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Foto Jaroslav Kubíček
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Hasiči slavili
výročí přímo
na náměstí
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Nohejbalisté
bojují o návrat
do extraligy

Dny Evropského dědictví byly v Žatci spojené s oslavami 750. výročí udělení městských privilegií
s centrem na náměstí Svobody. Středověký jarmark nabídl s ukázkou řemesel také práci kováře.

Město slavilo historické výročí
Dny evropského dědictví (EHD), které byly letos v Žatci spojeny s oslavami 750 let od udělení královských privilegií městu
Přemyslem Otakarem II, vyvrcholily v sobotu 12. září na náměstí Svobody. To se obléklo do středověkého hávu doplněné
o stánky s ukázkami dávných řemesel a prodejem tradičního
zboží. Atmosféru XIII. století doplnil příjezd královského posla
s doprovodem a scénky dokumentující tehdejší dobu.
Během dne se tu vystřídalo preludoval na varhany pan Mimnožství návštěvníků, kteří měli roslav Ryska. Úplně poprvé byl
v rámci EHD možnost navštívit zpřístupněn tzv. Hošťálkův dům.
zpřístupněných 13 památek. Sklepní prostory se studnou si
“Nejvíce navštíveným místem přišlo prohlédnout 641 osob.
(896 lidí) byl kostel Nanebevzetí Velký zájem (567) byl i o sklep
Panny Marie, kde po celou dobu domu č.p. 7 ve Dvořákově ulici,

kde také vystoupili žáci ZUŠ se
středověkými skladbami,“ uvádí
zpráva Regionálního muzea
Žatec.
Kněžskou bránu navštívilo 435
lidí, gotický most 300, podzemí
u Pražské brány 266, Hustiskou
baštu 289, Chmelařské muzeum
255, atd. Pohled na město z výšky po pěším výstupu přilákal
na radniční věž 414 a na Chmelový maják 284 zájemců. K dobré
pohodě přispělo i pěkné a slunné
počasí.
(jak)

Seniorcentrum Žatec z. s. ve svém prvním roce činnosti plní
svůj program a připravuje současně akce na další období.
O prevenci a bezpečnost se- lovinu října. Na listopad plánují
niorů se besedovalo v dubnu ve Sladovně přednášku o Indii
ve Sladovně a tentýž měsíc se s ochutnávkou jídel a 26.11.
senioři pobavili na zábavě v Lip- členskou schůzi Seniorcentra
ně. V červnu zavítali na hrad v ZŠ P. Bezruče. Letošní činnost
a zámek Frýdlant + Lemberk, ukončí 6. prosince Zástěrová
další akcí byl zájezd do Peruce zábava s doprovodným proa Panenského Týnce. V září gramem.
následovala návštěva Divadla
Na rok 2016 připravují souna Vinohradech.
bor přednášek pod názvem
Zahájení Rehebil. cvičení pro Společně vědět víc. Termíny
seniory, je naplánováno na po- s tématy Život s Parkinsonem,

Drogy kolem nás, cestovatelská
Za poznáním do Filipín, Duševně fit do 100, či Vůně čaje jsou
zatím v jednání. V plánu jsou
také výstava šátků (Sladovna),
Velikonoční zábava –soutěž
o nejlepší velikonoční výrobek,
celodenní zájezd – Klášterce
nad Ohří + Červený hrádek,
zájezd Netvořice na statek
U kočky za komínem. Po listopadové II. členské schůzi
se ještě v prosinci pobaví při
Rukavičkové zábavě.

Senioři se dokáží pobavit
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Myslivecký web informuje i varuje

Od srpna 2015 provozuje žatecký městský úřad originální
„myslivecký web“, kde se na adrese http://www.mesto-zatec.
cz/mestsky-urad/odbory-uradu/stavebni-a-vyvlastnovaci-urad-zivotni-prostredi/lesni-hosp-a-myslivost/ občan může dozvědět
všechny informace, které by ho mohly zajímat při návštěvě přírody, např. při procházce se psem nebo aktuálně při sběru hub.
Web je zároveň určen i pro zá- a nevystavil se tak nebezpečí
chranné složky, zejména Policii a zároveň lovící osoby neuveČR, hlavně při srážkách se zvěří. dl do situace, které nemohou
Z webu lze vyčíst nejen hranice předpokládat. Aktuální inforjednotlivých honiteb, ale také mace na web operativně vkládá
kontakty na osoby, zpravidla my- pracovník státní správy lesů,
slivecké hospodáře, kteří zastu- myslivosti a rybářství. Proto
pují jednotlivé organizace, které je možné se aktuálně podívat,
v honitbách hospodaří. Web je jaká akce probíhá nebo probírozšířen o informace, jaká akce hat bude, např. při plánování
v honitbě právě probíhá, nebo rodinného výletu či sportovní
probíhat bude. V současné době akce v honitbách na území
je to zákaz vstupu do lesů, ale ORP Žatec, popř. kontaktovat
i hony a naháňky, aby se ne- uživatele honitby a vyžádat si
stalo, že občan vstoupí do lesa, od něj informace nebo navázat
kde právě probíhá lovecká akce spolupráci.
(kp)

Slavnostní ceremoniál k zahájení výstavby továrny na pneumatiky za účasti managementu Nexen Tire Corporation, premiéra
a dalších členů vlády ČR, hejtmana Ústeckého kraje, ambasadora
Korejské republiky a dalších hostů je naplánován na čtvrtek 1.
října v zóně Triangle na Žatecku. „Jde o první továrnu společnosti
Nexen Tire mimo Asii, ze které budeme zásobovat celý evropský
trh a kde zaměstnáme až 1500 lidí,“ uvedl Petr Pospíšil, manažer
společnosti Nexen Tire.

