žatecký

zpravodaj
číslo 10, 4. června 2015

městského úřadu |www.mesto-zatec.cz

V čísle:

v době turistické sezony:
Po - Pá: 8.00 - 17.00 hod
So: 9.00 - 13.00 hod
Ne: 10.00 - 14.00 hod

Foto Jaroslav Kubíček
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Mšice ničí
některé druhy
smrků

OTEVÍRACÍ DOBA
TURISTICKÉHO
INFORMAČNÍHO
CENTRA

Žatecké koupaliště, které zahájí zítra letošní sezónu, nabízí v areálu a bazénech řadu atrakcí včetně vlnobití.

Potřetí obhájili prvenství
u Přemysla Oráče

4

Muzejní noc
lákala na více
místech

7

Začíná nová
soutěž k výročí
750 let

8

Bešíková: šest
startů = šest
medailí

Setkání zemědělců a studentů zemědělských a lesnických škol
se opět konalo 16.5. ve Stadicích u pomníku Přemysla Oráče.
Studentům Obchodní aka- charakterizující školní výchovu
demie a Střední odborné školy a mimoškolní činnost, vynesla
zemědělské a ekologické ze čtveřici soutěžících v součtu
Žatce se podařilo obhájit celko- bodů z jednotlivých disciplín
vé prvenství již potřetí v řadě. opět krásné 1. místo v celkoSoutěže se zúčastnilo družstvo vém pořadí v 11. ročníku této
ve složení Václav Andrt, Aleš tradiční akce.
Kassal, Michaela Macháčková
Nejen, že se partě mladých
a Jiří Rajnyš.
žateckých zemědělců podařilo
Soutěžilo se v ručním dojení, obhájit prvenství a získat velký
jízdě zručnosti, vědomostním pohár pro vítěze, ale získali i dva
testu družstva a také v celkové malé poháry za dílčí vítězství.
prezentaci školy. BezkonkuDagmar Hromádková
renční byla stánková expozice,

Nová
soutěž
o městě

Propozice soutěže Žatec
za 50 let, kterou vyhlašuje
Město Žatec zastoupené
Komisí pro kulturu a cestovní
ruch u příležitosti výročí 750
let od udělení královských
privilegií, najdete v dnešním
vydání Žateckého zpravodaje na straně 7. Jedná se
o výtvarnou a literární soutěž určenou celkem pro tři
věkové kategorie.
Soutěží se o atraktivní ceny,
soutěž končí 30. 9. 2015.

Koupaliště zahajuje provoz
Žatecké koupaliště zahajuje
letošní sezónu již zítra v pátek
5. června. Až do jejího skončení
v září je provozní doba každý
den od 9 do 20 hodin. Přilehlá
sportoviště jsou v provozu denně
do 19 hodin. Ceny zůstávají stejné jako v loňské sezóně. Letošní
novinkou pro děti je nafukovací
skákací hrad.
Celodenní vstupné:
60 Kč dospělí a děti nad 150 cm
40 Kč děti, senioři nad 65 let,
ZTP, ISIC
děti do 100 cm zdarma v doprovodu rodičů
150 Kč rodinné vstupné (2 dospělí + 2 děti)

Dopolední vstupné (9:00 –
12:00):
20 Kč / osoba
Děti do 100 cm zdarma v doprovodu rodičů
Odpolední vstupné (od 15:00):
40 Kč dospělí a děti nad 150 cm
30 Kč děti, senioři nad 65 let,
ZTP, ISIC
děti do 100 cm zdarma v doprovodu rodičů
120 Kč rodinné vstupné (2 dospělí + 2 děti)
K ceně vstupného bude účtovaná
záloha na čipové hodinky ve výši
100 Kč, zpoplatněný tobogán
5 Kč/jízda

V Turistickém informačním
centru v budově radnice jsou
k dostání nové suvenýry s tematikou královského města
Žatec. Těšíme se na Vaši
návštěvu!
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Pronájem a prodej MěÚ Žatec

Město Žatec nabízí k pronájmu:
n garáž č. 1 v budově e. č.
2465 ul. Písečná v Žatci, postavené na pozemku
n st. p. č. 5075 v k. ú. Žatec
za měsíční nájemné 1.281,00 Kč
bez DPH.
n garáž č. 10 v budově e. č.
2465 ul. Písečná v Žatci, postavené na pozemku
n st. p. č. 5075 v k. ú. Žatec

za měsíční nájemné 1.281,00 Kč
bez DPH.
n nebytový prostor - kancelář
v č. p. 49 Branka v Žatci o ploše
23,24 m2, za minimální nájemné
ve výši 2.500,00 Kč/m2/rok bez
služeb.
V případě Vašeho zájmu o pronájem kontaktujte Městský úřad
Žatec, odbor rozvoje a majetku
města, tel. 415 736 224, email.
rozvoj@mesto-zatec.cz.

Město Žatec nabízí k prodeji volné bytové jednotky, nebytový
prostor, včetně příslušných podílů společných částí domu a pozemku:

byt.č.
6
9
21
33
11
14
17
13
11
19
46
8

č.p., ulice
2833, Dr. Václava
2833, Dr. Václava
2833, Dr. Václava
2833, Dr. Václava
2815, Písečná
2816, Písečná
2816, Písečná
2555, Černobýla
1678, Pražská
2826, Písečná
2724, Jabloňová
2553, Černobýla

Kůrky
Kůrky
Kůrky
Kůrky

velikost plocha v m2spoluvlast. podílkupní cena
0+1
31,0 310/40636
305 039,00 Kč
0+1
30,6 306/40636
309 061,00 Kč
0+1
30,6 306/40636
327 378,00 Kč
NEBYT
26,8 268/40636
200 070,00 Kč
3+1
68,2 682/28304
560 940,00 Kč
3+1
68,2 682/28304
577 814,00 Kč
3+1
68,2 682/28304
576 920,00 Kč
2+1
60,9 609/41632
562 017,00 Kč
1+1
48,3
483/5636
388 598,00 Kč
3+1
75,8 758/30476
570 102,00 Kč
3+1
71,7 717/14549
615 400,00 Kč
1+1
35,7 357/41632
380 134,00 Kč

Žádost o koupi je nutno podat na předepsaném tiskopisu žádosti
o koupi nemovitosti v termínu do 12. 06. 2015. Zásady pro prodej
nemovitostí z majetku Města Žatce včetně tiskopisu žádosti o koupi
nemovitosti jsou k dispozici na www.mesto-zatec.cz nebo na informacích MěÚ Žatec. Bližší informace získáte na tel. 415736224,
email: rozvoj@mesto-zatec.cz.

