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V čísle:

Náměstí ožilo středověkem
Netradiční pouť připomínající
si úmrtí významné české osobnosti patnáctého století zavítala
i do města Žatce. V šesti městech
Ústeckého kraje se postupně během července a srpna koná „Putování Mistra Jana Husa aneb
sedm těžkých hříchů“. Putování

je jednodenní akcí s ústředním
motivem vyhnat z města smrtelný hřích. V Žatci se 25. července
„vyháněl“ Hněv – ztvárněný
poutavý příběh v podání herců
Divadla Bída. Žatecké náměstí
se již od rána plnilo dobovými
řemeslníky, prodejci, fakíry,

kejklíři a historickými šermíři
za doprovodu středověké hudby skupiny Gnomus. Atrakce,
soutěž pro děti, bohatý program
a příznivé počasí přilákalo mnoho návštěvníků. Akci zajišťovala
produkční agentura MODUA
pod vedením Jiřího Šnábla. (kk)

Za měsíc se koná Žatecká Dočesná 2015
Již tradiční akcí na oslavu ukončení sklizně chmele je Dočesná, která se letos koná ve dnech 4. a 5. září v Žatci. V letošním
roce se mohou diváci opět těšit na bohatý kulturní program
i ochutnávku od více než 45 pivovarů z celé naší republiky
i ze zahraničí.
„V posledních letech za- SMOLÍK s kapelou, DYMYTznamenáváme velký zájem RY, ARAKAIN, YOYO BAND,
o prezentaci zejména od men- VILÉM ČOK a BYBASS ,
ších rodinných pivovarů,“ HORKÝŽE SLÍŽE, HLAHOL,
řekl Martin Veselý, ředitel TRABAND, MICHAL PROžateckého divadla, které každo- KOP A FRAMUS 5, EDDIE
ročně akci pořádá. Na čtyřech STOILOW, MIKE TERRANA,
podiích se návštěvníci mohou ELIS, FEŠÁCI, ZAKÁZANÝ
těšit na vystoupení těchto OVOCE, PIPES AND PINTS,
účinkujících: STROMBOLI TA M TA M O R C H E S T R A ,
(Michal Pavlíček a Bára Ba- POHŘEBNÍ KAPELA, PRŮsiková), ANNA K s kapelou , VAN, KREJČIK HONZA, ŽAVERONA, DASHA, JAKUB TEČANKA a mnoho dalších.

Letos se mohou na Dočesnou
v Žatci těšit fanoušci hudby,
kterou nahrála skupina Pink
Floyd. Po deseti letech připomene legendární film The Wall
v koncertní a scénické podobě
parta nadšenců okolo Filipa
Benešovského (Neřež). Také
v letošním roce se očekává
velká divácká návštěvnost. Lidé
se mohou ubytovat v místních
hotelech nebo nově také ve stanovém městečku u Lidového
Domu. Kompletní program
a další potřebné informace lze
najít na www.docesna.cz nebo
www.divadlozatec.cz.
Karel Fiala
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Rekonstrukce v Lučanské
ulici pokračuje
Pietní akt k 65. výročí
V pátek 17. července se sešli
zástupci Konfederace politických vězňů, vojenští veteráni,
příbuzní a zástupci města, v čele
se starostkou Mgr. Zdeňkou Hamousovou a tajemníkem Ing. et.
Bc. Petrem Vajdou, MPA, aby si
připomněli 65. výročí popravy

pěti členů odbojové skupiny Praha-Žatec a uctili jejich památku.
Za pomoci příslušníků AČR byly
položeny věnce a kytice nejprve
v atriu radnice a poté i u domu
v Nákladní ulici čp.397, kde žil
velitel a jeden z pěti popravených
kpt. Karel Sabela.
(kk)

Nahrazují nevyhovující
vodovod a kanalizaci
Na křižovatce Studentské
a Dukelské ulice v Žatci byla
zahájena frézováním vozovky
další investiční akce Severočeské
vodárenské společnosti a. s. Důvodem je souběžná rekonstrukce
nevyhovujících úseků kanalizace
a vodovodu.
„Stávající kanalizační stoka
ve Studentské ulici je z betonu
vejčitého profilu 500/750 mm.
Byla uvedena do provozu roku
1978 a je ve špatném technickém stavu, jak prokázala její
kamerová prohlídka. Materiál
potrubí je zkorodovaný a vykazuje díry ve dně, v důsledku

čehož vznikají kaverny. Stoku
není možné čistit, protože hrozí její destrukce,“ informoval
tiskový mluvčí SVS. A.s. Jiří
Hladík. „V souběhu s kanalizací
ve vzdálenosti cca dva metry
od ní je veden vodovod z litiny
vnitřního průměru 80 mm. Řad
z roku 1955 je poruchový, proto
bude rekonstruován současně
s kanalizací. Kanalizace a vodovod jsou vedeny v místní
asfaltobetonové komunikaci
ve vlastnictví města.“
Stavební práce mají být podle
schváleného harmonogramu
dokončeny do 25. října 2015.

