rámci oslav Dne Země, 23. dubna Městský úřad Žatec - stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí
ve spolupráci se spřátelenými organizacemi v žateckém parku
pod nemocnicí ekologicky motivované naučné dopoledne pro
děti z místních mateřinek.
Na necelých dvou desítkách I tento rok na děti čekaly nové,
stanovišť si děti mohly vyzkou- ekologicky zaměřené, výukové
šet, jaké je to být popelářem pomůcky, které dle konkrétních
(Marius Pedersen, a.s.), či ha- požadavků zaměstnanců MěÚ
sičem (JSDH Žatec), jaká zví- Žatec vyrobili ve Věznici Nové
řátka mohou najít v lese (Lesy Sedlo. Po každém úspěšném
ČR, lesní správa Žatec), zda absolvování stanoviště čekala
dokáží dát první pomoc (Zá- na děti drobná odměna (nejen
chranáři Žatec, kroužek první od společností Koutecký s. r. o.
pomoci Obchodní akademie a Eko-kom).
Žatec), zároveň byly prohledáNa závěr bychom rádi pony speciálně vycvičeným psem děkovali všem zúčastněným
(Vězeňská služba Nové Sedlo), za podporu a spolupráci, a to
zjistily, co se starými zářivka- finanční i technickou – Premi (Ekolamp), shlédly odchyt venci kriminality, Fotospoušť.
zatoulaného pejska (Městská cz, Chrámu Chmele a Piva
policie Žatec), splynuly s okolím a Mgr. Voldřichové. Bez Vás
(AČR – VÚ 1824 Žatec) zasta- bychom dopoledne věnované
vily se na ukázce psího výcviku dětem nedokázali v takové míře
(SZBK ČR) a pohladily si či pro- a kvalitě zabezpečit. Mnohokrát
hlédly jak drobné zvířectvo (ZO děkujeme a těšíme se na další
ČSCHO Žatec 1), tak i to o tro- obdobné akce.
chu větší (Farma Bitozeves).
MěÚ Žatec – SÚ, ŽP

Školáci se věnovali Poháru vědy

Po dobu čtyř měsíců se žáci 4.A Základní školy Komenského
alej věnovali plnění úkolů mezinárodní soutěže Pohár vědy
s podtitulem Neuron 2015, který je organizován Asociací malých debrujárů.
Každý měsíc náš tým Komeňá- vydechnou, jak rychle bije naše
ček plnil kreativní úkol. Napří- srdce, jak funguje tlak ve vodě.
klad jsme vymýšleli svoje logo či Také jsme zkoušeli stavět mosty
jsme modelovali neuron, tak jak z karet, jenž udrží autíčka.
si ho představujeme. Potom jsme
Z pokusů nás nejvíce zaujalo
bádali nad problémy a plnili te- měření vydechnutého vzduchu
oretické úkoly. Přemýšleli jsme, z plic, při kterém jsme zjistili,
zda je tlak ve vodě a ve vzduchu, že naše vitální kapacita plic se
jak je most zabezpečen proti velmi liší. Z kreativní části se
změnám teploty či z čeho se sklá- nám podařilo pěkně vymodelodá naše tělo. V neposlední řadě vat symbol pro naše město a to
jsme prováděli pokusy. Změřili chmelové šišky.
jsme si, kolik vzduchu naše plíce
Mgr. Denisa Janíková

Foto Tomáš Trégl

Záměr Města Žatce
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pronajmout ze svého majetku nebytový prostor – garáž
č. 10 v budově e. č. 2465 ul. Písečná v Žatci, postavené
na pozemku st. p. č. 5075 v k. ú. Žatec za měsíční nájemné
1.281,00 Kč bez DPH. Žádosti o pronájem zasílejte v termínu do 28.05.2015 na adresu Městský úřad Žatec, odbor rozvoje a majetku města, náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec.

Kdy vyjde Žatecký
zpravodaj
Další číslo (č.10/2015) vyjde
ve čtvrtek 4. června, číslo 11 pak
18. června.
Uzávěrka je jako vždy týden
před uvedeným termínem.

Zastupitelstvo města

má plánované své 5. jednání
na středu 24. června ve velkém zasedacím sále v patře
radnice, další jednání je naplánováno na 2. září 2015
v 18.00 hodin.

Mimořádný
úřední den
Den otevřených dveří v hasičské zbrojnici žatecké dobrovolné
jednotky, který se uskutečnil v sobotu 16. května, přilákal desítky malých i velkých návštěvníků. Měli možnost si prohlédnout
techniku, vybavení a v neposlední řadě i zázemí naší jednotky.
Členové si pro návštěvníky byla i ukázka nejmodernějšího
mimo jiné připravili modelo- sanitního vozu ZZS ÚKL,
vou situaci, kdy do přistave- sloužícího v žateckém výjezného vozu různým způsobem dovém stanovišti. V průběhu
umístily veškeré technické akce předvedli členové JSDH
prostředky, které jsou potřeba i několik dynamických ukázek,
pro zvládnutí následků do- ať již zahašení improvizovanépravní nehody. Součástí akce ho požáru za pomoci cisterno-

vé stříkačky, tak i za použití
impulzivního hasícího zařízení
IFEX. Akce, která byla součástí výročí 750 let od udělení privilegií městu Žatec,
50 let od založení Okresního
veřejného požárního útvaru
Žatec a 145 let vzniku Sboru
dobrovolných hasičů Žatec se
za přispění krásného počasí
vydařila. Petr Šutera, JSDH
Žatec

Dne 6.června 2015 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, informace, pokladna, matrika, evidence
obyvatel, úsek OP a CD.
Obránců Míru 295: pokladna,
odbor dopravy a silničního hospodářství.
Další mimořádný termín je
plánován na 1. srpna 2015.

