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Protidrogový
vlak zastavil
v Žatci

Místopředsedu vlády a ministra financí Andreje Babiše při jeho návštěvě žatecké nemocnice přivítala
starostka města a senátorka Zdeňka Hamousová.
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Rytíř pasoval
nejmladší
na čtenáře
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Pozvánka
na uctění
Českého Malína

8

Slavoj
na závěr točil
desítku

Babiš zavítal do žatecké nemocnice
V jediné funkční nemocnici
okresu v Žatci se minulý pátek
10. června zastavil na své cestě
Ústeckým krajem ministr financí
a místopředseda vlády Andrej
Babiš se svým doprovodem.
Během hodinového pobytu
za asistence starostky města
a senátorky Zdeňky Hamouso-

vé navštívil oddělení chirurgie
a interny žatecké nemocnice. Zajímal se v diskuzi s primáři Jiřím
Němcem a Jiřím Králem i zdravotním personálem o problematiku nemocnice a její personální
stav. Reagoval i na připomínky
lékařů a sester k situaci kolem
záchranné služby, neboť kvůli

výjezdům posádek bez lékaře
dochází k přetížení lůžkových
oddělení. Ministři Babiš, který se
v diskuzi zmínil i o financování
zdravotního sektoru, a Richard
Brabec se svými doprovody pak
pokračovali přes a Kadaň a Chomutov ještě do Teplic.
(jak)

Izraelský velvyslanec navštívil Žatec
Gary Koren ocenil historickou leteckou pomoc a dnešní péči o město
Na poznávací zájezd starobylého města Žatec se ve středu 15.
června vypravila skupina pracovníků velvyslanectví Státu Izrael
v ČR v čele s mimořádným a zplnomocněným velvyslancem
Gary Korenem.
Na bývalém žateckém vojen- historických památek a přislíbil
ském letišti, odkud startovala účast na žatecké Dočesné.
v roce 1948 letadla s pomocí pro
Kromě prohlídky tamního nejIzraelský stát, skupinu přivítala většího skladu chmele na světě
starostka města a senátorka a návštěvy Židovského hřbitova
Zdeňka Hamousová.
a synagogy si poté hosté proNa vysoké úrovni se poté usku- hlédli historické centrum města
tečnilo přijetí pana velvyslance a absolvovali prohlídku turisa celé skupiny na žatecké radnici. tické atrakce Chrámu chmele
V zasedacím sále Městského úřa- a piva.
du vzácnou návštěvu uvítala mís„Mnoho měst v České repubtostarostka Jana Nováková. Pan lice udržuje kontakty se státem
velvyslanec poděkoval za vřelé Izrael, Žatec není výjimkou díky
přijetí, ocenil snahu města o péči žateckému spolku rodáků, kteří

mapují historii a pro poučení
mladé generaci zaznamenávají
například i životní příběhy žateckých Židů v Izraeli. Navíc,
právě díky leteckému mostu
Žatec – Haifa v roce 1948 vděčíme za vznik nového státu Izrael
a jsme vám vděčni. Jsem rád,
že jsme se dnes mohli podívat
na místo tohoto bývalého letiště,
kde je dnes průmyslová zóna.
Přeji Žatci, aby se mu podařil
zápis do památek UNESCO, je
to hezké historické město a moc
děkujeme za vřelé přijetí,“ uvedl
po ukončení návštěvy ve městě
Žatec pan velvyslanec Gary
Koren.
(pš)
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Pohodové
výjezdy
žateckých
hasičů

Hned na dvou akcích
působila v sobotu 18.
června jednotka žateckých dobrovolných hasičů. V prvním případě
asistovala dvoučlenná
posádka technického
automobilu na závodech TRACTOR CUP
2016 v Mašťově. Druhá
skupina s cisternovým
automobilem vyrazila
do pětadvacet kilometrů
vzdálených Lenešic, aby
tam přispěla k oslavám
140 let od založení místní SDH.
(pš)

