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V čísle:
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Městská
policie vybírá
strážníky

Poznej letadla je název tradiční jarní akce na žateckém letišti Macerka, kde se uskuteční v sobotu
20. června již 25. ročník. Více informací je na straně 7.

Film a představitelky získaly hlavní ceny
Festival ozdobil příběh Radikální střih od žateckých tvůrců
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Perný víkend
dobrovolných
hasičů
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Gaudeamus
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v divadle
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Ve vodě slavili
Balon a vodák
Slanina

Na Mental Power Prague Film Festival 2015 získal Hlavní
cenu film Radikální střih v kategorii Nejlepší film a protagonistky filmu Lenka Baránková a Monika Wilczeková získaly
cenu v kategorii Hlavní ženská role.
Letos bylo přihlášeno celkem rádi, že dobře reprezentujeme
23 krátkometrážních filmů, naše město, které nás v činnosz toho 5 bylo zahraničních. ti podporuje.
Mezinárodního festivalu filFilm vznikl z velké části
mů s (ne)herci s mentálním za podpory projektu žateckéa kombinovaným postižením ho Komunitního plánování
jsme se zúčastnili již popáté, a za finančního přispění Tesca.
získávali jsme ceny za herecké Vznikl také díky pochopení
výkony našich skvělých herců, a nadšení lidí, kteří nám věnoale letos poprvé jsme kromě vali svůj čas a rozhodli se neceny za hlavní ženskou roli zištně účinkovat ve filmu, velký
získali hlavní cenu festivalu dík patří skupině Limonádový
za Nejlepší film. Spolu s na- gin, sportovnímu baru Synot,
šimi herci se cítíme šťastni reklamní agentuře Damm
a ocenění si moc vážíme. Jsme a televizi OK PLUS ŽATEC,

která film natočila a sestřihala.
Film Radikální střih je příběhem dvou mladých slečen,
které se snaží žít naplno a samostatně. Vznikl na námět
opravdového života hlavních
představitelek Lenky a Moniky. Scénáře a režie se ujali
Helena Štádlerová a Miroslav
Novák, kteří pedagogicky
pracují s lidmi s handicapem
v zařízení Kamarád - LORM.
Prostřednictvím artefiletiky,
dramatizačních a jiných zájmových činností je podporují
a motivují k uvědomování si
své jedinečnosti a vedou je
k aktivnímu životu. Helena
Štádlerová, Kamarád LORM

Čtvrťáci slavili svátek u Koněprus
Den dětí oslavili žáci 4.A a 4. B ZŠ
Komenského alej návštěvou Koněpruských jeskyň. Obdivovali tamní krásné
krápníky a seznámili se s využitím jeskyní
v dávných dobách. Kdo měl fantazii, mohl
na stěnách spatřit různá zvířata, postavy
či kamenná městečka. Dokonce jsme si
v prostorách jeskyní společně zazpívali
písničku, čímž jsme vyzkoušeli jejich
dobrou akustiku. Protože si žáci s sebou
vzali kladívka, mohli rozbíjet napadané
kameny. Komu se podařilo najít v něm
zkamenělinu, získal krásný suvenýr na památku. Výlet se nám líbil, počasí nám
přálo, tak jsme se zpět do Žatce vrátili
s pocitem hezky prožitého dne. (dj, sk)
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Město Žatec nabízí k pronájmu:

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

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

Omezení dopravy v Lučanské ulici
Rekonstrukce stávající kanalizace a vodovodu v ulici
Lučanská v Žatci byla zahájena
15. června. Stavební práce,
dle harmonogramu, budou
realizovány v termínu do konce
letních prázdnin a budou prováděny za dopravního omezení
v dané lokalitě v rozsahu 5.
pracovních úseků.
V době od 15. 06. do 25. 06.
2015 bude zúžený jízdný pruh
u „Motorestu Kulatá“ při výjezdu z ul. Lučanské do ulice Boženy Vikové - Kunětické (pracovní
úsek č. 1), dále budou práce
pokračovat za úplné uzavírky

komunikace v úseku od „Motorestu Kulatá“ za rodinný dům
čp. 1794, a to v termínu od 26.
06. do 30. 07. 2015 (pracovní
úsek č. 2). Po dobu trvání uzavírky komunikace bude vlastníkům a uživatelům sousedních
nemovitostí do uzavřeného úseku vjezd umožněn po dohodě se
zhotovitelem stavby, rovněž tak
svoz komunálního odpadu bude
zajištěn. O aktuálním termínu
uzavření dalších pracovních
úseků č. 3 - 5 budeme v předstihu informovat.
Odbor dopravy a silničního
hospodářství

Město Žatec, zastoupené starostkou města
vyhlašuje dnem 20.05. 2015 výběrové řízení na obsazení
pracovního místa na dobu neurčitou na pozici

Strážník Městské policie Žatec
Místo výkonu práce: Katastr města Žatec včetně spádových obcí
Platové zařazení: Dle zákona č. 262/2006 Sb., ve znění NV č.
564/2006 v platném znění – platová třída 6
Vyhlašovatel: Město Žatec, náměstí Svobody 1, PSČ 438 24
Druh práce: Strážník městské policie podle zákona č. 553/1991
Sb. O obecní policii
Požadavky:
- státní občan České republiky
- věk nejméně 21 let
- tělesná a duševní způsobilost k výkonu povinností a oprávnění
podle zákona č. 553/1991 Sb.
- trestní bezúhonnost
- min. střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou
Ostatní předpoklady:
- ovládání PC – Microsoft Word a Excel, emailový klient
- řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič)
- praxe u bezpečnostních složek, případně ve státní správě nebo
samosprávě výhodou
- platné osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů
podle zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii výhodou
- zbrojní průkaz skupiny D výhodou
- znalost cizího jazyka výhodou
Doklady k přihlášce:
- ověřená kopie maturitního vysvědčení (ověřená kopie dokladu
o nejvyšším dosaženém vzdělání)
- originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než tři měsíce
- strukturovaný životopis
- lékařský posudek o zdravotní způsobilosti podle vyhlášky MV č.
444/2008 Sb., příloha č. 2, ne starší než 3 měsíce
- čestné prohlášení o bezúhonnosti ve smyslu § 4a zákona č.
553/1991Sb., o obecní policii ne starší než 3 měsíce
- čestné prohlášení o spolehlivosti ve smyslu § 4b zákona č.
553/1991Sb., o obecní policii ne starší než 3 měsíce
- písemný souhlas formou čestného prohlášení s absolvováním
testů fyzické připravenosti
- písemný souhlas formou čestného prohlášení s absolvováním
testů psychické způsobilosti k výkonu práce strážníka
- výpis bodového hodnocení z registru řidičů (ne starší 1 měsíce)
Lhůta k podání přihlášek: do 17. 07. 2015 do 12:00 hodin
Místo podání přihlášek: podatelna Městského úřadu Žatec, nám.
Svobody 1, 438 24 Žatec