Studenti obchodní akademie se v letošním školním roce poctivě
připravovali v jazykovém kurzu, který vedla Mgr. Lucie Doušová,
lektorka jazykového centra Medou v Jirkově. Koncem února
složili úspěšně závěrečnou Cambridgeskou zkoušku PET. Certifikát o jejím složení jim v krásném prostředí zasedací místnosti
žatecké radnice předala jednatelka Evropského centra jazykových
zkoušek Mgr. Martina Vávrová.
V celé republice existuje pouze minátoři za nimi přijeli z Evrop11 akreditovaných center, které ského centra jazykových zkoušek
mají oprávnění tuto zkoušku v Českých Budějovicích.
organizovat. Obvykle se za jejím
Testovány byly čtyři základní
složením cestuje do vzdálených jazykové dovednosti – čtení,
míst, ale naši studenti měli poslech, psaní a ústní projev,
výjimečnou příležitost skládat písemné části zkoušky byly zazkoušky v domácím prostředí slány do Anglie k opravě.
obchodní akademie a jejich exaPři slavnostním předávání

certifikátu Ing. Eva Klímová,
ředitelka OA SOŠZE v Žatci,
pochválila úspěšné studenty
a poděkovala rodičům, že svým
dětem složení zkoušky umožnili.
Nejúspěšnější kandidátkou byla
studentka 1. L Jana Hoblíková,
která prospěla s vyznamenáním.
V dnešním globálním světě se
klade velký důraz na jazykové
vzdělání a dovednosti. Při hledání zaměstnání nebo studiu

na VŠ se neobejdete bez dobré
znalosti angličtiny. Mezinárodní
certifikát je dokladem, který
prokazuje kvalitu jazykového
vzdělání.
Zkouška PET odpovídá maturitní úrovni B1 Společného
evropského referenčního rámce
pro jazyky (ERR), avšak na rozdíl od maturity je mezinárodně
uznávaná a certifikát má doživotní platnost.
JČ

Hasiči otevřeli dveře návštěvníkům

Cambridgeské jazykové zkoušky v Žatci

Pozor na polopřevody, hrozí
vyřazení auta z provozu!
Pokud vlastníte vozidlo, které
je v Centrálním registru silničních vozidel pouze odhlášeno
předchozím provozovatelem
(odhláška, polopřevod), musíte
nejpozději do 30.06.2015 podat
na odbor dopravy a silničního
hospodářství žádost o zápis
vlastníka a provozovatele do registru silničních vozidel. Pokud
nebude žádost podána, vozidlo
administrativně zanikne a již
nepůjde přihlásit a provozovat
na pozemních komunikacích.
K žádosti je nutno předlo-

žit doklad totožnosti, doklady
od vozidla, protokol o evidenční kontrole, protokol o platné
technické prohlídce a doklad
o pojištění vozidla. Abyste se
vyhnuly frontám a stresu před
prázdninami, doporučujeme
s podáním žádosti neotálet a vše
vyřídit v klidu a včas. K vyřízení
žádosti je možno využít také pracovní soboty dne 16. května a 6.
června od 08.00 hod. do 12.00
hod.
Jiří Dobruský,
vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství
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Africké dobrodružství v knihovně
Cestopisná přednáška Napříč
Afrikou byla první z akcí, které
Městská knihovna Žatec připravila pro své čtenáře a širokou veřejnost na měsíc květen. Africký
kontinent přiblížili 13.5. žateckým posluchačům cestovatelé
Andrea Kaucká a René Bauer.
Rodačku z Karlovarska a dobrodruha z německého Durynska
svedla před několika lety dohromady stejná záliba – cestování.
Potkali se na Novém Zélandu,
kde oba dlouhodobě pobývali

a spojila je láska k cestování,
přírodě, jiným kulturám a poznávání. Autem projeli 12 zemí
afrického kontinentu od Tuniska
po Jihoafrickou republiku.
Dalšími zajímavými akcemi
jsou tematické přednášky Jak
spolehlivě zabít sebevědomí svého dítěte v pondělí 25.5. od 17
hodin a EFT -techniky emoční
svobody ve středu 27.5. od 16
hodin v přednáškovém sálku
knihovny.
(mkž)

Pořadatelé nastínili program Dočesné
Do chmelových slavností
v Žatci začátkem září zbývá ještě
více než tři měsíce času. Kdo zde
vystoupí v bohatém programu
Dočesné 2015, už prozradili pořadatelé v minulých dnech. Těšit
se můžeme na zpěvačku Bárou
Batikovou, která letos chystá
po ČR několik velkých koncertů. Mezi dalšími účinkujícími

najdeme jména např. Anna K.,
Věra Martinová, Jakub Smolík,
Vilém Čok či Michal Prokop.
Z kapel se představí Horkýže
Slíže, Arakain, Eddie Stoilow,
Dymytry, Hlahol nebo Traband.
Přátele country vedle domácích kapel potěší také Fešáci,
a pochopitelně nemůže chybět
domácí dechovka Žatečanka.