Pomoc
rodičům dětí 1. – 5. tříd základních škol v Žatci
V září 2016 se díky projektu „Spokojenost rodičů“ rozšíří mož- doprovodu dětí na kroužky dlouhodobě nedostatek míst
nost pro zaměstnané rodiče, kam umístit své dítě po skončení
školního vyučování.
Spolek Vzdělávací centrum mají časově náročnější povoláPodkrušnohoří zřídí díky dotaci ní. Dětský klub bude otevřen
z Operačního programu Za- i o kratších prázdninách (např.
městnanost při každé základní velikonoční, vánoční prázdniny)
škole v Žatci tzv. Dětský klub. a ve dnech ředitelského volna
Kapacita klubu je maximálně a to od 8,00 hodin do 19, 00
20 dětí a otevřen bude od pon- hodin.
dělí do pátku vždy od 12,00
Velkou pomocí pro rodiče,
až do 19,00 hodin, což bude kteří zapíší své dítě do Dětskévyhovovat hlavně rodičům, kteří ho klubu, bude také možnost

a zájmové aktivity. Této služby
mohou využít i rodiče dětí, které
docházejí do školní družiny, ale
kroužky jim začínají až po skončení provozu školní družiny.
Projekt je podporován vedením města, protože v Žatci byl

ve školních družinách hlavně
pro děti 4. a 5. tříd. Všechny
poskytované služby jsou pro děti
ZDARMA. Přihlášky do Dětských klubů rodiče získají přímo
od třídních učitelů nebo na www.
vcp-zatec.cz

Nová mobilní aplikace bonobox (je ke stažení zdarma!)
slouží k prezentaci obchodníků, úřadů či jiných institucí.
Je pomocníkem a rádcem také
občanům a návštěvníkům našeho města.
Uživatelé zde totiž nově naleznou i Městský úřad Žatec,
Turistické informační centrum,
Chrám Chmele a Piva a Restauraci U Orloje, (jedná se i Tech-

nickou správu města Žatec Koupaliště, sauna a sportoviště).
Díky této aplikaci budou mít
uživatelé přehled kromě základních informací také o akcích
a novinkách ve městě, úředních
hodinách, upozornění Městské
policie Žatec, uzavírkách silnic,
dále nabídkách CHCHP atd.
K odběru novinek musí uživatel v pravém horním rohu vyplnit
(označit) žluté srdíčko.

Bonobox, nový rádce a pomocník

Firma Koito Žatec už druhým rokem
podpořila žatecký Domov pro seniory.
Letošním darem je pět
notebooků pro potřeby klientů i zaměstnanců domova. Na fotografii zástupce
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f i r m y Ko i t o J a n No v o t n ý
při podpisu smlouvy s ředitelem domova Petrem
Antonim.

Kdy vyjde Žatecký
zpravodaj
Další číslo (č. 13/2016) vyjde
ve čtvrtek 14. července. Uzávěrka je jako vždy týden před
uvedeným termínem.

Zastupitelstvo
města

Další zasedání zastupitelstva
se uskuteční v pondělí 27. června 2016 od 18 hodin ve velkém
zasedacím sále v patře radnice.
Další jednání ZM do konce roku
jsou plánovaná na 5. září, 14. listopadu a 19. prosince.

Mimořádný
úřední den

Protidrogový vlak v Žatci – Revolution Train
Ve dnech 3. - 4. června 2016 zavítal na Západní nádraží v Žatci
za podpory Města Žatec a generálního partnera společnosti
Brabec Vzduchotechnika s.r.o. unikátní projekt protidrogové
prevence - Revolution Train. Interaktivní preventivní protidrogový vlak navštívilo celkem 312 žáků základních škol a přes 100
lidí z řad veřejnosti ze Žatce i z okolních měst. Tím byl stanoven
nový rekord v počtu návštěvníků vlaku.
Organizátoři projektu dostáPoděkování patří Městu Žatec
vali přímo na místě pozitivní za podporu a propagaci tohoto
ohlasy na výjimečnou a názornou formu prevence, kterou návštěvníci zažili v protidrogovém
vlaku na vlastní kůži.
Všichni žáci v průběhu prohlídky vyplňovali jednoduchý
dotazník, který bude organizátory projektu zpracován a vyhodnocen. Na základě výsledků
dotazníků vyplněných žateckými
žáky bude připraven konkrétní
návrh doporučených preventivních aktivit, který bude předán
zástupcům města a ředitelům
škol. Více informací o tomto
výjimečném a smysluplném
projektu se dozvíte na www.
revolutiontrain.cz.

projektu, generálnímu sponzorovi protidrogového vlaku společnosti Brabec Vzduchotechnika
s.r.o. a ředitelům škol, kteří
umožnili svým žákům zúčastnit
se této preventivní akce.
Ing. Karel Havelka, MSc.
vedoucí odboru Kancelář
úřadu

Informace
z radnice

Novým ředitelem je Jindřich Zetek
Správní rada žatecké nemocnice vybrala za jejího nového ředitele Mgr. Ing. Jindřicha Zetka, bývalého ředitele nemocnice v Mostě.
Podle výběrové komise byl

nejlepší ze šesti uchazečů.
„Jeho koncepce rozvoje Nemocnice Žatec, o.p.s. splňovala představy správní rady
o tom, jak by se měla tato
organizace rozvíjet,“ uvedl

Nejbližší mimořádný úřední den – sobota - proběhne
na Městském úřadu v Žatci
6. 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 termíny pro mimořádnou úřední sobotu jsou stanoveny na 17. září, 1. října,
5. listopadu a 3. prosince 2016.

