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Dokončují
další část
cyklostezky

Den stromů - společná oslava Zemědělské školy a MŠ Alergo
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Adventní čas
a Mikuláš se
blíží

Foto Jaroslav Kubíček
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Začíná
soutěž
o nejlepší med

Vyrábějí kyslík, filtrují ovzduší, odpařují vodu, zpevňují půdu, padě lípu malolistou. Děti opět
poskytují plody a dřevo, jsou domovem mnoha živočichů, pohlcují pomohly při sázení a odměnily
hluk, vytvářejí stín… a jsou krásné. Stromy.
nás krásnou písní od Zdeňka
Den stromů má ve světě pravili obrázky stromů, spousty Svěráka - Stromy. Vše probíhalo
i u nás více než stoletou tradici. otázek na dětičky a také odměnu v příjemné náladě a sluníčko
V České republice byla tradice ve formě jablíček a bonbónků. podtrhlo krásný podzimní den.
obnovena v roce 2000 známými Tentokrát si studenti pro symbo- Děkujeme za finanční podpopopularizátory stromů Václavem lické vsazení stromu zvolili náš ru města Žatec. Ing. Andrea
Větvičkou a umělcem Martinem národní strom - lípu, v tomto příRábová, OA a SOŠZE Žatec
Patřičným. Myšlenka slavení
tohoto svátku se z Nebrasky
ve Spojených státech amerických
rozšířila do celého světa. Den
stromů v ČR připadá na 20.října,
datum oslav se liší podle klimatických podmínek a podle toho,
kdy se mohou v dané oblasti
stromy vysazovat a také forma
oslav je různá. Tento den má
připomenout, jak důležité pro
naší planetu jsou lesy a stromy,
které nám umožňují udržovat
příznivé bioklima nejen pro život
člověka.
Společné setkání studentů
zemědělské sekce OA a SOŠ
Zemědělské a ekologické v Žatci Náladu pro účastníky halloweenského průvodu získávali nejmladší
a našich malých kamarádů z MŠ účastníci už před jeho zahájením na náměstí Svobody.
Alergo proběhlo opět po roce,
dne 23.10.2015, při příležitosti
oslavy Dne stromů. Cílem setkáHalloweenský průvod, který čilo, mohl zavítat do Chrámu
ní bylo především posílit vztah
dětí ke stromům a přírodě vůbec, tradičně pořádá sdružení Uči- chmele a piva, kde je čekala
rozšířit jejich informovanost, telé pro Žatec, směřoval 31. mimořádná prohlídka za nestudentům umožnit být chvíli října po setmění od radnice obvyklého světla. A dole v inv roli učitelů a upevnit naší k letnímu kinu. Strašidla vše- focentru pro ty nevybouřené
ho druhu, hudba, mažoretky, byla ještě zábava s tanečkem.
spolupráci s MŠ Alergo.
Studenti 1. ročníku oborů množství návštěvníků, světel Kdo prý by se dneska strašidel
Agropodnikání a Ekologie při- a ohňová show. Komu to nesta- bál…

Strašidla jim prý byla k smíchu
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Sedm zápasů
v řadě bez
porážky
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Výzva pro organizátory akcí
v Žatci a okolí v roce 2016

Každoročně sestavujeme seznam kulturních,
společenských a sportovních akcí, který zveřejňujeme na stránkách www.infozatec.cz . Informace
o příslušných akcích zasílejte prosím do Turistického infocentra MěÚ nejpozději do 31. 12. 2015,
nejlépe emailem na infocentrum@mesto-zatec.
cz, nebo doručte na adresu Městský úřad Žatec,
Turistické infocentrum, nám. Svobody 1, 438 24
Žatec. Nezapomeňte prosím uvést: datum, název,
místo konání a start akce, dále stručnou charakteristiku a kontakt na pořadatele vč. telefonního
čísla, popř. webových stránek. V případě dotazů
volejte 415 736 156.

Odstávka informačních systému občanských
průkazů a cestovních dokladů
V souvislosti s připravovanou
novelou zákona o občanských
průkazech a cestovních dokladech upozorňujeme občany, že
zhruba od poloviny prosince
2015 až do konce roku 2015
nebudou přijímány žádosti
o vydání nového občanského
průkazu ani cestovního dokladu. Stejně tak nebude možné
v uvedeném období předávat
již vyhotovené doklady. Přesný
termín bude zveřejněn poté, co

bude oficiálně oznámen Ministerstvem vnitra ČR.
Důvodem plánované odstávky
informačních systémů MV ČR
je přechod na nový technický
systém, který bude muset reflektovat na legislativní změny,
které jsou v současné době
schvalovány. Doporučujeme
proto všem občanům vyřídit si
záležitosti, týkající se občanských průkazů a pasů, do konce
listopadu 2015.

Pracovníci orgánu sociálně
právní ochrany v Žatci obdrželi
minulýo týden látkové hračky
pro ohrožené děti. Hračky, které se stanou běžnou pomůckou
ve výslechové místnosti, jsou
výstupem projektu „Hračky
pro dětské oběti“ podpořeného
státní účelovou dotací z Programu prevence kriminality
MV ČR. Realizátorem projektu
byl Ústecký kraj, zhotovitelem
hraček jsou chráněné dílny
Fokus Labe. Cílovou skupi-

nou jsou děti, které se dostaly
do krizové situace – oběti či
svědci trestné činnosti nebo
dopravní nehody. Hračky by
měly sociálním pracovníkům,
popř. policistům, usnadnit
prvotní kontakt s traumatizovaným dítětem. Pro takové dítě
je nejdůležitější pocit bezpečí,
který byl u něj trestnou činností
spáchanou na něm samotném
či v jeho bezprostředním okolí,
narušen. Látkové hračky si děti
mohou odnést domů.