Šli po stopách Otce vlasti
Projekt na téma Karel IV. si
v minulých dnech pěkně prožili
žáci čtvrtých ročníků ZŠ Žatec
Komenského alej. Nejprve se
v kostýmech proměnili ve středověké princezny a rytíře, aby
dobově společně vyzkoušeli
například přečíst středověké písmo, luštili matematické rébusy,
kreslili portrét Otce vlasti či od-

Dobrovolní záchranáři ve školní družině

Po ošetření a zajištění zraněné si
děti zopakovaly všechna důležitá
telefonní čísla, dověděly se, jak
zjistit jestli zraněný dýchá, jak
zavolat pomoc a vyzkoušely si
masáž srdce. Tato ukázka činnosti dobrovolných záchranářů
byla velmi poutavá a zajímavá
nejen pro děti. Děkujeme a doufáme, že pomoc záchranářů potřebovat nebudeme. (šch, lk, vf)

Slavnostní šerpování v Alergu

Foto Alla Želinská

Ve školní družině ZŠ Komenského alej v Žatci předvedli
žatečtí dobrovolní záchranáři 7.
května ukázku ze své činnosti.
Tentokrát se předvedl i záchranářský pes Eda. V praktické
ukázka našel hledanou osobu
a záchranářka přivolala sanitku.
Její osádka poskytla první pomoc, záchranáři přitom dětem
postupně říkali co dělají a proč.

Členky Severu Žatec využívají k pravidelnému cvičení také tělocvičny 3. ZŠ na nám. 28. října.

Protáhnout se? Zajděte
do tělocvičny v Podměstí
Ve čtvrtek v podvečer jsme
navštívili cvičení pro širokou
veřejnost v tělocvičně 3. ZŠ
v Podměstí v Žatci. Zastihli
jsme přes dvě desítky žen a dívek i jednoho galantního muže
ve skvělé formě, usmívajících
se a energických. To i proto, že
právě dvakrát týdně, v pondělí
a ve čtvrtek, od šesti hodin večer si sem přijdou zacvičit pod
vedením Aleny Koutné a Alžběty
4

Novákové z TJ Sever Žatec.
„Cvičení zahrnuje kondiční,
zdravotní a rehabilitační prvky,
cvičíme při hudbě a na podložkách, kde používáme aerobní činky, tyčky, míče overball a gumy
ke cvičení. Součástí bývají také
pilates a jóga. Cvičí tu zdravotní
sestry, učitelky, ale i studentky
a seniorky, bez omezení věku,
stačí chuť k pohybu,“ uvedla
cvičitelka Alena Koutná. (až)

lévali svoji pečeť. Ve skupinách
vyrobili krásné plakáty o životě
Karla IV., o jeho stavbách, či
o jeho době. Některé dochované
stavby si pak naživo prohlédli při
celodenní exkurzi v Praze. Vydařený projekt ukončili tvorbou
kvízu pro vedlejší třídu a společným středověkým tancem.
(dj, sk)

Nastal čas loučení, čas slavnostního šerpování dětí z mateřské
školy Alergo. Stalo se tak ve čtvrtek 7. května v sále kulturního
domu Moskva.
Natěšení předškoláčci čekali do všelijakých kostýmů, aby
na první tóny polonézy, aby rozjeli tolik očekávaný karneval.
s důstojností zahájili své velké O jeho skvělý průběh se postaodpoledne. Málokteré oko zů- rala osvědčená dvojice Inka Rystalo suché při poslechu fléten. bářová s manželem. Následovaly
A není divu, pohádková píseň písně, tanec, dovádění a do toho
působila v podání dětí velmi všeho byli vtaženi mírně ostýdojemně a troufám si napsat, že chaví rodiče. Ostych brzy opadl,
mistrně. Po červeném koberci se zábava byla v plném proudu,
tak poté prošlo 40 kluků a ho- a když Inka dozpívala, nikomu
lek vstříc nezapomenutelnému se moc nechtělo odcházet.
okamžiku šerpování. Hudba
Radost a smutek se nepochybzněla dál, tentokrát ale vybídla ně usadily v srdcích těch, kvůli
k tanci malé oslavence a jejich kterým tato slavnost proběhla.
učitelky. S rodiči si vyzkoušeli Avšak šerpa a dárek na rozlouto, bez čeho se neobejdou žádné čenou jim jistě bude připomítaneční, mazurku. Ta zároveň nat ten zvláštní čas strávený
zakončila první část a naši nej- ve školce.
menší se pomalu začali převlékat
Petra Komorášová

