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V čísle:
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Zákazy zastavení na Náměstí Svobody a u železného
mostu přes Ohři prozrazují,
že si tato místa vyhradili
na čtvrtek 5. února filmaři.
„Jedná se o jednodenní natáčení upoutávkového spotu

Academia pro francouzský
vzdělávací institut,“ informovala Vanda Pavelkové z žatecké radnice.
O naše město mají filmaři
stále zájem. V současnosti
běží každou neděli na ČT 1
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Firma Koito Czech, s.r.o.,
inovativní výrobce automobilové osvětlovací techniky, si jako
stabilní zaměstnavatel v regionu
plně uvědomuje i nutnost angažovat se společensky v oblastech
života, které potřebují podporu.
Každoročně se snažíme sponzorovat nejen naše domovské
město Žatec, ve kterém se nachází náš výrobní závod, ale
i rozličné další organizace a aktivity v oblasti sociální, zdravotní,

školské a kulturní. Z realizované
spolupráce v roce 2014 mohu
jmenovat např. podporu Dětského domova a Klokánku v Žatci,
mateřských škol, Nemocnice
Žatec, o.p.s. nebo Dočesné.
První realizovaný sponzoring
v roce 2015 naší firmou je
podpora Domova pro seniory
s Pečovatelskou službou audiovizuální technikou, která pomůže
zpříjemnit volný čas klientům
Domova.
(jn)

Rada města Žatce schválila
zřízení transparentních účtů
Města Žatec, a to od 1.3.2015.
Občané tak budou mít přehled
o toku financí na bankovních
účtech města.
Zavedení transparentních účtů
je tak dalším krokem žatecké
radnice vedoucí k většímu přiblížení veřejné správy občanům.
Bankovní operace budou dostupné na webových stránkách
města v obdobném formátu,
jako je běžný výpis z účtu. Kromě dvou základních běžných
účtů – základního běžného
a příjmového účtu jsou k dispozici i transparentní účty pro
jednotlivé dotační akce, běžné
účty správy bytových domů či
charitativní účet.
Z tohoto důvodu upozorňujeme občany a obchodní partnery,
aby při platebním styku s městem nezadávali do identifikačních znaků plateb (variabilní
symbol, zpráva pro příjemce)
osobní údaje a jiné citlivé informace.
Transparentní účty najdou
občané v sekci Odbory úřadu –
Finanční odbor.

MěÚ Žatec v rámci schváleného rozpočtu Města Žatce pro rok 2015 přijímá
žádosti sportovních a ostatních organizací, sdružujících občany, děti, důchodce a zdravotně postižené
občany v rámci žateckého

regionu o finanční příspěvky
pro rok 2015.
Formulář žádostí je možno
vyzvednout na informacích
MěÚ Žatec, na finančním odboru MěÚ Žatec nebo pořídit
na internetových stránkách
Města Žatce (www.mesto-za-

tec.cz – Žádosti a formuláře
– Finanční odbor).
Řádně vyplněné žádosti
odevzdejte nejpozději do
pátku 27. 2. 2015 v podatelně MěÚ Žatec nebo přímo
na finančním odboru MěÚ
Žatec.

Na snímku ředitel domova pro seniory Petr Antoni s Janem Novotným z fi. Koito Czech s.r.o. při předání daru.

Koito podarovalo seniory

Program
divadla
a kina

seriál Náměstíčko natáčený
převážně v okolí Hošťálkova
náměstí. Vánoční tématika
z této lokality byla také hezky
zachycena a vysílána koncem
roku v reklamním šotu pro
Kaufland.

Město zavádí
transparentní
účty

Autobusy
odjíždí z jiných
zastávek

Kulturu
ve městě
obohacují plesy
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Francouzi natáčejí v Žatci

Podávání žádostí o finanční
příspěvky na rok 2015
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Lesniak
po návratu
skóroval třikrát
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Služba pro rodiny
s dětmi v Žatci
Pobočka sociálně aktivizační
služby Oblastní charity Most
funguje již více než rok. O podporu rodin, které potřebují
a chtějí zlepšit svou životní
situaci, se i nadále snaží tým
sociálních pracovníků
přímo v terénu. V lednu
nahradila stávajícího
sociálního pracovníka
nová sociální pracovnice. Spolupráce s odborem sociálně-právní
ochrany dětí městského
úřadu v Žatci se stala intenzivnější.
Vyloučené lokality okolních
obcí Žatecka a Podbořanska
tak stále brázdí nyní už dvě
sociální pracovnice plné elánu a vždy připraveny podat
pomocnou ruku. Jejich práce
je velmi nenápadná, avšak
každý, byť malý úspěch by se
dal parafrázovat: „je to malý

krok pro společnost, ale obrovský pro danou rodinu“. Svou
nenápadností se snaží chránit
rodiny od předsudků většinové
společnosti. Najít je však můžete i v kanceláři sociálně aktivizační služby v době
ambulantních hodin
vždy v úterý a čtvrtek
v ulici Volyňských Čechů kde poskytují sociální poradenství.
Od začátku roku se
také více snaží o zlepšení spolupráce s odborem
sociálně-právní ochrany dětí
městského úřadu v Žatci, která
vede k lepší komunikaci a podpoře všech dotčených. Zvyšuje
se informovanost o sociálně
aktivizační službě i o rodinách,
které ji potřebují. I nadále je
služba poskytována bezplatně
a je založena na dobrovolnosti.
Bc. Miloradka Kukrič

Dětský domov, Základní škola
a Střední škola,
telefon: 415 710 795, 731 583 308,
e-mail: ddzatec@seznam.cz
www.ddzatec.wm.cz

Žatec Vás zve na

ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU

základní školy – ŠVP „DOKÁŽU TO„
základní školy praktické – ŠVP „PORADÍM SI„
základní školy speciální – ŠVP – „ZVLÁDNU TO„
pro školní rok 2015/2016
ve středu 4. 2. 2015 od 14.00 hod. do 17.00 hod.
ve čtvrtek 5. 2. 2015 od 14.00 hod. do 17.00 hod.
ve čtvrtek 12. 2. 2015 od 14.00 hod. do 17.00 hod.
K zápisu s sebou přineste občanský průkaz a rodný list dítěte.

Dětem a jejich rodičům nabízíme:
• individuální přístup k žákům - menší počet dětí ve třídách
• snižování školní neúspěšnosti
• podporu žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) týkající se zdravotního postižení, zdravotního znevýhodnění i sociálního
znevýhodnění.
• školní poradenské pracoviště (speciální pedagog, výchovný poradce)
• inkluzivní školu s bezbariérovým vstupem
• bohatou kulturní činnost školy - návštěvy divadelních představení,
kulturních a poznávacích akcí, výlety
• školu hrou - využití počítačů, interaktivních tabulí a názorných
pomůcek při výuce
• speciální pedagogy, kteří zabezpečují výuku pro integrované žáky
• stravování žáků ve školní jídelně
• možnost navštěvovat různé zájmové kroužky – taneční, počítačový,
logopedický, figurková školička, stolní hry, výtvarný, pečení ….
• provoz školní družiny denně od 6:30 do 16:30 hod

Přijďte se na nás kdykoliv podívat do naší školy v ulici Sv. Čecha
2773, Žatec (nízká budova v areálu střední zemědělské školy).
Výběr základní školy je jen na Vás !
Těšíme se na budoucí prvňáčky i jejich rodiče.
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Město se dočká nového nádraží
Rekonstrukce autobusového
nádraží v Žatci začala v pondělí 2. února a měla by být
dokončena na podzim. Nové
autobusové zastávky jsou zřízeny
v ulicích Nákladní za kruhovým
objezdem a čtyři v ulici Obránců
míru - dvě u budovy pojišťovny,
jedna U Zvonu, další naproti.
Stanoviště odjezdů a příjezdů
jednotlivých linek najdete na vedlejší 3. straně.