Žádosti o finanční příspěvky
Město Žatec přijímá žádosti (dotazníky) o finanční
příspěvky z Programu regenerace MPR a MPZ na obnovu
kulturních památek pro rok
2016 a z Fondu regenerace Města Žatec na obnovy nemovitostí, které nejsou
kulturními památkami, ale
leží v Městské památkové
rezervaci Žatec nebo Městské
památkové zóně Žatec na rok
2016.

Sportovně - zábavné
dopoledne na Mládí
Doprovodná akce pro děti
zejména z mateřských škol,
pořádaná v návaznosti na Den
Země 2015, se letos konala 24.
září již počtvrté. Dopoledne
bylo koncipováno jako akční
a sportovně-zábavné s celou
řadou stanovišť, které bylo potřeba absolvovat. Akci pořádal
Městský úřad Žatec – SÚ, ŽP
ve spolupráci s CHMELOBRANOU Žatec a celou řadou partnerů, jakými jsou: Základní
škola Žatec, Komenského alej,
Městská policie Žatec, Prevence kriminality Žatec, Dům dětí
a mládeže, studenti Gymnázia
Žatec, OA, SŠZE. Zvláštní
poděkování za věcný dar v podobě obkladů RAKO, na které
děti malovaly zvířátka, patří
společnosti LASSELSBERGER,
s.r.o. Za finanční podporu náleží
veliké díky i Městu Žatec.
Letošní ročník byl bohatý
na počet stanovišť - celkem jich
bylo 26, kde děti od skákání
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v hradech, přes malování Homolupula a slalom mezi překážkami, třpytkové tetování, míčové
hry, přetahování lanem, obdržely
v závěru truhlu plnou odměn.
První tři mateřské školky, které
se účastnily sběru víček z PET
lahví, byly odměněny diplomem
a věcnými dary v podobě dětských deskových her ze dřeva,
které pro akci vyrobila Věznice
Nové Sedlo. Vítězem se stala
již počtvrté Mateřská školka
Žatec, Studentská 1230, a je
tedy i nadále držitelem putovního poháru.
Poděkování za pomoc při
zajištění a organizaci celé akce
patří mimo jiné i společnostem
EKO-KOM, a.s., ASEKOL, Ekolamp, ECOBAT s.r.o., Fotostudio Spoušť Žatec a Chmelařskému muzeu – Vladimíru Valešovi.
Těšíme se na další spolupráci
u dalších pořádaných akcí, a to
nejen pro naše nejmenší.
(kf)

Termín pro podání dotazníků: nejpozději do 23.10.2015.
Bližší informace k Programu regenerace i Fondu
regenerace: Městský úřad
Žatec, kancelář úřadu, správa dotací, Bc. Jitka Jelínková,
email: jelinkova@mesto-zatec.cz, tel. 415 736 271,
nebo na www.mesto-zatec.
cz (sekce E-služby úřadu
Žádosti a formuláře - kancelář úřadu).

Kdy vyjde Žatecký
zpravodaj
Kdy vyjde Žatecký zpravodaj
Další číslo (č.18/2015) vyjde
ve čtvrtek 15. října
číslo 19 pak 29. října.
Uzávěrka je jako vždy týden
před uvedeným termínem.

Zastupitelstvo města

Další mimořádné zasedání
zastupitelstva, které v současné
době pracuje i jako Rada města
Žatce, bylo stanoveno na 8. října
ve velkém zasedacím sále v patře
radnice.

Mimořádný úřední den
Vzpomínkový akt u příležitosti 3. výročí odhalení Památníku hrdinů - letců z Ústeckého kraje, kteří
bojovali za naši svobodu, se konal 17. září v Žatci Podměstí. Aktu se zúčastnili starostka Mgr. Zdeňka
Hamousová, tajemník Ing. et. Bc. Petr Vajda, starosta obce Toužetín, RSDr. Stanislav Rybák, 1.
náměstek hejtmana Ústeckého kraje.
Foto Tomáš Trégl

Otevření autobusového nádraží v Žatci
V souvislosti se zahájením provozu na autobusovém nádraží
v Žatci 17.října 2015 Město Žatec připravuje následující změny
v městské autobusové dopravě.
Obousměrná zastávka MAD 560753 Žatec-Chbany-Kadaň,
v ul. Nákladní bude přesunuta
Prunéřov
na autobusové nádraží pod ná- 560674 Podbořany-Žatec-Louzvem Žatec, aut.nádr.
ny-Praha
Jednosměrná zastávka Žatec, n Stanoviště 2:
Kovářská nebude městskou 562742 Žatec-Deštnice-Měchoautobusovou dopravou obslulupy, Velká Černoc
hována. Trasa linek městské 562743 Žatec-Libořice-Podboautobusové dopravy tak bude
řany
z ul. Volyňských Čechů, Karla 562744 Žatec-Podbořany-BlatIV. a Nákladní odkloněna do ul.
no
Obránců míru, Komenského ale- 562745 Žatec-Podbořany-Luje a dále po původních trasách.
benec, Ležky
Předpokládané umístění 60900 Žatec-Louny-Praha
odjezdů linek veřejné linkové n Stanoviště 3:
a městské autobusové dopravy n Stanoviště 4:
na autobusovém nádraží bude 562718 Louny-Zálužice-Žatec
následující:
562734 Žatec-Postoloprty-Loun Stanoviště VÝSTUPNÍ
ny
n Stanoviště MHD:
562735 Žatec-Bitozeves-Bla566001 MAD Žatec č. 1
žim-Výškov, Počerady
566002 MAD Žatec č. 2
562738 Žatec-Lišany-Postolon Stanoviště 1:
prty
560750 Po d b o ř a n y - K r á s n ý 562739 Žatec-Lipno-Louny
Dvůr-Čeradice-Žatec
n Stanoviště 5:
560751 Žatec-Čeradice-Rado- 562731 Žatec-Staňkovice,Trinice, Kadaňský Rohozec
angle-jih
560752 Žatec-Nové Sedlo, Bře- 562732 Žatec-Chomutov
žany
562733 Žatec-Most-Braňany

562741 Žatec-Kounov-Pnětluky
562755 Žatec-Žiželice, Stroupeč
Aktuální informace o jízdních
řádech a rozmístění odjezdů
linek budou vyvěšeny na informační tabuli u vjezdu do areálu
AN Žatec.