Petr Šmíd, předseda správní rady. Dosavadní ředitel
Ing. Čestmír Novák, který
vedl nemocnici od jara 2010,
odchází na vlastní žádost
ke konci června.

Z provozních důvodů
bude Městský úřad Žatec
dne 4.7.2016 uzavřen!
Náhradní úřední den
je stanoven na čtvrtek
7.7.2016 od 08:00 hod.
do 17:00 s polední přestávkou od 11:45 hod. do 12:45
hodin.
Turistické informační
centrum bude otevřené ve
dnech 4.7. - 6.7.2016 (po
- st) od 10 - 16 hod. Ve
dnech 7.7. - 8.7. (čt - pá)
bude standardní otevírací
doba 8-17 hod a o víkendu
klasicky 10-16 hod.Děkujeme za pochopení.
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Rytíř pasoval prvňáčky
Slavnostní pasování prvňáčků na rytíře Řádu čtenářského uspořádala Městská knihovna
Žatec 7. června v Městském
divadle v Žatci za hojné účasti
rodičů a prarodičů malých školáků. Žáci každé třídy nejprve
na jevišti společně zazpívali
píseň či zarecitovali báseň, složili čtenářský slib a poté byli
jednotlivě pasováni na rytíře

Řádu čtenářského skutečným
rytířem. Na památku obdrželi
pamětní medaili, knihu a zároveň možnost bezplatného přihlášení do knihovny. Slavnostního
dopoledne se zúčastnily všechny
základní školy ze Žatce a celkem
bylo odpasováno 245 prvňáčků.
Za laskavou spolupráci děkujeme Městskému divadlu Žatec.
(mkž)

Rozloučení s budoucími školáky
Londýn očima studentů ve fotografii
Studenti Obchodní akademie
a střední odborné školy zemědělské a ekologické v Žatci
v letošním školním roce podnikli
se svými učiteli několik studijních pobytů v cizině. V prosinci
navštívili Londýn a další města
Velké Británie, v lednu se zúčastnili pracovní stáže v Londýně
v rámci projektu Erasmus+
a v dubnu absolvovali náročný
sportovní pobyt v Dánku. Ze
svých cest si přivezli množství
zážitků, zkušeností i nových
přátelství. Díky fotografické soutěži Londýn očima studentů si
mohli krásné vzpomínky znovu
připomenout.
Autorka projektu Discover
Europe Mgr. Drahomíra Svobodová vyhlásila pro bývalé stážisty
fotosoutěž ve dvou kategoriích:
Město a architektura a Lidé
a události.
Sešla se řada zajímavých

snímků, které si studenti mohou prohlédnout na nástěnce
ve škole a veřejnost na webových
stánkách školy i na Facebooku.
Jsou to malá umělecká díla, která zachycují velkoměsto a život
lidí studentskýma očima.
Soutěž byla velmi vyrovnaná.
V kategorii Město a architektura
zvítězila Kateřina Škvorová ze
4. L s fotografií, která sice zachycuje velmi známé londýnské
budovy, ale vyzařuje typicky
londýnskou pochmurnou atmosféru.
V kategorii Lidé a události se
na prvním místě umístila Tereza
Tykalová také ze 4. L, její objektiv zachytil unikátní momentku
z londýnského metra, která by se
dala nazvat Do metra jen s dokonalými nehty. Obě studentky
byly oceněny při slavnostním
předávání maturitních vysvědčení v žateckém divadle. (jč)