Součástí rekonstrukce autobusového nádraží za 40 miliónů
korun je rekonstrukce vodovodu
a kanalizace, v plánu je také archeologický průzkum. Zachován
bude jeho dosavadní kruhový
vzhled se zastřešeném. V nové
budově v podobě opevněné bašty
budou důstojné čekárny a toalety. Většinu nákladů je z dotace
z ROP severozápad a zbytek
pokryje rozpočet města..

Město zřídilo místnost pro děti

Na odboru sociálních věcí Městského úřadu v Žatci byla
27.1.2015 otevřena pohovorová místnost. Slavnostního otevření
se zúčastnilo vedení Města Žatce, zástupci Krajského úřadu
v Ústí nad Labem, zástupci Policie ČR, předsedkyně Okresního
soudu v Lounech, manažerka prevence kriminality, zástupci
orgánu sociálně právní ochrany dětí a další významní hosté.
Hlavním cílem bylo vybudo- Při své práci ji budou využívat
vání vhodného prostředí pro sociální pracovníci odboru sodětského účastníka trestního ciálních věcí, zejména orgánu
řízení, které bude v dítěti podně- sociálně právní ochrany dětí.
covat pocit bezpečí a uklidnění.
V roce 2006 přijala vláda ČR
Byl vytvořen prostor zcela od- národní plán boje proti komerčlišný od tradičních policejních nímu sexuálnímu zneužívání
služeben či kanceláří sociálních dětí na období let 2006-2008
pracovníků. Místnost připomíná a v jehož rámci přijal a vyhlásil
dětský pokoj – je barevně vyma- Republikový výbor pro prevenlovaná, nechybí v ní hračky.
ci kriminality dne 22.2.2007
Využívána by měla být prvotně program „Zřizování speciálních
pro děti, které se staly obětí nebo výslechových místností pro dětsvědky závažné trestné činnosti, ské oběti a svědky Policie ČR“.
a to především mravnostního
Město Žatec získalo v loňském
charakteru. Pro tyto případy roce na vybudování pohovorové
jsou v místnosti demonstrační místnosti v rámci dotačního
pomůcky, např. látkové panenky titulu ministerstva vnitra částku
znázorňující muže a ženu. Děti, 51 tis. Kč, samo přispělo částkou
které nechtějí nebo nemohou 38 tis. Kč.
vypovídat, např. v důsledku trauV letošním roce podává Měsmatického zážitku, mohou to, co to Žatec na MV ČR, v rámci
se jim stalo, nakreslit. Místnost Programu prevence kriminality
může být také využívána i u dal- na rok 2015, projekt na dovybaších zvláště zranitelných osob vení této pohovorové místnosti
- obětí znásilnění, domácího ná- o speciální záznamovou technisilí, seniorů, handicapovaných. ku.
(ks)

1210 let

HŘE

Řeka Ohře slaví letos výročí
Přemístění odjezdů autobusů
z AN Žatec od 2.2.2015

Vzhledem k začínající rekonstrukci autobusového nádraží v Žatci,
bylo nutné změnit stanoviště odjezdů a příjezdů autobusů. Tato
změna potrvá několik měsíců.
Současně je od úterý také dopravní změna, neboť výjezd z Kruhového náměstí Nákladní ulicí na křižovatku Nákladní – Karla IV.
je pro veřejnou dopravu jednosměrný! Z Nákladní ulice je povolen
pouze autobusům.

Zastávka č. 1 - O.Míru (před pojišťovnou): nástupní stanice
560674 - Podbořany-Žatec-Louny-Praha, Autobusy KAVKA a.s.
562731 - Žatec-Staňkovice,Triangle-jih, Autobusy K.Vary a.s.
562732 - Žatec-Chomutov, Autobusy K.Vary a.s.
562734 - Žatec-Postoloprty-Louny, BusLine a.s.
562735 – Žatec-Bitozeves-Blažim-Výškov,Počerady,Autobusy K.Vary a.s.
562738 – Žatec-Lišany-Postoloprty, BusLine a.s.
Zastávka č. 2 - O.Míru (před pojišťovnou): výstupní stanice
562718 – Louny-Zálužice-Žatec, BusLine a.s.
562731 - Staňkovice,Triangle-jih-Žatec, Autobusy K.Vary a.s.
562733 – Braňany-Most-Žatec, Autobusy K.Vary a.s.
562735 - Výškov,Počerady-Blažim-Bitozeves-Žatec, Autobusy K.Vary a.s.
562739 - Louny-Lipno-Žatec, BusLine a.s.
562741 – Pnětluky-Kounov-Žatec, BusLine a.s.
562742 - Měcholupy,V.Černoc-Deštnice-Žatec, BusLine a.s.
562743 - Podbořany-Libořice-Žatec, BusLine a.s.
562744 - Blatno-Podbořany-Žatec, BusLine a.s.
562745 - Lubenec,Ležky-Podbořany-Žatec, BusLine a.s.
562750 – Podbořany-K.Dvůr-Čeradice-Žatec,Autobusy K.Vary a.s.
562751 – Radonice,K.Rohozec-Čeradice-Žatec, Autobusy K.Vary a.s.
562752 – Nové Sedlo,Břežany-Žatec, Autobusy K.Vary a.s.
562753 – Kadaň,Prunéřov-Chbany-Žatec, Autobusy K.Vary a.s.
562755 – Žiželice,Stroupeč-Žatec, Autobusy K.Vary a.s.
Zastávka č. 3 - Nákladní (proti Pizzerii) : nástupní stanice
562733 – Žatec-Most-Braňany, Autobusy K.Vary
562751 – Žatec-Čeradice-Radonice,K.Rohozec, Autobusy K.Vary
562752 – Žatec-Nové Sedlo,Břežany, Autobusy K.Vary
562753 – Žatec-Chbany-Kadaň,Prunéřov. Autobusy K.Vary
Zastávka č. 4 – Nákladní (proti Pizzerii): nástupní stanice
562743 - Žatec-Libořice-Podbořany, BusLine a.s
562744 - Žatec-Podbořany-Blatno, BusLine a.s.
562745 - Žatec-Podb.-Lubenec,Ležky, BusLine a.s.
562750 - Žatec-Čeradice-K.Dvůr-Podbořany, Autobusy K.Vary a.s.
562755 – Žatec-Žiželice,Stroupeč, Autobusy K.Vary a.s.
Zastávka č. 5 - U Zvonu:
560900 - Žatec-Louny-Praha, K Servis Bohemia s.r.o. - nástup
560674 - Praha-Louny-Žatec-Podbořany, Autobusy KAVKA a.s. -výstup
562718 - Louny-Zálužice-Žatec, BusLine a.s.-nástup
562732 – Chomutov-Žatec, Autobusy K.Vary a.s.-výstup
562734 - Louny-Postoloprty-Žatec, BusLine a.s. -výstup
562738 – Postoloprty-Lišany-Žatec, BusLine a.s. -výstup
562739 – Žatec-Lipno-Louny, BusLine a.s.-nástup
562741 – Žatec-Kounov-Pnětluky, BusLine a.s.-nástup
562742 - Žatec-Deštnice-Měcholupy,V.Černoc, BusLine a.s.-nástup
Zastávka č. 6 (MHD O.Míru):
566002 – Městská autobusová doprava linka č. 2
560900 - Praha-Louny-Žatec, K Servis Bohemia s.r.o - výstup