Pozor na polopřevody, hrozí
vyřazení auta z provozu
Na Žatecku se jedná o 2300 nepřihlášených vozidel!
Pokud vlastníte vozidlo, které
je v Centrálním registru silničních vozidel pouze odhlášeno
předchozím provozovatelem
(odhláška, polopřevod), musíte
nejpozději do 30.06.2015 podat
na odbor dopravy a silničního
hospodářství žádost o zápis
vlastníka a provozovatele do registru silničních vozidel. Pokud
nebude žádost podána, vozidlo
administrativně zanikne a již
nepůjde přihlásit a provozovat
na pozemních komunikacích.
V současné době se v působnosti
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našeho úřadu jedná ještě o 2300
vozidel!
K žádosti je nutno předložit doklad totožnosti, doklady
od vozidla, protokol o evidenční kontrole, protokol o platné
technické prohlídce a doklad
o pojištění vozidla. Abyste se
vyhnuly frontám a stresu před
prázdninami, doporučujeme
s podáním žádosti neotálet
a vše vyřídit v klidu a včas. Jiří
Dobruský,
vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství

Způsob podání přihlášek: osobně nebo poštou v zalepené obálce
s nadpisem „MP – výběrové řízení – Strážník 2015“ – NEOTVÍRAT!
Obsah přihlášky (ke stažení na www.mpzatec.cz):
- příjmení, jméno a titul uchazeče
- datum a místo narození
- státní příslušnost
- místo trvalého pobytu
- datum a podpis uchazeče
- telefonický kontakt
Bližší informace: MP Žatec, telefon 415 736 600, 415 736 602,
e-mail: mpzatec@mesto-zatec.cz
Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.
V souvislosti s účastí ve výběrovém řízení uchazeč v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů v platném znění souhlasí se zpracováním osobních
údajů uvedených v přihlášce a jednotlivých přílohách. Odborné psychologické vyšetření hradí uchazeč. Veškeré dokumenty a doklady
budou po ukončení výběrového řízení neúspěšným uchazečům vráceny.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv
v jeho průběhu.
Předpokládaný nástup 1.9. 2015.

Kdy vyjde Žatecký
zpravodaj
Další číslo (č.12/2015) vyjde
ve čtvrtek 2. července,
číslo 13 pak 16. července.
Uzávěrka je jako vždy týden
před uvedeným termínem.

Zastupitelstvo města

má plánované své 5. jednání
na středu 24. června ve velkém
zasedacím sále v patře radnice,
další jednání je naplánováno
na 2. září 2015, obě od 18.00
hodin.

Mimořádný úřední den

Karel Voříšek se vrací s Primou na Žatecko:
Jezdil jsem sem na chmelové brigády

Moderátor Zpráv FTV Prima Karel Voříšek se brzy vrátí
na místo činu. K Žatecku má vřelý vztah, vydělával si tu své
studentské peníze. Teď se sem vrátí se zpravodajským kamionem TV Prima. Zprávy bude číst s kolegyní Klárou Doležalovou.
„Na Žatecko jsem jezdil běhne projekt Koruna za kilo,
na chmelové brigády, bylo tam v rámci něhož je možné se
skvěle. A určitě stejné to bude zbavit drobného nepotřebného
i v sobotu 8. srpna na náměstí elektra a přispět na dobrou věc
Svobody,“ těší se Karel Voříšek. s partnerem roadshow Prima
Roadshow Prima jede... jede... za vámi, společností
za vámi v Žatci vrcholí. Prá- ASEKOL.
vě tohle město je patnáctou
„V době od 2. května do 8.
zastávkou velké šňůry, která srpna, kdy bude Prima se svým
s sebou přináší nejen živé vy- kamionem na cestách, budeme
sílání zpravodajství, ale i velký ve všech zúčastněných městech
doprovodný program.
vážit, kolik kilogramů staréNa nejmenší čeká skákací ho elektra lidé do červených
hrad, malování na obličej, kontejnerů a sběrných dvorů
nafukování balónků a různé donesou. Nejúspěšnější město
soutěže. Navíc i v Žatci pro- získá šek na 30 tisíc korun,

který může použít na dobročinné účely. Druhé město
vyhraje dvacet a třetí pak deset
tisíc,“ říká k soutěži mluvčí
společnosti ASEKOL Martina
Ďaďová. Ten, kdo přinese nejvíce drobného elektra, získá
chytrý telefon.
V rámci doprovodného programu, který startuje v sobotu
v 15 hodin, vystoupí ABBA
STARS, Bohuš Matuš či Maxim
Turbulenc.
Z tváří Primy se na náměstí
Svobody představí Bára Kozáková za Krimi zprávy, Tomáš
Kraus za Divácké zprávy a VIP
zprávy naservíruje Petr Vágner.
Zpravodajská hodina ze Žatce
začíná živě v 18.55 na Primě.