Rozloučení
Zesnulí od 1. 5. - 14. 5.
2015:
Pavel Rus
72
Miluše Hlaváčová
85
František Lučan
87
Vyacheslav Balahura 87
Josef Fišer
68
František Stehlík
71
Ing. Jaroslav Šustera 87
Elena Sláviková
87
František Attl
58
Vilma Beránková
62
Zdeněk Gerstenhőfer 65
Lubomír Mach
71
Karel Benda
76
Miloš Kináč
17

Vzpomínka
n Dne 25. května by se
dožil 85 let pplk. v.v. pan
Vá c l a v
Malíř.
Současně
si připomene 11.
června t.
r. smutné výročí 5 let
od jeho úmrtí. Prosíme,
kdo jste znali tohoto
skromného a vzácného
člověka, věnujte mu krátkou vzpomínku. S úctou
a láskou rodina.

Přijďte se toulat
1010letou historií města

Městská knihovna Žatec se letos již popáté připojila
k Festivalu muzejních nocí. Společně s Regionálním
muzeem K.A.Polánka v Žatci a dalšími kulturními
institucemi našeho města byl připraven program
dalšího ročníku Muzejní noci v Žatci, která se koná
22. května od 17 hodin.
V centrální knihovně dělení pro děti centrální
(náměstí Svobody 52) knihovny začíná v 19,30
bude probíhat od 9 do 19 hodin Nocování v knihovhodin Den otevřených ně s doprovodným prodveří knihovny, kdy si gramem, které je určeno
mohou návštěvníci pro- registrovaným dětským
hlédnout prostory cent- čtenářům ve věku od 11
rální knihovny a využít do 15 let. Bližší informaveškerých poskytovaných ce k programu knihovny
služeb. Nově registro- získáte na všech odděvaným čtenářům bude leních knihovny, na tel.
poskytnuta sleva regist- 415710203 nebo na naračního poplatku ve výši šem webu www.mekzatec.
50%. Všichni návštěvníci cz. Srdečně Vás zveme.
obdrží malý dárek. V od- 
(mkž)

Inzerce

n Pronajmu byt 2+1. 68 m2, v 1.patře cihlového domu, v ul. Pražská. Více informací
na tel.: 725 571 759
n Prodám byt 1+1, os.vl, po rekonstrukci,
ul. Svatováclavská,Žatec. Dále chatu se zahradou, os. vl, 405 m2 Postoloprty-Draguš.
Dohodou. Tel: 775 486 966.
n Pomoc od dluhů, exekucí, dražeb. Oddlužení legální, zákonnou cestou - osobní bankrot. Konzultace ZDARMA. Tel.:
728 179 852
n Prodej slepiček. Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant
černý, kropenatý, modrý, žlutý a bílý. Stáří
18-20 týdnů, cena 175-180 Kč/ks. Prodej
v Žatci se uskuteční v pondělí 25. 5. v 17.30
hod u Západního nádraží.

OZ Brázda Žatec s.r.o.
hledá uchazeče
na pozici:

Návštěva nejmenších
v ZUŠ Žatec

Tradiční akci pro děti z mateřských škol, kterou je prohlídka Základní umělecké školy Žatec, připravila letos
ZUŠ na dny 4. a 5. května.
Zábavné formy představe- a literárně dramatickým.
ní této školy veřejnosti vyu- Děti si mohly leccos vyžili zájemci po oba dny, aby zkoušet a osahat a nakonec
prošli všemi obory - hudeb- s sebou si odnášely drobné
ním, výtvarným, tanečním dárky. 
(au)

DA FABIA
NOVÁ ŠKO ŽÍT!
SE MUSÍ ZA



 Skladník
(ŘP - skupina B)

 ŘIDIČ

(ŘP - skupina B)
 směnný provoz
 platové podmínky dohodou

Tel.: 774 711 438

Přímo k vám míří nová, nepřehlédnutelná generace modelů ŠKODA
Fabia a Fabia Combi s nákladem zábavy pro vaši rodinu a nealko
nápojem Kofola jako dárkem ke každé testovací jízdě. Kromě
skvělých zážitků můžete vyhrát i nový vůz ŠKODA Fabia Combi.
U nás to bude stát za to!
Těšíme se na vás:
23. 5. 2015
Slovanský máj, Žatec

Oficiální partneři projektu:

testovacijizdyskoda.cz

ŠKODA Finance od ŠkoFINu

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia:
3,4–4,8 l/100 km, 88–110 g/km

Soutěžte o nový vůz
ŠKODA Fabia Combi
Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Testovací jízdy
Fabia 2015
Untitled-103 1

AUTOPLUS II
Rudolicklá 1730
434 01 Most
Tel.: 476 133 116
www.skoda-auto.cz

6.5.2015 18:34:06
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Městské divadlo Žatec

Digitální kino Žatec
21.5. 17:30 / 22.5. 17:30 / 23.5. 17:30 / 29.5. 17:30

ZEMĚ ZÍTŘKA

Sci-Fi / Mysteriózní /USA/ 2015 / CZ dabing
Někdejší dětský génius Frank (George Clooney), který je znechucen rozčarováním
nad okolním světem, a chytrá, optimistická teenagerka Casey (Britt Robertson),
překypující vědeckou zvědavostí, se vydávají na nebezpečnou pouť ve snaze odhalit
tajemství záhadného místa, ukrývajícího se kdesi v čase i prostoru, které je známé
pouze jako „Tomorrowland“. To, co musejí podstoupit, aby se tam dostali, změní
navždy celý svět - a také je samotné.
Režie: Brad Bird. Hrají: George Clooney, Judy Greer, Britt Robertson, Kathryn Hahn,
Hugh Laurie
Vstupné: 140,-

1.6.