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.

Při oslavách 50. výročí vzniku Okresního veřejného požárního
útvaru a 145. výročí vzniku Dobrovolného hasičského sboru města
Žatec uspořádali v sobotu 19. září hasiči pro návštěvníky velmi
zajímavý program. Po slavnostním nástupu na náměstí Svobody a spanilé jízdě alegorických vozů následovaly ukázky hašení
a simulovaný požár radnice. Do odpoledních hodin probíhaly statické ukázky historické, výškové a moderní techniky a dynamické
ukázky PČR, HZS a Záchranářů.
Foto Tomáš Trégl
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Obhájili certifikát Rodiče vítáni
Dlouhodobé úsilí ŽŠ Měcholupy o vytváření a rozvíjení
oboustranně vstřícných vztahů
mezi školou a rodiči je opět
odměněno udělením již pátého
certifikátu Rodiče vítáni. Aby
si škola tento certifikát udržela,
musí vyhovět šesti povinným
požadavkům a minimálně dvěma
ze sedmnácti volitelných kritérií.
Je pro nás potěšující, že se nám
bez problémů dlouhodobě daří

počet kriterií naplňovat. Podrobnosti k této značce najdete
na http://www.rodicevitani.cz/.
Mapu aktivních škol projektu Rodiče vítáni si prohlédněte na: http://www.rodicevitani.
cz/mapa-skol/. Projekt Rodiče
vítáni má také stránku na facebooku. https://www.facebook.
com/RodiceVitani
Mgr. Helena Gondeková,
ZŠ Měcholupy

Poučení na výstavě našli i malí návštěvníci v doprovodu prarodičů.

Rostou, přestože jim
počasí letos nepřálo
Více než polovina vystavovaných hub byla jedlých

Navzdory letošním nepříznivým klimatickým podmínkám uspořádali členové Houbařského spolku Žatec koncem září v hotelu
Černý orel svoji 30. výstavu hub.
„Podařilo se vystavit 145 druVýstavu navštívilo asi 300
hů hub z 69 rodů. Jedlé houby zájemců, někteří využili porabyly zastoupeny 83, nejedlé 53 denskou službu, mimoto zavítali
a jedovaté 9 druhy. Poměrně žáci ze 7 tříd žateckých škol.
dobře byla zastoupena skupina Návštěvníci hodnotili výstavu
hřibovitých hub, mezi 20 vysta- ve svých zápisech jako poučvenými druhy nechyběly krásné nou a zajímavou. „Pořadatelé
plodnice hřibů smrkových, hřibů děkují Městskému úřadu Žatec
kovářů nebo křemenáčů osi- za finanční podporu na uspokových,“ informoval předseda řádání výstavy a vedení hotelu
Pavel Dombaj. „Dále byly dosti za vytvoření velmi dobrých poddobře zastoupeny rod Holubinka mínek,“ pokračuje Ing. Dombaj.
(18 druhů) a Ryzec (15 druhů). „Skladba hub zároveň naznačila,
Naopak téměř úplně chyběly že pokud se neprohloubí sucho,
vyloženě podzimní druhy (str- nebo nedojde k dramatickému
mělky, čirůvky, šťavnatky aj.). poklesu teplot, porostou houby
Mezi muchůrkami nechyběla ani ještě v říjnu, přičemž začnou
tentokrát muchomůrka zelená, přibývat i podzimní vyhledávané
jedna z našich nejjedovatějších druhy - čirůvky, strmělky, šťavhub.“
natky, penízovky a jiné.“ (jak)
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Foto Jaroslav Kubíček

Hurá na komíny aneb Žatec
mává vstříc UNESCU
Po loňském famózním zážitku
se 13. září opakovala akce „Hurá
na komíny“, jejímž cílem je podpora kandidatury města Žatec
k zápisu na seznam památek
světového dědictví UNESCO.
Akci zahájila starostka Žatce výstřelem z radniční věže. Pod vedením Svazu českých komínářů

se uskutečnil hromadný výstup
na komíny bývalých sušáren
chmele. Z vrcholů komínů pak
komínáři vzájemně mávali vlajkami celému městu. Ve 14.30
hodin byla vypuštěna pomyslná
žádost do povětří směrem na Paříž...
(kk)

Šestý ročník konference občanského sdružení Poohří se
bude konat v Žatci. Konference,
která se od roku 2010 pravidelně koná v různých městech
tohoto regionu, se tak vrací
do Žatce po čtyřech letech. Roku
2011 otevírala národní zahájení
Evropských dnů kulturního
dědictví (EHD). Stejně jako
v tomto roce se uskuteční i letos
v reprezentativních prostorách
novorenesanční Křížovy vily,
která je pobočkou Regionálního
muzea K. A. Polánka v Žatci.
Na dvoudenní konferenci (8.-9.
října) se sejdou přední odborníci
na historii, archeologii i památkovou péči nejen z regionu,
ale i např. z Prahy, Olomouce,
Hradce Králové či Brna. Tématem budou tentokrát Města
a společnost.
Zasedání zahájí ve čtvrtek
ve 13 hodin starostka města
a senátorka Zdeňka Hamousová.
Jednotlivé referáty jsou v programu seřazeny chronologicky,
od nejstarší historie až po dějiny
20. století. Věnovány budou
především životu měst Žatec,
Louny, Postoloprty a Litoměřice
v různých obdobích. Představen
bude život vybraných šlechtických rodů, měšťanů, známých