Nejbližší mimořádný úřední den – sobota - proběhne
na Městském úřadu v Žatci
1. srpna.
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 12. září 2015.

Pasování prvňáčků

Slavnostní pasování 237 prvňáčků na rytíře Řádu čtenářského uspořádala v divadle
Městská knihovna Žatec 9.
června za hojné účasti rodičů
a prarodičů. Žáci obdrželi pamětní medaili, knihu a zároveň
možnost bezplatného přihlášení
do knihovny. Za laskavou spolupráci děkujeme touto cestou
Městskému divadlu Žatec. Více
v naší fotogalerii na webu www.
mekzatec.cz.
(mkž)

Perný víkend hasičů

První červnový víkend byl pro žatecké
dobrovolné hasiče perný a nebylo to jen díky
teplému počasí. V pátečních dopoledních
hodinách vyrazila jednotka do nedalekých
Měcholup, kde v rámci projektu ochrany
obyvatelstva předvedla žákům z místní
základní a mateřské školy svou výstroj a výzbroj. Následující den v ranních hodinách
prováděli členové JSDH zavlažování několika stromů v nemocničním parku, které
postihla nákaza „parazitické mšice smrkové“. Krátce po poledni pak členové JSDH
zavítali do Kněžic, kde místní fotbalový
klub TJ Sokol pořádal Dětský den, kterého
jsme byli nedílnou součástí. V průběhu akce
byla jednotka odvolána zpět do Žatce, kde
nebezpečný bodavý hmyz obtěžoval kolemjdoucí a klienty bankovního domu. Bodavý
hmyz byl za pomoci mechanických, ale
i chemických přípravků zlikvidován a jednotka se vrátila zpět na Dětský den. (pš)
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Oslavy výročí Ohře vyvrcholí na kadaňském nábřeží
Největší událostí letošních oslav 1210 let od první písemné zmínky o řece Ohři bude červnová slavnost na nábřeží Maxipsa Fíka
v Kadani. V sobotu 27. června čeká návštěvníky bohatý odpolední
program, který spojuje jedno téma – voda. Série celoročních akcí
začala v dubnu svěcením pramene Ohře v německých Smrčinách
a skončí v říjnu v Litoměřicích u veslařského klubu.
Odpolední slavnost v Kadani ná. O další dětský program se
se bude odehrávat na nábře- na hřišti nad Splitem postará obží v okolí hotelu Split a také čanské sdružení Radka a DDM
v AmFíku. Velkou atrakcí bude Šuplík z Kadaně, děti se mohou
spouštění voru na řeku a jeho vyfotit s vodními postavičkami.
plavení. Během odpoledne si Návštěvníci budou moci zavítat
budou moci návštěvníci také do dvou tvůrčích dílen – Mikroprohlédnout práci síťařů a uvidí kosmos, kde se budou vytvářet
ukázky zpracování ryb. Do Ka- koláže z bonbónů, a program
daně krátce po druhé hodině Na světelné vlně, který nabídne
dorazí povoz se solí po Staré netradiční tvorbu se světlem.
solné stezce a předá městu práva Na hlavním pódiu program
k prodeji soli, vpodvečer se pak doplní hudba, kouzelník a šerobchodníci se solí dočkají ne- míři. Program vyvrcholí večer
milého překvapení – přepadení světovou premiérou původního
šermíři.
baletu Martina Šíla o víle Egerii
Vodou z řeky Ohře pokřtí De- v podání žáků Základní umělecstinační agentura Dolní Poohří ké školy v Kadani.
knihu bájí a pověstí, které se
„Během dne budeme ve stánvážou k Ohři. Jejím autorem je cích prezentovat regionální prokadaňský historik Petr Hlaváček dukty z Poohří i Krušných hor,
a ilustracemi ji doplnil Antonín k ochutnání bude například pivo,
Grafnetter. Návštěvníkům se víno, žatecké klobásy, sladkosti
poprvé představí putovní výstava z Kadaně. Představí se také reŘeka Ohře v proměnách času.
gionální řemeslníci s proutěným
Děti se během dne mohou těšit zbožím, keramikou a šperky,“
hned na dvě pohádky v AmFíku. doplňuje Libuše Novotná Pokor„Celé slavnosti se točí kolem ná. Kromě toho si budou moci
vody, takže i pohádky – ta prv- návštěvníci odnést na památku
ní bude O zlaté rybce a druhá suvenýry s logem oslav. Logo
O vodníkovi,“ říká ředitelka vzešlo ze soutěže a je dílem
Destinanční agentury Dolní studentky Vyšší odborné školy
Poohří Libuše Novotná Pokor- obalové techniky a Střední školy

ve Štětí Anny Křížové. V prodeji
jsou již nyní trička, hrnečky, tužky a turistické známky a vizitky.
Další školní soutěž - výtvarná
a literární - s tématem řeky Ohře
je již v plném proudu a na oslavách 27. června se studenti dozvědí, kdo zvítězil. Povodí Ohře
připravuje na sobotní odpoledne
Den otevřených dveří vodního
díla Kadaň.
Na akci vedle pořádající Destinanční agentury Dolní Poohří
spolupracuje také Kulturní zařízení Kadaň, občanské sdružení
Naše Radonicko a Povodí Ohře,
záštitu nad ní převzal hejtman
Karlovarského kraje JUDr. Mar-

tin Havel a radní Ústeckého kraje
Ing. Ladislav Drlý.
Cílem letošních oslav je připomenout význam řeky v životě
našich předků i v současnosti.
V letošním roce uplyne 1210 let
od první zmínky o Ohři. Pochází
ze středověké kroniky, mapující
výpravu vojska římského císaře
Karla Velikého z roku 805.
Oslavy putují po celém toku
řeky, začaly v dubnu u pramenů
v Německu. Společně s oslavami
bude putovat také výstava, která
ukáže na mapách a fotografiích
historickou a současnou podobu
řeky a okolí.
(kt)