Hračky pro dětské oběti
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Pietní akt u příležitosti 97. výročí vzniku samostatného československého státu se v Žatci konal 27. října. Pietu připravilo Město
Žatec ve spolupráci s Vojenskou posádkou Žatec. Slavnostní
projev pronesla starostka města Mgr. Zdeňka Hamousová.

Pozor na vozidla v depozitu

Pokud vlastníte vozidlo, které jste nechali dočasně vyřadit
z provozu, měli byste do konce roku 2015 nahlásit na úřadě
jeho umístění a účel využití. Pozor si musí dát především motoristé, kteří dali auto do depozitu před polovinou roku 2013.
Pokud nepřijdou na úřad nahlásit potřebné informace, vozidlo
administrativně zanikne, a již nepůjde přihlásit.
V pozdějších případech dočas- auta v depozitu.
ného vyřazení (po polovině roku
Informace o umístění, tedy
2013) má vlastník rovněž povin- přesné adrese, a účelu využití
nost nahlásit údaje o vozidlu. vozidla aktuálně vyřazeného
Nehrozí mu ale administrativní z provozu (například za účelem
zánik vozu, nýbrž finanční sank- renovace, dlouhodobých oprav
ce. Tato sankce může dosáhnout apod.), jsou důležitými údaji
výše až 50 tisíc korun.
pro příslušný úřad, aby měl
Povinnost nahlásit místo možnost zpětné kontroly tohoto
a účel využití vozidla vyplývá typu vozidel. Tento kontrolní
z novely zákona č. 56/2001 mechanismus by měl předejít
Sb., o podmínkách provozu jejich neekologické likvidaci.
na pozemních komunikacích,
U vozidla dočasně vyřazeného
která je platná od začátku letoš- z registru (v terminologii novéního roku. Povinnost dostavit se ho znění zákona jde o vozidlo
na úřad nejdéle po roce, kdy bylo vyřazené z provozu) lze tento
auto dočasně vyřazeno, však režim ukončit (tedy opětovně
měli motoristé už podle staré- jej „zprovoznit“) standardně
ho zákona. Prodloužit dočasné na žádost vlastníka při předvyřazení pak mohli jen o dalších ložení zelené karty a platného
půl roku. Zmiňovaná skupina osvědčení o technické prohlídce.
řidičů (vyřadili vozidlo před V případě, že je vozidlo v depo1.7. 2013) tedy porušovala své zitu, se jedná o vozidlo dočasně
povinnosti i podle dříve platné vyřazené a mělo by existovat.
legislativy. Na to, aby si věc dali Pokud vozidlo zaniklo a vlastník
do pořádku, dostali motoristé doloží tuto skutečnost registračještě roční přechodné období, nímu místu, pak má povinnost
to vyprší 31.12. 2015.
jej trvale vyřadit.
Změna, která přináší majiExistující vozidlo bez registelům vozidel větší komfort, je tračních značek dále nemůže
možnost umístit do depozitu au- být ani odstaveno na veřejné
tomobil na neomezeně dlouhou komunikaci, zde by došlo k podobu. Do začátku tohoto roku rušení zákona č. 13/1997 Sb.,
bylo totiž možné vyřadit vozidlo o pozemních komunikacích.
z registru maximálně na rok. Pokud ovšem vozidlo bylo doNásledně bylo nutné jít na úřad časně vyřazeno před 30. 6.
prodloužit lhůtu a za půl roku 2013 a fakticky neexistuje, pak
celý proces absolvovat od za- vlastník vozidla nemusí hlásit
čátku. Díky novému zákonu vás nic a vozidlo zanikne ze zákona
tato povinnost bude čekat pouze č. 56/2001 Sb.
po prvních 12 měsících, tedy
ze stránek Ministerstva
jednou za celou dobu umístění
dopravy

Kdy vyjde Žatecký
zpravodaj
Další číslo (č.21/2015) vyjde
ve čtvrtek 3. prosince, číslo 22
pak 17. prosince. Uzávěrka je
jako vždy týden před uvedeným
termínem.

Zastupitelstvo
města

Další zasedání zastupitelstva,
které v současné době pracuje
i jako Rada města Žatce, se
uskuteční 23. listopadu od 17
hodin ve velkém zasedacím sále
v patře radnice. Další jednání je
plánováno na 7. prosince.

Foto Jaroslav Kubíček

Mimořádný
úřední den

Nejbližší mimořádný úřední den – sobota - proběhne
na Městském úřadu v Žatci 5.
prosince.
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.

Třetí úsek cyklostezky na pravém břehu Ohře v Žatci za čtyři
milióny korun čeká ještě položení asfaltového povrchu, aby mohl
již v prosinci sloužit veřejnosti.

Cyklostezka v městě se prodlouží o další úsek

Před dokončením je třetí úsek cyklostezky podél Ohře na pravém
břehu řeky od budovy Povodí Ohře až k poslednímu silničnímu
mostu na území města, vedoucímu k hlavnímu vlakovému nádraží. Vede podél vody kolem zahrádkářské kolonie a pod přemostěním se silnicí Žatec – Most v celkové délce osmi set metrů.
Tato část se staví za přispě- přes řeku na úsek cyklostezky
ní 85 procentní finanční do- vybudovaný před dvěma roky.
tace Státního fondu dopravní Mohou jít nejen po proudu,
infrastruktury podobně jako s vy\ústěním ve Stroupečské
předchozí dva úseky. Tentokrát a Chomutovské ulici, ale také
se jedná o částku 3,5 milionu opačným směrem. Na levém
korun, zbývající část rozpočtu břehu řeky se plánuje vybudopokryje město. Nejnovější úsek vání nové cesty místo stávající
městské cyklostezky navazuje nevyhovující přes Stroupeč
za Husitským náměstím na letos a Přívlaky až na Nechranickou
dokončenou část, vedoucí ulič- přehradu. Kdy se ale v těchto
kou za Motorestem Zlatá labuť místech začne se stavbou, kterou
k Okurkovému náměstí a podél má s dalšími úseky v regionu
Autoškoly Janouš a haly TJ Sever zajišťovat Ústecký kraj, však
k jezu. Pokračuje kolem fotbalo- ještě není rozhodnuto.
vého stadionu U Ohře a loděnice
Žatečané využívají již několik
Lokomotivy až ke koupališti, kde měsíců k procházkám, vyjížďmají cyklisté a in line bruslaři kám a kondičnímu běhání téměř
k dispozici čtyři sta metrový tříkilometrový okruh po obou
ovál.
březích Ohře, kterou překonávaPočítá se, že zájemci o pěší jí po lávce u koupaliště a po ženebo cyklovýlet proti proudu lezném mostě u Husitského
Ohře mohou pokračovat lávkou náměstí.
(jak)