klášterů i jednotlivců, architektonický vývoj měst, jejich život
kulturní i společenský a vnější
vlivy, které na vývoj měst působily. A také dramatická období
různých válek, které přinesly
hromadné nucené i dobrovolné
přesuny lidí.
Žatci budou věnovány příspěvky zachycující jeho specifika
jako byl velký počet kostelů.
Město bude představeno také
jako zastávka na slavné svatojakubské cestě, či jako místo velkých městských slavností, které
navštívil i princ Karel Habsburk,
pozdější poslední český král.
Jeden z bloků bude věnován
také poválečnému osídlovaní
a příchodu Volyňských Čechů.
Podrobný program konference
najdete na internetových stránkách Regionálního muzea.
Referenti budou mít rovněž
možnost seznámit se životem
v Žatci dnes a s péčí o místní
památky, připraven je i doprovodný program s návštěvou
Chmelového majáku a vybraných historický památek.
Z příspěvků přednesených
na konferenci v žateckému muzeu bude vydán v příštím roce
sborník Poohří 6
(PhDr. Milada Krausová, Ph.D).

Konference Poohří se
vrací do Žatce

Inzerce
n Nabízíme zednické a zámečnické práce. Jsme 3 živnostníci. V případě zájmu volejte
na tel. 608 453 628.
n Koupím byt 2+1, v os.
vlastnictví, do 2. patra s lodžií,
Žatec. Tel.: 728 819 076.
n Hledám doučování němčiny pro začátečníka (středoškolák). Tel.: 415 710 890.
n Hledám obchodní a taneční partnerku ze Žatce, do 35
let/165 cm, pro klasický i moderní tanec, auto nutné. Pohovor po zavolání, nejlépe od 16
hod. Tel.: 797 700 942.
n Nabízím práce v sítotisku
a údržbářsko-zámečnické práce, dále prodej levného zboží
z katalogu (domácnost, kancelář, škola, práce) a to přímo z domova, bez front. Zálohová platba, při objednávce.
www.sitotisk-zatec.cz
n Prodám byt 1+1, v os.
vlastnictví, ul. Jabloňová, Žatec. Cena 450. tisíc Kč. Bez RK.
Tel.: 773 131 033.
n Pronájem nebytových prostor v centru. Vhodné pro využití kanceláří, obchodu, služeb.
Jedná se o dvě místnosti 24 a 14
m2. Výklad – vstup z ulice. Tel.:
777 566 165; 415 710 523.
n Přijmeme do salonu Lenka
– ulice Dvořákova, pedikérku,
masérku a kosmetičku. Kontakt
775 091 374.
n Pronajmu garáž, za bývalým OSP. Tel.: 604 587 274.
n Pronajmu nebytový prostor 70 m2 (kancelář, studio,
prodejna) Žatec, za divadlem.
Tel.: 721 618 945.
Z N O V U
OTEVŘENO
od září 2015

H O B B Y
CENTRUM
ul. Osvoboditelů
2487, Žatec
nově oddělení :

KOVO ELEKTRO BARVY

slevy pro firmy
a živnostníky

ZVEME K
NÁVŠTĚVĚ

Taneční maraton se blíží

Pro děti od 5 let a ostatní taneční nadšence bez omezení věku
je určen Taneční maraton, který pořádá Základní umělecká
škola v sobotu 17. října v tělocvičně bývalé MŠ (vchod z ulice
Bří Čapků).
Soutěží se od 10 hodin ve třech netových stránkách ZUŠ). Pozor
kategoriích - děti 5-8 let na 2 ho- – je omezený počet účastníků
diny, 9-12 na 4 hod. a od 13 let – max. 40.
Hlaste se co nejdříve – inna 5 hodin. Prezentace je v 9.30,
startovné 10,- Kč, přihlášky formace o naplněnosti budou
dodat nejpozději do 15. 10. zveřejněny na stránkách www.
(stáhnout si je můžete na inter- zuszatec.cz.

Senioři si užívali Krkonoše

Nejvyšší české hory ztělesňuje dominantní postava - Krakonoš.
A tam se vypravila 42členná skupina členů SPCCH, aby v hotelu
Aurum po celý týden v srpnu užívala vymoženosti relaxace-bazén,
vířivku, masáže, rašelinu a perličkové koupele. Obdivovali jsme
zurčivé potůčky, rozlehlé smíšené lesy, vonící louky a barevné
květy plné včel i vos.
Společné posezení před odMnozí si vyjeli do Vrchlabí
k prohlídce zámeckého par- jezdem nám zpříjemnila kapela
ku, kde je geologická expozice Sirius s výbornou zpěvačkou.
s a za klášterní budovou záhony Třešničkou na dortu byl přípitek
s místní faunou. Výlet do Jan- s ředitelem hotelu a poděkování
ských Lázní nebo Pece pod předsedkyni SPCCH pí. V. ČerSněžkou si mnozí užili i jízdou né.
Irena Komárková
na lanovce. Ale hlavně vycházky
místopředseda výboru
v Černém Dole byly nádherné.