Gaudeamus igitur v divadle

Žatecké divadlo se v pátek 5. června v poledne zaplnilo rodiči,
prarodiči, přáteli a spolužáky úspěšných maturantů Obchodní
akademie v Žatci. Zúčastnili se slavnostního předávání maturitních vysvědčení.
V krátkém kulturním prograPoté převzali úspěšní absolmu, který připravila a nacvičila venti maturitní vysvědčení.
Mgr. Marie Šťastná, vystoupili Šest studentek získalo u matustudenti 1. L , 2. OA a 3. L. ritní zkoušky vyznamenání, dvě
Chlapci a děvčata se předvedli z nich - Michaela Kopecká ze
jako výborní muzikanti, zpěváci 4.L a Barbora Vajcová ze 4. OA
i recitátoři. Zazněl bouřlivý po- - si prospěch s vyznamenáním
tlesk i smích, když diváci uslyšeli dokonce udržely během celého
z jeviště známé školní „hlášky“. čtyřletého studia.
Třídní učitelky maturitních
Slavnost zakončily projevy
tříd Mgr. Ivana Doktorová ředitelky Ing. Evy Klímové
a Ing. Zdenka Uďanová za- a Mgr. Zdenky Hamouzové, stavzpomínaly na uplynulá čtyři léta rosty Žatce a senátorky, která je
a hlavně popřály všem mnoho mimochodem také absolventkou
úspěchů v dalším životě.
naší obchodní akademie. (jč)

Rozloučení se školou bylo u kasáren
Bohatý program nabídlo minulý týden úterní dopoledne pro
návštěvníky akce, kterou pod
názvem Rozloučení se školou
pečlivě připravili četní organizátoři pro děti u žateckých
kasáren. I když XI. ročníku
tradiční akce počasí zrovna
příliš nepřálo, žáci řady základních a mateřských škol shlédli
ukázky z činností například
Armády ČR, Police ČR, Městské
policie Žatec, vojenské policie,
Zdravotnické záchranné služby,
profesionálních i dobrovolných
hasičů nebo Sdružení dobrovolných záchranářů Žatec.
Diváci tak sledovali, jak hasiči
zasahují u dopravní nehody a co
je pak prací záchranářů. Viděli
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také, jak se odborně likviduje
začínající požár a další ukázky
z činnosti zmíněných složek.
V nabídce byla možnost vyzkoušet si výzbroj a výstroj vojáků
nebo policistů, nechyběly ani
různé hry a soutěže a svezení
na koni. Zvídavé děti si na dalším stanovišti prohlubovaly
znalosti ve třídění odpadu, u informačního stánku Lesy ČR se
třeba učily poznávat listy a jehličí stromů. Každý si tak snadno
našel předmět svého zájmu. „Mé
poděkování patří všem, kteří se
na akci podíleli, zejména pak
vrchní organizátorce Zdeňce
Kobelčukové,“ zhodnotil zdařilé ukázky místostarosta Žatce
Jaroslav Špička.

Inzerce
n Přenechám zahradu za hl.
nádraží v Žatci, (pronájem Pozemkový fond); cena 25.tis.
Kč (dř. chatka, plot) Tel.:
602 421 273.
n Prodám byt 1+1, v os. vlastnictví, ul. Jabloňová, Žatec. Cena
450.tisíc Kč. Tel.: 773 131 033.
n Přijmu kvalifikovanou zdravotní sestru nebo zubní instrumentářku (ne zdr. asistentku) do zubní ordinace v Žatci.
Dvousměnný provoz od 7,00
do 14.00 a od 14.00 do 21.00
hod. střídavě. Bližší informace na tel. č. 415 711 407 nebo
na dmd.mr64@email.cz
n Prodám zděný podsklepený
dům na pozemku 387 m2, 7km
od Žatce v obci Dolejší Hůrky.
Voda, elektřina, WC v domě.
Cena dohodou., tel. 725212311.
n Drůbež Červený Hrádek
opět prodává slepičky snáškových plemen Tetra a Dominant.
Stáří slepiček 17-20 týdnů.
Cena 175-180 Kč/ks. Prodej se
uskuteční: v Žatci u západního
nádraží – v úterý 23. června –
ve 12 hod.
n Studentka matemat. fyz. fakulty doučí středoškolskou matematiku na přijímačky, opak.,
maturitu. 603 152 354
n Prodám byt 2+1 (62 m2)
– 620.000 Kč. Byt je v os. vlastnictví, ul. Černobýla, Žatec. Nachází se ve zvýšeném přízemí,
bez balkonu. Tel.: 721 538 085
n Prodám byt 1+1 (36 m2), os.
vlastnictví, ul. Svatováclavská, 2.
patro, výhled na park. Nerekonstr., 380 tis. tel. 732 344 113
n Prodám zahradu v Žatci,
osobní vlastnictví, Osada Spálený mlýn. Cena dohodou. Tel.:
725 005 360 (361).
n Prodám chatu u Nechranické přehrady na vlastním pozemku, mimo svážné území. Cena
dohodou. Tel.: 606 520 828;
728 432 815.
n Úklid malé firmy v Žatci,
cca 200 m2, 2x týdně v odpol.
hodinách, max. do 16 hod. Více
informací na tel.: 725 571 759.
n Prodám pěkný a udržovaný urnový hrob v Žatci. Tel:
723 456 950.

Rozloučení
Zesnulí od 28. 5. - 8. 6. 2015
Jiří Kruliš
81 let
Vilém Huml
72 let
Helena Pešková
87 let
Jaroslav Lukaščuk
63 let
Ludmila Rampasová
84 let
Václav Hajný
90 let
Alexander Hrouda
93 let
Jitka Svobodová
82 let

Nové suvenýry

s tématikou královského města Žatce

OTEVÍRACÍ DOBA
TURISTICKÉHO
INFORMAČNÍHO
CENTRA - červen
v době turistické sezony:
Po-Pá: 8.00 - 17.00 hod.
So:
9.00 - 13.00 hod.
Ne: 10.00 - 14.00 hod.