Opakovaný záměr Města Žatce
prodat ze svého majetku

projednáno radou města dne
16. 03. 2015
Budovu s číslem evidenčním
2554 ul. Jaroslava Vrchlického
v Žatci – jiná stavba, objekt
bývalé kotelny s částí pozemku
zastavěná plocha a nádvoří st.
p. č. 3356 o výměře 310 m2,
částí pozemku p.p.č. 7095/2
o výměře 93 m2 a částí pozemku p.p.č. 7095/5 o výměře 3
m2 vše v k.ú. Žatec za kupní
cenu 787.390,00 Kč a poplatky
spojené s provedením smlouvy.
Prodej pozemku st. p. č. 3356
v k. ú. Žatec dle zpracovaného
geometrického plánu č. 5363115/2011.
Část prostor je stavebně upravena na garáže, které jsou pronajaty.
K žádosti o koupi je nutno
doložit záměr budoucího využití
objektu v souladu s platným
územním plánem, včetně návrhu časového harmonogramu
rekonstrukce.
Žádost o koupi je nutno po2

dat na předepsaném tiskopisu
žádosti o koupi nemovitosti
v termínu zveřejnění záměru
prodat. Zásady pro prodej nemovitostí z majetku Města Žatec
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.
Zveřejněno: od 03. 08. 2015
do 01. 09. 2015

V ulici Lučanská pokračují
stavební práce na rekonstrukci
kanalizace a vodovodu. Z technologických důvodů bude prodloužena uzavírka pracovního
úseku č. II. od objektu čp.
1469 po dům čp. 1794 a to

v termínu do 20. 08. 2015,
následně bude navazovat další
etapa prací podél čp. 2444,
rovněž za vyloučení silničního
provozu do konce letních prázdnin. Odbor dopravy a silničního
hospodářství

Město Žatec, Městský úřad Žatec,
zastoupený tajemníkem,

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa
na dobu neurčitou:

Osobní doklady

Místo výkonu práce: Městský úřad Žatec
Platové zařazení (dle zákona č. 262/2006 Sb., NV č. 564/2006
Sb. v platném znění): platová třída 8
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
- státní občanství České republiky, u cizích státních příslušníků
trvalý pobyt na území ČR,
- minimální věk 18 let,
- způsobilost k právním úkonům,
- morální a trestná bezúhonnost,
- znalost jednacího jazyka – češtiny (u cizích státních příslušníků
s trvalým pobytem v ČR).
Ostatní předpoklady:
- středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou,
- ovládání PC (Microsoft Word a Excel, poštovní klient),
- znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích; zákona č. 312/2002
Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně
některých zákonů; zákona č. 500/2004 Sb., správní řád; zákona
č. 328/1999 Sb.,
- o občanských průkazech; zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních
dokladech; zákona č. 133/2000 Sb.,
- o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů;
zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
- flexibilita, samostatnost,
- řidičský průkaz skupiny B,
- předpokládaný nástup 01.10.2015.
Uchazeč o zařazení do výběrového řízení podá na Městský úřad
Žatec písemnou přihlášku, která bude obsahovat tyto náležitosti:
- Název pracovní pozice, jméno a příjmení, titul, datum a místo
narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, telefonické
spojení, e-mailovou adresu, č. občanského průkazu nebo číslo
dokladu o povolení k pobytu, číslo řidičského průkazu, datum
a podpis.
K přihlášce budou připojeny tyto doklady:
- strukturovaný životopis,
- ověřený doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání,
- výpis z evidence Rejstříku trestů FO ne starší než 3 měsíce.
Písemné přihlášky včetně příloh doručí uchazeč na adresu:
Městský úřad Žatec, Odbor vnitřních věcí - k rukám personalistky,
nám. Svobody 1, 438 24 Žatec. Nebo osobně prostřednictvím
podatelny Městského úřadu Žatec k rukám personalistky nejpozději
do 07.09.2015 do 17:00 hod. Přihlášky doručené po tomto datu
budou vyřazeny. Obálku označte heslem „výběrové řízení – osobní
doklady“. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv v jeho průběhu
toto výběrové řízení zrušit.
Přihláška k výběrovému řízení včetně příloh nebude vrácena. V souvislosti s účastí ve výběrovém řízení uchazeč v souladu s ustanovením
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, souhlasí se zpracováním a archivací
osobních údajů uvedených v přihlášce a jednotlivých přílohách.
V Žatci dne 03. srpna 2015

Kdy vyjde Žatecký
zpravodaj
Další číslo (č.15/2015) vyjde
ve čtvrtek 20. srpna, číslo 16 pak
10. září. Uzávěrka je jako vždy
týden před uvedeným termínem.