Nástěnné kalendáře královského města Žatce na rok 2016 jsou již v prodeji na Turistickém informačním centru v budově radnice! Cena 210 Kč.

ÚŘAD PRÁCE ČR INFORMUJE
NA VÝMĚNU PRŮKAZŮ OSOB SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM ZBÝVAJÍ NECELÉ 2 MĚSÍCE !
Ke dni 31. 12. 2015 končí
platnost průkazů mimořádných
výhod a průkazů OZP vydaných
podle právních předpisů z let
2012 až 2013.
V případě, že nebude průkaz
do 31.12.2015 vyměněn, nebude
osoba se zdravotním znevýhodněním od 1.1.2016 moci využívat benefity a nároky, které jim
z vlastnictví průkazu vyplývají.
K vydání nového průkazu

OZP je třeba navštívit Krajskou pobočku Úřadu práce
ČR, kontaktní pracoviště Žatec
a doložit: aktuální fotografii
(rozměr 35mmx45mm), občanský průkaz
Pro bližší informace doporučujeme kontaktovat krajskou
pobočku ÚP ČR, kontaktní
pracoviště Žatec, třída Obránců
míru 2767 (tel. 950 134266,
950 134263)
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Vánoční výstava v muzeu
tak trochu jinak

Putování po Súdánu v knihovně

Cestovatelé Andrea Kaucká a René Bauer byli již podruhé hosty
Městské knihovny Žatec. Rodačku z Karlovarska a dobrodruha
z německého Durynska svedla dohromady stejná záliba v cestování. Před několika lety se vypravili poznat Afriku a ta je uchvátila
natolik, že se každoročně za krásami černého kontinentu vracejí.
Při první návštěvě žatecké říkají, tato země se jim, se vším
knihovny se s návštěvníky po- všudy, zaryla pod kůži již v prvdělili o zážitky z dobrodružné ních minutách, kdy na její půdu
cesty napříč Afrikou, tentokrát vkročili. Návštěvníci knihovny se
4.11. jim představili Súdán, mohou v listopadu těšit na další
neklidnou zemi, kde se střetávají zajímavé akce. 18.11. od 16
dva světy – arabský a černý. Sa- hodin na druhé setkání s Marharská země je třetí největší zemí tou Filipi na téma Co je mezi
afrického kontinentu a žije zde nebem a zemí? a 25.11. od 17
velké množství etnických skupin, hodin na přednášku výživové
které hovoří asi 170 jazyky. Naši poradkyně Ing. Petry Šmerákové
cestovatelé v ní prožili neza- o zdravějším vánočním vaření
pomenutelné chvíle a jak sami a pečení.
(mkž)

Soutěž o nejchutnější med
Regionální muzeum K. A.
Polánka v Žatci vyhlašuje soutěž O nejchutnější med, která
se bude konat v rámci výstavy
Medové Vánoce aneb Za tajemstvím života včel.
Podmínky soutěže:
- každý včelař (soutěžící) dopraví do hlavní budovy Regionálního muzea v Žatci,
Husova ulice 678 jednu malou
sklenici medu nejpozději
do 4. prosince 2015
- ke sklenici přiloží jméno a příjmení, adresu a tel. kontakt,

uvede rok stáčení, druh medu,
popřípadě lokalitu sběru
- porota vybere nejchutnější
med v průběhu pátku 11.
prosince v rámci Medového
týdne
- výherce nejchutnějšího medu
bude vyzván k předání ceny
- zbylý med bude určen
k ochutnávce návštěvníkům
výstavy
- ze soutěže jsou vyloučeni
zaměstnanci RMŽ
Zapojte se do soutěže muzea
a přineste svůj sladký medík.

Regionální muzeum K. A. Polánka a Český svaz včelařů, ZO Žatec

Vás srdečně zvou na výstavu
Medové Vánoce

aneb Za tajemstvím života včel
Výstava o včelařství, medu a perníku
26. 11. 2015 – 10. 1. 2016
Vernisáž 26. 11. od 17 hodin v Husově ulici 678
v Žatci s vystoupením žáků ZUŠ Žatec
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Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci a Český svaz včelařů,
základní organizace v Žatci, vás a vaše děti zvou na vánoční
výstavu Medové Vánoce aneb Za tajemstvím života včel, která
bude slavnostně zahájena ve čtvrtek 26. listopadu 2015 od 17
hodin v prostorách hlavní budovy muzea vystoupením žáků
dramatického a pěveckého oboru ZUŠ Žatec.
Výstava přiblíží historii včelař- Součástí výstavy bude soutěž
ství, vysvětlí pojem kořistnické, o nejchutnější med a zajištěn
brtnické a domácí včelaření, bude i prodej perníčků od Věry
včelařské právo, medařské cechy Havrlové z Března u Chomutoatd. Ukážeme včelí úly, medomet va. Výstava potrvá do 10. ledna
a spoustu dalších zajímavých 2016.
exponátů používaných při práci
Doprovodnou akcí k této
se včelstvy. Dozvíte se zajímavé výstavě bude Medový týden
informace nejen o včelách, ale od úterý 8. do neděle 13. proi jejich produktech – medu, since 2015, při kterém můžete
jeho zpracování a druhy, pro- ochutnávat a zakoupit med,
polisu a jeho léčivých účincích medovinu, kosmetiku, zdobit
a další. Pro děti jsou přichystány perníčky, tvořit svíčky ze včelího
pracovní listy a různé soutěže. vosku a mnohé další.
(jkr)