Kinematograf
bratří Čadíků
opět v Žatci
V  prodeji v Turistickém informačním centru v budově
radnice.

Ve druhé polovině července bude na náměstí Svobody
v Žatci probíhat Filmové léto
Kinematografu bratří Čadíků,
které je již počtvrté. Těšit se
můžete na české filmy jako
Fotograf, Hodinový manžel,
Vejška a Tři bratři. Podrobné
informace budou včas zveřejněny na www.infozatec.cz. Všichni
jste srdečně zváni!

Hlavní budova
Husova ul. 678:

Čokoládové bonbony s chmelovou náplní pod názvem
Chmelinky, je světový unikát. V prodeji jsou na Infocentru Chrámu Chmele a Piva a v Turistickém informačním
centru v budově radnice. Cena 75 Kč.

Třetí ročník VyOsení

Třetí festival svobodné hudby VyOsení pořádá Místního sdružení
České pirátské strany Žatec – Kadaň.
Minulé ročníky navštívily od udělení privilegií městu.
stovky lidí z celého regionu Návštěvníci festivalu se tak
a akce se postupně stává tradič- mohou těšit na prvotřídní záním letním zpestřením kulturní bavu, kvalitní hudbu a dobré
scény ve městě. VyOsení je pivo. VyOsení se bude konat
pořádáno za přispění Města v pátek 26. 6. 2015 od 18 hodin
Žatce v rámci výročí 750 let v Piváriu Zlatý chmel.
(rh)

SOU a SOŠ, SČMSD, Žatec, s.r.o.
438 01 Žatec, Hošťálkovo nám. 132,
Tel.: 415 710 380
E-mail: skola@sousoszatec.cz
Web: www.sousoszatec.cz

Kuchař - čísník
Kuchař - číšník se zaměřením cukrář

tel.: 608 200 697,
E-mail: rmz@muzeumzatec.cz
Výstavy:
n „OPRÁSKI SČESKÍ HISTORJE 20. STOLETÍ“: probíhá do 30.
8. Výstava představuje návštěvníkům 29 stripů z populární, obdivované i zatracované komiksové série
Opráski sčeskí historje od autora
skrývajícího se pod přezdívkou Jaz.

Křížova vila
Zeyerova ul. 344:

tel.: 774 192 414, 415 710 389
E-mail: vilakriz@muzeumzatec.cz
Výstavy:
n „PŘIJĎTE SI ZAPAŘIT ANEB
POČÁTKY OSOBNÍCH POČÍTAČŮ U NÁS“: probíhá do 23. 8.
Interaktivní výstava historických
počítačů, která zachycuje historii
výpočetní techniky od počátků
po polovinu 90. let 20. století. Součástí výstavy je „pařanské doupě“
s historickými i moderními PC s více
jak 400 hrami.
Ostatní:
n „Husův místopis aneb Tady
všude (možná) byl“: 18. června
od 17 hodin. Přednáška PhDr. Milady Krausové, Ph.D. seznámí
s příběhem Husova života a místy
jeho působení. Vstupné: základní
30,- Kč, snížené 20,- Kč.

NÁVŠTĚVNÍ DOBA
MUZEA A KŘÍŽOVY VILY:

ÚT - PÁ: 9.00 – 17.00 hodin
SO - NE: 13.00 – 17.00 hodin,
PO: zavřeno
(polední přestávka 12.00 – 12.30
hodin). O svátcích a 31. 12. jsou
obě budovy muzea uzavřeny.
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Městské divadlo Žatec

Letní kino Žatec
18.6. a 27.6. 21:30

Insidious 3: Počátek

25.6.

ROZLOUČENÍ SE ŠKOLOU

9:00

29.6.

LOUČENÍ DEVÁŤÁKŮ SE ŠKOLOU

9:00

Horor/ USA/ 2015 / Cz titulky / Přístupné od 15 let.
Novou kapitolu děsivé hororové série napsal a režíroval její spolutvůrce Leigh
Whannell. Tento mrazivý prequel, situovaný v době před strašidelnými zážitky
rodiny Lambertů, divákům odhaluje osudy nadané jasnovidky Elise Rainierové
(Lin Shaye), jež se po jistém váhání rozhodne pomocí svých schopností kontaktovat
mrtvé, aby tak pomohla mladé dospívající dívce (Stefanie Scott), kterou si vybrala
za svůj cíl nebezpečná nadpřirozená bytost.
Vstupné: 120,-

Loučení s „DEVÁŤÁKY“ ze ZŠ KOMENSKÉHO ALEJ v Žatci
Podnájem divadla - Akce ZŠ Komenského alej -mimo předplatné

Akční / Dobrodružný / Sci-Fi / Thriller / USA/ 2015 / Cz dabing
Jurský park je nejvýdělečnější atrakcí na světě. Minulé problémy jsou dávno zapomenuty a vedení přemýšlí, čím si zajistit ještě větší návštěvnost. Jejich projekty jsou
úžasné, jen se neměly vymknout kontrole. Praještěři z Jurského parku se vracejí
v novém filmu v produkci Stevena Spielberga. 
Vstupné: 120,-

Abonentní vstupenky
do divadla v Žatci !!!