Parazitická mšice smrková dorazila už i na Žatecko

Typické rezavění jehlic nyní najdete u smrku pichlavého, smrku
sitky, smrku sivého či smrku Engelmannova (a jejich variet),
za kterým stojí drobná mšice s názvem mšice smrková. Nyní je
tento druh mšice rozšířen nejčastěji v nejteplejších a nejsušších
oblastech ČR, mezi které právě Žatecko patří.
Tato mšice poškozuje smrky
3. Pokud rozsah napadení není
sáním rostlinných šťáv, vylu- významný, lze dřevinu ledovou
čováním toxických slin a me- vodou pokropit, důkladně pravichanickým poraněním pletiva delně zalévat a ošetřit postřikem
(vpichem), umožňujícím nákazu proti savému hmyzu co nejdříve
houbovými patogeny. Tím tedy při vhodných klimatických podvelice často oslabují dřeviny mínkách (vč. dodržení instrukcí
a snižují jejich odolnost vůči v příbalové informaci).
dalším škodlivým činitelům.
4. Při volbě postřiku je třeba
Největší škody vznikají u ne- zohlednit jeho nebezpečnost pro
původních smrků vysazených jiný hmyz, zejména včely, tzn.
na sušším nevhodném stano- použít takový přípravek, který
višti.
je v době opylování neohrozí
Smrky původní či ostatní (např. MOSPILAN). Postřikem
druhy jehličnatých dřevin tato by mělo být zabráněno vzniku
mšice nenapadá.
dalších generací mšic na napaJak se tedy účinně bránit?
deném jedinci.
1. Dobře jednotlivé dřeviny
Postřiky proti savému hmyzu
prohlédněte a je-li značná část lze zakoupit v běžných zahradjehlic již opadaná (anebo téměř nictvích či hypermarketech.
celé zrzavé), dřevinu pravděV případě, že dřeviny máte
podobně již zachránit nebude na svých pozemcích a dřeviny
možné (opadané části znovu nelze rozsahem napadení zaneobrostou).
chránit, obraťte se na orgán
2. Pokud je dřevina vizuálně ochrany přírody a krajiny, který
zcela rezavá, jediným řešením Vám pomůže s dalším postupem.
je odřezávání nebo odlamování
Kontakt: Ing. Kateřina Frýdohálek před jejich rozevřením vá, tř. Obránců míru 295, 438 24
(do konce června) a odstranění Žatec, tel.: 415 736 457, email:
napadených dřevin v souladu frydova@mesto-zatec.cz.
se zákonem č. 114/1992 Sb.,
Po obdržení písemného vyo ochraně přírody a krajiny, jádření k této problematice
ve znění pozdějších předpisů, od Výzkumného ústavu Silva
a následná likvidace spálením – Taroucy pro krajinu a okrasné
v souladu s platnou legislativou zahradnictví, budou informace
na ochranu ovzduší.
doplněny.
2

Město Žatec, zastoupené starostkou města

vyhlašuje dnem 20.05. 2015 výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou na pozici

Strážník Městské policie Žatec

Místo výkonu práce: Katastr města Žatec včetně spádových obcí
Platové zařazení: Dle zákona č. 262/2006 Sb., ve znění NV č. 564/2006
v platném znění – platová třída 6
Vyhlašovatel: Město Žatec, náměstí Svobody 1, PSČ 438 24
Druh práce: Strážník městské policie podle zákona č. 553/1991 Sb.
O obecní policii
Požadavky:
- státní občan České republiky
- věk nejméně 21 let
- tělesná a duševní způsobilost k výkonu povinností a oprávnění podle
zákona č. 553/1991 Sb.
- trestní bezúhonnost
- min. střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou
Ostatní předpoklady:
- ovládání PC – Microsoft Word a Excel, emailový klient
- řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič)
- praxe u bezpečnostních složek, případně ve státní správě nebo samosprávě výhodou
- platné osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů podle
zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii výhodou
- zbrojní průkaz skupiny D výhodou
- znalost cizího jazyka výhodou
Doklady k přihlášce:
- ověřená kopie maturitního vysvědčení (ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání)
- originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než tři měsíce
- strukturovaný životopis
- lékařský posudek o zdravotní způsobilosti podle vyhlášky MV č.
444/2008 Sb., příloha č. 2, ne starší než 3 měsíce
- čestné prohlášení o bezúhonnosti ve smyslu § 4a zákona č. 553/1991Sb.,
o obecní policii ne starší než 3 měsíce
- čestné prohlášení o spolehlivosti ve smyslu § 4b zákona č. 553/1991Sb.,
o obecní policii ne starší než 3 měsíce
- písemný souhlas formou čestného prohlášení s absolvováním testů
fyzické připravenosti
- písemný souhlas formou čestného prohlášení s absolvováním testů
psychické způsobilosti k výkonu práce strážníka
- výpis bodového hodnocení z registru řidičů (ne starší 1 měsíce)
Lhůta k podání přihlášek: do 17. 07. 2015 do 12:00 hodin
Místo podání přihlášek: podatelna Městského úřadu Žatec, nám. Svobody
1, 438 24 Žatec
Způsob podání přihlášek: osobně nebo poštou v zalepené obálce s nadpisem „MP – výběrové řízení – Strážník 2015“ – NEOTVÍRAT!
Obsah přihlášky (ke stažení na www.mpzatec.cz):
- příjmení, jméno a titul uchazeče
- datum a místo narození
- státní příslušnost
- místo trvalého pobytu
- datum a podpis uchazeče
- telefonický kontakt
Bližší informace: MP Žatec, telefon 415 736 600, 415 736 602, e-mail:
mpzatec@mesto-zatec.cz
Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly. V souvislosti s účastí ve výběrovém řízení uchazeč v souladu s ustanovením
zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů v platném znění souhlasí se zpracováním osobních údajů uvedených
v přihlášce a jednotlivých přílohách. Odborné psychologické vyšetření hradí
uchazeč. Veškeré dokumenty a doklady budou po ukončení výběrového řízení
neúspěšným uchazečům vráceny. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto
výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Předpokládaný nástup 1.9. 2015.

Znají řidiči význam značky „zóna“?

V obytné zóně se všichni účastníci provozu dělí
o společný prostor. Pobytová funkce této komunikace převládá nad funkcí dopravní.
Základní provozní podmínky
viště,
vyplývají z ustanovení §23 a §39 - chodec smí využívat obytnou
zákona č. 361/2000 Sb. [2]:
zónu v celé její šířce,
- řidič smí jet rychlostí nejvýše - jsou povoleny hry dětí přímo
20 km.h-1,
v dopravním prostoru,
- řidič musí dbát zvýšené ohle- - chodci i hrající si děti musí
duplnosti vůči chodcům, které
umožnit vozidlům jízdu,
nesmí ohrozit; v případě nut- - při vjíždění z obytné zóny
nosti musí zastavit vozidlo,
na jinou pozemní komunikaci
- stání je dovoleno jen na mísmusí dát řidič přednost v jíztech označených jako parkodě.