Oslavy 1210 let od první písemné zmínky o řece Ohři, které
budou probíhat v roce 2015 po celé délce toku, už mají své logo.
Vytvořila ho studentka střední školy ze Štětí. Organizační tým
již také představil termíny hlavních akcí oslav. Největší slavnost
věnovaná řece Ohři se plánuje na červen do Kadaně.
Cílem letošních oslav je při- v říjnu v Litoměřicích u vespomenout význam řeky v životě lařského klubu. „Rádi bychom
našich předků i v současnosti. touto cestou vyzvali další obce
Jejich součástí proto bude na- a města na řece, aby se připojily
příklad putovní výstava, kde k oslavám a daly nám o svých
budou moci návštěvníci na fo- akcích vědět,“ vyzývá ředitelka
tografiích a mapách porovnávat Destinační agentury.
historickou a současnou podobu
První zmínku o řece Ohři, tehřeky a okolí. „Bude mapovat dy zvané Agara našel kadaňský
významné události, povodně, historik Hlaváček ve středovězemědělství a průmysl na řece, kém análu Chronicon Moissavývoj měst na ní. Výstava se cense, který uvádí, že vojska
během roku zastaví na mnoha římského císaře Karla Velikého
místech podél celého toku řeky, roku 805 překročila Krušné hory
včetně řady škol. Rádi bychom, a pokračovala do vnitrozemí
kdyby se stala základem pro údolím řeky Ohře. V roce 2015
výukový materiál pro studenty,“ tak uplyne 1210 let od prvního
říká k výstavě ředitelka Destinač- záznamu o tomto vodním toku.
ní agentury Dolní Poohří Libuše
Kateřina Táborská
Novotná Pokorná.
Historik Petr Hlaváček připravuje k vydání knihu Řeka
Ohře v bájích a pověstech,
kterou ilustracemi doplní Antonín Grafnetter, mimo jiné
Další číslo (č.3/2015) vyjde
autor plakátů ke Dni Ohře, ve čtvrtek 19. února 2015, číslo
pořádanému v Karlovarském 4 pak 5. března.
kraji vodáky. „Do souboru jsou
Uzávěrka je jako vždy týden
zahrnuty pověsti od pramene před uvedeným termínem.
Ohře pod Schneebergem v německých Horních Francích,
přes jednotlivá města a regiony
Karlovarského a Ústeckého kraZastupitelstva města Žatce má
je – až po soutok Ohře a Labe
v Litoměřicích. Ve všech figuruje právě dnes ve čtvrtek 5. února
řeka Ohře buď jako přímý aktér své 2. letošní zasedání. Koná
bájného či pohádkového dění se od 17.00 hodin ve velkém
nebo jako výrazný areál vyprá- zasedacím sále v patře radnice.
vění,“ říká ke knize P. Hlaváček.
Hlavní oslavy proběhnou 27.
června na nábřeží Maxipsa Fíka
v Kadani. Jejich součástí bude
například světová premiéra
Na Městském úřadu v Žatci
originálního baletu Martina Šíla proběhne nejbližší mimořádný
o víle Egerii v podání žáků ZUŠ úřední den – sobota, již tento
Kadaň. „Získali jsme partnery týden 7. února. Další mimona německé straně, takže osla- řádná sobota je plánována na 7.
vy začnou 18. dubna svěcením března.
pramene řeky ve Smrčinách.
Úřední hodiny: 08,00 – 12,00
Němečtí partneři plánují také hod.
pochod podél toku,“ doplňuÚřadující pracoviště:
je Libuše Novotná Pokorná.
Budova radnice, nám. SvoboV Karlovarském kraji se při- dy 1, Žatec: podatelna, pokladpojila Vodácká Ohře, v Žatci na, matrika, evidence obyvatel,
a Litoměřicích plánují pivovary úsek OP a CD.
uvařit speciální pivo a některé
Obránců Míru 295: pokladna,
restaurace už chystají menu odbor dopravy a silničního hosinspirované Ohří. Oslavy skončí podářství.

Kdy vyjde Žatecký
zpravodaj

Zastupitelstvo
dnes opět zasedá

Mimořádný
úřední den
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Maškarní rej na trojce
V rámci dnů otevřených
dveří na 3. ZŠ Žatec nám.
28. října se v sobotu 24. ledna
konal karneval pro předškoláčky. Učitelé i žáci školy
pro ně připravili hudební
odpoledne plné tance, cvičení a soutěží. Každá maska
získala zajímavou hodnotnou
cenu a spoustu sladkostí.

Během maškarního reje byli
děti se svými rodiči pozváni
na prohlídku školy, interaktivních učeben, 1. třídy,
školní družinky atd. Akce se
opravdu zdařila, všichni jsme
se úžasně bavili. Na každého
z předškoláčků se těšíme 1.
září v lavicích první třídy.
Ing. Silvie Svobodová

Prvňáčkové se těší do školy
Zatímco Zápis dětí do 1. tříd
základních škol se v Žatci koná
tento týden, v měcholupské ZŠ
byl na pořadu ve čtvrtek 29. 1.
a v pátek 30.1. Děti předvedly,
jak umí poznávat barvy, geometrické tvary, počítat na počíta-

dle, napsat, spojit stejné tvary,
nakreslit jednoduchou postavu,
zazpívat písničku nebo přednést
básničku. Všichni budoucí prvňáčci zvládli zápis na jedničku,
a tak si odnesli plno dárků.
Mgr. Helena Gondeková

Expediční jachting

Čajový mišmaš chutí,
vůní a barev
Blesková degustace čajů
Ing. Zdeňka Nepustila z agentury Dobré čaje pro inspiraci,
pohodu a lepší zdraví byla první lednovou přednáškou pro
veřejnost Městské knihovny
Žatec. Konala se netradičně
v úterý 20. ledna. Přednášející
se tentokrát zaměřil na čajovou
různorodost - představil čaje levné i velmi drahé, běžné i vzácné,
čajové vychytávky a zajímavosti.
Návštěvníci tak měli možnost
poznat a ochutnat širokou paletu čajů, například archivní
bílý čaj Bai Mu Dan Bing Cha
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2008, polozelený čaj Jing Shuan Oolong 2014, červený čaj
s vonokvětkou Osmanthus Red
Tea 2014, raritní archivní tmavý
čaj Anhua Shi Liu Liang Cha
2010 či bylinný čaj z Moringy
olejodárné. Všechny představené
produkty si návštěvníci mohli
na závěr také zakoupit. Již na 11.
únor je pro zájemce připravena
přednáška Expediční jachting
s cestovatelem, dobrodruhem,
jachtařským instruktorem a zkušebním komisařem MDČR
Tomášem Kůdelou.
(mek)

Městská knihovna Žatec připravila na středu 11. února
od 16 hodin v přednáškovém
sále centrální knihovny (přízemí
knihovny náměstí Svobody 52)
cestopisnou přednášku s názvem Expediční jachting. Cestovatel, dobrodruh, jachtařský
instruktor a zkušební komisař
MDČR Tomáš Kůdela nás pozve

na putování evropskými moři
a Atlantikem až na Kapverdské
ostrovy. Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji v knihovně
nebo na místě před konáním
akce. Bližší informace získáte
na všech odděleních knihovny
nebo na tel. 415710203. Vstupné
30 Kč. Srdečně Vás zveme.
(mkž)