Tak jako každý rok, i letos
usednou za lavice prvních
tříd budoucí školáčci, se kterými jsme se v Mateřské škole
U Jezu včetně budovy U Mašinky oficiálně rozloučili.
Počasí nám nebylo příliš nakloněno, a tak se naše tradiční
Kytičková slavnost uskutečnila
ve vnitřních prostorách školky.
Děti předvedly svá připravená
vystoupení, zpívaly, tančily,
hrály na flétničky, recitovaly
básně. Nechybělo ani šerpování, přání úspěšného vstupu
do školy a předání drobných
dárků, které mají dětem připomenout léta strávená v mateřské škole.
Naše šikovné paní kuchařky,
paní učitelky s dětmi a některé

maminky dětí připravily chutné občerstvení, po kterém se
jen zaprášilo.
Trochu nás mrzí, že rodiče neměli možnost vzhledem k aktuálním podmínkám
shlédnout celý program dětí
i z ostatních tříd, ale věříme,
že i přesto se jim připravené
vystoupení líbilo a budou rádi
vzpomínat na akce, kterých se
měli možnost zúčastnit.
Všem pracovníkům, dětem
i rodičům děkujeme za pomoc
při organizaci celé akce. V neposlední řadě také děkujeme
Zahradnictví Cinke za sponzorský dar v podobě krásných
živých květin na výzdobu prostor mateřské školy. Kolektiv
pedagogů MŠ

O věcech mezi nebem a zemí
Poslední přednáška před letními prázdninami, na kterou
pozvala Městská knihovna Žatec
své čtenáře a veřejnost, proběhla
v přednáškovém sálku knihovny
ve středu 15.6. Přilákala zejména
návštěvníky zajímající se o věci
mezi nebem a zemí, protože
zprostředkovala další setkání
s paní Martou Filipi. Mezi témata, kterými se lektorka zabývala, patřily například duchovní
a materiální svět, komunikace,
láska, aura nebo sedm základních čaker. Mluvilo se také
o vesmírné léčivé energii Reiki

nebo o vyšší energii Šambale,
Atlantidě, ale i o významu zdravé
stravy a zejména živé stravě.
V rámci přednášky probíhala
diskuse s posluchači a obohacením byla i vzájemná komunikace
návštěvníků mezi sebou.
Na další zajímavé přednášky
knihovny vás zveme v září.
O prázdninách jsme pro vás
připravili každé úterý výlety
v rámci programu Léto s knihovnou. Více informací získáte
v knihovně, na tel. 415710203
nebo na našem webu www.mekztec.cz a facebooku. (mkž)

Za seniory do Žatce začátkem
června zavítali mladí cestovatelé Eliška Vlachová a Tomáš
Laňka. Přednášku o jejich cestě
po Filipínách, pořádalo Seniorcentrum Žatec. Přednáška
o Filipínách byla již druhou
v pořadí, s kterou do Žatce
zavítali. V loňském roce to bylo
povídání o Indii, které bylo
obohaceno ochutnávkou dvou
indických jídel.

Seniorcentrum Žatec v rámci
vzdělávání seniorů připravuje
další sérii přednášek a besed
na různá témata, mezi kterými
určitě nebudou opět chybět
tito mladí cestovatelé, kteří se
nedávno vrátili z měsíčního pobytu v Panamě a na Kostarice.
A další cestu plánují do Vietnamu. Máme se nač těšit.
Stanislava Žitníková,
Seniorcentrum Žatec

Mladí cestovatelé jsou u nás vítáni
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Seniorům nezkazil výlet ani déšť

Mezi aktivity jednotlivých organizací poskytující sociální a související služby, které byly podpořeny z dotačního titulu Komunitního plánování, patří projekt Poznáváme Českou republiku
organizovaný Domovem pro seniory Žatec.
Klienti domova se 6. června Pivovarské muzeum.
zúčastnili jarního výletu do PlzPřestože seniory během odně. Ten se mohl uskutečnit také poledne zastihla bouřka s vydíky podpoře Města Žatec, které datným deštěm, se dle jejich
z dotačního titulu Komunitního slov výlet moc povedl, všichni
plánování Domovu pro seniory si odnesli spoustu bohatých
na tuto akci přispělo. Senioři zážitků a již se těší na další
v Plzni navštívili Techmánii výlet. (lk)
- veselé a hravé technické muFoto jen bude-li na stránce
zeum v bývalé Škodovce, kde si místoPřesto, že nás během odvše mohli vyzkoušet na vlastní poledne zastihla bouřka s vydatkůži. Přímo v areálu si odpoči- ným deštěm, výlet se moc povedl
nuli a naobědvali v pěkné velké a všichni si odnášeli spoustu
jídelně. Na závěr nahlédli také bohatých zážitků. Tímto chceme
do planetária. Odpoledne strávi- poděkovat za skvělou organizaci
li nejprve na plzeňském náměstí pořádající agentuře a už teď se
a na závěr bylo možné navštívit těšíme na příští výlet.