Šperky ze žateckého muzea vystavují v Praze
Dramatické období 5. století
n. l. na území Čech a Moravy
přibližuje výstava zahájená
v úterý 26.5. v Muzeu hlavního města Prahy. Pod názvem
„Hroby barbarů - Svět živých
a mrtvých doby stěhování národů“ se návštěvníkům otvírá
možnost spatřit unikátní soubory předmětů především z výbavy
germánských hrobů. Jádrem
výstavy jsou nálezy z výzkumu
největšího pohřebiště této doby
ve Zličíně. V letech 2005 až
2007 zde bylo prozkoumáno
více než 170 hrobů. Přestože
většina hrobů byla již v minulosti vyloupena, představuje

kolekce získaných nálezů naprosto unikátní celek. Byl zde
nalezen dosud nejobsáhlejší
soubor luxusních skleněných
nádob na našem území, přičemž podstatná část získaných
exemplářů byla ve vynikajícím
stavu zachování a náleží mezi
opravdové umělecké skvosty.
Regionální muzeum v Žatci
se na této výstavě podílí zápůjčkou inventáře ženského hrobu
z Měcholup. Jedinečná výbava
v podobě stříbrných pozlacených
spon, zlatého závěsku s almandinem, zlaté mince císaře
Konstantina III., masivního
stříbrného náramku, pozlace-

ných kování opasku, toaletní
soupravy a mnoha dalších předmětů svědčí o tom, že pohřbená
zastávala v polovině 5. století
na území Čech velmi významnou
společenskou roli. Uvažuje se, že
mohla být manželkou nějakého
místního vládce či velmože.
Ve výstavě je prezentována i její
kresebná rekonstrukce.
Po dlouhé době je tento nález ze sbírek žateckého muzea
představen v originále, takže
i proto se na výstavu do Prahy
vyplatí zajet! Expozice v Muzeu
hlavního města Prahy potrvá
do poloviny února roku 2016.
dr. Petr Holodňák

Od školáků k prezidentovi ČR

no v mém životě souvisí“ se stala
exkurze dvacetičlenného týmu
redakce školního časopisu SOUDEK do Ústavu pro studium totalitních režimů v Praze, v němž
historici připravili pro potencionální adepty novinářského
řemesla interaktivní přednášky
a besedy věnované novodobým
dějinám našeho státu.
Vyvrcholením pak byla nesporně návštěva pana prezidenta
Miloše Zemana v Hotelu Lions
v Nesuchyni. Tam se žáci podíleli na zabezpečení slavnostní
večeře organizované hejtmanem
Středočeského kraje Milošem

Další číslo (č.11/2015) vyjde
ve čtvrtek 18. června,
číslo 12 pak 2. července.
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, obě od 18.00
hodin.

Mimořádný
úřední den

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.

Foto: archiv Hotelu Lions Nesuchyně

Úroveň školy se odjakživa posuzovala (a stále posuzuje) podle
toho, co její absolventi umí, co ovládají, nebo jak vystupují
na veřejnosti. Čtenář tohoto článku ať sám posoudí, jakou
pomyslnou známku by udělil na sklonku letošního školního
roku Střednímu odbornému učilišti a Střední odborné škole
SČMSD, Žatec, s. r. o., jež přes 55 let vychovávají kuchaře,
číšníky, barmany, recepční, ale též vedoucí jídelen, hoteliéry,
pracovníky středního managementu či průvodce a jiné osoby
činné v cestovním ruchu.
Čím se tedy škola může (v dob- Stop and Stay v Kadani, která
rém slova smyslu) chlubit? Po- tradičně podporuje pod záštikud bychom uvedli pouze strohý tou Destinační agentury Dolní
výčet úspěšných akcí za školní Poohří rozvoj turistického rurok 2014/2015, šlo by o velice chu v regionu, zajišťovali žáci
obsáhlé čtení. Proto zmiňme, Coffee Break během celého
i kvůli úspoře čtenářova času, dvoudenního setkání a zároveň
jen období posledních dvou mě- předváděli výrobky studené
síců a z aktivit jenom ty
organizačně
i společensky
nejzajímavější.
Pokračovala spolupráce
s žáky 3. ZŠ
Žatec pod
zastřešujícím
názvem Zdravá výživa.
Tentokrát se
škola soustředila zvláště
na praktické
ukázky v odborných učebnách stolničení, kde malí
návštěvníci
nejprve zhlédli krátkou prezentaci a pak
kuchyně a různé druhy dezertů,
už si pod vedením učitelek včetně obsluhy.
odborných předmětů vyzkoušeli
Stejně velký ohlas měl Učňovflambování palačinek, míchání ský den v postoloprtské restauranápojů a vyřezávání ovoce. ci Vespa, kde zde pracující žáci
O úspěchu akce svědčil zájem předvedli především rodičům,
žáků, takže příští setkání bude učitelům a spolupracovníkům,
zaměřeno na úpravu pokrmů kterak dovedou i uvařit i následza studena a na kulturu stolo- ně se postarat o své hosty.
vání.
Završením dlouhodobého proNa 15. ročníku konference jektu Minipodniky aneb „Všech-

Kdy vyjde Žatecký
zpravodaj

Peterou. Podle slov ředitele hotelu Tomáše Kávy „byli studenti
přímými účastníky při servisu
jednotlivých menu a velmi profesionálně reprezentovali svoji
školu“.
Co k výše uvedenému dodat
závěrem? Snad to, že součástí
rozlehlého komplexu na Hošťálkově náměstí je i občanské
sdružení „Škola v pohybu“, v je-

hož názvu se plně odráží činnost
celé školy. Když má totiž někdo
chuť (a věřte, že zájemců je
hodně!), může si po „práci“ díky
jmenovanému sdružení zasportovat, popř. se aktivně zapojit
do kulturních či společenských
přehlídek, představení a soutěží
nejen v hranicích žatecké oblasti.
Vladimír A. Hons
Zdeněk Müller
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Muzejní noc plná
neobvyklých zážitků
Městská knihovna Žatec se
v pátek 22.5. připojila k akci
Muzejní noc v Žatci a pro 22
dětí ve věku od 11 do 15 let
připravila Nocování v knihovně
s bohatým programem, který
byl pojat tentokrát v historickém
duchu. Děti si vyzkoušely střelbu
z luku a kuše, v Křížově vile
shlédly výstavu Pojďte si zapařit
aneb Počátky osobních počítačů u nás. Vyzkoušely si také
hry, které hráli jejich tatínkové
zamlada. V muzejní zahradě
sledovaly jedinečnou ohňovou
show. Po návratu do knihovny
se děti pustily do tvoření erbů
z keramické hlíny dle vlast-

ní fantazie a přívěšků z drátků a korálků. Před ulehnutím
do spacáků nesměla chybět již
tradiční stezka odvahy se sladkou odměnou. A pak už všechny
zmohla únava…
Chtěli bychom poděkovat
majiteli firmy Žatecké lahůdky
Jiřímu Havlíčkovi za zapůjčení střelnice na střelbu z luků
a kuší, dále pak S. Styblíkovi
a P. Taškovi , kteří se pro tento
večer proměnili v instruktory
střelby a v neposlední řadě i pracovnicím Regionálního muzea
K.A.Polánka v Žatci za umožnění volného vstupu na vybrané
akce.
(mkž)

Srdce Afriky a Sibiř zaujaly posluchače
V květnu připravila Městská
knihovna Žatec další vzdělávací
cestopisné přednášky, které byly
tentokrát určeny pro žáky druhého stupně ZŠ Komenského alej.
V pondělí 18. května se v Rodinném centru Sedmikráska konaly
dvě přednášky fotografa, novináře a cestovatele Tomáše Kubeše.
V přednášce nazvané Srdce
Afriky dětem přiblížil africký
kontinent, konkrétně Střední
Afriku s jejími pralesy, divokou
přírodou a posledními Pygmeji.