Hlavní budova – Husova ul. 678:

tel.: 608 200 697, E-mail: rmz@muzeumzatec.cz

Výstavy:
n „750 LET UDĚLENÍ PRIVILEGIÍ MĚSTU“: probíhá do 8.
11. Výstava listin k udělení privilegií městu v roce 1265 Přemyslem
Otakarem II.
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 „VÁCLAV HÁJEK Z LIBOČAN“: probíhá do 11. 10. Výstava
je připravena ve spolupráci s Ústavem pro českou literaturu AV ČR
v.v.i. a připomene osobnost kronikáře Václava Hájka z Libočan,
jeho život a dílo.
n „LEGO – SVĚT KOSTIČEK“: 22. 10 - 10. 1. 2016. Interaktivní
výstava modelů a stavebnic Lego od sběratele Petra Šimra. Pro
děti i dospělé je připravena herna a prodej Lega od firmy Hračky
Kong.cz. Vernisáž výstavy 22. října 2015 od 17 hodin.
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.

Vzpomínka
n Čas nikdy neběží tak rychle,
aby se dalo zapomenout. Dnes
24. září 2015,
uplynul jeden
dlouhý smutný
rok od chvíle,
co od nás odešla tam, odkud není návratu
slečna Martina BAŠEOVÁ.
Za vzpomínku všem děkuje
rodina Fárová, bratr s rodinou
a ostatní příbuzní.
n Dne 13. října 2015 uplynou
2 smutné roky,
co nás navždy
opustil pan Ladislav Merda
ze Žatce. S láskou vzpomínají
manželka Vlasta
a synové Láďa a Mirek s rodinami.

Rozloučení
Zesnulí od 7. 9. - 22. 9. 2015:
Fridrich Gajdošík
74 let
Helena Šipošová
73 let
František Josefů
59 let
Rudolf Holý
75 let
Marie Kostelníková
82 let
Ludvík Pavlů
80 let
Věra Červenková
83 let
Josef Fárka
63 let
Zbyněk Rampas
56 let
Valerie Rohuschová
92 let
František Vondrášek
90 let
Věra Procházková
65 let
MUDr. Ota Spanilý
75 let
Jan Pešák
61 let
Josef Dolanský
63 let
Emilie Řeháčková
89 let

Poděkování
n 2. MS Žatec Českého
červeného kříže děkuje Městu
Žatec za finanční příspěvek
na akci Poznávej naše památky. Nejen naši senioři, ale i ti
nejmladší, navštívili zámek Kynžvart a park miniatur českých
památek Boheminium v Mariánských lázních, kde se všem
moc líbilo.
Za všechny spokojené účastníky
děkuje předsedkyně
Julie Koubcová

V Infocentru končí
turistická sezona

Otevírací doba
říjen - květen
Po, St
Út, Čt
Pátek

8.00-17.00
8.00-15.30
8.00-15.00
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Divadlo zahajuje novou sezonu

Digitální kino Žatec
2.10. 17:30 / 15.10. 17:30 /  

MUNE: STRÁŽCE MĚSÍCE 3D

Animovaný / Dobrodružný / Rodinný / Francie/ 2015 / 85 min / CZ dabing
Co by se stalo, kdyby jednoho rána slunce nevyšlo? Anebo kdyby měsíc najednou
zmizel a zapomněl rozsvítit všechny hvězdy a noční oblohu?  Vstupné: 90,-

2.10. 20:00 / 4.10. 17:30 / 9.10. 20:00 / 18.10. 20:00  

WILSONOV

Komedie / Krimi / Česko / Slovensko/ 2015/ 115 min / První světová válka
právě skončila a v jednom zapadlém městě kdesi ve střední Evropě začíná
primátor Dangl snít svůj velký sen. Plánuje připojení města ke Spojeným
státům americkým a přejmenování na Wilsonov (na počest svého přítele,
prezidenta Woodrova Wilsona). Vše klape, až na jeden nepříjemný problém!
Ve městě prý řádí tajemný vrah. Režie: Tomáš Mašín. Hrají: Vojtěch Dyk, Jiří
Macháček, Táňa Pauhofová, Jan Kraus
Vstupné: 140,-

4.10. 20:00 	 

MARŤAN 3D

Sci-Fi / Akční / Dobrodružný / USA / 2015 / 134 min / CZ titulky
Astronaut Mark Watney (Matt Damon) během mise na Mars málem zahynul
v prašné bouři. Zbytek jeho posádky planetu opustil v domnění, že je mrtvý. Ale
Watney přežil a ocitne se tak omylem sám na nepřátelské planetě. Má k dispozici jen hubené zásoby a tak musí využít veškerý důvtip, invenci a technické
znalosti, aby nejen přežil, ale také nalezl způsob, jak vyslat signál na Zemi, že
je naživu. Hrají: Matt Damon, Kate Mara, Jessica Chastain Vstupné: 140,-

4.10. 15:00 / 6.10. 17:30 / 8.10. 17:30 / 14.10. 17:30 ( 2D ) / 1.11. 15:00 ( 2D ) /
HOTEL TRANSYLVÁNIE 2 3D

Animovaný / Komedie / Rodinný / USA/ 2015/ 90 min / Cz dabing
Zdá se, že Hotelu Transylvánie se začíná dařit... Dracula konečně ustoupil
ze svých striktních zásad ubytovávat v hotelu pouze příšery, a ten se proto
otevírá i lidským návštěvníkům. 
Vstupné: 165,- ( 2D za 120,- )

6.10. 20:00 / 	 

NIKDY NENÍ POZDĚ

Komedie / Drama / Hudební / USA, 2015, 101 min / Cz titulky
V původním a velmi poutavém snímku, plném živých hudebních vystoupení,
Streep ztvárňuje postavu Ricki Rendazzové, slavné kytaristky, která se ve snaze
splnit si své sny o rockandrollové slávě dopustila nepřeberného množství
životních chyb. Během návratu domů dostává tváří v tvář své rodině šanci
tyto chyby napravit a změnit se. Hrají: Sebastian Stan, Meryl Streep, Kevin
Kline, Mamie Gummer
Vstupné: 140,-