Zastupitelstvo města

má další mimořádné letní
zasedání, které se koná 19.
srpna od 14.30 hodin ve velkém
zasedacím sále v patře radnice.

Foto Jaroslav Kubíček

Mimořádný úřední den

U železničního mostu u Libočan obnažila řeka Ohře své dno tak, že život je tu závislý na regulovaném přítoku z Nechranické přehrady.

Nejbližší mimořádný úřední den
– sobota - proběhne na Městském
úřadu v Žatci 12. září.
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 10. října.

Žízní nejen vodní toky

Mírná letošní zima a horké léto poznamenávají vodní plochy
v celé republice. Koryta potoků a řek vysychají stále více. Stejný
obrázek vidíme i na Žatecku. A není to jen pohled na Ohři, kde
v červenci protekla méně než polovina vody průměrných průtoků odpovídajících tomuto měsíci. Prožíváme největší sucho
za posledních 20 let.
Více než padesát vodních toků ká 5 m3 za vteřinu, ale z nádrže
již bylo postiženo zákazem čer- do dolní Ohře odtéká 9,2 m3/s,“
pání vody na pole a zahrádky . uvedl Jan Svejkovský, tiskový
V našem regionu tak byla první mluvčí Povodí Ohře. Bez této
poznamenána Blšanka. To že je pomoci z Nechranic by byl ohrota říčka, která před půldruhým žen ekologický stav řeky pod přestoletím během dvou dnů brala hradou. Minimální zůstatkový
v řadě obcí sedlákům majetky průtok, jak uvádí manipulační
a hlavně vzala mnoho desítek řád, nesmí poklesnout pod 8
životů? A protože podobně se krychlových metrů. Při soudá dnes po kamenech suchou časném počasí tak rozdíl mezi
nohou přejít snad každý potok, odtokem a přítokem znamená
není divu, že se obnažuje stále denní pokles hladiny nádrže
více i dno Ohře. A nebýt regulace o dva až tři centimetry. Aktuální
odtoku vody z Nechranické pře- stav zásob vody na přehradě
hrady, bylo by dole mnohem hůř. je uváděn na téměř devadesát
(jak)
„Do nechranické nádrže přité- procent.

Na Turistickém informačním centru v budově radnice jsou v prodeji suvenýry s tematikou výročí 750 let od udělení královských
privilegií.

foto: M. Frouz

Voda z přehrady udržuje život v dolní Ohři

Snímky žateckého pokladu ke stažení na našem muzejním webu.

Žatecký poklad je vystaven
na Pražském hradě

Poté, co se v květnu do Muzea města Prahy dočasně přestěhoval do výstavy „Hroby barbarů“ unikátní inventář ženského
hrobu z doby stěhování národů z Měcholup, byl do hlavního
města v polovině června zapůjčen další skvost archeologické
sbírky Regionálního muzea v Žatci. Podstatná část tzv. Žateckého pokladu, nejbohatšího českého stříbrného depotu raného
středověku, tvoří jeden z mimořádných exponátů nově otevřené
výstavy „Dědictví Karla Velikého“ na Pražském hradě.
Expozice s podtitulem „Raný vštěvníci prestižní putovní výstředověk jako kolébka evropské stavy „Střed Evropy kolem roku
kultury“ představuje návštěvní- 1000“ v SRN, Polsku, Maďarsku
kům na unikátních exponátech a České republice. U příležitosti
nejen z Čech, ale i Nizozemí, výročí první písemné zmínky
Belgie, Německa, Slovenska, o Žatci byl krátkodobě předstaSlovinska, Chorvatska a Itálie ven v Regionálním muzeu roku
dobu Karla Velikého a jeho ne- 2004 a naposledy v roce 2014.
smazatelný kulturní odkaz, který
Na Pražském hradě je společně
nadlouho výrazně ovlivnil rozvoj s dalšími exkluzivními nálezy
vzdělanosti a umění v celoevrop- vystaven od 17. července. Výském kontextu.
stava „Dědictví Karla Velikého“
Žatecký poklad je vystavován v Tereziánském křídle starého
pouze při výjimečných příle- královského paláce bude pro
žitostech. V letech 2000-2002 návštěvníky otevřena až do 14.
mohli jeho část obdivovat ná- října.
dr. Petr Holodňák
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Foto Jaroslav Kubíček