Prodej
n Drůbež Červený Hrádek
opět prodává slepičky Tetra
hnědá a Dominant ve všech
barvách. Stáří slepiček 20 týdnů – cena 175,- Kč. Prodeje se
uskuteční v Žatci 26.6. u Západního nádraží v 10.00 hodin.
Tel: 728 605 840, 601 576 270.
n Hledám pomoc při údržbě zahrádky v Žatci. Nabízím
fin. odměnu. Jedná se o 4-5
hodin týdně. Informace na tel.
732 288 081.
n Pronajmu byt 1kk v Žatci.
Upřednostňuji starší slušné lidi.
Kontakt 739 887 705.
n Pro tři podniky v Žatci
hledáme komunikativní a pozitivní lidičky na pozici barman/
ka a provozní. Možnost sezónní práce i HPP. Nástup možný ihned! Životopis zasílejte
na email.: bgnsro@gmail.com
n Firma SpediLog, a.s. přijme řidiče MKD pro pravidelné přepravy CZ - Žatec, Most
- Německo. Přepravy končí
v Žatci. Nabízíme volné víkendy, měsíční příjem 32-40 tisíc/
měsíčně. Smlouva na dobu neurčitou, 13. plat. Požadujeme
ŘP sk. C, E , profesní průkaz,
kartu do tachografu, praxe min.
1 rok. V případě zájmu volejte
tel. 775 871 897.
n Přijmeme do pracovního
poměru agronoma a obsluhu
posklizňové linky-čističky obilí
v Podbořanech. Dále traktoristy
a kombajnéry na Case, Class, aj.
A brigádníky na žně na pozici
řidič traktoru, náklaďáku C+E
(odvoz od kombajnů) – LIAZ
s vlekem a MATES s vlekem.
Nástup po 23.7.2016. Tel:
733 155 930, 603 294 756.
n STAVEBNINY HRUBÝ – Přijmeme skladníka
na HPP. Více informací na tel.
602 158 556

Rozloučení
Zesnulí od 1. 6. - 16. 6. 2016:
Sytník Roman
77 let
Wollrab Gert
72 let
Přibylová Hana
57 let
Zelenková Irena
80 let
Edelmann Jindřich
84 let
Šnobl Jaroslav
60 let
Šejková Hana
64 let
Tajblová Helga
75 let
Galková Albína
89 let
Poláček František
35 let
Károlyová Alžběta
73 let
Ondríková Dana
58 let
Vohralíková Lydie
82 let
Řeháková Marie
69 let
Bělková Vlasta
77 let

Pořadatelé připravují
program Dočesné 2016

Pro letošní slavnosti chmele a piva, Dočesná 2016,
které se v 59. ročníku uskuteční v Žatci 2. a 3. září, se
připravuje program nejen
na hlavní scéně v centru
města. Pořadatel, Městské
divadlo Žatec, již oznámil
většinu účinkujících.
Vystoupí: VAŠO PATEJDL, UDG, HONZA NEDVĚD, WALDA GANG,
ALICE & DAN BÁRTA,

VISACÍ ZÁMEK, DOGA,
WONHOUT, DOCTOR PP,
ALEŠ BRICHTA, STROY,
JASNÁ PÁKA & DAVID
KOLLER, ANETA LANGEROVÁ, QUEENMANIA,
MYDY RABYCAD, FLERET,
KOMUNÁL, PAVEL DOBEŠ, ROOT, TOP DREAM
COMPANY, ČANKIŠOU,
LOCHNESS, ŽATEČANKA
a další.
Web: www.docesna.cz

Každou středu mluvíme
v knihovně německy

Ve středu 15. června se konalo od 16 hodin již druhé setkání
Konverzačního klubu v němčině, kterého se nově zúčastnili
i dva studenti.
Napříč třemi generacemi jsme Žatec (náměstí Svobody 52).
konverzovali téměř plynule Mluvíme každý podle svých
v němčině v klubovém prostře- schopností a možností, vzájemně
dí, příjemné atmosféře a dobré si poradíme, vše v klidu a bez
náladě. Setkávat se budeme i na- stresu. Přijďte mezi nás, srdečně
dále každou středu od 16 hodin Vás zveme!
(mkž)
v centrální Městské knihovně

Rozloučení se školou se blíží
V úterý 28. 6. od 8 do 12 hodin
v ulici Pražská u objektu K 500
pořádá Městská policie Žatec
ve spolupráci s armádou, slož-

kami Integrovaného záchranného systému a spřátelenými
organizacemi akci Rozloučení se
školou pro žatecké děti.