Plavba po ostrovech Karibiku
Zájem veřejnosti vzbudilo
téma lednové cestopisné přednášky Městské knihovny Žatec,
kterou ve středu 21.1. vedl
Karel Starý z cestovní kanceláře
NOMÁD. Společně jsme „navštívili“ Kubu, největší ostrov
Velkých Antil, dále jsme se seznámili s překrásnými písečnými
plážemi Karibiku a Atlantiku,
ostrovem Haiti, Cozumel, Kajmanskými ostrovy a zejména
také místem s vůní vanilky, kávy
a rumu, exotického ovoce, bujné
tropické vegetace, korálových
útesů, vodopádů, rastamanů
a reggae, cestovatelovou nejoblí-

benější a podmanivou Jamajkou.
Zajímavé informace byly jako
obvykle doplněny fotografiemi,
krátkými videi, osobními zážitky a také odpověďmi na dotazy
posluchačů.
Neméně zajímavé téma čeká
na čtenáře a návštěvníky knihovny také při únorové cestopisné
přednášce s cestovatelem, dobrodruhem, jachtařským instruktorem a zkušebním komisařem
MDČR Tomášem Kůdelou,
nazvané Expediční jachting,
která se koná ve středu 11. února
od 16 hodin v přednáškovém
sále knihovny.
(mek)

Inzerce
n Prodám byt 1+1, 5. Patro
– O.V., V Zahradách. Cena dohodou. Tel.: 775 618 019
n Prodám byt v Kadani, ul. 1.
Máje. Střed města, 1+1 s příslušenstvím, 36m2, 4. patro. Výtah,
plast. okna. RK nevolat. Cena
dohodou. Tel.: 602 186 955
n Prodám byt 3+kk (původně
2+1), 60 m2 v OV, naproti Pečovatelskému domu v Podměstí. jedná se o vyvýšené přízemí,
klidná lokalita. Po kompletní
rekonstrukci!!! RK nevolat!
Volný! Cena:760.000,-Kč. Tel.
604937931.
n STAVEBNINY HRUBÝ,
Radíčeves 21, přijmeme skladníka, nástup možný IHNED. Tel.
602 158 556
n Pronajmu byt 2+1 v Žatci.
Kontakt: 603 324 253
n Pronajmu byt 3+kk v Podměstí po celkové rekonstrukci,
smlouva min.na 2 roky, nájem
8000,-; při podpisu smlouvy
požadujeme kauci, kontakt po-pá do 18:00, tel.: 606 284 839
n Volný byt v RD v Lounech.
52 m2, 2. p., 1 velká místnost do
„L“. 4x střešní okno. Koupelna
s WC. Topení na plyn. Blízko
centra. Nájemné: 3.500,-, kauce: 10.000,- Kč. Tel.: 728554994
n Hledáme zámečníky, i na
zaučenou v Žatci. Auto vítáno.
Kontakt: 797 700 942
n Med a další včelí produkty
přímo od včelaře v prodejním
automatu v areálu polikliniky
Žatec. Přístupné i o víkendu.
Kontakt: Ing. Vladimír Kořán,
tel.: 724 256 121

Poděkování
n OO SPCCH Louny se sídlem Žatec, Dvořákova 29.
Děkujeme MěÚ Žatec za finanční příspěvek na rok 2014.
Přispěl k tomu, že naši senioři se
zúčastnili desetidenního pobytu
v Třeboni (48 osob).
Velice kladně kvitujeme každoroční sponzorský dar od
MUDr. Marie Pletichové, která
po celou dobu své lékařské činnosti
byla našim garantem a sponzorem
rehabilitačních cvičení a masáží.
Velice Vám děkují všichni
účastníci pobytových akcí !
Taktéž poděkování autobusové
dopravě města Podbořany, řidiči
panu Červenému za bezpečnou
jízdu a jeho ochotu a slušnost
k seniorům.
Za výbor: V. Černá, I. Komárková

SK SOKOL Bezděkov

děkuje Městu Žatec za poskytnutí finančního příspěvku
na činnost a pořádání Anenského turnaje v kopané v roce 2014.

Základní umělecká škola Žatec,
okres Louny a
Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci

Masopust v Žatci
Vás a Vaše děti zvou na 9. února 2015

PROGRAM:
14:30 – 15:00
15:00 – 16:00

shromáždění masek u ZUŠ
průvod masek městem

NA ZAHRADĚ MUZEA:
16:00 – 16:45 divadelní a taneční vystoupení žáků ZUŠ
pochování basy a rej masek
16:45
vyhlášení soutěže „O nejhezčí masku“
17:00 – 18:00 ukázky zabijačky Jatky Žatec
prodej zabijačkových specialit
prohlídka výstavy Od Masopustu do Velikonoc
pletení z papíru J. Pichlová z Března
prodej výrobků DPS Žatec
prodej trdelníků, perníků, tureckého medu od J.
Kolomazníčka (Brandýs n. L.),
medoviny, svařáku, čaje, kávy,
preclíků od R. Svobody (Louny),
koblížků od H. Lercha (Malé Žernoseky)
Změna programu vyhrazena, vstup zdarma

a věnujte knihy do
Knižního bazaru!
V rámci MEZINÁRODNÍHO DNE
DAROVÁNÍ KNIH můžete přinést knihy
do MĚSTSKÉ KNIHOVNY ŽATEC
(náměstí Svobody 52 – sálek v přízemí)

ve čtvrtek 12.2. 2015 (9:00 – 17:00 hod.)
v pátek 13.2. 2015 (9:00 – 17:00 hod.)
v sobotu 14.2. 2015 (9:00 – 12:00 hod.)
do MATEŘSKÉHO CENTRA SEDMIKRÁSKA

(náměstí Svobody 150, 151 – 1.patro)

ve čtvrtek 12.2. 2015 (9:00 – 11:00 hod.)
v pátek 13.2. 2015 (9:30 – 17:30 hod.)

KNIŽNÍ BAZAR se uskuteční
ve dnech 4. až 6. března 2015
v sálku Městské knihovny Žatec.
Pořadatelé si vyhrazují právo nepřijmout žádné knihy
ve špatném stavu a s datem vydání před rokem 1990.

Výlet do Plzně

Okresní organizace SPCCH LOUNY se sídlem v Žatci, Dvořákova
29, pořádá dne 4.3.2015 zájezd do Plzně. Prohlídka města a potom
od 17.00 hodin hudební podvečer s tancem, dobrého jídla a pití
(hudba: p. Žákovec a paní Volínová Anna. TV Šlágr). Zájemci hlaste
se v kanceláři SPCCH každé úterý od 10 - 13,00 hodin. Cena 130,Za výbor V. Černá
Kč. Srdečně Vás zve OO SPCCH v Žatci.

Veselý dárek
k Valentýnu

Pánové, zajímá vás jak potěšit
své polovičky na Valentýna
a při tom se suprově pobavit?

Navštivte 14. 2. 2015 Lidový
dům Panamera a Letecký ples.
Pobaví vás poletující recesisté převlečení za obří čmeláky
a během hudebních přestávek
budou sálem létat a předvádět vzdušnou akrobacii letecké
modely. Malé představení vloží
i spolek Chmelobrana. Nuda tu
jistě nebude, navíc každá dáma
obdrží malé překvapení a tak
může být tato návštěva na svátek
Sv. Valentýna pěkným dárkem se
skvělým zážitkem.
Jistě k dobré náladě přispěje
i hudební směs žatecké kapely
Sklep-mistr, říká ,,letuška“ ze
Žateckého klubu Ludmila Muselová, kde si lístky můžete i rezervovat na tel. čísle 774 457 547.