Druhá přednáška děti zavedla
na Sibiř, například do města
Jakutsk, buddhistického Burjatska, k řece Leně a Stolbám či
na velké oslavy slunovratu Ysyakh. Prostřednictvím fotografií,
krátkých videí a autentických
zážitků cestovatel zajímavou
formou obohatil znalosti žáků
o spoustu nových informací,
na závěr každé přednášky zodpověděl zvídavé dotazy. Přednášek
se zúčastnilo 120 žáků.
(mkž)

V prostorách ZUŠ se 20. 5.
konal v rámci týdne zápisu
nových žáků na příští školní
rok Den otevřených dveří. Je to
již tradiční – netradiční způsob
zápisu, při kterém si děti i se
svými rodiči prohlédnou školu,

zahrají pár her a na závěr získají
drobné ceny a něco dobrého
na zub. Jako každý rok se této
akce účastnilo mnoho dětí nejen
nově příchozích, ale vyřádit se
přišli i stávající žáci školy.
(au)

Zápis s prohlídkou školy

Dobývání Pevnosti Boyard

Školní družina a areál ZŠ Komenského alej v Žatci se v sobotu
23. 5. proměnila v pevnost Boyard, jejíž poklad se snažilo získat
dvacet druháčků a čtvrťáků.
Tým Škorpiónů a Mimoňů se pomocí chůd a plnili mnoho
musel prokázat svoji zručnost, dalších zajímavých disciplín.
paměť, sílu i rychlost při získá- Pevnost Boyard byla úspěšně
vání 10 klíčů a indícií pro složení dobyta, oba týmy získaly truhličhesla. Žáci soutěžili například ku s mincemi a hráči odcházeli
v přenášení vody pomocí hou- domů s pocitem dobře odvedené
bičky, pili krvavý nápoj, skládali týmové spolupráce.
barevné kuličky, přemisťovali
(dj, šch)

Netradiční
olympiáda seniorů

V rámci oslav k 25. výročí SPCCH se 20. května sjeli senioři
z celého kraje do Klášterce nad Ohří, kde pod záštitou starostky Mazánkovou byly zahájeny sportovní soutěže šestičlenných
hlídek, které bojovaly v šesti disciplínách.
Kapitánem 1. družstva byl vali a přihlížející je potleskem
pan Kozák L., člen.družstva - povzbuzovali. Po předání poMaulis J., Kodeš J., Hrbáčková hárů a věcných odměn zájemci
J., Laskowski L. a Němcová D. o NORDIN WALKING pod
Kapitánkou 2. družstva byla odborným vedením cvičitelek,
paní Hášová V., člen.družstva - správně nacvičili chůzi. Pro záMikoláš V., Báán Z., Muchová jemce byla připravena prohlídka
J., Kalvová A. a Hanušová E. zámku, parku nebo odpočinek.
Dozorčím závodu pan Mucha J. Autobusová doprava ve spoluCelé dopoledne i přes nepřízeň práci s SPCSH Teplice neměla
počasí všichni ohromně bojo- chybu.
Irena Komárková

Studentky postupují do finále
v plážovém volejbalu
Krajské finále v plážovém
volejbalu se uskutečnilo 27.
5. v Ústí nad Labem v areálu
u Městského stadionu. Studentky Gymnázia Žatec Oldřiška Hradcová, Eliška Voláková
a Veronika Čížková opět uspěly
ve velké konkurenci, přičemž
zúročily své zkušenosti z TJ
Sever Žatec.
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Držme jim palce v dalších republikových utkáních na Finále
Poháru AŠSK ČR v plážovém
volejbalu, které se koná 11.
6. v Brně. Poděkovat je třeba
Ing. A. Grežovi za vstřícnost
a možnost tréninku na Městském koupališti Žatec.
Jana Kubínová

Muzejní noc s múzou
K celostátní akci Muzejní noc
se letos podruhé připojila Základní umělecká škola v Žatci
vlastní akcí pod názvem Noc
s múzou. Nabídky využilo 104
návštěvníků, kteří využili mož-

nosti v pátek 22. května projít
školou po setmění. Při tom na ně
čekala řada krátkých hudebních,
tanečních i divadelních vystoupení, drobné hry a na konci trasy
i sladké rozloučení.
(au)

V prostorách Chrámu chmele
a piva se v sobotu 23. května
konal Slovanský máj, v jehož
rámci probíhalo odpoledne plné
her a soutěží o ceny pro děti.
Českomoravský slovanský svaz
ve spolupráci s ChChP v Žatci
připravil pro děti celkem několik zajímavých soutěží, např.:
shazování plechovek míčkem,
házení na koš, chytání ryb,
slalom, skládání Hopíka a další. Po absolvování soutěží byly
děti odměněny účastnickým
diplomem a drobnými cenami.
Téměř každou soutěž plnila
téměř osmdesátka dětí s velkou
vervou a nadšením.
Aby ani dospělí nepřišli zkrát-

ka a taky si užili, připravil pro
ně autorizovaný servis ŠKODA
AUTOPLUS II s.r.o. z Mostu
testovací jízdy v nových vozidlech ŠKODA. Děti si v areálu
ŠKODY zasoutěžily a získaly
pěkné ceny a dospělí vyzkoušeli kvalitu a parametry nových
modelů ŠKODA. Pěkné počasí a velký zájem o Slovanský
máj je příslibem do dalších let.
Májové odpoledne si dospělí
prodloužili na májové veselici
v Chrámu chmele a piva, kde
mohli otestovat několik druhů
piva a dobrého jídla.
Ing. Miroslav Keller
místopředseda ČMSS pro
kulturu

Slovanský máj se vydařil

Inzerce
n Studentka matemat.fyz. fakulty doučí středoškolskou matematiku na přijímačky, opak.,
maturitu. 603 152 354
n Prodám byt 2+1 (62 m2) – 620.000 Kč.
Byt je v os. vlastnictví, ul. Černobýla, Žatec.
Nachází se ve zvýšeném přízemí, bez balkonu.
Tel.: 721 538 085
n Prodám zahradu v Žatci, osobní vlastnictví, Osada Spálený mlýn. Cena dohodou. Tel.:
725 005 360 (361).
n Prodám chatu u Nechranické přehrady na vlastním pozemku, mimo svážné
území. Cena dohodou. Tel.: 606 520 828;
728 432 815.
n Pomoc od dluhů, exekucí, dražeb. Oddlužení legální, zákonnou cestou - osobní bankrot. Konzultace ZDARMA. Tel.: 728 179 852
n Přijmu kvalifikovanou zdravotní sestru
nebo zubní instrumentářku (ne zdr. asistentku)
do zubní ordinace v Žatci. Dvousměnný provoz
od 7,00 do 14.00 a od 14.00 do 21.00 hod. střídavě. Bližší informace na tel. č. 415 711 407
nebo na dmd.mr64@email.cz

Koncert rodin v ZUŠ

Rodinný koncert v Základní umělecké škole
Žatec se konal 26. května. Již čtvrtým rokem
patří k nejpůvabnějším večerům, protože
na něm účinkují žáci ZUŠ v doprovodu svých
rodinných příslušníků. Letos byla zastoupena
nejen hudební, ale i literární čísla.