Noc prožitá mezi knihami
s besedou a filmy

Zažijte knihovnu jinak, byl podtitulek akce Městské knihovny
Žatec s názvem Noční knihovna v pátek 23.10., kdy byla provozní doba oddělení knihovny pro dospělé čtenáře prodloužena
až do půlnoci.
Čtenáři a návštěvníci mohli klasického Evžena Oněgina
neformálně pobesedovat se ve filmu Taťánin dopis. Během
známým žateckým autorem večera otevřených dveří si
Alešem Stroukalem a později mohli návštěvníci prohlédnout
shlédnout projekci dvou filmů prostory knihovny, posedět
z festivalu Jeden svět: Hiphop- nad knihami a v neposled-erace, film o novozélandském ní řadě ochutnat připravené
souboru seniorů a seniorek, sladké i slané občerstvení,
jehož věkový průměr se blíží kávu nebo čaj. Někteří z přídevadesátce, a přesto se úspěš- chozích využili možnosti 50%
ně zúčastnil hiphopové taneční slevy registračního poplatku.
soutěže v Las Vegas, a film Pracovníci knihovny děkují
Manželka za 50 ovcí. Na závěr firmě Žatecké lahůdky za pose podívali na studentské pojetí skytnuté občerstvení. (mkž)

Inzerce
n Prodám nový radiátor, RADIK VK
600x1000 se spodním připojením. Cena
800 Kč. Tel.: 725 379 243.

Poděkování
n Okresní výbor Českého svazu bojovníků za svobodu děkuje Městskému úřadu v Žatci za poskytnutou finanční pomoc
na činnost svazu v roce 2015. Bez finanční
podpory bychom nemohli zajistit plánované
akce, kytice a věnce při oslavách osvobození
a dalších vzpomínkových aktech. Dále jsme
se podíleli na organizaci pietního aktu k vypálení Českého Malína.
Ing. Jaroslav Vodička,
předseda OV ČSBS
n Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, region Žatec, děkuje městu za finanční
příspěvek v roce 2015. Příspěvek jsme použili na nákup kytic a věnců k památníkům
při příležitosti oslav 70. výročí osvobození,
při dalších vzpomínkových akcích a organizaci pietního aktu vypálení Českého Malína
u památníku u hřbitova v Žatci.
Výbor regionu Žatec
n Chtěli bychom poděkovat MÚ Žatec
za finanční příspěvek, dále panu Jaroslavu
Špičkovi a JUDr. Krčmárikovi za pomoc
a podporu po celý rok a tím nám umožnili
pokračovat v práci pro členy spolku postižených civilizačními chorobami. Mohli jsme
uskutečnit týdenní pobyty včetně rehabilitací
v Poděbradech a v Černém Dole. Velké díky
patří řediteli Nemocnice Žatec panu Č. Novákovi, který nám poskytl kancelář. Od všech
účastníků ozdravných pobytů srdečné poděkování manželům MUDr. Ivaně a Janu Kadlecových za sponzorský dar na rok 2015.
Za OO SPCCH Komárková Irena

Společné zájezdy
v závěru roku
Svaz postižených civilizačními chorobami Žatec
pořádá v sobotu 5. 12.
2015 zájezd na „Knížecí
advent“ na hradě Křivoklát. Jedná se o prohlídku
hradu (trasa - Gotický
palác) a o jarmark na 1.
nádvoří. Pojďme se naladit na adventní čas a užít
si vánoční atmosféru středověku. Odjezd autobusu
ve 13.00 hod, příjezd cca
16.30 hod.
Ve středu 25. 11. 2015
pořádáme zájezd do Plzně, krátká procházka
po plzeňském náměstí
a okolí, posléze přesun

Na turistickém
informačním centru
MěÚ Žatec stále
v prodeji:
světový unikát pralinky s chmelovou
příchutí -

CHMELINKY

Farmářské trhy

a jiné chmelové
upomínkové
předměty.

9:00-15:00 hodin: čerstvé ovoce a zelenina, sladké a slané pečivo, mléčné výrobky,
uzeniny, cukrářské výrobky, čerstvé ryby,
koření, těstoviny, keramika, dřevěné dekorace a další.

Půjčky všem

poslední farmářské trhy
středa 25. 11. 2015.

Kontakt pro prodejce: 607 744 262

tel. 773 700 171

email: smoula1@post.cz
zprostředkovatel pracuje
pro více věřitelů

přední světový výrobce automobilové osvětlovací
techniky hledá pro svou pobočku se sídlem v Žatci
kandidáty na pozice:

Rozloučení
Zesnulí od 23. 10. - 4. 11. 2015:
Václav Vojtěch
Zdeňka Jermanová
Jaroslava Hříchová
Martin Kohout
Anna Fraňková
Ludmila Štěpánková
Drahomíra Pourová
Vlasta Múčková
Květa Blailová
Františka Zelinková
Eva Brichová

do plzeňského pivovaru
do restaurace „SPILKA“,
kde na nás čeká příjemné
posezení s živou kapelou.
Odjezd ve 13.00 hodin,
příjezd cca 24.00 hod.
Zájemci se mohou přijít
přihlásit a zároveň zaplatit
ve dnech 10.11. (úterý)
nebo 19.11.2015 (čtvrtek)
do kanceláře, kde se dozví
bližší informace o zájezdech. Kancelář se nachází
v nemocnici – oddělení
LDN.
Těšíme se na naše společné akce.
Za SPCCH Černá V.
a Moličová J.