BLBEC K VEČEŘI

19:00

2.6.

ABSOLVENTSKÉ PŘEDSTAVENÍ ŽÁKŮ ZUŠ

17:00

3.6.

AHOJ, SVĚTE !

3.6.

ZÁVĚREČNÝ KONCERT

17:00

5.6.

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ
MATURITNÍHO VYSVĚDČENÍ

11:00

Činohra – předplatné skupiny A i mimo předplatné
Smějeme se pitomcům do té chvíle než zjistíme, že jsou nám podobní. Pierre a jeho
přátelé se baví tím, že si na večírky zvou hlupáky a vysmívají se jim. Co když se
ale situace obrátí a z lovce se stane oběť? To je stručná charakteristika inscenace
Francise VEBERA v podání herců Městského divadla v Mostě.
Délka představení:
Vstupné: 260,-/ 250,-/240,- Kč www.divadlo-most.cz

ŽIVOT JE ŽIVOT

ABSOLVENTSKÉ PŘEDSTAVENÍ ŽÁKŮ ZUŠ - literárně dramatického
oboru Alžběty URBANCOVÉ
Podnájem divadla – Akce ZUŚ – mimo předplatné.
www.zuszatec.cz

23.5. 15:00 / 24.5. 15:00 / 26.5. 17:30 / 30.5. 15:00 / 31.5. 15:00
HURÁ NA FOTBAL 3D

Představení pro děti- předplatné skupiny E,M i mimo předplatné
Pořad určený pro děti, kde uslyší spoustu písniček a některé se naučí i zpívat. Je
poctou básníku Jiřímu Žáčkovi a zároveň je to i průvodce celou naší zeměkoulí,
kterým provede nejen naše nejmenší diváky Eva HRUŠKOVÁ za zdařilé asistence
Jany HRUŠKOVÉ. Představení je rytmické, veselé, poutavé, ale i poučné.
Vstupné: 45,- Kč

21.5. 20:00 / 22.5. 20:00 / 23.5. 20:00 / 24.5. 17:30

Komedie / Česko/ 2015. Nová bláznivá komedie od tvůrců filmu Láska je Láska
Vás opěr rozesměje. Podrobnosti najdete na www.divadlozatec.cz
Režie: Milan Cieslar. Hrají: Ondřej Vetchý, Simona Stašová, Tereza Voříšková,
Miroslav Táborský, Marek Taclík, Barbora Poláková
Vstupné: 110,-

Animovaný / Dobrodružný / Rodinný / Sportovní / Argentina / USA/ 2015 / 106 min
Nová pohádka o oživlých figurkách stolního fotbalu, které pomůžou zachránit
město a lásku malého Amadea. Režie: Juan José Campanella
Vstupné: 150,-

24.5. 20:00 / 26.5. 20:00 / 30.5. 20:00

POLTERGEIST 3D

Horor / Thriller / USA/ 2015 / Cz titulky / Přístupné od 15 let
Z ČEHO MÁTE NEJVĚTŠÍ STRACH? Legenda hororového žánru Sam Raimi
přichází s úplně novým zpracováním klasického příběhu o rodině, jejíž poklidný
život se obrátí naruby, když se v jejich domě začnou dít podivné věci. Útoky děsivých
bytostí se stále stupňují a rodina musí čelit nejhorší noční můře ve chvíli, kdy zmizí
jejich nejmladší dcera.
Vstupné: 140,-

29.5. 20:00 / 30.5. 17:30 / 31.5. 17:30

SAN ANDREAS 3D

Dobrodružný / Katastrofický / USA/ 2015 / Cz titulky / Přístupné od 12 let
Premiéra filmu, kde nás příběh zavede k nechvalně známému tektonickému
zlomu v San Andreas. Kde o holé přežití budou společně bojovat všichni hlavní
představitelé. Režie: Brad Peyton. Hrají: Dwayne Johnson, Alexandra Daddario,
Carla Gugino, Colton Haynes
Vstupné: 130,-

31.5. 20:00

ZÁVĚREČNÝ KONCERT literárně- dramatického oboru žáků ZUŠ v Žatci
odnájem divadla – Akce ZUŚ – mimo předplatné
Zde vystoupí „dramaťácké třídy“ paní učitelky Radky HUŇATOVÉ, které ukáží
svásouborová představení. www.zuszatec.cz