Voňavá výstava
v muzeu

Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci zve do hlavní budovy na novou výstavu Mýdlová
bublina aneb Hygiena nadevše.
Opět jsme dali prostor jedné
sběratelské vášni – tentokrát
vášni mýdlové.
Sběratelka Marta Slováčková
z Bratřejova u Vizovic nám zapůjčila svou rozmanitou sbírku
mýdel čítající více než 2900
kusů, kterou jsme doplnili o valchy, pračky a reklamní inzeráty
z naší muzejní sbírky. Výstava
dále přiblíží počátky hygieny
u nás, historii vzniku mýdla,
jeho výrobu, seznámí s historií
podniků a osobnostmi, které se
proslavily výrobou mýdla (např.
G. Schicht a Fr. Otta). Přijďte
zjistit, zda se mýdlo vyrábělo
i v Žatci!
V rámci výstavy vyhlašujeme
soutěž o správný odhad váhy
celé mýdlové sbírky. Nejpřesnější
odhad bude po skončení výstavy
oceněn. Voňavá výstava potrvá
do 26. dubna 2015.

Rozloučení
Zesnulí od 14.1. - 28.1.2015:
Pavlína Švihlíková
85 let
Božena Holá
66 let
Karel Kornhauzer
62 let
Bohuslav Mareš
67 let
Marie Stránská
85 let
Josef Kdýr
78 let
Marie Vobořilová
89 let
Jiří Kurc
64 let
Ivuše Lorencová
81 let
Agnesa Biharyová
78 let
Jiří Jelen
72 let
Květoslava Šedivá
91 let
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Městské divadlo Žatec

Digitální kino Žatec
7.2. 15:00 / 10.2. 17:30 / 12.2. 17:30 / 15.2. 15:00 ( 2D ) /
17.2. 17:30 / 23 .2. 17:30 /
VELKÁ ŠESTKA 3D

Animovaný / Akční / Komedie / Rodinný /USA/ 2014/ 102 min
Velká šestka je emocemi nabité komediální dobrodružství o malém geniálním konstruktérovi robotů jménem Hiro Hamada, který se naučí využívat svůj talent. Pomůže
mu v tom jeho neméně nadaný bratr Tadashi a jejich kamarádi.
Vstupné: 165,-

15.2. 17:30 /

BABOVŘESKY 3

Komedie / Česko/ 2015/ 103 min
Příběh začíná tam, kde druhý díl skončil: Horáčková vybíhá z domu naproti mladé dámě,
která přijela do Babovřesek. Místní drbny, které se sběhly na náves, v ní poznaly sestru
Glorii. Ta se (po vzoru faráře Petra) rozhodla vystoupit z řádu a zůstat v Babovřeskách.
Režie: Zdeněk Troška. Hrají: Lukáš Langmajer, Lucie Vondráčková, Jan Dolanský, Veronika
Žilková, Pavel Kikinčuk, Jana Synková, Jana Altmannová, Tereza Bebarová, Tomáš Trapl,
Lucie Bílá, Bronislav Kotiš, Jindřiška Kikinčuková.
Vstupné: 140,-

5.2. 17:30 )/ 6.2. 17:30 ( 2D ) / 7.2. 17:30 / 26.2. 15:00
SPONGEBOB VE FILMU: HOUBA NA SUCHU 3D

Animovaný / Dobrodružný / Komedie /USA/ 2015 / CZ DABING
Když všehoschopný pirát ukradne SpongeBobovi a jeho kámošům tajný recept, musí
se mořští parťáci vydat na velenebezpečnou výpravu – rozuměj na souš – aby mu ho
vyrvali z pazour a vrátili svůj svět do rovnováhy.
Vstupné: 3D …140,- a 2D 125,-

5.2. 20:00 / 6.2. 20:00 / 7.2. 20:00 / 13.2. 17:30 /
19.2. 17:30 / 22.2. 17:30 /
JUPITER VYCHÁZÍ 3D

Sci-Fi / Akční / Dobrodružný /USA / 2015 / 128 min / CZ Titulky /
Od tvůrců trilogie Matrix. Když se pod noční oblohou narodila Jupiter Jones (Kunis),
znamení napovídala, že je předurčena k velkým činům. Nyní již dospělá Jupiter sní
o hvězdách, ale probouzí se do chladné reality uklízečky toalet a nekonečného sledu
neúspěchů. Až když na Zemi dorazí Caine (Tatum), geneticky upravený bývalý armádní
lovec, jehož úkolem je Jupiter sledovat, začne si uvědomovat naplnění svého osudu - její
genetická výbava ji předurčuje jako dědičnou následnici královny vesmíru. Toto neobvyklé
následnictví by však mohlo ovlivnit rovnováhu ve vesmíru.
Vstupné: 3D …130,-

8.2. 20:00 / 24.2. 20:00 /

NEZLOMNÝ

Životopisný / Drama / Akční / Válečný / Sportovní / Historický / USA / 2014 / 138
min / CZ titulky
Neuvěřitelný životní příběh slavného amerického běžce Louise Zamperiniho. Nejprve
zazářil na berlínské olympiádě v roce 1936, pak jako letec v armádě své země za druhé
světové války, než se zřítil do Pacifiku a skončil v japonském zajateckém táboře, kde
mu jako „celebritě“ připravili peklo na zemi.
Vstupné: 120,-

10.2. 20:00 /

LEVIATAN – Film s přívlastkem

Drama /Rusko/ 2014 / 141 min
Kolia žije v malém městě blízko Barentsova moře na severu Ruska. Hned vedle domu,
kde žije se svou mladou ženou Lilya a synem z prvního manželství, má vlastní autoopravnu. Avšak starosta blízkého města, Vadim Shelevyat, ho chce o dům, pozemek
i práci připravit. Kolia se nenechá koupit, je neústupný a odmítá se vzdát. Nejen majetku
a vlastní půdy, ale i veškeré té krásy, která ho již od dětství obklopuje. Vadim se stává
stále více agresivním.
Vstupné: 90,-

12.2. 20:00 / 13.2. 20:00 / 15.2. 20:00 /
17.2. 20:00 / 20.2. 20:00

PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI

Drama / Romantický/ USA / 2015/ CZ Titulky / Mládeži do 15 let NEPŘÍSTUPNÉ
„Pan Grey vás přijme za okamžik.“ Tahle prostá věta uvedla setkání, které zcela změnilo
život nesmělé studentky Anastasie. Zároveň je součástí příběhu, jenž se stal celosvětovou
literární senzací, která v rychlosti prodejů překonala i Harryho Pottera. I proto bylo
dalším logickým krokem filmové zpracování. V čem vězí kouzlo erotického příběhu Padesát odstínů šedi? Jednoduchá odpověď na to neexistuje. Jsou prostě fenomény, které
logickými argumenty vysvětlit nelze. Studentka literatury Anastasia (Dakota Johnson)
je podle vlastních slov nezajímavá a nudná „šedá myš“ s nízkým sebevědomím, pravý
opak tajemného podnikatele Christiana Greye (Jamie Dornan), kterého přišla vyzpovídat
pro článek do studentského časopisu. Přestože se ji Grey svým chladným a odměřeným
chováním snaží odradit, má ho plnou hlavu, což ještě prohloubí jejich opakovaná pracovní
setkání. Bez ohledu na to, že ji varuje, jak je komplikovaný a ve zlověstných náznacích
mluví o svém specifickém vkusu, není Anastasia jeho přitažlivosti schopná odolat. Ani
Grey však není vůči téhle plaché dívce imunní a postupně ji začne otevírat dveře do své
třinácté komnaty. Pokud do nich Anastasia vstoupí, pozná pravého Christiana Greye.
Až z toho jde strach. Režie: Sam Taylor-Johnson. Hrají: Jamie Dornan, Dakota Johnson,
Jennifer Ehle, Rita Ora, Aaron Taylor-Johnson.
Vstupné: 130,-