96
71
87
46
79
80
79
73
65
86
78

let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let

RC Sedmikráska
připravuje na
listopad

n 13.11. Beseda s právníkem 10:00 Velká
Sedmikráska, Vánoční focení 14:30 Velká
Sedmikráska, Spinkání s hodnými duchy
18:00 VS
n 18.11. Adventní tvoření - 16:30 Velká
Sedmikráska
n 25.11. Beseda s právníkem 16:00 Velká
Sedmikráska

OPERÁTOR VÝROBY/SKLADU
Nástupní mzda Kč 17 500,–
po plném zaškolení více než Kč 20 000,–
• Není nutné mít speciální vzdělání, pokud jste připraveni naučit se nové věci
• Práce je svým charakterem vhodná pro ženy i muže
• Hledáme kmenové zaměstnance

POŽADUJEME:

• Spolehlivost a odpovědnost za výsledky své práce
• Zdravotní způsobilost pro práci ve směnném provozu
• Manuální zručnost

NABÍZÍME:

• Příspěvky na dopravu, stravování, penzijní připojištění a dětské tábory
• Dovolenou navíc, bonusy

DOPRAVA ze směru Chomutov, Most
a Podbořany zajištěna
Pro další informace nás neváhejte kontaktovat na tel.: +420 415 930 183,
nabory@koito-czech.cz, www.koito-czech.cz, Koito Czech s. r. o., Na Astře 3001, Žatec

mobil: +420 725 514 198
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Digitální kino Žatec
12.11. 20:00 DOKONALÝ ŠÉF

Komedie / Drama / USA/ 2015 / CZ titulky
Známý šéfkuchař se snaží dát dohromady tým pro nejlepší restauraci na světě.
Hrají: Bradley Cooper, Uma Thurman, Emma Thompson
Vstupné: 110,-

13.11. 17:30 /

LOKALFILMIS

Animovaný / Komedie / Slovensko/ 2015/ 78 min. Staré cikánské proroctví
předpovídá příchod mesiáše z rómské osady, který změní svět. Narodí se
Rytmaus a postupně se z něj stane najznámější rapper v Evropě. Vstupné: 90,-

13.11. 20:00 / 14.11. 20:00

STEVE JOBS

Drama / Životopisný / USA/ 2015 / 122 min / CZ titulky
Jaký byl Steve Jobs? V čem spočívala jeho genialita? I na tyto otázky hledá
odpovědi režisér Danny Boyle. Hrají: Michael Fassbender, Kate Winslet, Seth
Rogen, Katherine Waterston, Jeff Daniels
Vstupné: 120,-

14.11. 17:30 /

MUŽ NA LANĚ 3D

Drama / USA / 2015/ 100 min / Cz titulky
Dvanáct lidí se prošlo po povrchu Měsíce, ale jen jediný člověk přešel nezměrnou prázdnotou mezi věžemi Světového obchodního centra, a v jeho stopách
se již nikdy nikdo nebude mít možnost vydat.
Vstupné: 165,-

15.11. 17:30 / 16.11. 17:30 / 17.11. 17:30 /

HUSÍ KŮŽE 3D

Komedie / Horor / USA / 2015/ 103 min / CZ DABING
Teenager Zach Cooper (Dylan Minnette) je znechucen tím, že se z velkého
města musel přestěhovat do malého městečka. Zjišťuje ale, že vše má i své
světlé stránky - setkává se totiž s krásnou dívkou Hannou (Odeva Rush),
která žije v sousedním domě. Ale i v těch nejprosluněnějších končinách občas
slunce zajde za mraky...
Vstupné: 175,-

18.11. 17:30 /

DOCTOR PROCTOR A PRDÍCÍ PRÁŠEK

Rodinný / Norsko/ 2014/ 87 min / Cz Dabing
Hlavním hrdinou je ztřeštěný vynálezce Doktor Proktor, dívka Líza a klučina
s ohnivými vlasy jménem Bulík. Ten se právě přistěhoval do čtvrti v Oslo, kde
žije Proktor a Líza. Jakmile se mu podaří zjistit, že podivín doktor Proktor
vynalezl opět něco šíleného, musí u toho být!
Vstupné: 90,-

18.11. 20:00 /

MACBETH

27.11. 20:00 / 29.11. 20:00 /

VICTOR FRANKENSTEIN

28.11. 20:00 / 29.11. 17:30 /

GANGSTER KA: AFRIČAN

29.11. 15:00 /

HODNÝ DINOSAURUS 3D

Drama / Horor / USA/ 2015 / CZ titulky
V době, kdy nic není nemožné, kdy se věda, technologie a náboženství sbližují, aby změnily zákony, jimiž se řídí život a smrt, radikální vědec Dr. Victor
Frankenstein a jeho chráněnec Igor Strausman sdílí vizi, která změní svět.
Victorovi se však jeho plány vymknou kontrole a mají hrůzné následky. Hrají:
James McAvoy, Daniel Radcliffe ( Harry Potter) , Jessica Brown Findlay, Andrew
Scott, Charles Dance, Louise Brealey, Mark Gatiss
Vstupné: 110,Krimi / Drama / Thriller /Česko/ 2015
Po nepochopitelném útěku přímo z rukou policie, opouští Kraviec Českou
republiku. Začíná nová etapa jeho zločinného života. Káčko už nemá co
ztratit. Závěrečná část temného příběhu Gangster Ka: Afričan režiséra Jana
Pachla zdůrazňuje fakt, že spáchané zlo nemůže být jen tak pominuto. Jaké
jsou mechanismy organizovaného zločinu? Lze nad nimi zvítězit?
Hrají: Hynek Čermák, Predrag Bjelac, Filip Čapka, Brian Caspe, Vlastina
Svátková, Roman Bartoš, Štěpán Benoni
Vstupné: 130,Animovaný / Rodinný / Komedie / USA/ 2015
Co kdyby asteroid, který jednou provždy změnil život na Zemi, naši planetu
minul a obří dinosauři nikdy nevyhynuli?
Vstupné: 175,-