OBCHODNÍ AKADEMIE a STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKÁ
A EKOLOGICKÁ ŽATEC
Podnájem divadla – Akce OA ŽATEC – mimo předplatné

www.divadlozatec.cz

DIVOKÁ DVOJKA

Akční / Komedie / USA/ 2015 / Cz DABING / Přístupné od 12 let
DVĚ NEBEZPEČNÉ KRÁSKY NA ÚTĚKU. Reese Witherspoon hraje v této akční
komedii vzornou a snaživou policistku, jejíž svěří do ochrany klíčového svědka
v soudním procesu s vlivným mafiánským bossem. Svědek je vlastně ona - sexy
manželka místního drogového dealera (Sofía Vergara). Když se o tuto dvojici
začnou intenzivně zajímat najatí zabijáci a zkorumpovaní policisté, nezbývá jim
nic jiného, jen se vydat na útěk napříč celým Texasem.
Režie: Anne Fletcher. Hrají: Reese Witherspoon, Sofía Vergara, John Carroll Lynch
Vstupné: 110,-

www.divadlozatec.cz

Slovanský máj
v Chrámu chmele a piva

Odpoledne plné her a soutěží, testovací jízdy v nových škodovkách a večer veselici si užije každý, kdo v sobotu 23. května
zavítá do tradičního chmelostátu – Chrámu chmele a piva. Sraz
dětí a rodičů je ve 14 hodin v restauraci U Orloje.
Českomoravský slovanský svaz připomíná tradice našich předve spolupráci s Chrámem chmele ků, kteří v tomto čase oslavovali
a piva v Žatci připravil zajímavý příchod jara a úrodné části roku.
odpolední i večerní program.
Program:
Pro děti soutěže a hry o ceny,
14.00 – sraz dětí a rodičů
pro rodiče možnost zasoutěžit
14.15 – zahájení Slovanskési ve smíšených družstvech se
ho máje a zápis soutěžících
svými ratolestmi, nebo si zkusit
jednotlivců i družstev
při testovací jízdě některý z no14.30 – 17.00 soutěžní odvých modelů Škody auto. A kdo
poledne
se někdy zamýšlel nad tím, jak
14.30 – 17.30 testovací jízdy
to všechno v tom autě funguje,
pro veřejnost
pro toho přiveze autorizova20.00 – májová veselice
ný servis Škoda z Chomutova
Autoplus II. raritu, která ještě
Srdečně Vás zvou a na Vaši
v Žatci nebyla – jedno prove- aktivní účast se těší Severočeská
dení škodovky v řezu. Májový rada Českomoravského slovanvečer se dá protančit při hudbě ského svazu, Chrám chmele
a dobrém občerstvení. Vstupné a piva v Žatci a Autoplus II.
se nevybírá, Slovanský máj nám Chomutov!
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10:00 a 14:00

Hlavní budova – Husova ul. 678:

tel.: 608 200 697, E-mail: rmz@muzeumzatec.cz
Výstavy:
n „ČLOVÍČEK BADATEL ANEB CO VŠECHNO DOKÁŽEME“: probíhá do 31. 5. Výstava keramických a jiných prací dětí
z Mateřské školy speciální v Žatci.
n „OPRÁSKI SČESKÍ HISTORJE 20. STOLETÍ“: probíhá
do 30. 8. Výstava představuje návštěvníkům 29 stripů z populární,
obdivované i zatracované komiksové série Opráski sčeskí historje
od autora skrývajícího se pod přezdívkou Jaz.

Křížova vila – Zeyerova ul. 344:

tel.: 774 192 414, 415 710 389
E-mail: vilakriz@muzeumzatec.cz
Výstavy:
n „PŘIJĎTE SI ZAPAŘIT ANEB POČÁTKY OSOBNÍCH POČÍTAČŮ U NÁS“: 22. 5. – 23. 8. Interaktivní výstava historických
počítačů, která zachycuje historii výpočetní techniky od počátků
po polovinu 90. let 20. století. Součástí výstavy je „pařanské doupě“ s historickými i moderními PC s více jak 400 hrami. Vernisáž
v pátek 22. května od 18:00 v rámci Muzejní noci.
Ostatní:
n Muzejní noc: 22. května 2015 od 17:00 – 22:00
více na www.muzeumzatec.cz
NÁVŠTĚVNÍ DOBA MUZEA A KŘÍŽOVY VILY:
ÚT - PÁ: 9.00 – 17.00 hodin
SO - NE: 13.00 – 17.00 hodin, PO: zavřeno
(polední přestávka 12.00 – 12.30 hodin).
O svátcích a 31. 12. jsou obě budovy muzea uzavřeny.