Rada Klubu vojenských
důchodců v Žatci
svolává na 29. 6. ve 14 hodin

Shromáždění
členů KVD Žatec
a Podbořany

u příležitosti předání dárkových balíčků členům, kteří
dosáhli životního jubilea.
Akce se koná v rest. Václavka
(proti nemocnici), prezentace
od 13 hodin.
V průběhu jednání se podává
občerstvení.
Zveme všechny členy KVD
k příjemnému posezení

Husova 678, Žatec
vás zve do zahrady muzea na akci

Prázdninové zpestření pro malé i velké
– výuka indiánského písma, střílení z luku, výroba
lapačů snů, totemů, omalovánky a vystřihovánky atd.

9 – 17 hodin
Vstupné: dospělí 30,- Kč, děti 20,- Kč, rodinné 60,- Kč

Pojďte pracovat
k nám!

Společnost
Aramark, s.r.o.
hledá posily do týmu
v Průmyslové zóně Triangle,
Minice 61 – Velemyšleves
na pozice:

KUCHAŘ/KA
Nabízíme:
Nabízíme: jistou práci na HPP,
výplata vždy včas na účtu, zázemí
nadnárodní společnosti, dotace na
stravování, pravidelná školení a kurzy,
příjemné pracovní prostředí, příplatky
za směny, odměna za doporučení
nového člena týmu

až 5000 Kč.

SVÉ ŽIVOTOPISY ZASÍLEJTE NA
prace@aramark.cz
NEBO VOLEJTE NA
tel. 606 062 654.

Vzpomínka
n Dne 27. 6. 2016 uplyne rok
plný bolesti, kdy
nás opustila paní
Jaroslava Daňková ve věku 66 let.
Kdo jste ji znali,
věnujte jí prosím
tichou vzpomínku. Přítel Dušan,
synové, sestry a vnoučata. Nikdy
nezapomeneme.
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Letní kino Žatec
1.7. 21:30

Pařba v Pattayi

Komedie / Francie/ 2016/ 97 min / CZ DABING
Francky a Krimo sní o odchodu z fádního života na sídlišti. Místo, kam touží
jet, je notoricky známé plážové letovisko v thajské Pattayi. Chce-li se tam
ale dostat člověk levně, potřebuje super nápad, jak vydělat peníze. O šílené
nápady, jak je získat, které však ne vždy úplně vyšly, Franck s Krimem nikdy
neměli nouzi... Thajsko, box, prosťáčci, orangutáni a liliputi – ztřeštěný mix,
zaručující v kině neopakovatelný zážitek! Všechny cesty vedou do Říma? Ta
pravá vede jen do Pattayi!
Vstupné: 110,-

2.7. 21:30

Maggie má plán

3.7. 21:30

Tajemství pouze služební

4.7. 21:30

Hra peněz

5.7. 21:30

Ratchet a Clank: Strážci galaxie

Komedie / USA/ 2015/ 99 min / Cz tituky
Maggie (Greta Gerwig) je mladá a nezávislá Newyorčanka, která zatím marně
čeká na tu pravou a životní lásku. Nakonec si zvolí plán, že se stane svobodnou matkou a k otěhotnění se rozhodne využít svou bývalou studentskou
známost (Travis Fimmel). Ale i přes tuto pečlivě naplánovanou „transakci“
však narazí na nepředvídatelnost osudu. Maggie se totiž nečekaně zamiluje,
a to do Johna (Ethan Hawke), profesora antropologie, jemuž se pro změnu
zrovna rozpadá manželství s Georgettou (Julianne Moore), velmi úspěšnou
a egocentrickou profesorkou na prestižní Columbia University, a také více
než trochu drsnou manželkou.
Drama /Česko / Slovensko/ 2016/ 98 min
Povídkový film podle knížky slovenského autora Pavla Zeleňáka „Keď sú tajomstvá iba služobné“. Ve čtyřech tragikomicky laděných povídkách: tajemství
bankovní,zpovědní, lékařské a státní, se divák dozví, co všechno se může stát,
když bankovní úředníci, farář, lékař a ministr vyzradí, nebo zneužijí služební
tajemství. Bez ohledu na důvod svého jednání tak mohou způsobit kuriózní
potíže, nebo i tragédii. Hrají: Oldřich Vlach, Regina Rázlová, Ivana Andrlová,
Jan Hrušínský, Radúz Mácha, Vladimír Brabec
Vstupné: 90,Drama / Thriller / USA/ 2016/ 95 min / Cz titulky
V napínavém thrilleru Hra peněz, jehož děj se odvíjí v reálném čase, se herecké
hvězdy George Clooney a Julia Roberts objevují v rolích moderátora finančního
televizního pořadu Leeho Gatese a jeho producentky Patty, kteří se ocitají
ve velice výbušné situaci poté, co kontrolu nad studiem násilím převezme
rozzlobený finančník, jenž přišel o veškerý svůj majetek (Jack O‘Connell).
Vstupné: 120,Animovaný / Akční / Komedie / Sci-Fi /USA/ 2016 / 94 min / CZ DABING
Animovaný snímek Ratchet & Clank vypráví příběh dvou nepravděpodobných
hrdinů snažících se zastavit nebezpečné vetřelce, kteří chtějí zničit planetu
Solana.
Vstupné: 100,-