Rozloučení
Zesnulí od 17. 5. - 24. 5. 2015
PaedDr. Otto Batala..................................... 88
Marie Šupová............................................... 86
Antonín Umlauf........................................... 88
Květa Bystřická............................................ 66
Gabriela Honolková..................................... 38
Luděk Douša ............................................... 61
Emanuel Daniel .......................................... 92
Josef Popelka .............................................. 84
Petr Makovec............................................... 63

Nástup
IHNED!
Máte zájem o volná pracovní místa v
Žatci, Chomutově a okolí?
Na pozici Operátor výroby a Skladník.
Nabízíme:
 Celková nástupní mzda 20 000,-Kč/ měsíc
 Práce ve 2 nebo 3 směnném provozu
 Práce pro ženy a muže
 Zajímavé a motivující finanční ohodnocení:
fixní mzda + bonusová složka + příplatky
Lokalita: Průmyslová zóna Triangle
Neváhejte a kontaktujte nás co nejdříve
na tel. 606 776 413, 601 589 437
případně zasílejte Vaše životopisy na
email: usti@adecco.com

Pozvánka na Slet ultralehkých
letadel a Dětský den
Žatecké letiště Macerka (směr Čeradice)
otevře 20. června v 10 hodin brány pro
širokou veřejnost. Členové a piloti Žateckého let. klubu pořádají již 25. ročník
této oblíbené akce, spojené s dětským
dnem, pod názvem Poznej letadla.
Kromě statických ukázek domácích
a hostujících letadel různých tipů, ale
i vrtulníků, zde bude ukázka a předvádění
létání motorového paraglidingu, dále pak
jistě oko potěší barevné padáky parašutistů a jejich doskok na přesnost. Děti
s radostí uvítají na obloze oblíbené žluté
letadlo Mája shazující bonbony i svezení
se na bájném koni Pegas. Členové místního hojně zastoupeného Klubu modelářů
předvedou nejnovější modelářskou techniku v letu a akrobacii, ale i mnohačetné
sbírky vystavených modelů v hangáru.
Mimo jiné adrenalin si můžete zvýšit při
jízdě v bojovém vozidle pěchoty, vyzkoušet nárazový simulátor Automotoklubu
Č.R. nebo na atrakcích, jako jsou otočná
lavice aj., kde budou i pro děti různé
skluzavky, autodrom, řetízkové kolotoče
(pro děti jen za 10,- Kč). Atrakce jsou

na letišti volně přístupné již od pátku.
Po zásahu hasičů si děti zaběhají v suché
pěně, uvidíme akční zásah policie a jejich
čtyřnohých přátel, mezi jinými předvedou schopnost psů záchranářů i Žatečtí
kynologové, další jistě zajímavou ukázku
předvedou i členové klubu bojových umění.
Jako tradičně bude zajištěno vynikající
občerstvení v podobě voňavých pochoutek
a moků. Jistě návštěvníky potěší i stánky
s leteckou tématikou a různými doplňky.
Všechny akce a ukázky letadel bude hlasem provázet předseda žateckých pilotů
Ing. Pavel Lenkvík.
Vstupenky jsou slosovatelné o hodnotné
ceny, vyhlášení proběhne v 18 hodin. Další
informace najdete na stránkách www.
laazatec.cz
Všechny dospěláky pak zveme na večerní zábavu Hangárpárty k poslechu
hraje reprodukovaná hudba všech žánrů
na přání pod vedení DJ Mária. Večerní
posezení zpestří vyhlášení soutěže Velký
tipovací vezír.
Bližšší informace o akci na www.laazatec.
cz nebo na tel. č.774 457 547 L.Muselová

Přednáška o Husovi

Regionální muzeum K. A. Polánka
v Žatci vás zve do pobočky Křížovy vily
na přednášku Husův místopis aneb Tady
všude (možná) byl, která se uskuteční
ve čtvrtek 18. června 2015 od 17 hodin.
Příběhem Husova života a míst jeho působení nás provede historička RM Žatec
PhDr. Milada Krausová, Ph.D.
Přijďte a dozvíte se, jaká byla cesta z Husince přes Prahu do Bavorska až do Kostnice
a zda Jan Hus navštívil také naše město.
Vstupné: základní 30,- Kč, snížené 20,- Kč.

Vyhlášení
výběrového řízení

Mateřská škola Holedeč, p.o., vyhlašuje výběrové řízení na pozici

asistent pedagoga

Požadujeme odbornou kvalifikaci
podle zákona č.563/2004Sb.,v platném znění. Nástup od 1.9.2015.
Žádosti zasílejte na adresu školy
MŠ Holedeč, Žatecká 141, 43801
Holedeč, nebo mailem na
msholedec@seznam.cz.
Bližší informace
na tel.: +420 723 522 510.

Farmářské trhy na náměstí Svobody v Žatci

Farmářské trhy pokračují dále v termínech 10. 6., 24. 6., 8. 7., 22. 7., 5. 8.,
19. 8., 16. 9., 30. 9., 14. 10., 28. 10., 11. 11. a 25. 11. 2015. Těšit se můžete
na uzeniny, zabíjačkové zboží, čerstvé houby, zeleninu a ovoce, pečivo, sadbu
a bylinky, těstoviny, koření, rakytník, mošty a spousty dalšího. Trhy budou probíhat každou druhou středu vždy od 9 do 15 hodin. Těšíme se na vaši návštěvu!
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Městské divadlo Žatec

Digitální kino Žatec
5.6. 20:00 / 6.6. 20:00 / 7.6. 17:30 /

ŽIVOT JE ŽIVOT

Komedie / Česko/ 2015
Ondřej Vetchý a Simona Stašová jako manželský pár řeší v komedii Život je život
milostné a životní eskapády svých tří dcer, ale především svoje vlastní.
Za snímkem stojí autoři úspěšné veselohry Láska je láska, oproti „Lásce“ ale „Život“ slibuje více humoru, fantazie a bláznivých situací. Jak už to tak v životě bývá.
Ondřej Vetchý se navíc ve filmu objeví ve dvojroli dvou zcela rozdílných mužů.
Hlava rodiny, morousovitý a přísný František (Ondřej Vetchý ) by po boku svých
tří dcer rád viděl schopné a úspěšné muže. Jenže všechny mají vynikající talent
nacházet si pravý opak. Nejstarší dcera se musí i se svým neúspěšným mužem
nastěhovat zpět k rodičům a v rámci možností se dál snaží otěhotnět. Té prostřední
se zas neomylně lepí na paty jenom naprostí exoti a mimoňové. A nejmladší dcera?
Tak ta je zase milostně úspěšná až moc. Je jí šestnáct, je těhotná a neví s kým.
Navíc se začíná hroutit tradiční oáza a pevný bod manželské dvojice – dovolená.
Režie: Milan Cieslar. Hrají: Ondřej Vetchý, Simona Stašová, Tereza Voříšková,
Miroslav Táborský, Marek Taclík, Barbora Poláková.
Vstupné: 110,-

5.6. 17:30 / 6.6. 17:30

SEDMERO KRKAVCŮ

Pohádka / Fantasy / Česko / Slovensko/ 2015/ 97 min
Pohádkový příběh vychází z klasické pohádky Boženy Němcové „Sedmero
krkavců“. Mladá dívka na sebe bere těžký úkol. Musí se pokusit zachránit své
bratry a zbavit je prokletí, které na ně uvrhla jejich matka. Je to příběh o odvaze,
vytrvalosti, ale také síle slova, pravdy a opravdové lásky.
Režie: Alice Nellis. Hrají: Martha Issová, Sabina Remundová, Lukáš Příkazký, Václav
Neužil ml., Zuzana Bydžovská, Jana Oľhová, Csongor Kassai, Kristína Svarinská,
Marián Geišberg,
Vstupné:120,-