Neckyádu na Ohři čekají letos náročnější podmínky
Třicet ročníků má úspěšně
za sebou Neckyáda na Ohři,
která startuje tradičně pod jezem
v Žatci druhou srpnovou sobotu.
Také letos je připraven už 31.
ročník plavby plavidel všeho
druhu, přestože současný stav
vody v řece je více než jindy
nízký. „Naši účastníci jsou na ledacos zvyklí a nepochybujeme,
že si s tím poradí i letos,“ jsou
přesvědčeni pořadatelé Ježek,
Pepíček a Drtič.
„Jako každý rok je plavba

odstartovaná od jezu v Žatci a pluje se dále k zastávce
u Tvršic, kde nás čeká něco
k snědku a nějaké to pivíčko
v místní hospůdce. Po doplnění
pivních zásob se vydáváme dále
na naší plavbu ke vzdálenému
konci do Zálužic. Tam nás čekají další zásoby a hlavně velký
táborák s dlouhým posezením,“
informují zástupci patrona Říčního a rybničního námořnictva
Chmelobrany.
Sraz je jako vždy na parkovišti

Pěšky za ukázkou výcviku psů
Další prázdninovou akcí, kterou uspořádala Městská knihovna Žatec v rámci letošního Léta
s knihovnou, byl Výcvik psů - Libočany. Na úterní akci koncem
července vyrazilo celkem 20 lidí
(14 dětí a 3 dospělí v doprovodu 3 knihovnic) do Libočan.
Tam nás již na výcvikovém
hřišti čekala paní Maroušková,
která měla pro děti připravený
zajímavý program i občerstvení. Představila své krásné psí
slečny, seznámila nás s různými
možnostmi práce se psy a vše
doplnila praktickými ukázkami.
Pánové nám předvedli obranu
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psem a osmiletá Natálka nás
uchvátila výcvikem svého německého ovčáka.
Poté následoval test, při kterém si děti ověřily, jak pozorně poslouchaly. Překvapením
a zpestřením byla návštěva
slečny Lálové, která přivedla
svou klisnu a ochotně všechny
zájemce o projížďku povozila.
Před vyhlášením výsledků testu a předáním odměny si děti
pochutnaly na buřtech, které si
samy opekly. Na zpáteční cestě
se v horkém dni všichni rádi
osvěžili zmrzlinou.
(mkž)

pod jezem u kurtů TJ Sever, kde
se dopoledne dokončují vory
a kde se 8. srpna ve 13 hodin od-

startuje. Poslední informace dostanou účastníci v pátek 7.8. navečer v restauraci U Čápa. (jak)

Chrám přivítá sběratele
chmelařské a pivní tematiky
Celostátní setkání sběratelů
s chmelovou a pivní tématikou
připravuje Klub sběratelů
Žatec a Chrám Chmele a piva
v Žatci. Jedná se o doprovodnou akci, sponzorovanou
městem Žatec, při letošní
Dočesné 2015.

Uskuteční se v Infocentru
CHCHP v sobotu 5. září se
zahájením v 10 hodin. Vstup
je zdarma a bohatá tombola
slibuje každý los jako výherní.
Pořadatelé připravují dotisky,
novou etiketu CHCHP, poradenství a točené pivo.

Výlet do Jirkova a na Červený Hrádek
Město Jirkov, konkrétně jeho
Městské sklepy, věž a zámek
Červený Hrádek, bylo dalším
cílem jedné z akcí, které Městská
knihovna v Žatci pořádá pro
širokou veřejnost v rámci Léta
s knihovnou. V úterý ráno jsme
se se vlakem vydali do Jirkova.
Naše kroky nejprve vedly do Informačního centra, kde jsme
měli domluvenou prohlídku
Městských historických sklepů
a věže. Sklepy nás udivily svou
rozlehlostí a překvapením bylo
i Muzeum Jirků, které zpříjem-

ňuje výstup na věž. Náš velký
dík patří oběma pracovníkům
Infocentra, kteří se nás ujali a se
zaujetím nás zmíněnými objekty
provedli - pan Jan Nápravník
podzemím a paní Marie Pařezová věží. Po krátké občerstvovací
přestávce jsme se vydali k zámku
Červený Hrádek, který nás též
mile překvapil nejen svou velikostí, ale i vstřícností a poutavým výkladem paní průvodkyně.
I přesto, že nám počasí chvílemi
úplně nepřálo, jsme si všichni
výlet náramně užili.
(mkž)