Městské divadlo Žatec
13.11. dopoledne

AUDIENCE – Václav HAVEL

(Divadlo různých jmen). Představení pro střední školy-pronájem divadla

Tragikomická jednoaktovka protkaná, pro Václava Havla typickými dějovými
smyčkami a tématy slovní manipulace, lidského odcizení a přítomností alter ega
samotného autora – disidentského spisovatele.
www.drj.cz

19.11. 8:15 / 9:30 / 10:45

OBUŠKU Z PYTLE VEN

Představení pro I.st. ZŠ
Co svět světem stojí, někteří lidé touží jen po bezpracném životě, bohatství a moci.
Klasická pohádka na motivy na motivy K.J.Erbena tentokrát v muzikálovém podání.
Příběh plný písniček a komických situací je určen pro dětské diváky od 3 do 10
let i pro dospělé. Délka představení : 65 minut. Vstupné: 60,- Kč www.dediva.cz

19.11. 19:00

DO LOŽNICE VSTUPUJTE „JEDNOTLIVĚ“

20.11. 19:00

EVA a VAŠEK

21.11. 19:00

Alan BERG: LULU

22.11. 15:00

VESELÁ POUŤ

Drama / Velká Británie / USA / Francie/ 2015/ 113 min / CZ titulky
Příběh neohroženého válečníka, kterého na kolena srazí ambice a touha
po moci. Klasické Shakespearovo drama se vrací na plátna v nové verzi, která
navazuje na vlnu britských adaptací děl génia alžbětinského divadla, v nichž
září současná herecká elita. Hrají: Michael Fassbender, Marion Cotillard,
Elizabeth Debicki, Jack Reynor
Vstupné: 100,-

Činohra – „PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM DOČESNÉ 2015“ …I prostorná
exkluzivní ložnice s velikou kruhovou postelí může být náhle těsná… Bláznivá
komedie známých anglických dramatiků, s herci Divadla Háta, populárních nejen z TV obrazovek. Účinkují: M.Bočanová/K.Špráchalová ; L.Vaculík ; P.Nečas /
M.Zounar ; M.Absolonová/A.Gondíková/K.Lojdová ; J.Birgusová/S.Černodrinská ;
F.Tomsa; Z.Pantůček/M.Sobotka ; I.Andrlová /O.Želenská ; J.Zenáhlíková/V.Žehrová
Délka představení: cca 120 minut. Vstupné: 350,-/330,-/300,- www.divadlohata.cz

Dobrodružný / Drama / Sci-Fi / Thriller / USA/ 2015 / Cz titulky
Válka mezi 13. krajem a dříve všemocným Kapitolem pokračuje. Po dobytí
2. kraje, který byl využíván jako zdroj vojenské síly Kapitolu, zbývá už jen
Kapitol sám. Hrají: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth,
Woody Harrelson, Elizabeth Banks
Vstupné: 150,-

Koncert – předplatné skupiny D a mimo předplatné
Do žateckého divadla opětovně zavítá duo, které dozajista potěší a pobaví své věrné
publikum známými písněmi a melodiemi, kterými již několik let přináší pohodu
a klid do duší svých diváků a posluchačů. Vstupné: 200,- Kč www.evaavasek.eu

22.11. 17:30 / 24.11. 17:30 / 27.11. 17:30 / 28.11. 17:30 /
HUNGER GAMES: SÍLA VZDORU 2. Část 3D

22.11. 20:00 /

BLACK MASS: ŠPINAVÁ HRA

Akční / Krimi / Drama/ USA/ 2015/ 122 min / Cz titulky
John Connolly (Joel Edgerton) a James „Whitey“ Bulger (Johnny Depp) spolu
vyrůstali v ulicích jižního Bostonu. O desítky let později, v druhé polovině
70. let se měli znovu setkat. V té době byl Connolly jednou z hlavních postav
bostonské kanceláře FBI a Whitey se stal kmotrem organizace Irish Mob.
Hrají: Johnny Depp, Joel Edgerton, Benedict Cumberbatch, Dakota Johnson,
Juno Temple, Kevin Bacon, Jesse Plemons, Peter Sarsgaard Vstupné: 120,-

24.11. 20:00 /

PÍSEŇ MOŘE – Film s přívlastkem

Animovaný / Rodinný / Fantasy / Irsko / Dánsko / Belgie / Lucembursko /
Francie/ 2014 / 93 min / CZ titulky
V bájné krajině starých Keltů žije na osamělém majáku otec s dcerou a synem.
Život celé rodiny se obrátí vzhůru nohama ve chvíli, kdy se ukáže, že malá
dcerka je poslední z tuleních víl.
Vstupné: 80,-

25.11. 17:30 ( 2D) / 28.11. 15:00 PROČ JSEM NESNĚDL SVÉHO TAŤKU 3D

Animovaný / Rodinný / Komedie /Francie/ 2015/ 95 min / CZ Dabing
Napínavý příběh Edwarda, staršího syna krále Simianů (pralidí), který se
narodil příliš maličký a byl proto zatracen svým kmenem. Vstupné: 3D …. 130,-