6.7. 21:30

Warcraft: První střet

7.7. 21:30

Den nezávislosti: Nový útok

Fantasy / Dobrodružný / Akční /USA/ 2016 / CZ DABING
Mírumilovné království Azeroth se ocitne na pokraji války, když se na jeho
hranicích začnou houfovat děsiví nepřátelé. Jsou to Orkové, válečnický kmen,
který opustil svůj umírající domov, aby kolonizoval další svět. Průchod mezi
oběma světy zajišťuje portál.
Vstupné: 130,Sci-Fi / Akční / Dobrodružný /USA/ 2016 / CZ DABING
Potom, co Den nezávislosti redefinoval velkofilmy, přinese další kapitola
globální katastrofu nepředstavitelných rozměrů. Za využití posbírané mimozemské technologie spolupracují pozemské národy na ohromujícím obranném
programu, jehož úkolem je ochrana planety. Na bezprecedentní vyspělou sílu
mimozemšťanů se připravit nelze. Jedině vynalézavost několika statečných
mužů a žen může pozemšťany zachránit před vyhynutím. Vstupné: 130,-

8.7. / 23.7. 21:30

Legenda o Tarzanovi

Dobrodružný / Akční / USA/ 2016/ 110 min / Cz titulky
Již mnoho let uplynulo od doby, kdy Tarzan (Alexander Skarsgård) zaměnil
život v africké džungli za život bohatého Johna Claytona III, Lorda Greystoka,
po boku své milované manželky Jane (Margot Robbie). Nyní je vyslán zpět
do Konga jako obchodní emisar parlamentu, aniž by tušil, že má sehrát roli
pěšáka ve smrtelně nebezpečné hře chamtivosti a pomsty belgického kapitána
Leona Roma (Christoph Waltz). Ale lidé stojící za vražedným spiknutím vůbec
netuší, s kým mají tu čest. Hrají: Alexander Skarsgård, Samuel L. Jackson,
Margot Robbie, Christoph Waltz
Vstupné: 110,-

9.7. 21:30

Očista: Volební rok

Horor / Akční / Thriller / USA / Francie/ 2016 / Cz titulky
Hororový thriller Očista: Volební rok otevírá další děsivou kapitolu o dvanácti hodinách anarchie, této době, která probíhá vždy jednou v roce v jedné
brutální noci se říká Očista. Během ní neplatí žádný zákon, vražda je legální.
Vstupné: 110,-

10.7. 21:30

Centrální inteligence

Komedie /USA/ 2016/ 114 min / Cz titulky
Bob Stone (Johnson) byl na střední oplácané „cosi“ a sloužil jen jako terč
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brutální šikany. Calvin (Kevin Hart) stál na úplně opačném konci středoškolského potravního řetězce, ale to jsou teď v jeho případě už jen loňské sněhy,
protože se užírá špatně placenou prací v účetní firmě a zoufale sleduje, jak mu
život utíká mezi prsty. Léta o sobě neslyšeli, ale nyní se „potkali“ na internetu
a následně také fyzicky, v hospodě, kde chtějí zavzpomínat na staré dobré časy.
Vstupné: 110,-