Zážitky
z ozdravného
pobytu

Inzerce
n Prodám byt 2+1 (62 m2),
os. vlastnictví, Šafaříkova ul.,1.
patro, balkon v mezipatře,nový
výtah, zateplení, plast.okna.
Cena 550.000 Kč. RK nevolat.
Tel: 724 553 057
n Potřebujete rychle peníze?
Poskytujeme bezúčelové úvěry na cokoliv bez ručení nebo
se zástavou nemovitostí. Tel:
728179852
n Prodám zahradu cca 1000
m2 v osobním vlastnictví v Žatci
v lokalitě Pod Astrou. Jihovýchodní svah, zděná chata, skleník, vinohrad, ovocné stromy,
elektrika 3x 400V, vodovod,
možnost stavby do 50 m2. Kanalizace, plyn 10 m od hranice
pozemku. Cena k jednání 390
tis Kč. Tel. 608 973 317
n Pronajmu byt 2+1, Praha
10-Zahradní město, vhodné pro
4 studenty. Bez vybavení, volný
ihned; 13.000 Kč bez kauce. Tel:
606 552 008
n Pronajmu byt 2+1 v Podměstí v panelovém domě, byt
je zrekonstruovaný s balkonem.
Nájemné 4500 Kč + poplatky.
Kauce nutná. Tel: 605 022 568
n Prodám zahradu složenou
ze dvou parcel (444 m2 + 531
m2), Čeradická ulice (pod Technickými službami Žatec). Tel.:
731 113 454
n Výkup nemovitostí, bytů,
domů za hotové. Možnost rychlého výkupu až do 80 % tržní
hodnoty, nevadí exekuce a dražba. Tel: 607 528 262
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 Chmelařského
náměstí 348, Žatec (vedle hasičů). Sociální zařízení, samostatné topení, el. energie, teplá
a studená voda. Volné okamžitě
po dohodě. Levně. Kontakt telefon 604 587 274

Prázdniny začaly členům
Svazu postižených civilizačními
chorobami OO Louny osmidenním pobytem v hotelu Junior
v Poděbradech. Během nich
nás skvělá průvodkyně provedla
po hlavních památných místech. Zaujal nás vznik prvního
pramene stále stejné teploty
13,9 stupňů patrně dávno spadem z Krkonoš, odkud proniká
propustnými pískovcovými
horninami do Polabí. Prohlédli
jsme si například Proboštský
kostel, mariánský sloup a další
místa. Zážitkem byl koncert se
sólem na harfu, plavba parníkem k soutoku Labe a Cidliny
nebo jízda vyhlídkovým vláčkem.
Masáže přímo v hotelu byly
velkým přínosem pro všechny.
K pohodě přispívali servírky
z hotelové školy. Všem, kteří
přispěli k tomuto krásnému
pobytu patří velký díl, zejména
paní V. Černé.
Irena Komárková, členka
výboru OO SPCCH - Louny

Městské divadlo přijme

brigádníky
na
Dočesnou

Chrám Chmele a Piva v Žatci nabízí
nové dřevěné turistické suvenýry.

Jsou to: 1. Chmelová magnetka 3D s foto CHCHP, 2. Přívěšek
na klíček- Hopík, 3. Magnetka CHCHP ořez, 4. Tužka CHCHP
Žatec, 5. Pravítko technologie vaření piva, 6. Magnetka foto
Žatec ořez ve tvaru ČR, 7. Pivní tácek s logem CHCHP

Sledovali divadlo u Nejsvětější trojice

Mimořádné letní představení se konalo na náměstí Svobody
před dvěma týdny. Nepřipravila ho žádná kulturní instituce ani
komise, ale psychicky narušený jedinec.
Těsně po poledni se jal špl- vysokozdvižné plošiny hasihati po morovém sloupu Nej- čů. Že přitom poškodil dvě
světější Trojice, což lákalo stále pozlacené svatozáře a jedno
více diváků. Třiapadesátiletý slunce, jej zajímalo méně, než
muž postupně z komedie pře- cesta vzhůru jeho spasitelů.
šel do dramatu, když zdolával Ti ho vzápětí snesli a předali
více než desetimetrovou výšku. záchranářům, kteří ho již
Nakonec se usadil na vrcholu v sanitce odvezli k patřičnému
sousoší, kde vyčkal příjezdu vyšetření.

Pro podezření ze spáchání trestných činů výtržnictví
a poškozování cizí věci již bylo
zahájeno trestní řízení. Tři
století starý sloup Nejsvětější
Trojice, zhotovený a postavený
jako ochrana před morovými
epidemiemi, už přežil různé
rány osudu. Teď musí čekat
na opravu, která je předběžně
odhadována na více než 30 tisíc
korun. 
(jak)

(4. - 5. 9. 2015).

Bližší informace
p. Zeleňáková,
postranní vchod do MD.
Rozloučení
Zesnulí od 10.7. - 21. 7. 2015:
68 let
Milan Městecký
Jiří Šedivý
68 let
Slávka Sachlová
89 let
Anna Jandová
86 let
Božena Tamchinová
81 let
Jaroslava Maxová
78 let
Miroslav Kopáč
75 let
57 let
Josef Pospíchal
Stanislav Brtek
63 let
Marie Prokopová
88 let
Ludmila Procházková
85 let
Lubomír Fárka
64 let
Peter Škvaridlo
79 let
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Letní kino Žatec