8.10. 20:00 /	  AMERICAN ULTRA

Akční / Komedie / Romantický / USA/ 2015/ 96 min / Cz titulky
KAŽDÝ SE NĚKDY ZKOUŘIL. Akční komedie s Kristen Stewart a Jessem
Eisenbergem v hlavních rolích jistě pobaví každého! 
Vstupné: 110,-

9.10. 17:30 / 11.10. 17:30 / 28.10. 17:30 /  

PAN 3D

Fantasy / Dobrodružný / Rodinný / USA/ 2015 / CZ dabing
Pan (Levi Miller) je nezkrotný uličník, ale bezútěšné prostředí londýnského
sirotčince, ve kterém strávil celý svůj život, není pro takového chlapce to nejvhodnější místo. Až jednou v noci se stane něco neuvěřitelného – Pan opustí
sirotčinec a ve své fantazii se ocitne ve fantaskním světě pirátů, válečníků
a pohádkových bytostí obývajících Zemi Nezemi.
Vstupné: 130,-

11.10. 20:00 	 

GANGSTER KA

Krimi / Drama / Thriller /Česko/ 2015/ 100 min
Radim Kraviec alias Káčko se vyznačuje vysokou inteligencí a talentem pro
dokonalý podvod. Kde jiní sahají po zbrani, on využívá lsti a armády právníků i monstrózního kapitálu. Mrknutím oka okrádá stát o miliardy korun.
Je si ale dobře vědom hranice, kterou nesmí překročit. Tou hranicí je fyzická
eliminace kohokoliv ze svého okolí. Režie: Jan Pachl. Hrají:Hynek Čermák,
Predrag Bjelac, Vlastina Svátková, Filip Čapka, Alexej Pyško, Jaromír Hanzlík,
Miroslav Etzler, Tomáš Jeřábek, Zdeněk Žák
Vstupné: 110,-

11.10. 15:00 /	  V HLAVĚ 3D

Více na www.falcon.cz

Vstupné: 130,-

14.10. 20:00 /	  MLÁDÍ – Film s Přívlastkem

Drama / Itálie / Francie / Švýcarsko / Velká Británie/ 2015/ 118 min / Cz titulky
V luxusním lázeňském hotelu ve švýcarských Alpách se každý rok setkávají
staří přátelé Fred Ballinger (Michael Caine) a Mick Boyle (Harvey Keitel).
Letos se zde Fred léčí pod dozorem své dcery (Rachel Weisz) a mezi léčebnými kúrami s Mickem vzpomínají na své pestré životy hudebního skladatele
a filmového režiséra a se suchým humorem komentují své chátrající tělesné
schránky. Kypící život kolem nich a ostatní excentričtí hosté - jihoamerická
fotbalová legenda, mladý herec z Kalifornie (Paul Dano) nebo současná Miss
Universe - jim poskytují bohaté podněty k úvahám o mládí, kráse, kreativitě,
zkrátka o všem, co zahání myšlenky na blízký konec.
Vstupné: 80,-

15.10. 20:00 / 	 

LAPUTA

Drama / Česko/ 2015. Co s životem na ostrově, kterému hrozí záchrana? Johanka (Tereza Voříšková) je majitelkou kavárny s názvem Laputa, která - jako
stejnojmenný létající ostrov z knihy Gulliverovy cesty - je jejím ostrovem. Bude
jí stačit k pocitu úplnosti a štěstí? Johanka zkoumá, co si počít v bezbřehém
prostoru dospělého života, na jehož začátku se ocitla. Hrají: Tereza Voříšková,
Marika Šoposká, Igor Orozovič, Petr Stach, Pavel Gajdoš
Vstupné: 120,-
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Zaměstnanci žateckého divadla nezahálí a po přípravách, zajištění a pořádání letošní Dočesné, od října zahajují novou sezonu
divadelních pořadů i filmových projekcí v budově Městského
divadla. Diváci se v sezoně 2015 /2016 mohou těšit na spoustu
činoher, zábavných pořadů i hudebních koncertů.
n  Činohry a hudební večery
Otello, Tannhäuser, Lulu, MadaV nadcházejícím období vy- me Butterfly a mnoho dalších.
stoupí v Žatci například František Fanoušci filmových projekcí se
Neměc, Petr Kostka, Ondřej v říjnu mohou těšit na české
Pavelka, Jakub Prachař, Marek komedie Wilsonov a Ztraceni
Taclík, Ernesto Čekan, Lukáš v Mnichově nebo na akční scifi
Langmajer, Lukáš Vaculík, Mi- filmy Pan, Poslední lovec čachal Dlouhý, Adéla Gondíková, rodějnic, chybět nebudou také
Martin Zounar, Stanislav Zin- projekce hororů např. Paranodulka, Matěj Hádek a mnoho dal- rmal aktivity a Purpurový vrch.
ších. Návštěvníci se mohou také
Zaměstnanci divadla též již
těšit na koncerty Karla Plíhala, v těchto dnech připravují AdLaca Decziho, Evy a Vaška nebo ventní týden, který bude završen
skupin Poutníci a Roháči. Na své 6. prosince velkým průvodem
si také letos přijdou fanoušci Krampusů (čertů) po obvodu
alternativní scény a hudebních náměstí Svobody.
večerů. Ze zahraničních hostů
Program divadla a kina si
zde vystoupí například Aubrey mohou nechat zájemci posílat
Johnson Quintet, Linwood Lee přímo do svých emailů. Pěkně
Taylor Trio a další. Potvrzený byl graficky zpracované Newsletery
také Workshop Dalibora Mráze jsou zasílány zájemcům o proa Mike Terrany, který proběhne gram vždy jednou měsíčně.
30. října.
K zasílání stačí vyplnit dotazník
n   Kino a přenosy z Metropo- na www.divadlozatec.cz.
Pokladna žateckého divadla
litní opery
Již řadu let se v budově ža- a kina bude také letos otevřena
teckého divadla nachází také vždy od pondělí do pátku v čase
Digitální kino. Díky satelitní od 14.00 hod. Rezervace lze protechnologii nabízí žatecké kino vádět také na tel. 415 710 519
přímé přenosy z Metropolitní u paní Zeleňakové.
Na filmové projekce lze proopery v New Yorku. V nadcházející sezoně jsou připraveny pře- vádět rezervace na http://zatec.
nosy například opery Trubadúr, koupitvstupenku.cz