25.11. 20:00 /

U MOŘE

Drama / Romantický /USA/ 2015 / CZ titulky
Americký spisovatel Roland (Brad Pitt) a jeho manželka Vanessa (Angeline
Jolie Pitt) přijíždějí v 70. letech minulého století do poklidného a malebného
přímořského letoviska ve Francii. Zde se v poloprázdném hotelu seznámí s mladými novomanželi Lea (Melanie Laurent) a François (Melvil Poupaud) a také
s místními obyvateli, především s majitelem hospůdky Michelem (Arestrup)
a správcem hotelu Patricem (Bohringer). Režie: Angelina Jolie. Vstupné: 110,-

Opera-satelitní přenos - předplatné skupiny O a mimo předplatné
Slavný výtvarník a režisér William Kentridge (Nos) uchopí svou specificky divadelní
řečí Bergovu operu o známé femme fatale, která ničí jeden život za druhým, včetně
toho svého.
Vstupné: 300,- Kč (předplatné 280,- Kč)
Pohádka pro děti. Už samotný název nás zavádí tam, kam děti s rodiči velice rádi
chodí - do světa hudby, kolotočů a říše cizokrajných zvířat. V představení nás navštíví Jů a Hele a společně se přeneseme do míst plných kouzel, zábavy a legrace.
„Hola, hola, pouť vás volá!“ Vstupné: 100 ,- Kč www.loudadlo.cz

25.11. 8:45 / 10:15 / 14:00

26.11. 19:00

PŘÍBĚH JEDNOHO HRADU

30.11. 19:00

VÁNOČNÍ KONCERT skupiny PAVLA NOVÁKA
a PĚVECKÉHO SBORU CAMERATA ZUŠ Žatec

Činohra - předplatné skupiny A i mimo předplatné. Zcela srozumitelná divadelní
komedie, která potěší oko i duši diváka, jenž představení zhlédne, třeba jen koutkem
oka. Autor a režie Ivan VYSKOČIL. Účinkují: Ernesto ČEKAN (hradní pán) ; Jarmil ŠKVRNA (sluha) ; Veronika NOVÁ (Fatima) ; Antonín DUCHOSLAV (Lešek
z Lešetínku) ; Anna KULOVANÁ (ostatní paní) ; Karel SOUKUP (pánův otec).
Délka představení : cca 90 minut. Vstupné: 250,-/230,-/200,- www.sophia-art.cz

Vánoční koncert- mimo předplatné
Vánočně laděný pořad Pavla Nováka & Family. Zazní krásné vánoční písničky
s lyrickými texty, uslyšíte kus originální poezie. To vše za přítomnosti pěveckého
sboru Camerata ze žatecké ZUŠ. a vánočně laděné scény
Vstupné: 150,- Kč

www.divadlozatec.cz
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CO LOUTKY DOVEDOU

Představení pro děti – předplatné skupiny E,M a mimo předplatné
Loutkové divadlo NARCIS uvede veselý program ,kde loutky hrají na různé hudební
nástroje , zpívají a předvádějí různé akrobatické kousky a jsou v přímém kontaktu
s diváky. Délka představení : 40 minut. Vstupné: 45 ,- Kč www.loutkovedivadlo.com

Přijďte nejlépe v masce !
V programu mj. soutěž o nejlepší masku čerta a anděla.
Možná přijde i kouzelník... a bude další překpvavapení.
Malé občerstvení v ceně

Hlavní budova – Husova ul. 678:

tel.: 608 200 697, E-mail: rmz@muzeumzatec.cz
Výstavy:
n „MEDOVÉ VÁNOCE aneb Za tajemstvím života včel “:
26. 11. – 10. 1. 2016. Výstava o včelařství, včelích produktech,
medu, koření a perníku připravena ve spolupráci s Českým
svazem včelařů ZO Žatec. Vernisáž výstavy 26. listopadu 2015
od 17 hodin s vystoupením žáků dramatického oboru ZUŠ Žatec.
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.

a
Ing. arch. Petr Šimr – PEESKO
Vás a Vaše děti srdečně zvou
na interaktivní výstavu stavebnice Lego

SVĚT KOSTIČEK

22. 10. 2015 – 10. 1. 2016

Křížova vila – Zeyerova ul. 344:

tel.: 774 192 414, 415 710 389 • E-mail: vilakriz@muzeumzatec.cz
Výstavy:
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.

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.

v Křížově vile
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Série Slavoje dosáhla už sedmičky
Počet zápasů bez porážky v KP dovršili fotbalisté Slavoje Žatec v předchozích dvou týdnech
už na sedm v řadě. Dokázali jako jediní vyhrát
v Bílině a body potvrdili v sobotu doma v předposledním kole podzimu. V tabulce již postoupili
na 7. místo.
n Bílina - Žatec 2:3 (0:0) P. Klince. V 72. poslal
Domácí, kteří dosud hosty do vedení Zelinka
doma neprohráli, ne- a v 77. zvyšoval Hankocy
dokázali v první části po akci Sýse a T. Hynpřekonat Weissera. Ale ka. I když domácí snížili
jeho chybu špatnou roze- v 86. na 2:3, a rozhodčí
hrávkou ve 47. potrestal ještě nastavil 4 minuty,
gólem Tůma. O vyrovná- dokázali hosté udržet
ní už za 5 minut se po- pokusy Bíliny, aby získali
staral Wiesinger po akci další cenné vítězství.