7.6. 20:00

STÁLE SPOLU

ČR 2014 | 75 minut | česká verze | přístupný
Petr a Simona spolu žijí dvacet pět let. Mají devět dětí, se kterými bydlí v maringotkách na šumavské louce – bez televize, počítače a tekoucí vody. Autoritativní Petr
sám sebe nazývá „profesionálním otcem.“ Potomky vede ke svobodě a souznění
s přírodou a zároveň se je snaží chránit před škodlivým vlivem konzumní společnosti. Do školy chodí děti jen na přezkoušení - vysokoškolsky vzdělání rodiče je učí
doma. Rodinná soudržnost, která v dnešním západním světě už prakticky nemá
obdoby, působí na první pohled idylicky. Při bližším pozorování však začínají
vyvstávat pochybnosti. Film Stále spolu zkoumá, jaká je cena za svobodný život
stranou společnosti, a ptá se: existuje recept na ideální rodinu? Vstupné: 80,-

Digitální kino Žatec
18.6. a 27.6. 21:30

Insidious 3: Počátek

19.6. a 29.6. 21:30

Jurský svět

Horor/ USA/ 2015 / Cz titulky / Přístupné od 15 let.
Novou kapitolu děsivé hororové série napsal a režíroval její spolutvůrce Leigh
Whannell. Tento mrazivý prequel, situovaný v době před strašidelnými zážitky
rodiny Lambertů, divákům odhaluje osudy nadané jasnovidky Elise Rainierové
(Lin Shaye), jež se po jistém váhání rozhodne pomocí svých schopností kontaktovat
mrtvé, aby tak pomohla mladé dospívající dívce (Stefanie Scott), kterou si vybrala
za svůj cíl nebezpečná nadpřirozená bytost.
Režie: Leigh Whannell. Hrají: Lin Shaye, Leigh Whannell, Angus Sampson, Dermot
Mulroney, Stefanie Scott
Vstupné: 120,Akční / Dobrodružný / Sci-Fi / Thriller / USA/ 2015 / Cz dabing
Jurský park je nejvýdělečnější atrakcí na světě. Minulé problémy jsou dávno zapomenuty a vedení přemýšlí, čím si zajistit ještě větší návštěvnost. Jejich projekty jsou
úžasné, jen se neměly vymknout kontrole. Praještěři z Jurského parku se vracejí
v novém filmu v produkci Stevena Spielberga.
Hrají: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jake Johnson, Judy Greer, Katie McGrath,
Vincent D‘Onofrio,
Vstupné: 120,-

20.6. a 5.7. 21:30

Sedmero krkavců

Pohádka / Fantasy / Česko / Slovensko/ 2015 / 97 min
Pohádkový příběh vychází z klasické pohádky Boženy Němcové „Sedmero
krkavců“. Mladá dívka na sebe bere těžký úkol. Musí se pokusit zachránit své
bratry a zbavit je prokletí, které na ně uvrhla jejich matka. Je to příběh o odvaze,
vytrvalosti, ale také síle slova, pravdy a opravdové lásky.
Režie: Alice Nellis. Hrají:Martha Issová, Sabina Remundová, Lukáš Příkazký, Václav
Neužil ml., Zuzana Bydžovská, Jana Oľhová, Csongor Kassai
Vstupné: 110,-

21.6. 21:30

Andílek na nervy

Rodinný / Komedie / Česko/ 2015 / 105 min
Čtrnáctiletá fashion bloggerka Viktorie si musí po smrti matky vybrat, zda žít
v dětském domově nebo na malé vesnici s otcem, kterého nikdy neviděla. Venkovské prostředí na ni zpočátku působí jako zoo plné exotů, kteří jsou sice zajímavou
náplní pro její blog, ale žít se s nimi nedá. Její otec navíc úspěšně vzdoruje všem
pokusům o převýchovu a raději se věnuje své praxi zvěrolékaře a poklidnému
popíjení s kamarády. Do rodinného souboje je postupně zatažena celá vesnice
i sociální pracovnice, která hrozí násilným rozdělením nově vzniklé rodiny. A to
právě ve chvíli, kdy Viktorie kromě vztahu k otci nachází i první lásku...
Režie: Juraj Šajmovič. Hrají:Pavel Řezníček, Anna Kadeřávková, Petra Černocká,
Miroslav Vladyka, Linda Rybová, Adam Mišík, Kateřina Hrachovcová-Herčíková,
Lukáš Latinák, Elena Vacvalová, Pavel Nový
Vstupné: 110,-

www.divadlozatec.cz
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5.6.

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ
MATURITNÍHO VYSVĚDČENÍ

11:00

9.6.

„PASOVÁNÍ“ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE

8:00

15.6.

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ
MATURITNÍHO VYSVĚDČENÍ

9:00

ZUŠ ŽATEC – ZÁVĚREČNÉ VYSTOUPENÍ
TANEČNÍHO OBORU

17:00

25.6.

ROZLOUČENÍ SE ŠKOLOU

9:00

29.6.

LOUČENÍ DEVÁŤÁKŮ SE ŠKOLOU

9:00

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

Podnájem divadla – Akce SOA a SPŠE ŽATEC– mimo předplatné
SOA a SPŠE Svatováclavská v Žatci

17.6.

TŘÍDY Ivany FÁBRYOVÉ a Kláry CHURANOVÉ
Podnájem divadla – Akce ZUŚ – mimo předplatné

loučení s „DEVÁŤÁKY“ ze ZŠ KOMENSKÉHO ALEJ v Žatci
Podnájem divadla - Akce ZŠ Komenského alej - mimo předplatné
loučení s „DEVÁŤÁKY“ ze ZŠ P.BEZRUČE v Žatci
Podnájem divadla - Akce ZŠ P. Bezruče -mimo předplatné

www.divadlozatec.cz

Abonentní vstupenky
do divadla v Žatci !!!

Od 1. června byl zahájen prodej abonentních vstupenek
na divadelní sezónu 2015/2016.
Zakoupením vstupenek získáte hned několik výhod. První
výhodou je získání rezervace Vámi zvoleného místa na vybrané
pořady, které jsou v žateckém divadle připraveny. Druhou výhodou je zakoupení vstupenek se slevou. Abonentní vstupenky
jsou rozděleny do čtyř kategorií, kdy se sami rozhodnete jaké
tématické představení budete chtít navštívit.
Pořady jsou rozděleny na činohry, hudební večery, představení
pro děti a opery.
Pokud chcete získat slevu a navíc rezervaci Vámi určeného
místa, které vám bude nejvíce vyhovovat, volejte pro informace
na telefonní číslo 415 710 519 nebo můžete divadlo navštívit
osobně.
Pokladna je otevřena vždy od pondělí do pátku v čase 14:00
- 17:00 hod.
Upozorňujeme, že abonentní vstupenky jsou přenositelné
a na vystoupení může přijít také jiná osoba něž ta, která si
ji zakoupila.
ABONENTNÍ SKUPINY
skupina A ( činohra): cena 2 500,- Kč
skupina D (zábava): cena 1000,- Kč
skupina E a M (Školy a školky): cena 400,- Kč
skupina O ( Met In HD) ... 3080,- Kč
Kompletní ceník si vyžádejte u paní Hany Zeleňakové v Městském Divadle Žatec. Více info vždy na: www.divadlozatec.cz

Napříč žánrům festival

V sobotu 13. června se v prostoru přírodního amfiteátru Letního
kina v Žatci uskuteční festival, který vznikl před léty v Mostě.
Jeho název Napříč žánrů fest vystihuje různorodost vystupujících hudebníků.
Ve třetím pokračování tohoto čátku. Důvodem je vystoupení
festivalu vystoupí skupiny Sto známých kapel již v čase od 13:00
Zvířat, Morčata na útěku, Kru- hod. Kompletní program včetně
cipüsk, Carpatia Castle a mno- časového harmonogramu naho dalších zejména regionálních jdete na www.divadlozatec.cz.
kapel. Festival začne v ulici Vstupenky v ceně 250 Kč jsou již
Vrchlického již od 12:00 hod. v prodeji na pokladně žateckého
Všem zájemcům o kulturu dopo- divadla. Na místě bude cena
ručujeme přijít na akci již od za- vstupenky 350,- Kč.