19.2. 20:00 /

MEZI NÁHROBNÍMI KAMENY

Akční / Krimi / Mysteriózní / Thriller / USA / 2015 / 113 min / CZ Titulky
Matt Scudder (Liam Neeson) je bývalý newyorský policista a vyléčený alkoholik, který
pracuje jako soukromý detektiv bez licence pro ty, kdo z jakýchkoliv důvodů nemůžou
jít za policií. Jedním z takových je i drogový dealer Kenny, který si detektiva najme, aby
našel ty, kdo mu unesli a brutálně zavraždili ženu. Scudder začne postupně odkrývat
stopy vedoucí k únoscům a zjišťuje, že tento zvrácený zločin není jedniným a rozhodně
ani posledním, který v ulicích New Yorku spáchali.
Vstupné: 80,-

22.2. 20:00 /

EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ 3D

Drama / Historický / VB / USA / Španělsko / 2014 / 142 min / CZ DABING
Historické epické dobrodružství v režii uznávaného režiséra Ridleyho Scotta. EXODUS: Bohové a králové je příběhem jednoho člověka, který našel odvahu postavit se
moci impéria. Scott využívá nejmodernějších vizuálních efektů a do biblického příběhu
vzdorovitého vůdce Mojžíše (Christian Bale) vnáší nový život. Mojžíš se postaví na odpor
egyptskému faraonovi Ramsesovi (Joel Edgerton). Přiměje 600 000 otroků, aby utekli
z Egypta před útrapami, děsivými smrtelnými epidemiemi a vydali se na monumentální
cestu do zaslíbené země.
Vstupné: 130,-

www.divadlozatec.cz
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8.2.

BROUK PYTLÍK

15:00

11.2.

PRINCEZNA NA HRÁŠKU

11.2.

VILLY RUSSEL : SHIRLEY VALENTINE

13.2.

KOUZELNÁ PLANETA

14.2.

P. I. Čajkovskij/B. Bartók: JOLANTA/MODROVOUSŮV HRAD 18:15

16.2.

VESELÁ TROJKA

17.2.

Karel ČAPEK : R.U.R.

9:00, 11:00

18.2

POVÍDEJME SI DĚTI

8:30, 10:00

18.2.

Karel ŠÍP a Josef NÁHLOVSKÝ

19:00

19.2.

EVŽEN ONĚGIN

10:00

Pohádka pro děti-mimo předplatné
Pohádka (pokračování „písničkálu „F. Mravenec ) je o tom, co se stane, když chce
nešika BROUK PYTLÍK zastoupit na paloučku svého kamaráda - mistra práce všeho
druhu - Ferdu Mravence. Docela velké divadlo z Litvínova, na přání nejen našich diváků
přiváží tuto inscenaci. Délka představení: cca 60 minut.
Vstupné: 90,- Kč

10:00, 14:00

Pohádka pro děti-předplatné skupiny E a M i mimo předplatné
Výpravná pohádka plná písniček a překvapení, o třech sudičkách, které vymění prince
Kvída a princeznu Evelínu za děti sluhů a tím způsobí celou řadu zmatků. Král neví, že
princ je vlastně jeho myslivecký synek a sluha Ondřej, že je jeho syn. Pohádku pro naše
nejmenší diváky připravilo Docela velké divadlo z Litvínova. Délka představení: cca 60
minut.
Vstupné: 45,- Kč www.docelavelkedivadlo.cz

19:00

Činohra-předplatné skupiny A i mimo předplatné
Bravurní komedie a „ONE WOMAN SHOW“ o hledání vlastní identity z dílny známého britského komediografa Willy Russella je určena nejen všem ženám středního věku,
které pomalu ztrácejí životní elán, ale i všem divákům, kteří mají rádi dobrou zábavu.
Navíc, je, skvěle napsané monodrama, v němž herečka ztvárňuje nejen Shirley, ale zároveň všechny postavy jejího mikrosvěta, přímo stvořené pro hvězdu Městských divadel
pražských Simonu Stašovou, která dlouho čekala právě na takovouto příležitost. Sama
se vyjádřila, že tahle hra je právě o tom, co touží říct teď v tuto chvíli.
Toto představení nedoporučujeme dětem do 15 let. Délka představení: cca 2 hod. 25
minut i s přestávkou. !!! Po celou dobu představení platí ZÁKAZ FOTOGRAFOVÁNÍ
A POŘIZOVÁNÍ AUDIOVIZUÁLNÍCH ZÁZNAMŮ !!! Vstupné: 420,-/390,-/370,- Kč

8:15, 10:00, 12:00

KOUZELNÁ PLANETA je vzdělávací multimediální geografický projekt velmi známých
autorů Kateřiny a Miloše MOTANI.
8:15 - DIVOKY MADAGASKAR - Lemuři, baobaby a domečky z bláta
10.00 - ! VIVA MEXICO ! - Tajuplný Yucatan
12:00 - ! VIVA MEXICO ! - Tajuplný Yucatan
Opera-satelitní přenos - předplatné skupiny O a mimo předplatné
Umělecký ředitel varšavské Polské národní opery Mariusz Treliński bude v Metropolitní opeře debutovat dvojprogramem složeným ze dvou méně známých jednoaktovek:
Čajkovského romantické pohádky Jolanta, která vypráví o psychologickém probuzení
slepé princezny, a Bartókova drásavého Modrovousova hradu, v němž musí novomanželka Juditha odemknout sedm zamčených dveří, aby poznala nejtemnější tajemství
svého manžela. Obě díla, která vznikla v koprodukci s Teatr Wielki Polské národní
opery, bude řídit Valerij Gergiev. Předpokládaná délka přenosu 3 hodiny a 39 minut.
Nastudování: rusky / maďarsky s anglickými a českými titulky
Vstupné: 300,- Kč (předplatné 280,- Kč) www.metopera.cz

18:00

Zábava - mimo předplatné. Vystoupení oblíbené trojice dlouholetých kamarádů, kteří
hrají celý život muziku pro široké vrstvy posluchačů, zajisté pobaví a potěší návštěvníky
žateckého divadla. Můžeme se těšit na Miroslava HRDLIČKU (klávesy), Jaromíra
KOZELEKA (akordeon) a v neposlední řadě na Pavla KRŠKU (heligonka)- příznivcům
známým z vysílání hudebně zábavní TV stanice ŠLÁGR .
Délka představení: cca120 min.včetně přestávky.
Vstupné: 200,- Kč
Představení pro školy - mimo předplatné
Čapkovo R.U.R. žánrově drama, zpracoval autorský tým kolem režiséra Vladislava
Kracíka , který se již několik let specializuje na autorské adaptace významných děl
české i světové literatury. Inscenaci Divadla TRAMTARIE lze dle způsobu zpracování
předlohy bez nadsázky označit jako autorskou adaptaci příběhu tohoto slavného textu.
Samotná inscenace se vyznačuje moderním přístupem ke klasickým látkám a snahou
o současný divadelní jazyk, který ovšem nejde proti obsahovým i formálním kvalitám
předloh, nýbrž se je naopak snaží vystihnout a ukázat v kontextu současné společnosti.
Délka představení: 1 hodina a 30 minut bez přestávky
Vstupné: 100,- Kč www.divadlotramtarie.cz
Představení pro školy - mimo předplatné
Tři minimuzikály na motivy pohádek Josefa Čapka (Jak si pejsek roztrhl kaťata, O pyšné
noční košilce a Jak vařili dort). Netradiční podání Čapkových pohádek s veselými písničkami, které se děti během představení naučí, a samy se stanou také spolutvůrci jedné
ze známých pohádek. Nejoblíbenější představení pro mladší děti, dobře se však pobaví
i dospělí diváci. Délka představení: 60 minut. Vstupné: 50,- Kč www.divadlodetem.cz
Zábava - předplatné skupiny D a mimo předplatné. „Aneb Všechnopartička“. Na divadelních prknech se představí svým improvizovaným humorem přímo před zraky diváků
proslulý bavič, textař, komik, hudebník a moderátor Karel ŠÍP, jemuž bude neméně
zdatně asistovat český herec, komik a bavič Josef NÁHLOVSKÝ.
Délka představení: cca 70 minut
Vstupné: 200,- Kč
Představení pro školy - mimo předplatné. Román ve verších „Evžen Oněgin“ patří mezi
základní kameny literatury v dějinách lidstva. A.S.PUŠKIN napsal silný milostný příběh-román o pomíjivosti, o životě a smrti a veliké lásce.V této divadelní inscenaci založené
především na hereckých výkonech herců Divadla ANFAS Praha je možno spatřit Evžena
Oněgina třetího tisíciletí v obraze společnosti, která je shnilá až do morku kostí. Je Evžen
Oněgin cynický hejsek nectící žádné hodnoty nebo jen nešťastný mladý muž,uvědomující
si povrchnost života společnosti, jejíž je sám součástí a jen nezná únikový východ ?
Pořad je určen pro studenty SŠ (vhodné i jako doplněk učebních osnov). Délka představení: 120 minut včetně přestávky. Vstupné: 60,- Kč. www.anfasdivadlo.cz