.30 hodin

Začátky ve 21

6.8. 21:30

V hlavě

7.8. 21:30

Nenasytná Tiffany

8.8. 21:30

Vykolejená

9.8. 21:30

Bojovník

Animovaný / Komedie / Rodinný /USA/ 2015 / 102 min / CZ dabing
Období dospívání může být velice komplikované, a Riley, která je vytržena ze svého
starého života na americkém Středozápadu poté, co se její otec musí kvůli novému
zaměstnání přestěhovat do San Francisca, není žádnou výjimkou. Stejně jako my
všichni, i Riley je ovládána svými emocemi – Radostí (Amy Poehler), Strachem
(Bill Hader), Hněvem (Lewis Black), Znechucením (Mindy Kaling) a Smutkem
(Phyllis Smith).
Vstupné:140,Dobrodružný / Horor / Sci-Fi / Česko/ 2015/ 80 min
Pepa (Leoš Noha) tráví většinu času vysedáváním po hospodách. Aby si vydělal
na skromné živobytí, vykrádá chaty a ukradené předměty prodává v zastavárně.
Při jednom ze svých lupičských výpadů je málem chycen při činu a během následného útěku náhodou objeví starou videokameru. Ta skrývá záznam, který odhaluje
cestu k netušenému pokladu. Pepa je ohromen a okamžitě po něm zatouží. Brzy
však pochopí, že aby ho získal celý, nebude muset podstoupit jen dlouhé hodiny
kopání. Cena bude mnohonásobně vyšší... Režie: Andy Fehu. Hrají: Leoš Noha, Petr
Čtvrtníček, Jiří Panzner, Pjeer van Eck
Vstupné:110,Komedie / USA/ 2015 / 122 min / Cz Titulky / 125 min / Přístupné od 15 let.
Všechny někdy skončíme mimo Monogamie je nemožná. Tohle životní moudro
vtluče rozvádějící se otec do hlavy malé Amy tak silně, že je rozhodnutá se jím zbytek
života řídit. Výsledkem je nejen nesmírně pestrý milostný život jedné mladé ženy,
ale také svérázná romantická komedie. Ostatně co jiného byste čekali od Judda
Vstupné:110,Apatowa, tvůrce Kopaček nebo Zbouchnuté.

Filmové léto na žateckém náměstí
Kinematograf bratří Čadíků
opět zavítal do Žatce s plejádou
českých filmů. Občané si zpříjemnili 4 letní večery a zároveň
měli možnost přispět na dobročinné účely. Nejen že se vydařil
výběr filmů: Vejška, Tři bratři,

Drama / USA/ 2015 / 120 min / CZ Titulky
Boxer Billy Hope (Jake Gyllenhaal) je na vrcholu své slávy, má nádherný dům
a milující rodinu. I navzdory jeho úspěšné kariéře, ho manželka Maureen (Rachel
McAdams) prosí, aby s boxem skončil a mohl tak trávit více času se svojí dcerou
Leilou (Oona Laurence). Během jednoho večírku Billy skutečně svůj odchod
„do důchodu“ oznámí. Vše se ovšem změní ve chvíli, kdy je jeho manželka neúmyslně
zabita během potyčky s jiným boxerem. Billyho svět se hroutí. Když mu soud navíc
odebere kvůli jeho nevyrovnané povaze dceru z opatrovnictví, je jeho poslední nadějí
návrat do světa boxu. Za pomoci trenéra Tita Willse (Forest Whitaker) se pokusí
získat svoji dceru zpět...
Vstupné:110,-

13.8. 21:30

Věčně mladá

Drama / Romantický / USA/ 2015/ 110 min / Cz titulky
Kdo z nás by nechtěl přestat stárnout? Ani ne třicetiletá Adaline havaruje se svým
autem a stane se zázrak – nejen, že nehodu přežije, ale navíc už nikdy nezestárne
ani o jediný den a žije dalších 80 let. Věčné mládí se však záhy projeví jako překážka
v běžném životě. Hrají: Harrison Ford, Blake Lively, Michiel HuismanVstupné:120,-

15.8. 21:30

Fantastická čtyřka

16.8. 21:30

Pixely

Akční / Fantasy / Sci-Fi / USA/ 2015 /94 min/ CZ DABING
Během neúspěšného pokusu o teleportaci získají čtyři mladí vědci specifické
superschopnosti, které se jim budou hodit v boji proti tyranovi, jenž má v úmyslu
ovládnout svět. 
Vstupné:120,Akční / Komedie / Sci-Fi / USA/ 2015 / CZ DABING
Ve snímku Pixels si mezigalaktičtí mimozemšťané vyloží obrazové záznamy klasických videoher jako vyhlášení války a zaútočí na Zemi bojovou technikou, která se
těmito hrami přímo inspiruje. Prezident Will Cooper (James) musí povolat svého
nejlepšího kamaráda z dětství, videoherního šampiona z osmdesátých let Sama
Bennera (Sandler), který se nyní věnuje instalacím domácích kin, aby stanul v čele
bývalého videoherního týmu (Dinklage a Gad), mimozemšťany porazil a zachránil
planetu. 
Vstupné:140,-

20.8. 21:30

Krycí jméno U.N.C.L.E.