Město Žatec zastoupené Komisí pro kulturu a cestovní ruch vyhlašuje u příležitosti výročí 750 let od
udělení královských privilegií výtvarnou a literární soutěž pod názvem

„Žatec za 50 let“
Propozice soutěže:
Výtvarná a literární soutěž na dané téma, soutěží se ve třech věkových kategoriích, a to:
1. kategorie – do 11 let
2. kategorie – 12 až 15 let
3. kategorie – nad 15 let
Každý soutěžící se může zúčastnit výtvarné i literární soutěže současně, pouze však s jedním
příspěvkem v každé části (to je max. 2 soutěžní práce).
Zadání výtvarné soutěže: nakresli obrázek na uvedené téma „Žatec za 50 let“ jakoukoli technikou
(kromě propisky, popisovačů a fixů) na čtvrtku formátu A4 na výšku.
Zadání literární soutěže: napiš příběh (esej) na uvedené téma „Žatec za 50 let“ na bílý nelinkovaný
papír formátu A4 na výšku ve formátu (.doc). Parametry textu: typ písma Arial, velikost písma 12,
řádkování 1,5 a okraje stránky 1,5 cm. Rozsah prací min. 1 a max. 2 strany textu uvedeného formátu.
Termín a způsob odevzdání soutěžních prací:
Soutěžní práce spolu s přihláškou doručte osobně či poštou na adresu: Město
Žatec, Turistické informační centrum, náměstí Svobody 1, 438 24 Žatec
nejpozději do 30. září 2015 do 17 hodin. Práce přijaté bez kontaktních údajů
(přihlášky) a po uvedeném termínu nemohou být do soutěže zařazeny. Literární
příspěvky musí být doručeny v písemné formě a zároveň na elektronickém nosiči
(CD/DVD).
Vyhodnocení soutěže: Tři nejlepší soutěžící z každé kategorie a každé části soutěže budou odměněni.
Pět nejlepších soutěžních prací z každé kategorie a každé části bude otištěno v Almanachu „Žatec za
50 let“. Nejlepší výtvarná práce bude otištěna na obálce almanachu a
úryvek z nejlepší literární práce bude otištěn na zadním přebalu
almanachu. Vyhlášení a zveřejnění výsledků proběhne v říjnu 2015,
podrobnosti budou včas zveřejněny. Všechny soutěžní příspěvky
budou u příležitosti vyhlášení výsledků soutěže uloženy do ČASOVÉ
SCHRÁNKY v Regionálním muzeu K. A. Polánka v Žatci.
Bližší informace získáte v Turistickém informačním centru v budově radnice, na www.infozatec.cz
nebo na telefonu 415 736 156.

Maloobchodní trhy

na náměstí Svobody v Žatci (prostor šachovnice)

Maloobchodní trhy širokého sortimentu, jako např. průmyslové zboží, domácí potřeby,
ošacení, čaje a byliny, potravinové výrobky se zaměřením na české výrobce a spousty
dalších.
Trhy budou dále pokračovat v termínech 5. 6., 19. 6., 3. 7., 17. 7., 31. 7., 14. 8. a 28. 8.
2015, každý druhý pátek od 8 do 15 hodin.
Těšíme se na Vaši návštěvu!

Oznámení
Dne 19. června 2015 Obchodní akademie
a Střední odborná škola zemědělská a ekologická
Žatec

Křížova vila – Zeyerova ul. 344:

slaví 120. výročí zemědělského školství
Srdečně zveme na setkání a prohlídku školy
učitele, absolventy školy, zemědělské odborníky
a širokou veřejnost.
Prohlídka školy bude možná od 9.00 hodin.
Setkání s bývalými učiteli se uskuteční v areálu školy
od 14.30 hodin.

Srdečně Vás zveme a těšíme se na setkání.

1895

Hlavní budova – Husova ul. 678:

tel.: 608 200 697, E-mail: rmz@muzeumzatec.cz
Výstavy:
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.
Ostatní:
n Muzejní pochod – Rondel u Podbořanského Rohozce: 13. června 2015. Start v 9.15: u tvrze Hlubany.
Trasa cca 14 km, zpět odvoz autobusem. Účastnický
poplatek 30,- Kč. Více na www.muzeumzatec.cz

2015

tel.: 774 192 414, 415 710 389
E-mail: vilakriz@muzeumzatec.cz
Výstavy:
n „PŘIJĎTE SI ZAPAŘIT ANEB POČÁTKY
OSOBNÍCH POČÍTAČŮ U NÁS“: probíhá
do 23. 8. Interaktivní výstava historických počítačů, která zachycuje historii výpočetní techniky
od počátků po polovinu 90. let 20. století. Součástí
výstavy je „pařanské doupě“ – herna s herním
automatem, historickými i moderními PC s více
jak 400 hrami.
Ostatní:
n „Husův místopis aneb Tady všude (možná) byl“: 18. června od 17 hodin. Přednáška
PhDr. Milady Krausové, Ph.D. seznámí s příběhem
Husova života a místy jeho působení. Vstupné:
základní 30,- Kč, snížené 20,- Kč.
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Mladší žákyně ukončily skvělou sezonu
Mladším žačkám volejbalového Severu Žatec
právě skončily boje v letošním ročníku Krajského
přeboru.
Ve čtyřkovém volejbalu drželi v horní polovině
se dívky zlepšovaly turnaj tabulky a také všechny
od turnaje, postupně se čtyři naše týmy se neustápropracovávaly tabulkou le zlepšovaly. Závěrečné
vzhůru a nakonec všech- kolo určilo celkové pořadí,
ny tři naše týmy skončily které je pro nás velmi
v horní polovině tabulky. lichotivé a naznačuje, že
Poslední kolo absolvo- v této věkové kategorii
vala dvě naše družstva nemáme v kraji konkuve druhé lize KP a jedno renci. Naše družstva obsadila 1., 3., 5. a jededružstvo v lize třetí.
V trojkovém volejbalu nácté místo. Za zmínku
byla naše pozice od za- stojí naše „áčko“, které
čátku mnohem příznivější. zvítězilo ve složení KláMezi 26 týmy ústeckého ra Weidischová, Kačka
kraje jsme se od počátku Rodová a Bára Karaso-

vá. Dívky od listopadu
neprohrály žádný zápas
a v posledních dvou turnajích zvítězily dokonce
bez ztráty setu. Vedle sebe
mají spoustu výborných
spoluhráček, jak dokazují
výsledky ostatních týmů.
V červnu ještě děvčata
čeká regionální mistrovství ČR v barevném
minivolejbalu, kam se
z krajské kvalifikace nominovalo sedm našich
družstev. Pevně věříme,
že se našim hráčkám
povede v Českých Budějovicích navázat na dobré
výsledky v KP.
(jv)

Divizní loučení

Fotbalisté Slavoje Žatec, kteří se od začátku podzimu ani na týden nezbavili
posledního místa divizní tabulky, se rozloučí s letošním ročníkem doma
v neděli 7. června od 17 hodin, kdy nastoupí proti týmu Horní Měcholupy.