19.6. a 29.6. 21:30

Jurský svět

20.6. a 5.7. 21:30

Sedmero krkavců

Pohádka / Fantasy / Česko / Slovensko/ 2015 / 97 min
Pohádkový příběh vychází z klasické pohádky Boženy Němcové "Sedmero krkavců".
Mladá dívka na sebe bere těžký úkol. Musí se pokusit zachránit své bratry a zbavit je
prokletí, které na ně uvrhla jejich matka. Je to příběh o odvaze, vytrvalosti, ale také
síle slova, pravdy a opravdové lásky... Hlavní hrdinkou je mladá dívka Bohdanka,
která se narodí do utrápené rodiny pekaře, jehož žena před lety v návalu vzteku
proklela sedm svých synů a z těch se stali krkavci. Rodiče před Bohdankou toto
rodinné neštěstí tají. Když se Bohdanka na prahu dospělosti dozví o prokletí své
rodiny, rozhodne se, že musí bratry zachránit. Od místní čarodějky se jí dostane
rady, že musí svým bratrům ušít košile. Ale ne lecjaké - sama bez pomoci musí
natrhat kopřivy, zpracovat vlákna, utkat látku a ušít každý steh. Bohdanka se
vydává na dlouhou cestu za záchranou svým bratrů.
Režie:Alice Nellis. Hrají:Martha Issová, Sabina Remundová, Lukáš Příkazký, Václav
Neužil ml., Zuzana Bydžovská, Jana Oľhová, Csongor Kassai, Kristína Svarinská,
Marián Geišberg
Vstupné: 110,-

21.6. 21:30

Andílek na nervy

25.6. 21:30

Poltergeist

Rodinný / Komedie / Česko/ 2015 / 105 min
Čtrnáctiletá fashion bloggerka Viktorie si musí po smrti matky vybrat, zda žít
v dětském domově nebo na malé vesnici s otcem, kterého nikdy neviděla. Venkovské prostředí na ni zpočátku působí jako zoo plné exotů, kteří jsou sice zajímavou
náplní pro její blog, ale žít se s nimi nedá. Její otec navíc úspěšně vzdoruje všem
pokusům o převýchovu a raději se věnuje své praxi zvěrolékaře a poklidnému
popíjení s kamarády. Do rodinného souboje je postupně zatažena celá vesnice
i sociální pracovnice, která hrozí násilným rozdělením nově vzniklé rodiny. A to
právě ve chvíli, kdy Viktorie kromě vztahu k otci nachází i první lásku...
Režie: Juraj Šajmovič. Hrají:Pavel Řezníček, Anna Kadeřávková, Petra Černocká,
Miroslav Vladyka, Linda Rybová, Adam Mišík, Kateřina Hrachovcová-Herčíková,
Lukáš Latinák, Elena Vacvalová, Pavel Nový
Vstupné: 110,Horor / Thriller / USA/ 2015 / Cz titulky / Přístupné od 15 let
Z ČEHO MÁTE NEJVĚTŠÍ STRACH? Legenda hororového žánru Sam Raimi
přichází s úplně novým zpracováním klasického příběhu o rodině, jejíž poklidný
život se obrátí naruby, když se v jejich domě začnou dít podivné věci. Útoky děsivých
bytostí se stále stupňují a rodina musí čelit nejhorší noční můře ve chvíli, kdy zmizí
jejich nejmladší dcera.
Vstupné: 100,-

26.6.a 30.6. 21:30

Mimoni

Animovaný / Komedie / Rodinný / USA/ 2015
Smyslem života Mimoňů bylo odjakživa sloužit tomu největšímu padouchovi
široko daleko. Když nikoho takového nemají, upadají do depresí. Naštěstí Kevin,
Stuart a Bob se rozhodnou tísnivou situaci vyřešit. 
Vstupné: 130,-

28.6. 21:30

Sejmi prezidenta

Akční / Dobrodružný /Finsko / Velká Británie / Německo / 2014 / 110 min
Poté, co teroristé sestřelí letadlo Air Force One, prezident Spojených států (Samuel
L. Jackson) zůstává napospas divočině. Je tu jediný člověk, který ho může zachránit
– 13letý kluk jménem Oskari z domorodého kmene, který se chystá složit zkoušku
dospělosti. Jeho úkol spočívá v přežití v nehostinné krajině Laponska. Chystá se
vystopovat jelena, ale místo toho narazí na nejmocnějšího muže planety v dosti prekérní situaci. S teroristy v patách se musí nesourodé duo Oskariho a prezidenta USA
spojit a uniknout svým lovcům. Je jen na prezidentovi a jeho novém pomocníkovi,
aby přežili nejvypjatějších 24 hodin svého života. Hon na prezidenta právě začal…
Hrají: Samuel L. Jackson, Onni Tommila, Ray Stevenson
Vstupné: 110,-

2.7. 21:30

Pírkovo dobrodružství

Animovaný / Rodinný /Francie/ 2014/ 90 min
Pírko je ptačí sirotek, který nevyniká ani krásou peří ani sokolí sílou. Je hubený,
opelichaný a žije sám v hnízdě, ze kterého ještě nikdy nevyletěl. Tak moc by chtěl
táhnout do Afriky s hejnem ptačích kamarádů! Až se jednoho dne naskytne jedinečná
příležitost. Sebere veškerou odvahu a vydává se za dobrodružstvím, na jehož konci
leží vysněné africké zimoviště.
Vstupné: 100,-

3.7. a 16.7. 21:30

Méďa 2

Komedie / USA / 2015 / Nejsprostší a nejukecanější plyšový medvěd na světě
zdárně překonal pubertu a touží se usadit, oženit a pořídit si rodinu. Co na to
ochránci tradičních rodinných hodnot?
Vstupné: 120,-

www.divadlozatec.cz
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– loučení s „DEVÁŤÁKY“ ze ZŠ P.BEZRUČE v Žatci
Podnájem divadla - Akce ZŠ P.Bezruče -mimo předplatné