Akční / Dobrodružný / Komedie / USA/ 2015 / CZ titulky
Znovu se potkáme se dvěma špičkovými agenty organizace U.N.C.L.E. (United
Network Command for Law Enforcement). Američan Napoleon Solo (Henry
Cavill) a Rus Illya Kuryakin (Armie Hammer) bojují proti všem zločincům, kteří
ohrožují svět. Příběh se odehrává na počátku šedesátých let dvacatého století na vrcholu studené války. Agent CIA Solo a agent KGB Kuryakin bojují proti záhadné
zločinecké organizaci, která si podmaňuje svět prostřednictvím šíření jaderných
zbraní a různých moderních technologií. Začíná souboj s časem, aby se zabránilo
k celosvětové katastrofě.
Vstupné:110,-

21.8. 21:30

Rytmus – Sídliskový sen

Dokumentární / Hudební / Slovensko / Česko/ 2015 / 90 min
Pohled do soukromí nejznámějšího slovenského rapera, který vyrůstal na sídlišti
a dnes je z něj fenomén: Rytmus. Film RYTMUS sídliskový sen vznikal 8 let a zblízka
dokumentuje život jedné z nejznámějších osobností česko-slovenské hudební scény.
Patrik „Rytmus“ Vrbovský vyrůstal v obyčejné rodině na sídlišti v Piešťanech a kvůli
romskému původu se nejednou potkal s předsudky okolí. Dnes vydává alba v desetitisícových nákladech, byl porotce Superstar a jeho videa vidělo na internetu víc než
200 milionů uživatelů. Film nabídne i exkluzivní záběry z rodinných archivů, videí
a fotografií, doložené osobními výpověďmi lidí z nejbližšího okolí Rytmuse. Hrají:
Patrik „Rytmus“ Vrbovský, Ego, Anys, Dara Rolins
Vstupné:130,-

www.divadlozatec.cz
6

Hodinový manžel a Fotograf,
ale přálo i počasí, a tak i účast
byla hojná. Na dobrovolném
vstupném se vybralo přes 20 tisíc
Kč, tentokrát na konto Bariéry.
Nezbývá, než se těšit na Čadíky
zase za rok!
kk

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.
n „ZA HUSEM K SOUSEDŮM ANEB NEJEN PO CESTĚ
DO KOSTNICE“: probíhá do 30. 12. Výstava připomíná 600.
výročí upálení Mistra Jana Husa, jeho život, dílo a místa pobytu.

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“: 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“ s historickými i moderními PC s více jak 400 hrami.
NÁVŠTĚVNÍ DOBA MUZEA A KŘÍŽOVY VILY:
úterý - pátek: 9.00 – 17.00 hodin
sobota - neděle: 13.00 – 17.00 hodin • pondělí: zavřeno
(polední přestávka 12.00 – 12.30 hodin)
Poslední prohlídka pro návštěvníky v 16.30.
O svátcích a 31. 12. jsou obě budovy muzea uzavřeny.

OTEVÍRACÍ DOBA TURISTICKÉHO
INFORMAČNÍHO CENTRA - srpen
Po-Pá: 8.00 - 17.00 hod.
So: 10.00 - 14.00 hod.
Ne: 10.00 - 14.00 hod.
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Stříbrný Kovadlina tým
měl nejvíce zážitků

Foto Jaroslav Kubíček

Veteráni na hřišti vzpomínali na fotbalovou legendu Z. Kováře

Do přípravy Slavoje opět nastoupil zkušený Miroslav Heinc, který s týmem zažil
postup i sestup z divize. Na snímku je vpravo v utkání s Nejdkem.

Na bývalého spoluhráče přijeli koncem července
vzpomínat z mnoha míst republiky fotbalisté v šesti
týmech starých gard, aby ve Vroutku sehráli III.
ročník memoriálu Zdeňka Kováře. Někteří tady sice
již neobuli kopačky z různých důvodů, ale mezi
těmi, kdo ještě udivují schopnostmi na trávníku,
byla řada někdejších ligových borců.
K uctění památky neza- atd. Všechna zúčastněná
pomenutelného Zdeňka mužstva měla přímý vztah
Kováře přivedl gardu k muži, na nějž jejich
FK Teplice špílmachr hráči přijeli vzpomínat
66letý Jaroslav Melichar, a uctít jeho památku tím,
Kovářův někdejší spolu- co je sbližovalo. Hrálo se
hráč v ligových Teplicích celý den každý s každým
i později ještě v FK Chmel na 20 minut za řízení
Blšany! A právě v těchto rozhodčích exligového
klubech byl Z. Kovář Draštíka, Jedličky a Vlapo skončení hráčské ka- sáka. Co si nestihli všichni