www.divadlozatec.cz

Regionální muzeum K. A. Polánka
Hlavní budova – Husova ul. 678:

tel.: 608 200 697, E-mail: rmz@muzeumzatec.cz
Výstavy:
n „MÝDLOVÁ BUBLINA ANEB HYGIENA NADEVŠE“: probíhá do 26. 4.
Sběratelská výstava mýdel Marty Slováčkové z Bratřejova, která je doplněna o pračky, valchy a reklamní inzeráty na mýdla a prací prostředky ze sbírky RMŽ. Výstava
přibližuje historii vzniku, výrobu mýdla, osobnosti a některé mýdlařské podniky.
n „OD MASOPUSTU DO VELIKONOC“: 5. 2. – 12. 4. Výstava přiblíží tradice
masopustního veselí, zvyky, masky, ukáže náčiní potřebné k zabijačce a ve druhé
části výstavy přiblížíme význam velikonočního půstu, postních nedělí, pašijového
týdne a představíme kraslice zdobené tradičními technikami, které pocházejí ze
sbírky RMŽ. Vernisáž výstavy 5. února 2015 od 17 hodin s tanečním vystoupením
žáků ZUŠ Žatec.
n „MASOPUST V ŽATCI“: pondělí 9. února 2015 si nenechte ujít druhý ročník
masopustu. Akce je připravena ve spolupráci se ZUŠ v Žatci. Masopustní průvod
se dá za zvuku kapely ze ZUŠ do pochodu v 15:00, projde kolem letního kina a zastaví se na náměstí Prokopa Velkého, kde se poprvé zastaví a kde můžete shlédnout
taneční vystoupení. Dále bude průvod pokračovat parkem a končit bude v muzejní
zahradě. Od 16:00 zde vystoupí žáci dramatického oboru ZUŠ Žatec s představením,
následně započne taneční vystoupení ZUŠ a dojde i k tradičnímu pochování basy.
Masky na zahradě budou mít rej, při kterém bude porota bedlivě pozorovat všechny
zúčastněné masky. Přibližně v 16:45 budou vyhodnoceny a drobnými dárky oceněny
nejhezčí masopustní masky. Po celou dobu bude na muzejní zahradě k vidění ukázka
zabijačky, kterou připraví Jatky Žatec, stejně jako prodej zabijačkových specialit.
Dále bude možno zakoupit např. trdelníky, staročeské perníky a turecký med od J.
Kolomazníčka z Brandýsa nad Labem, medovinu, svařák, čaj, kávu, preclíky od R.
Svobody z Loun a také koblížky od H. Lercha z Malých Žernosek. A kdo se bude
chtít ohřát, může v útrobách muzea navštívit výstavu Od Masopustu do Velikonoc,
popřípadě si prohlédnout praktickou ukázku pletení z papíru, kterou předvede J.
Pichlová z Března u Loun nebo se podívat na práce klientů z Domova pro seniory
v Žatci a Kamarád Lorm. Vstup na akci zdarma..

Křížova vila – Zeyerova ul. 344:

tel.: 774 192 414, 415 710 389, E-mail: vilakriz@muzeumzatec.cz
Výstavy:
n „MIROSLAV GABRIEL – VÝSTAVA OBRAZŮ“: probíhá do 8. 3. Vzpomínka
a vize Miroslava Gabriela.
NÁVŠTĚVNÍ DOBA MUZEA A KŘÍŽOVY VILY:
Návštěvní doba muzea a Křížovy vily: Út – Pá: 9.00 – 17.00, So – Ne: 13.00 – 17.00
/polední přestávka 12.00 – 12.30/ zavřeno v pondělí, o svátcích a 31. 12.

Od Masopustu do Velikonoc

Tradice masopustního veselí, zvyky, masky, náčiní
potřebné k zabijačce
kraslice zdobené tradičními technikami ze sbírky RMŽ

5. 2. – 12. 4. 2015
Vernisáž
výstavy
5. února 2015
od 17 hodin
v hlavní
budově muzea
s tanečním
vystoupením
žáků ZUŠ Žatec

Karel Šíp a Josef Náhlovský
pobaví v divadle

S pořadem Všechnopartička se představí na divadelních prknech v Žatci ve středu 18. února známý
komik, textař, bavič, hudebník a hlavně moderátor
Karel Šíp.
Během své dlouholeté podobou tohoto zábavnékariéry uváděl například ho pořadu vystoupí také
pořady Hitšaráda, Roz- v žateckém divadle. Jako
jezdy pro hvězdy, Skopi- hosta si tentokrát pozval
činy a mnoho dalších. Již Josefa Náhlovského. Tov roce 1971 založil spolu hoto oblíbeného baviče
s Jiřím Schellingerem a českého herce není třehudební skupinu Farao. ba také dlouho představoKromě práce v TV se také vat. Připomeňme si, že je
věnuje psaní textů pro mimo jiné také autorem
Karla Gotta, Hanu Za- humoristické teorie a knigorovou, Leonu Machál- hy o fiktivním národu stakovou a mnoho dalších. rých Krušnohorců. Pořad,
V letošním roce uvádí který je určen nejen pro
svou Talk show Všecho- předplatitelskou skupinu
párty v České Televizi již D, uvede Městské divadlo
desátou sezonu. S menší v Žatci již od 19:00 hod.

POZVÁNKA NA KONCERT

V pondělí 16.2. v 18.00 hod. přivítá Základní
umělecká škola ve svém sále již poněkolikáté
skvělého violoncellistu Petra Nouzovského s japonskou klavíristkou Yukie Ichimura. Na koncertě zazní skladby těchto autorů: K. Pexidra,
R. Haase, K. Janovického, L. v. Beethovena
a C. Debussyho. Celý koncert pan Nouzovský
provází vtipným slovem. Přijďte spolu s námi
strávit pěkný podvečer.
7

Urbánek a Svoboda druzí

V mostecké sportovní hale v neděli proběhl další
bodovací turnaj mladých stolních tenistů v kategorii starších žáků.
Přestože se nejlepší místo a Urbánek podlehl
žatecký závodník Karbula až ve finále teplickému
turnaje nezúčastnil, spo- Mítovi a zaslouženě získal
luhráči Urbánek a Svo- stříbro. Společně se proboda jej dokázali úspěšně sadili i v deblu druhým
zastoupit. Ve dvanácti- místem, když nestačili jen
členné finálové skupině na teplicko-mostecký pár
Svoboda obsadil pěkné 6. Mít, Kadlec.
 (js)

Foto Jaroslav Kubíček

Pohár se vrací do Žatce

Michal Lesniak v prvním letošním přípravném utkání Žatce nastřílel Spořicím
tři branky.