www.divadlozatec.cz

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

Navštivte naše pařanské doupě

Až do 23. srpna si k nám do Křížovy vily vzpomínat. A nejen
to! Můžete si k nám přijít i zahrát. A to některou z více než 400
počítačových her, které jsou vám v naší retroherně k dispozici.
Nejstarší hry si můžete vy- fotbal Sensible Soccer či střílečzkoušet na herní konzoli Atari ku Dogs of War.
Flashback,což je retrokonzole,
Na herním automatu si můžete
tzn. nová konzole obsahující zažít slavnou bojovku Street
staré hry určené pro Atari 2600. Fighter II. Hra stávala 2 Kčs, vy
Na rozdíl od původní konzole má můžete hrát zadarmo.
hry přímo zabudované a nemusí
Na dalších počítačích můžete
se tedy nahrávat z cartridge.
ještě zkusit např. polšinovku
Hry z přelomu 70. a 80. let Dynablaster, logickou hru Lejsou ještě hodně jednoduché, mmings či Stone Age, bojovku
„kostičkované“, mají jen pár Double Dragon, střílečky Cabarev, ale některé z nich se hrají nnon Fodder nebo Desert Strike
v různých obdobách dodnes jako a mnoho mnoho dalších!
např. Space Invaders. Vy můžete
A pro vytrvalce máme bonus
zkusit třeba i střílečky Outlaw na vstupném:
nebo Missile Command.
Kdo navštíví naše „pařanské
O generaci mladší hry si mů- doupě“ se vstupenkou z minulé
žete vyzkoušet na počítači ZX návštěvy, má slevu 10 Kč, kdo
Spectrum +2 - třeba plošinov- přijde potřetí, zaplatí jen 5 Kč
ku Atom Ant. Šestnáctibitové a kdo si bude chtít zahrát ještě
počítače v naší herně zastupuje jednou, má vstup zdarma!
počítač Atari ST. Na něm vám
Tak neváhejte a přijďte. Otenabízíme třeba hru Vroom 3, vřeno máme od úterý do pátku
závody formulí pro dva hráče, od 9.00 do 17.00, v sobotu
nebo strategii - akční hru North a v neděli od 13.00 do 17.00
& South, dále Winter Olympiad, hodin.

Akce pro dospělé

S „Opraski“ do historie 20. století

Není dějepis 20. století Váš koníček? Rádi byste navštívili výstavu
„Opraski sčeskí historje 20. století“
v hlavní budově Regionálního muzea
K. A. Polánka v Žatci a máte obavy,
že Vám unikne jejich pointa? Nebo
už jste výstavu viděli a chtěli byste se
dozvědět více o historickém pozadí
zobrazených událostí?
Ve čtvrtek 25. června v 17.00 se
právě pro Vás bude konat speciální
prohlídka výstavy s komentářem
muzejní historičky. Nehledejte v paměti a encyklopediích, kdo byl kdo
a kdy se co stalo, ptejte se přímo
u nás v muzeu. Diskutujte sami mezi
sebou při prohlídce díla autora, který

si říká Jaz a skrývá se pod maskou
krále Zmikunda.
Provokuje Vás hra s dějinami
i češtinou? Nebo se Vám naopak líbí?
Podělte se o svůj názor s ostatními.
Z početných námětů, které události
20. století přinášejí se zaměříme
zejména na témata spojená s česko-německými vztahy a druhou světovou válkou, dobou tolik přelomovou
i pro náš region. Připomenete si
nejen události probírané ve škole,
ale nahlédnete i do světa kresleného, ve kterém si Češi a Němci tak
rádi dělali legraci jeden z druhého.
V historii i dnes. Vstupné: základní
30,- Kč, snížené 20,- Kč.

Farmářské trhy na náměstí
Svobody v Žatci

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

VÁS ZVE

v SOBOTU 20.ÈERVNA 2015

POZNEJ LETADLA
SLET
UL.LETADEL
A DÌTSKÝ DEN

na letišti „MACERKA” ŽATEC smìr ÈERADICE
Program: od 10.00 hod ukázky letadel
prezentace automobilù, výstava leteckých modelù + ukázky akrobatického létaní
soutìže pro dìti v prùbìhu celého dne, pouové atrakce a skákací hrady, hasièi v akci,
cvièení se psy, jízdy v bojovém vozidle BVP, ukázka bojového umìní,
jízdy na koních, policie + ukázka zásahu, jízdy na ètyøkolce,

RÙZNORODÉ STÁNKY A OBÈERSTVENÍ ZAJIŠTÌNO PO CELÝ DEN
VEÈERNÍ ZÁBAVA - HANGARPARTY od 18.00 hod. - vyhlášení hlavní ceny
POUOVÉ ATRAKCE JIŽ OD PÁTKU 19.6.2015
”slosovatelné vstupenky”

Vstupné dospìlí: 50,- Kè, dìti: 20,- Kè

”slosovatelné vstupenky”
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Slanina získal medaile
mezi dospělými

Otazníky nad fotbalem nejen v Žatci
Trenér Frýdek odchází, áčko sestupuje z divize, béčko přechází o třídu níž, céčko se ruší
Velice nepovedený fotbalový soutěžní ročník právě
dokončila mužstva dospělých Slavoje Žatec. Přestože měl Slavoj tři týmy mužů, což je svým způsobem
rarita, mnozí hráči museli pendlovat mezi A a B
týmem včetně několika dorostenců.
První A tým, který hrál ny (3.místo v KP). Tým
poslední čtyři roky v divi- povede společně s Vlazi, skončil jasně poslední, dislavem Hynkem, který
když na jaře uhrál pouhé vedl žateckou rezervu.
2 body. Kuriozitou je po- Jedním z dvojice trenérů
čet inkasovaných branek béčka bude zkušený Jiří
ve 30 zápasech – 107! Plečinda, ještě jedná se
V závěrečných utkáních o jeho kolegu.
„Áčko sestupuje do krajuž nenastoupily pražské
posily a své roční působe- ského přeboru, mužstvo B,
ní u týmu ukončil trenér které hrálo v krajské 1.A,
jsme nyní přihlásili do 1.B
Martin Frýdek.
Novými trenéry od léta třídy, zatímco C mužstvo,
mají být Karel Chlad (bý- které hrálo okresní přebor,
valý hráč mj. Mostu, VTJ se ruší,“ prozradil sekretář
Žatec), který v poslední Pavel Maňák.
V současné době je veldobě trénoval Modla-

kým otazníkem, jak budou vypadat nové krajské
soutěže, které mají začít
9.srpna. Na svaz nepodalo v termínu do 5.června
ze 110 krajských týmů
přihlášky 31 mužstev!
Také v českých soutěžích
není jasno. Například sestupující Most rozpouští
svůj tým profesionálů,
tím se do problémů dostává farmářský celek
LoKo Chomutov. Také
jeho soused FC Chomutov hlásí problémy
a údajně se má přihlásit
do krajské soutěže, atd.
Z těchto důvodů se také
posouvají aktivy STK
s losováním na pozdější
termíny! 
(jak)