Putování, jaké tady
ještě nebylo

Letošní Putování vás zavede do dob krále Přemysla
Otakara II. Byl to právě on, kdo Žatci udělil v roce
1265 významná městská práva.
Ve Dvoře sv. Jakuba Přemysl Otakar II. Poté
obdržíme herní plánek nás čeká setkání s ním
s vyznačenou trasou a samým, královnou a jeho
dál se už řídíme pokyny dvorem. Po audienci
zde uvedenými. Cesta do u královského dvora se
historie nás provede nejen odebereme zpět do Dvora
krásným centrem Žatce, sv. Jakuba (start i cíl),
ale také zprostředkovaně kde dostanou děti odměvšemi zeměmi, které teh- nu za absolvování celé
dy za časů krále Otakara trasy a čeká na nás dalpatřily pod českou králov- ší program – odměnou
skou korunu. Jejich krás- bude hudební vystoupené znaky postupně získáte ní pro poslech i tanec,
na mapku umístěnou na trh dobrot a také další
zadní straně plánku.
překvapení, na němž si
Úkolem je projít trasu, pochutnáme .
navštívit uvedená stanoPutování se koná v soviště, splnit úkoly a získat botu 23. května, start
erby zemí, které za dobu Dvůr U sv. Jakuba 14
svého panování získal – 15 hodin.

Muzejní noc v Žatci

22. května 2015, 17.00 – 22.00
Program:
Regionální muzeum K. A. Polánka – hlavní budova, Husova 678:
S čím si hrávali prarodiče
17.00
17.00 - 21.00

17:00 – 20.00
17.00 - 21.30
19.00, 20.00 a
21:45
22:00
Občerstvení na

Slavnostní zahájení
Zahrada muzea: cvrnkání kuliček, skákání panáka a gumy, přebírání nití,
roztáčení káči a jojování
Keramická dílna se ZUŠ Žatec
Individuální prohlídky expozic a výstav
21.00 Vystoupení a workshopy členů České YoYo Asociace s možností
zapojení veřejnosti - jojování a káčování
Zapálení Ohně muzejní noci a fireshow skupiny Hypnotica
Ukončení Muzejní noci
muzejní zahradě zajistí kavárna U šnečků a restaurace Mládí

Regionální muzeum K. A. Polánka - Křížova vila, Zeyerova 344:
S čím si hraje dnešní mládež

18.00
Vernisáž výstavy Pojďte si zapařit aneb Počátky osobních počítačů u nás
18.00 – 21.30 „Pařanské doupě“ s více jak 400 PC hrami
Zvýhodněné vstupné do obou budov RMŽ 10,- Kč/osoba

Základní umělecká škola, Studentská 1030:
20.30 – 22.00 Noční prohlídky školy s múzou, různá vystoupení a soutěže

Městská knihovna, Nám. Svobody 52:
9.00 – 19.00
19.30

Den otevřených dveří centrální knihovny, nově registrovaní čtenáři mohou
využít slevu na poplatku ve výši 50%
Nocování v knihovně jen pro registrované dětské čtenáře ve věku 11 – 15 let

Radnice, Nám. Svobody 1:

18.00 – 22.00 Noční výstupy na věž radnice

Galerie Sladovna, Masarykova 356:

17.00 – 22.00 Prohlídka výstavy Domorodé umění Afriky (vstupné jednotné á 30,- Kč)
18.00 – 19.00 Program dramatického oboru ZUŠ Žatec (v sále)

Chmelařské muzeum, nám. P. Velkého 1952:
20.00, 21.00

komentované prohlídky s překvapením

Chrám Chmele a Piva, nám. P. Velkého 1951:

20.00 – 22.00 Pěší bezplatné výstupy na Pivní maják

9. muzejní noc v Žatci připravili:
Regionální muzeum K. A. Polánka, Chrám chmele a piva, Galerie Sladovna, Městská
knihovna, Turistické informační centrum, ZUŠ, Chmelařské muzeum a Česká YoYo Asociace
Podrobnější informace na: www.muzeumzatec.cz, www.chchp.cz, www.galeriesladovna.cz, www.
mekzatec.cz, www.zuszatec.cz, www.infozatec.cz, www.cya.cz, www.muzeum.chmelarstvi.cz

Pojďte si zapařit do muzea

Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci
ve spolupráci s Regionálním muzeem v Litomyšli
připravuje výstavu Pojďte si zapařit aneb Počátky
osobních počítačů u nás. Výstava bude slavnostně
zahájena v rámci Muzejní noci v pátek 22. května
od 18 hodin.
Počítače v domácnosti seznámit s počítači, které
nebyly ještě před dva- byly nejrozšířenější u nás
ceti, třiceti lety takovou např. IQ151, PMD 85,
samozřejmostí jako dnes. Didaktik, Tesla PP 06,
První z nich byly určeny IBM PC atd.. Navštívit
především nadšencům. můžete také „pařanské
Pozdějšímu rozšíření po- doupě“, ve kterém si můmohla rostoucí obliba po- žete zahrát až 400 PC her.
Interaktivní výstava
čítačových her. Zároveň
se je majitelé počítačů o historických počítačích
učili používat i na práci. a starých hrách potrvá
Na naší výstavě se můžete do 23. srpna 2015.
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Boučkova premiéra vynesla remízu
Svůj celkově desátý a na jaře teprve třetí bod v divizi
vybojovali fotbalisté Slavoje Žatec, když minulý
týden remizovali doma se S. Libiš 1:1.
Po nešťastném závě- kádrem. Při trestech
ru v utkání s SK Úva- Bednáře a Heince, zraly, v němž Slavoj přišel nění P. Klince a Tretyaka
o body i tři hráče zá- byl nejstarší Martin Vlk
kladní sestavy, nastupo- (26) s kapitánskou pásval proti Libiši s velmi kou, ostatní borci jsou
mladým kombinovaným narozeni po roce 1990.