Kuželkáři si po sezóně udržují formu
V Bílině na turnaji startovalo celkem 33 čtyřčlenných týmů, což bylo 107 mužů a 26 žen.
V jednotlivcích se nejléLokomotiva Žatec nakonec skončila výkonem pe umístil Jarolím na 33.
1716 na velice solidním místě výkonem 438, hned
10. místě, když před ní za ním byl Ptáček s 436.
byla družstva většinou V ženách byla Ptáčkosložená z hráčů vyšších vá výkonem 414 na 12.
soutěží a dokonce repre- místě.
Žatečtí ještě startovali
zentantů.

v Lounech a v Karlových
Varech. Výsledky zatím
nejsou k dispozici, ale
v Karlových Varech si
zatím skvěle vede dvojice
Ptáček, Čaboun, kteří jsou
v průběžném pořadí šestí.
Konečné výsledky tohoto
turnaje budou známy už
tento týden.
(jj)

ní závody na MČR starších žáků. Také oddíl ze
Žatce přivezl silný tým a prokázal velmi dobrou
výkonnost. Na medailové umístění dosáhlo hned
šest našich plavců.
Nejlépe si vedla vel- Další mimořádný výkon
ká naděje, členka repre- předvedla Veronika Seizentace ČR, Maruška fertová, která vyplavala
Hnízdilová, která třikrát dokonce 6 medailí 6 - dvě
zvítězila a jednou bra- stříbrné na 100 a 400VZ,
la bronz. Ve znakových zbytek bronzových (100,
disciplínách patří mezi 200M, 50VZ, 200VZ).
nejlepší plavce, a tak se Elitní plavce doplnil také
budeme těšit na její vý- mladší Kristián Balon se
kony na MČR a dalších 4 medailemi, z toho 3x
mezinárodních závodech. zlato (100,200P, 100PZ)

Dobrou formu prokazuje
také Bára Ševčíková – 2x
byla třetí a Ella Pohoriljak,
která se po zranění začíná
velmi dobře (2x2místo
na 100 a 200Z).
Velkou radost nám
také udělala Radana
Halvátová vítězstvím
na 200M a druhým místem na 200M. Jan Procházka byl 4. na 200P
a Lucie Límová s Matějem Provazníkem se vešli
do první desítky. (jk)

čoval v květnu v Pardubicích, kde startovalo i 16
závodníků ze Žatce.
Nejvíce se tam dařilo na- sadil výborné 3. místo. Anšim elitním plavcům - Lucii tonín se již vrací po zranění
Svěcené, Davidu Urbanovi mezi českou prsařskou
a Antonínu Svěcenému, elitu, zvítězil na 200m
kteří se umístili na stup- prsa a byl 3. na 100m prsa.
Do finálových bojů proních vítězů. Lucie opět
deklasovala soupeřky na 50 klouzl ještě Tomáš Ura 100 m motýlkem a s pře- ban, který se stále zlepšuje
hledem v obou startech na znakařských tratích
zvítězila. David zaplaval a vybojoval shodně 8. mísskvěle 50 m vol. zp. a ob- ta. Do první desítky se ještě

když na 200 m prsa obsadil
výborné 9. místo. Stanislav Voráč se již také začíná
prosazovat mezi nejlepší
sprintery a v Pardubicích
obsadil 16. místo na 50 m
volným způsobem.
Ostatním našim plavcům se dařilo překonávat
své osobní maxima, což
je dobrý příslibem pro již
zmíněné MČR dorostu.
Karel Urban

Kvalifikace
dopadla na výbornou
Uplynulý víkend proběhly v České Lípě kvalifikač- a jednou stříbro (200PZ).

Elitní
plavci bodovali v poháru
Seriál závodů Českého poháru v plavání pokra- vklínil Dominik Červenka,

Mladší žáci lovili medaile

Výborná forma Lenky Bešíková a další skvělé výkony ostatním plavců žateckého oddílu ozdobily
mistrovské závody Ústeckého a Libereckého kraje
v Litvínově.
Lenka Bešíková v této který se zaskvěl na 50
generálce na Pohár ČR a 100m prsa, kdy v obou
předvedla mimořádný závodech získal senzační
talent a dobrou připra- stříbrné medaile. Další
venost, protože ve všech naděje Johanka Rábová se
startech (6) získala zlaté potýkala s nemocí i během
nebo stříbrné medaile. závodů, a proto skončila
Přebornicí kraje se stala pátá na 50P a 100PZ,
na 100Z, 200Z a 50VZ. do odpoledních závodů už
Ve všech startech po- nenastoupila. V první desouvala hranice svých sítce také zazářil Jan Karas
osobních rekordů a je to 7. místem na 100PZ, Dan
naše velká naděje nejen Kozel 5. místem na 200Z,
na MČR, ale také českého Michal provazník 8. na 50
plavání vůbec. Ve velké a 100P a také Jan Mráz,
konkurenci se neztratil který se zlepšil ve všech
také mladičký Jan Lím, svých startech. 
(jk)

Letní turnaje v malé kopané

FK Slavoj Žatec pořádá v závěru června letní turnaje na hlavním travnatém hřišti u Ohře, na které se
mohou přihlásit týmy z libovolné soutěže a na turnaj dospělých volně složené týmy.
Hraje se na polovičním
27. 6. Turnaj mužů
hřišti, branky 2x5 m, 2. ročník o Pohár FK
začátky po oba dny jsou
28. 6. Turnaj příprav 9.30 hodin. Počet vek 1. ročník o Pohár FK
hráčů 1+7. Další infor• starší přípravmace obdrží týmy dle ka 2005 - 06 • mladpřihlášek, termín podání ší přípravka 2007 - 08
do 10.6.!
Každá kategorie má svůj
Informace: FK Slavoj vlastní turnaj s vyhodnoŽatec - M: 604609896
cením.

Florbal v Žatci získává
na popularitě

V sobotu 23. května uspořádal Florbalový klub FbC
Jazzmani Žatec uspořádal 23. 5. přátelský turnaj
pro týmy přípravek a elévů. Jazzmani v nedávné
době zorganizovali nábor nových hráčů a přátelský
turnaj je ideální příležitost, jak nové hráče uvést
do zápasového rytmu.
Do Žatce se tentokrát le s Chomutovem a finále
sjelo pět celků z Chomu- jim uteklo jen o vlas, přestova, Podbořan, Loun, to brali zaslouženě bronz
Žatce a extraligového a v poklidu, pod dozorem
Herbadentu (Praha). trenéra Ligdy, mohli sleV kategorii přípravek dovat jak dívčí tým z Herjasně dominoval domácí badentu, ve finále snadno
tým Žatce A pod vedením přehrál Chomutov.
trenéra Galla dospěl k vyVíce na: http://www.
sněnému poháru.
fbcjazzmani.cz/news/
V kategorii elévů Jazz- florbal-v-zatci-ziskavamani zaváhali v semifiná- -na-popularite/
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