Slavoj zahájil přípravu osmi góly
Poslední tým fotbalové divizní tabulky B zahájil
přípravu na odvetnou část soutěže. Fotbalisty
Slavoje Žatec A pod vedením trenéra Martina
Frýdka čeká na jaře těžký úkol pokusit se pro
město soutěž zachránit.
V přípravě se nyní ob- minut, nastřílel 3 branjevili někteří hráči, kteří ky a u stejného počtu
v létě zamířili za hosto- asistoval. Zatím nehráli
váním do jiných klubů. pro zdravotní potíže ješV prvním přípravném tě P. Klinec (na podzim
utkání z nich zazářil Mi- byl v Rakovníku) a M.
chal Lesniak, který uká- Vlk (vrátil se z Kanazal, co Slavoji na podzim dy). Z nováčků zaujal
nejvíce chybělo – dávat M. Boček nejen svoji
góly. Přestože nehrál vysokou postavou (hrával
proti Spořicím z kraj- za Blšany, Most či v Něského přeboru celých 90 mecku). Do neděle měli

hráči krátké soustředění
v Žatci.
n Žatec - Spořice 8:2
(2:1)
Branky Žatce: 5.,
75. a 89. Lesniak, 30. J.
Hynek, 48. Hassman,
49. Šulc, 60. Heinc,
62. Bešík
Sestava Žatce:
Aschenbrenner - Hodina, Bešík, Heinc, Sýs - J.
Hynek, Bednář, Boček,
Šulc Klíma, Lesniak.
Střídali: Tretyak, Hassman, Svoboda, Kozlík,
A. Hynek

Plavci zvládli premiéru v soutěži týmů
Žatečtí plavci se poprvé zúčastnili 1.kola Mistrovství ČR družstev, které se konalo minulý víkend
v Chomutově.
V konkurenci 15 týmů 8 týmů z celých Čech.
ze severočeské oblasti
Naši plavci přistoupili
mezi muži, tak i mezi k závodu velice zodpoženami obsadili 2.místa. vědně o čemž svědčí
Oba naše celky tak mají i řada osobních rekordů
velkou šanci postoupit a skvělých umístění. Ludo semifinále, ve kte- cie Svěcená i David Urrém se utká nejlepších ban vyhráli všechny své

závody. Standa Voráč
a Tomáš Urban získali
ve všech svých startech
medaili. Umístění mezi
nejlepšími třemi vybojovali ještě Kateřina Iblová, Marie Hnízdilová,
Ráchel Pabiánová, Jakub
Dvořák a Dominik Červenka.
Karel Urban

Mladší žákyně si vedou výborně
Krajský přebor mladších žákyň se přehoupl do své
druhé poloviny a mladší žačky Volejbalového klubu
Sever Žatec si ve svých soutěžích vedou stále lépe.
Ve čtyřkovém minivo- bod k postupu do první,
lejbalu, kde hrají děvčata resp. druhé ligy.
letos poprvé, jsme si za cíl
V trojkovém už dívky
dali sbírat zkušenosti hrají druhou sezonu, taka pokusit se postupně že jsme společně vyhlásili
dostat do horní poloviny dovými odstupy. Čtvrté
tabulky. To se nám daří Ústí ztrácí již čtyři body.
beze zbytku naplňovat. Třetí tým nám pro příští
Máme své týmy ve II. kolo postoupil také do I.
a III. lize, v posledním ligy, další je v lize třetí.
kole chyběl oběma jediný Pevně věříme, že letos

budeme brát dvě medaile
a o zlato se s Děčínem
ještě popereme.
V obou soutěžích děvčata táhnou nahoru hlavně
Bára Karasová a Kačka
Rodová. Obě dobře podávají a útočí, Barča k tomu
přidává i výborný příjem
a obranu v poli. Ani další
dívky však příliš nezaostávají, jak dokazují výsledky
všech našich družstev.
Jaroslav Vrbata

Meziokresní přebor pro plavce z Loun, Žatce a Postoloprt proběhl 15.1. v Postoloprtech.
Žatecké plavce repre- T. Iblová a E. Šimůnková.
zentovalo 15 mladších Poslední závod – štafeta
žáků a každý z nich do- na 4x50m VZ rozhodl
sáhl na stupně vítězů. o budoucím držiteli puZ nejmladších plavců tovního poháru. Žatec
skvěle zaplavala: J. Rá- postavil hned 3 štafety,
bová, K. Dvořáková, S. které byly velmi vyrovVavriková a Michal Pro- nané a bojovaly nejvíce
vazník. Starší plavci už proti silné konkurenci
více závodili a prokázali z Loun. Po krásném zái zde své plavecké doved- vodě získala vítězství děvnosti. Jmenovitě: K. Ba- čata ze Žatce ve složení:
lon, J. Kusák, J. Řimnáč, Iblová, Bešíková, Límová
M. Provazník, D. Kozel, a Vavriková a po roce
J. Procházka, J. Mráz. bude pohár opět vystaven
Z děvčat lovily medaile: v našem domácím bazénu
L. Bešíková, L. Límová, v Žatci. 
(jk)

Další výborný turnaj
mladších žákyň
Trojkový minivolejbal
pokračoval dalším kolem.
Žatecké „déčko“ ve III.
lize a žádnému ze čtyř
soupeřů nedalo nejmenší
šanci. Dívky postupně
porazily Duchcov A i B,
Chomutov a Ústí nad
Labem shodně 2:0, turnaj vyhrály bez ztráty
bodu a v posledním kole
budou startovat v lize
druhé. Velmi dobrý výkon
předvedly všechny tři
- Míša Nováčková, Verča Janoušková a Kačka
Svobodová.
Tři zbývající týmy hrály
v I. lize mezi šesti nejlepšími týmy KP. Děvčata
z „béčka“ i „céčka“ vybojovala shodně po dvou
vítězstvích a v zamotané

skupině obsadila 4. resp.
5.místo a pro poslední
kolo udržela prvoligovou
příslušnost. Turnaj velmi
dobře odehrála Lucka
Rodová, která nejenže
výborně hrála, ale ještě
dokázala zvedat výkon
obou svých spoluhráček.
Jediný tým, který tabulku nemotal bylo naše
„áčko“. Kačka Rodová,
Barča Karasová a Klára Weidischová vyhrály
všechny své zápasy 2:0,
jasně přehrály všechny soupeřky, podruhé
za sebou zvítězily v I.
lize a díky tomu se bodově dotáhly na vedoucí
Děčín. O zlaté medaile
se s Děčínem poperou
v posledním kole.  (jv)

Elévi se radovali z jedné výhry

Další kola ústecko-liberecké ligy elévů ve florbale
se hrála 8.ledna v Ústí n.L., kde startovali i hoši
z Fbc Jazzmani Žatec
V prvním kole podBranky: 4 Růžek, 3
lehli DDM Kadaň Red Hnízdil, Halíř, Dyrynk,
3:4, ve druhém potěšili
Sestava: Pintr- Hotový,
výhrou nad SK Bivoj Růžek, Halíř, Hnízdil,
Litvínov 4:3, pak podlehli Kelner, Henych, Dyrynk,
Kosatkám z Ústí 1:12, Kubínek. Trenér a vea Ústeckým Rejnokům doucí družstva: Martin
2:5.
Ligda.(kg)
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