Městské divadlo Žatec
3.10. 18:45

Giuseppe VERDI / IL TROVATORE (Trubadůr)

7.10. 19:00

IVO ŠMOLDAS,ŠTĚPÁN MAREŠ A MICHAL HERZÁN

Opera-satelitní přenos - předplatné skupiny O a mimo předplatné
Herecké a hlasové umění sopranistky Anny Netrebko se plně rozvine v její
příští nové roli v Metropolitní opeře - ztvární Verdiho hrdinku Leonoru.
Vstupné: 300,- Kč (předplatné 280,- Kč) www.metopera.cz

Zábavná TALK SHOW-mimo předplatné . Posezení s vynikajícím glosátorem
nejen současného dění ve společnosti a jedním z nejvtipnějších karikaturistů.
Pořadem provází Michal Herzán.
Vstupné: 160,- Kč

10.10. 19:00

AUBREY JOHNSON Quintet (USA/CZ)

Koncert-mimo předplatné. Aubrey Johnson je americká jazzová zpěvačka
žijící střídavě v New York a Bostonu. Je zároveň skladatelkou a pedagožkou,
která se specializuje na vokální jazz a brazilskou hudbu. Aubrey během své
kariéry koncertovala nebo nahrávala s takovými jazzovými velikány jako jsou
Bobby McFerrin , Lyle Mays, Steve Rodby, Mark Walker, Paul McCandless
Vstupné: 120,- Kč/ 60,- Kč při předložení vstupenek z minulých koncertů

13.10. 9:00 / 10:30 / 17:00

NÁŠ SVĚT 2015

14.10. 8:45 / 10:15 / 14:00

SŮL NAD ZLATO

Akce – Kamarád LORM. 13.ročník festivalu Malých divadelních forem je již
tradiční úspěšnou přehlídkou pod patronací Kamarád LORM
Vstupné : dopoledne: knoflík / odpoledne : 50 ,- Kč
Představení pro děti – předplatné skupiny E,M a mimo předplatné
Autorka obohatila příběh ještě o další postavy, kde pohádkovou atmosféru
dotvářejí písničky, které přinášejí děje, odlehčení a legraci. Vstupné: 45,- Kč

16.10 19:00

PAN HALPERN A PAN JOHNSON / Divadlo UNGELT

Činohra - předplatné skupiny A i mimo předplatné … u hrobu paní Florence
se setkají dva staří muži, pan HALPERN a pan JOHNSON… Prozrazovat
více by byla škoda. Přijďte se podívat na excelentní výkony dvou vynikajících
českých herců – pana Petra KOSTKY a pana Františka NĚMCE. Obvyklá
délka představení je 1h a 45 minut včetně přestávky
Vstupné: 350,-/330,-/300,- Kč www.divadloungelt.cz

www.divadlozatec.cz



















































Městská knihovna Žatec
www.mekzatec.cz

PROGRAM - ŘÍJEN 2015
5. – 10. 10. ● TÝDEN KNIHOVNY

●

7.10. ● ARGENTINA A CHILE

●

9. – 10.10. ● (PO)NOCOVÁNÍ V KNIHOVNĚ

●

21.10. ● KALEIDOSKOP JANA REJŽKA

●

každý nově registrovaný čtenář knihovny získá jednorázovou slevu
registračního poplatku ve výši 50% a zapomnětliví čtenáři knihovny
mohou využít amnestii na čtvrté upomínky a vrátit dlouhodobě
vypůjčené knihy bez poplatku (platí pro všechna oddělení a pobočky)
cestopisná přednáška Pavla Svobody nás zavede do Patagonie
(přednáškový sál knihovny od 16 hodin, vstupné 40 Kč)

nocování od pátku 19,30 hodin do soboty 9,00 hodin je určeno
registrovaným čtenářům ve věku od 10 do 15 let. Uzávěrka přihlášek do
7.10. do 18 hodin, počet účastníků je kapacitně omezen.
poslechový pořad novináře a hudebního kritika Jana Rejžka
(přednáškový sál knihovny od 17 hodin, vstupné 40 Kč)

V Domově pro seniory v Žatci,
Šafaříkova 852
proběhne dne 7. října 2015
od 10:00 do 16:00 hodin.

23.10. ● NOČNÍ KNIHOVNA aneb zažijte knihovnu jinak ●

večer otevřených dveří od 17 do 24 hodin je určen dospělým, kteří si
mohou odpočinout mezi knihami, společně si číst nebo povídat o
knihách, shlédnout filmy… Možnost nové registrace se slevou 50%.