Slavoj až v létě ochutnal vítězství
S novými trenéry zahájí fotbalisté Žatce soutěž už v sobotu s Krupkou
dením Martina Frýdka
nevyhrálo jediné divizní
utkání, po sestupu nyní
v letní přípravě vyhrálo
všechny tři zápasy s novou trenérskou dvojicí
Karel Chlad – Vladislav
Hynek st.
n Žatec - Nejdek 2:0
(1:0)
V oboustranně výbor-

Foto Jaroslav Kubíček

Fotbalisté Slavoje Žatec, kteří se připravují
na novou sezónu v nižších soutěžích, mají
za sebou první tři utkání. „Přípravu na sezonu
s novými trenéry jsme
u dospělých zahájili 15.
července. V přípravě je
momentálně 41 hráčů
včetně několika testo-

Trenéři Karel Chlad a Vladislav Hynek tento týden
rozhodují, kdo zůstane v A týmu a kdo půjde hrát
za rezervu. Už v sobotu hraje Žatec o první body.

vaných,“ informoval
sekretář klubu Pavel
Maňák. Z nových hráčů
nejvíce zaujal středopolař Richard Zelinka,
který se na „stará kolena“ vrací do mateřského klubu. Odešel před
lety do Blšan, úspěšně
hrával i trénoval Havran Kryry a naposledy působil v Lounech,
které letos postoupily
do divize.
Zatímco na jaře 2015
žatecké áčko pod ve-

ném prvním poločase
vedli domácí od 35. gólem R. Zelinky a další dva
jim rozhodčí neuznali.
Ve druhé části, která byla
po několika střídání podstatně slabší, zvýšil v 58.
Klíma po pasu od Zelinky. Domácí brankář
Bouček kryl v 68. hostům
pokutový kop. Rozhodčí
Janouš.
Žatec: Hanus ( 46.Bouček) – F. Klinec, A. Hynek, Heinc, Vl. Hynek ml.
– Malý, Zelinka, Bešík,

Hassman – P. Klinec,
Karlík. Střídali T. Hynek, Wiesinger, Ulbrik,
Merda, Klíma, Hankocy.
n FK Ostrov - Žatec
A 2:3 (2:1)
Domácí vedli od 3. minuty z penalty za faul
žateckého brankáře.
O vyrovnání se zasloužil
Heinc po hlavičce Bešíka,
ale domácí před přestávkou šli opět do vedení.
Ve druhém poločase se
hra hostů zlepšila a vyrovnal Hassman po akci
P. Klince, aby o výsledku
rozhodl v 88. z přímého
kopu Zelinka.
n Žatec – Spořice 5:3
(2:2)
V přípravném utkání
bohatém na šance muselo tým soupeře doplnit
několik domácích hráčů.
Branky vítězů A. Hynek
2, P. Klinec, Hassman
a Klíma.
Druhá část současného
širokého kádru hrála další utkání se soupeři nižších soutěží. Tento týden
se mají trenéři rozhodnout, koho si ponechají
do A týmu a kdo bude
hrát za rezervu u trenéra
Jiřího Plečindy. Béčko
začíná soutěž 1.B třídy
za dva týdny, A mužstvo
nastoupí k prvnímu mistrovskému utkání již
v sobotu 8. srpna od 17
hodin v KP proti rovněž
z divize sestupující Krupce. 
(jak)

Maskot Memoriálu Zdeňka Kováře hlídá ceny a výrazně připomíná fotbalovou legendu, se kterou se
veliké množství lidí rozloučilo v žatecké smuteční
obřadní síni v únoru 2013.

riéry ještě také sportovním ředitelem. Mužstvo
FAČR vedl tiskový mluvčí
Ondřej Lípa, který měl
v kádru také nedávného
trenéra Sparty a dnes
týmu ČR 21 Vítězslava Lavičku či Romana
Vonáška. V celku vítězů
memoriálu hrál třeba
exblšanský Josef Fujdiar,
ve stříbrném kolektivu
s názvem Kovadlina,
za koučování blšanských
legend Antonína Fröhlicha a Arnošta Zernera,
hrál další z exligových
chmelařů Karel Tichota,

říci v průběhu turnaje,
napravovali někteří ještě
dlouho po soumraku.
Ceny na výborně připraveném turnaji ve Vroutku
předávali hlavní organizátoři Michal Hlaváč
a Šárka Novotná. Nejlepším brankářem byl vyhlášen Petr Čapek (Kovadlina), hráčem Pavel Leden
(Teplice) a střelcem Jiří
Hašek (Velká Dobrá).
Konečné pořadí: 1. Velká Dobrá, 2. Kovadlina
tým (Blšany), 3. Teplice,
4. FAČR, 5. AK Blšany 94,
6. Masna Studená. (jak)

Vedoucí Kovadlina týmu, Arnošt Zerner (vpravo),
přebírá pohár za 2. místo v turnaji pro mužstvo
složené ze spoluhráčů Z. Kováře.
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