Pojišťovací třetí gól vstřelil v sobotu Petr Klinec
a Žatec vítězstvím 3:1 prodloužil sérii bez prohry
na sedm zápasů. 
Foto Jaroslav Kubíček

n Žatec - Hrobce 3:1 (2:1)
Svoji herní pohodu
přetavili domácí v úvodní půlhodinový tlak
na branku hostů. Využili dvě šance zásluhou
Ant. Hynka, ovšem hosté z prvního protiútoku
v 36. snížili, když nedorozumění vybíhajícího
Weissera s obráncem
F. Klincem potrestal J.
Slavíček. Druhý poločas
už postrádal více klidu
na domácích kopačkách.
Přesto si výhru pojistili,
když 69. po centru Zelinky se ze 17 metrů krásně
trefil Petr Klinec. Žatec
zakončí podzimní část
v sobotu na půdě AFK L.
Chomutov.
Branky: 10. a 25. Ant.
Hynek, 69. P. Klinec –
36. Jak. Slavíček. Rozhodčí Karrmann, žluté
karty 1:2, 200 diváků.
Slavoj: Weisser – F. Klinec., Bešík, Jak. Zmrhal,
Sýs - Hassman, Hankocy, Zelinka (88. Kozlík),
Wiesinger - P. Klinec
(79. Kryl), Ant. Hynek
(38. T. Hynek). Trenér
Karel Chlad, as. Vladislav
Hynek.
(jak)

Žatečtí junioři oslnili Prahu

Asociace Kick boxu Czech Muay-Thai pořádala ně jasně zvládl finále proti
1. 11. v hale na Pankráci juniorský pohár v Muay- Lukášovi Frýsovi z HG
-Thai. Na tuto soutěž vyjel „Khru“ žatecký trenér Praha, aby do Žatce přiRoman Šifalda se třemi svěřenci a všichni tři vezl zlatý pohár!
„Myslím, že i když nás
dopadli výborně, protože se probojovali do finále
rozhodčí poškodili a nea do Žatce přivezli 2 stříbrné a 1 zlatý pohár.
Lukáš Kolert v katego- uniklo jen o kousek,“ ko- přivezli jsme 2 zlaté, které
rii do 57kg porazil 3:0 mentoval Roman Šifalda. nám patřily, tak Pražáci
Největším žateckým koukali, na jaké úrovni se
Dana Zdeňka z Plzně,
který byl 3. na MS v Thaj- štístkem byl „houslis- dá dělat Muay-Thai na masku. V semifinále v 1. kole ta“ Vojta Drda, který lém městě, neboť G-Titán
zvítězil K.O. nad Vojtou byl do 55 kg nalosován Žatec byl jednoznačně
Královským z Pardubic do semifinále, kam se nejúspěšnějším oddílem
a ve finále Lukáš jedno- probojoval Daniel Štajnc šampionátu.“ konstatoval
značně porazil Najmana z Leonidas Teplice. Drda na závěr spokojený Roman
(lb)
z Mělníka. „Lukáš tvořil vyhrál 3:0 na body a stej- Šifalda.
zápas, tlačil a bodoval,
a přesto dali výhru těsně
2:1 Najmanovi, který
celý zápas utíkal,“ zlobil
se rozčílený Šifalda, ale
i tak dovezl Lukáš cenný
stříbrný pohár.
Stejně dopadl žatecký juniorský nestor Míra
Svoboda, který v 1. zápase do 62kg udolal lokty
Matyáše Ningera z RSF
Praha. „Ve finále musel odstoupit z téměř vyhraného
zápasu pro zranění palce,
které si způsobil v semifinále. Škoda, ale zlato Vítězný junior Vojtěch Drda s pohárem.

Simona Baumrtová
trénovala v Žatci

Mistryně Evropy, medailistka ze světové Univerziády, účastnice Olympijských her v Londýně plavkyně
Simona Baumrtová přijela do Žatce podělit se o své
zkušenosti s nadějnými žateckými plavci.
Simona nejprve před- od nejlepší české plavkyně
nesla své největší spor- současnosti. Na trénink se
tovní zážitky a úspěchy přišla podívat také Lucie
ze světových akcí. Dis- Svěcená – kamarádka
kutovala s plavci o sportu Simony z české reprezena jeho přínosu pro život, tace a také Tomáš Plevko.
o svém studiu a svých Všichni zavzpomínali, jak
budoucích plánech.
v roce 2012 získali společV druhé části setká- ně stříbrnou medaili z ME
ní se představila v roli v Chartres ve smíšené
trenéra a šlo jí to vel- polohové štafetě ještě
mi dobře. Trénink byl s prsařkou Petrou Chozaměřený na techniku covou. Simoně děkujeme
všech plaveckých způsobů za vstřícný a profesionální
a plavci tak mohli získat přístup a těšíme na další
(jk)
velmi cenné informace setkání. 

Karbula potřetí opsal scénář

V Meziboří odehráli v sobotu 7. 11. mladí stolní
tenisté v kategorii starších žáků již třetí krajský
bodovací turnaj.
Scénář měl stejný jako chválit i dva mladší žáky,
dva předcházející turnaje. kteří se v silné konkuŽatecký Filip Karbula si renci starších závodníku
zopakoval potřetí suve- rovněž dokázali prosadit.
rénní vítězství, když ve fi- Filip Keller zvítězil v sounále porazil děčínského těži útěchy a David Žitný
Grůbra 3:0. Je třeba po- byl třetí. 
(js)

Úspěšní mladí stolní
tenisté Severu

V průběhu října proběhly druhé krajské bodovací
turnaje mladých stolních tenistů ve všech kategoriích a žatečtí chlapci se dokázali výrazně prosadit.
V Kopistech v kate- la zlato, když ve finále
gorii nejmladších žáku porazil favorizovanévybojoval druhé místo ho Míta z Teplic 3:1.
David Žitný. Mladší žáci Dorostenci startovali
startovali v Litvínově, v Litoměřicích. Michal
Filip Keller byl čtvrtý Štěpnička byl sedmý,
a s Davidem Žitným Dominik Urbánek čtvrbyli stříbrní ve čtyřhře. tý a Jirka Vízner získal
V padesátce startujících stříbro. Stejnou medaili
starších žáků v Děčíně vybojoval ve čtyřhře pár
vybojoval Filip Karbu- Vízner Štěpnička. (js)
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