29. – 30.10. ● PODZIMNÍ PRÁZDNINY V KNIHOVNĚ ●

prodloužená provozní doba oddělení pro děti centrální knihovny 9-17
hodin s doprovodným programem (hry, soutěže, papírové hrátky)

● tematické výstavy ● autorské čtení a besedy pro školy ● výstavy knih
● bližší informace získáte osobně na kterémkoli oddělení knihovny nebo
telefonicky na čísle 415 710 203 nebo na webu www.mekzatec.cz

V pátek 9. října 2015
zveme všechny PŘEDŠKOLÁKY
na školní dvůr
Základní školy Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny

od 15:00 do 17:00
v rámci projektu

na EKOHRÁTKY

PRO PŘEDŠKOLÁKY

VSTUP ZDARMA
prohlídka školy
ukázka cvičených psů
sportovní a ekologické soutěže
na závěr možnost opéct buřta (přinést s sebou)
všechny výkony oceníme sladkou i zdravou odměnou
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Poslední minuta utkání korunovala
druhou výhru domácích

Po porážce doma s Modlany 0:4 a ve Štětí 1:7
přišli v sobotu na fotbal u Ohře snad jen největší
optimisté, kteří ještě věřili domácímu Slavoji.
Jeho mladý tým dirigoval zkušený Zelinka, jemuž
byl zmírněn přísný zbytek trestu na podmínku.
V brance se opět objevil jistěji působící Weisser.
Po vyrovnaném polo- v poslední minutě, kdy
čase začali domácí lépe přišel na trávník z takdruhou část a brzy se tických důvodů Tomáš
ujali vedení z penalty na- Hynek. Svůj první kontakt
řízené za faul na Hass- s míčem proměnil v krátmana. Hosté pak více ké sólo zakončené střelou
otevřeli hru a snažili se ke vzdálenější tyči k velké
o vyrovnání. Slavoj mohl radosti všech domácích.
z protiútoků své vedení
Slavoj se ziskem 7 bodů
zvýšit. Dočkal se však až posunul na 14. místo

těsně za několik soupeřů.
Další utkání sehraje v sobotu na Střekově a pak ho
čeká 10. 10. po letech opět
okresní derby s FK Chmel
Blšany. Soupeř s několika
exligovými fotbalisty vede
tabulku a netají se snahou
o postup.
n Žatec – Neštěmice
2:0 (0:0)
Branky: 52. Ant. Hynek (pen.), 90. Tom. Hynek. Rozhodčí Růžička,
žluté karty 2:5, 100 diváků.
(jak)

Akademičtí mistři ČR
v plavání jsou ze Žatce

Dva žatečtí plavci, Kateřina Iblová a David Urban,
se zúčastnili Českých akademických her, které
se konaly 10.-11.9.2015 v Olomouci a oběma se
velice dařilo.
David Urban získal aka- zvítězila na tratích 50
demický titul Mistra ČR a 100m znak. Bronz přiv disciplíně 50m volným dala naše závodnice ještě
způsobem a k tomu při- na 50m motýlkem.
dal ještě stříbro na dvojOběma našim plavcům
násobné trati.
k tomuto úspěchu graKateřina Iblová přivezla tulujeme a doufáme, že
dokonce dva akademické na vítězné vlně pojedou
tituly Mistra ČR, když i celou podzimní sezónu.

Výborný výkon podal na síti žatecký Vojtěch Sýs (vpravo), který patřil k oporám
domácích v prvním finálovém utkání play off.
Foto Jaroslav Kubíček

Pomalý začátek, ale skvělý závěr
Žatečtí nohejbalisté bojují o návrat do extraligy
Finále I. ligy nohejbalu začalo v sobotu na dva
vítězné zápasy na kurtech lídra základní části
v Žatci, kde však začal mnohem lépe druhý tým
tabulky Zruč/Senec.
V úvodních dvojkách domácí trojice. Za stavu
hosté totiž vyhráli těsně 1:3 přišel zásadní zlom
o jediný míč nad domá- utkání. Ondřej Vít v sincími bratry Vítovými, ale glu sice už prohrával 6:9,
když pak hladce prohrála ale získal ještě první set
i dvojice Pecina, Dráždil, 10:9 a stejným poměrem
bylo to za stavu 0:2 s do- i třetí set, když odvrátil
mácími velmi špatné. dva mečboly, aby sníZejména když po sní- žil stav utkání na 2:3.
žení stavu první trojkou Hosté před početným
vzápětí prohrála druhá doprovodem svých fandů

se pak zlomili, prohráli
obě následující trojky
a dokonalý zvrat v utkání
potvrdili bratři Vítové
výhrou na konečné vítězství 5:3.
Odveta se hraje v sobotu na půdě soupeře,
pokud tam však ale
Žatec nevyhraje, muselo by se rozhodnout
ve třetím duelu, který by se hrál 10. října
od 14 hodin opět v Žatci na Mládí.
(jak)

Plavecký bazén

Od října 2015 rozšiřujeme otevírací dobu bazénu

vždy v po, st, pá od 7 do 8 hodin!
Vstup pouze na permanentku
Zveme plaveckou veřejnost na možnost plavat v netradičních časech!
Krytý bazén při OA Žatec, Studentská 1354, Žatec 43801

FOTBALOVÝ KLUB SLAVOJ ŽATEC
pořádá dne 1. 10. 2015 od 16.30 hodin.

NÁBOR NOVÝCH
ZÁJEMCŮ
O FOTBAL

Spojený s dovednostními soutěžemi, a ukázkami
tréninku přípravek pro nově příchozí zájemce
a rodiče !
Zveme Všechny zájemce, děti a jejich rodiče
do našeho areálu.
Nábor je určen pro všechny věkové mládežnické ktg. a dále začínající ročníky 2005 až 2010.
Případné informace na sekretariátu klubu –
P. Maňák 604609896

Žákům Severu začala
nová sezona v Mostě

Novou sezonu stolních tenistů 2015 – 2016 zahájili
19. září mladší žáci na krajském BT v Mostě.
Oba zástupci Severu kvapil ziskem 3. místa
Žatec, Filip Keller a Da- a David Žitný obsadil
vid Žitný, se dokázali sedmé místo. Společně
v třicetičlenném star- ve čtyřhře potvrdili své
tovním poli probojovat úspěšné vystoupení zisdo finálové části turnaje. kem bronzové medaile.
Filip Keller mile pře(js)
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