Vyrovnávací branku Žatce vstřelil Patrik Šulc,
na snímku v souboji s Tomášem Chlapcem ze S.
Libiš, ale na první letošní výhru Slavoj stále marně
čeká. 
Foto Jaroslav Kubíček

V brance měl divizní premiéru dorostenec Petr
Bouček, který lovil míč ze
sítě už v 8. minutě. Více
však favorizovaným hostům nedovolil a zejména
v závěru své spoluhráče
podržel výbornými zákroky. Ti se překonávali
v obětavosti a vydřeli
nečekaný bod za remízu
1:1. O druhý se připravili letos potřetí prohrou
na pokutové kopy, když
Bešíkovu penaltu zlikvidoval brankář Jungr. Proměnili A. Hynek, Klačar
a Wiesinger, u hostů se
trefili všichni. Vyrovnávací gól zaznamenal ve 26.
Šulc po akci Hassmana.
V neděli v Novém Strašecí drželi hráči Slavoje
bezbrankový stav 40 minut, pak ale inkasovali
do poločasu dvakrát (1
gól z penalty) a v rozpětí
58.-67. dostali ještě tři
góly na konečných 5:0
pro domácí.
Do konce divize zbývají čtyři kola, z toho
dvě hraje Slavoj u Ohře.
V neděli 24. května hostí
Nový Bor a své domácí
účinkování doma ukončí
7.6. s týmem Horní Měcholupy, oba začínají v 17
hodin. 
(jak)

Kolert našel přemožitele v Liberci
V liberecké sportovní hale v závěru dubna konal
galavečer bojových sportů pod názvem Night of
Warriors 7.
Žatecký G-Titan měl porován domácím publina této prestižní události kem, od začátku vyvíjel
své zastoupení v podobě na žateckého borce silLukáše Kolerta, který se ný tlak. Kolert po úderu
utkal s domácím Antoní- do hlavy se dlouho nenem Nigrýnem v zápase mohl dostat do své zápapodle pravidel thajského sového tempa. Přestože
boxu -61kg. Nigrýn, pod- odpovídal kopy na tělo

a nohy soupeře, bodový
náskok však již nedohnal
a prohrál 1:2. „Výkon
a nasazení obou zápasníků ocenila hala bouřlivým
potleskem. I přes prohru
byl zápas pro Lukáše
další cennou zkušeností
do budoucna,“‚ komentoval zápas jeho promotér
H. Greisiger. 
(lb)

Jiří Vízner mladý stolní tenista Severu Žatec
překvapil na 1. ročníku žateckého Hopman
duatlonu. Ve společném startovním poli dorostenců porazil všechny domácí závodníky,
lepší byl jen Kočí z Karl. Varů. Potvrdil, že je
kondičně dobře připraven na květnové MČR
v Havířově, kam se kvalifikoval s Michalem
Štěpničkou. 
Foto Karel Urban

Vízner a Štěpnička na MČR

Dorostenci Severu Žatec Jiří Vízner a Michal
Štěpnička startovali o víkendu na MČR ve stolním
tenisu v Havířově.
Již samotnou nominaci kola o pouhé dva míčky
na mistrovství lze považo- s vsetínským Skalickým.
vat za úspěch žateckých Vízner překvapivě, ale namladých stolních tenistů. prosto zaslouženě vyřadil
Vždyť do Havířova bylo Fauska z Prahy 3:1. V dalnominováno jen 56 nej- ším postupu mu zabránil
lepších závodníků z celé Vašíček z Baníku Ostrava,
ČR a z toho byla pře- kterému podlehl 0:3. Pro
vážná většina ze SCM. oba žatecké závodníky by
Svými výkony mile pře- to mělo být povzbuzení
kvapili. Štěpnička pro- do přípravy na novou záhrál o postup do dalšího vodní sezonu. 
(js)

Hnízdilová skvěle reprezentovala
republiku i Žatec v Polsku

V mezistátním plaveckém čtyřutkání žactva, kterého se 9.-10. května v polském Gorzově zúčastnily
výběry Maďarska, Slovenska, Polska a České republiky, reprezentovala ČR také žatecká Maruška
Hnízdilová.
V prvním svém startu na 100m znak časem 1:09.02 a obsadila
7.místo. Svůj výkon si,
ale ještě vylepšila ve štafetě 4x100m polohový
závod, kde na prvním
úseku zaplavala výborných 1:08.55, což je její

nové osobní maximum.
Ve druhém startu potvrdila svou skvělou formu
a na 200m znak skončila
těsně pod stupni vítězů
na 4.místě ve vynikajícím čase a dalším osobním rekordu 2:26.28.
Při sprinterské znakové
padesátce Maruška zaplavala 32.53, což znamenalo 5.místo a další
osobní rekord.
Karel Urban
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