Pozvánka na malý fotbal v Žatci

FK Slavoj Žatec pořádá koncem června letní turnaje
v malé kopané, na které se mohou přihlásit týmy
z libovolné soutěže, a na turnaj dospělých volně
složené týmy.
Turnaj mužů - 2.ročTu r n a j p ř í p r a v e k
ník o Pohár FK se hraje - 1.ročník o Pohár FK
v sobotu 27.6. od 9.30 se hraje v neděli 28.6.
hodin na hlavním hři- od 9.30 hodin opět
šti.
na hlavním hřišti ve dvou

samostatných kategoriích
- starší přípravka 2005 –
06 a - mladší přípravka
2007 – 08.
Hraje se na branky 2 x
5 m, počet hráčů 1 + 7.
Informace: FK Slavoj
Žatec - M: 604609896,
pavelmanak@email.cz

Velkým úspěchem pro žatecké plavce skončilo
ve Zlíně 6.-7. června Mistrovství ČR mladšího
žactva, se kvalifikovali Kristián Balon a Jan Procházka. Oba naši plavci startovali na MČR poprvé
ve své krátké kariéře.
Kristián dokázal, že má titul mistra ČR. Na 100m
v současné době skvě- polohový závod se sice
lou formu a prosadil se Kristián umístil na 3.mísve své nejlepší plavecké tě, ale byl následně disdisciplíně, kterou jsou kvalifikován za chybnou
prsa. Na 100m prsa obrátku. Toto zklamání
zaplaval vynikající čas si ovšem bezezbytku vy1:17.99 a získal svůj první nahradil na 200m prsa,

kde zaplaval opět vynikající čas 2:51.30 a podruhé na MČR zvítězil.
Ke dvěma prvním místům
pak ještě přidal 5.místo
na 200m polohový závod.
Pro Jana Procházku
byla již samotná účast
na MČR obrovským
úspěchem. Honza plaval
jen 100m prsa a v obsadil
časem 1:37.97 konečné
30. místo. 
(jk)

Balon je dvojnásobným mistrem ČR

Žatecký vodák Vladimír Slanina, který patřil
ve sjezdu na divoké vodě už jako junior k nejlepším Evropanům, se neztratil ani po přechodu
mezi dospělé.
Na řece Vrbas v bo- daili, neboť vlastní hrubsenské Banja Luce byl ka těsně před cílem ho
členem týmu ČR, který srazila až na 10. místo.
minulý týden vybojoval Výborně zajel i ve velkém
na ME zlaté medaile v tý- sjezdu, v němž měl pátý
movém sprintu a stříbrné nejrychlejší konečný čas.
v klasickém dlouhém Od bronzu Francouze
sjezdu. Mladý Slanina Santamarii ho na trana sebe upozornil také ti dlouhé 4,5 km dělilo
v individuálních soutě- méně než 3 vteřiny.
Český tým tvořila trožích, v obou bojoval vždy
až do posledních metrů jice Slanina, Haleš a Rolenc, který k týmovým
o medaile.
Ve sprintu byl nejlepší medailím přidal i stříbro
v kvalifikaci a také nej- ve sjezdu. Největšími
lepší ve finále na všech soupeři našim byli Chorměřených mezičasech. vati, Němci a Francouzi.
(jak)
Přesto nezískal ani me-

Medaile pro nejmladší
žáky Severu

Poslední krajský přebor mladých stolních tenistů
letošní sezony se uskutečnil v Chomutově.
V kategorii nejmladších bronz, když v průběhu
žáků měl Sever Žatec dva celého turnaje prohrál
zástupce. David Žitný jen s vítězným Skokanem
a Filip Keller sice nepat- z Litoměřic.
řili k favoritům přeboru,
Ve čtyřhře Filip s Daale svými výkony mile videm potvrdili ziskem
překvapili.
stříbrné medaile, že patří
Ve dvouhře byl Keller do krajské špičky této
šestý a Žitný vybojoval kategorii. 
(js)

Svěcená v Barceloně
překonala český rekord

Za účasti světové plavecké špičky se ve dnech
10.-11.6. konaly v Barceloně závody Mare Nostrum, na kterých startovala v barvách české
reprezentace i naše Lucie Svěcená. Ta se v obrovské konkurenci dokázala prosadit a zaplavala
skvělé časy.
Na 100m motýlkem je znovu ve skvělé formě.
nejprve v rozplavbách Zaplavala vynikající čas
obsadila 14. místo ča- 26.61, kterým vylepšila
sem 1:00.83 a postoupila svůj stávající český redo odpoledního B-finále. kord o plných 16 setin
V něm pak svůj čas stlači- a obsadila vynikající cella na svůj nejlepší letošní kové 6.místo v těžké konvýkon 1:00.19 a obsadila kurenci takových jmen
jako je Jeanette Ottesen
skvělé 11.místo.
D r u h ý d e n L u c k a nebo Inge Dekker .
Gratulujeme Lucce
na 50m motýlkem hned
v rozplavbách překvapila k novému českému resvé soupeřky a podařilo kordu a držíme palce
se ji časem 27.15 postou- do nadcházejících závopit z 5.místa do A-finále. dů, kterými jsou MistVe finále ukázala, že loň- rovství ČR a Mistrovství
ské zdravotní problémy světa v Kazani.
Karel Urban
jsou již minulostí, a že
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