14.7. 21:30

X-Men: Apokalypsa

15.7. 21:30

Léto All Exclusive

Akční / Dobrodružný / Fantasy / Sci-Fi /USA/ 2016/ 143 min / Cz dabing
Od počátku civilizace byl uctíván jako bůh. Apocalypse, první a nejsilnější
z mutantů marvelovského světa X-Menů načerpal sílu ostatních mutantů
a stal se tak nesmrtelným a neporazitelným.
Vstupné: 100,Komedie /Francie/ 2015/ 93 min / Cz titulky
Všechno začalo jako skvělá dovolená s kamarády a snoubenkou v brazilském
ráji. Sluníčko, pláž, samba, rumba i rum, dovádění ve vodě, holky v bikinách.
Právě tady chce Franck požádat svou snoubenku o ruku. Jeden den se skupina
na prázdninách vypraví na výlet, otec snoubenky jim vnutí i stoletou babičku
na elektrickém vozíku . . . střih! Najednou probíhá horečnaté pátrání. Z výletu
do džungle se nevrátili, několik dní o nich nikdo neví, v oblasti jsou domorodé
kmeny kanibalů. Až konečně! Najde se kamera na selfie tyči, kterou si jeden
z nich vždycky všechno natáčel. A ukáže se, že to nebyl výlet, ale opravdový
brazilský karneval katastrof. 
Vstupné: 110,-

www.divadlozatec.cz

Hlavní budova – Husova ul. 678:

tel.: 608 200 697, E-mail: rmz@muzeumzatec.cz
Výstavy:
n „NA MAYOVKY NEJEN V MÁJI“: probíhá do 30. 9. Sběratelská
výstava knížek Karla Maye ze sbírky Milana Tužila, která je doplněna
figurkami indiánů a dalšími zajímavými exponáty. Nenechte si ujít živého
Vinnetoua, Old Shatterhanda a Nšo-či.
Ostatní:
n „LÉTO S INDIÁNY“: 14. července a 18. srpna od 9.00 – 17.00.
Přijďte si do muzejní zahrady vyzkoušet např. výrobu totemů, lapačů snů,
indiánské písmo nebo zastřílet z luku. Vstupné: základní 30,- Kč, snížené
20,- Kč, rodinné 60,- Kč.

Křížova vila – Zeyerova ul. 344:

tel.: 774 192 414, 415 710 389 • E-mail: vilakriz@muzeumzatec.cz
Výstavy:
n „JARO A LÉTO V LIDOVÉ KULTUŘE“: probíhá do 28. 8. Výstava
tradic, zvyků, legend a pranostik, která přiblíží svátky svatých, pálení
čarodějnic, stavění májek, letnice, senoseč a dožínky.
Ostatní:
n „ŽATECKÉ SOCHÁNÍ“: 23. července od 13.00 – 22.00. Výtvarná
dílna pod širým nebem v zahradě Křížovy vily – sochání do ytongu. Sebou
ochranné brýle a náčiní. V případě deště se akce přesouvá na jiný termín.
Občerstvení zajištěno. Vstupné: základní 50,- Kč, snížené 25,- Kč.

Bývalé papírny, Volyňských Čechů 733:

tel. 774 411 350, E-mail: merdova@muzeumzatec.cz
Výstavy:
n „Z DĚJIN PRŮMYSLU V ŽATCI“: Stálá expozice o žateckém průmyslu.
n „DO ŘÍŠE SNŮ – IVA MOTTLOVÁ A PRÁCE ŽÁKŮ ZUŠ PODBOŘANY“: 16. 6. – 28. 8. Výstava obrazů Ivy Mottlové a výtvarných
prací žáků ze ZUŠ Podbořany.

Prázdniny v centrální knihovně:
Pondělí
8 - 17 Čtvrtek
8 - 15
Úterý
ZAVŘENO - AKCE Pátek
8 - 15
Středa
8 - 18 Sobota
8 - 12
Soboty o prázdninách pouze v dospělém oddělení (v dětském
oddělení zavřeno), a to ve dnech: 16. 7. a 30. 7. a 13. 8. a 27. 8.

Prázdniny na pobočce JIH:

Pondělí
8 - 11 a 12 - 17
Úterý
ZAVŘENO - AKCE
Středa
8 - 11 a 12 - 17
Prázdninová provozní doba platí

Čtvrtek
ZAVŘENO
Pátek
12 - 15
UZAVÍRKA: 8. 8. – 19. 8.
v době od 1. 7. do 31. 8. 2016.

Žatecké sochání

V sobotu 23. 7. 2016 pořádá Regionální muzeum K. A.
Polánka v Žatci výtvarnou dílnu pod širým nebem. Budeme
pracovat s YTONGEM, což je materiál poměrně měkký a lehce
tvarovatelný s pomocí základních kutilských nástrojů. Navíc
bude přítomen zkušený kameník, který rád poradí či pomůže.
Probuďte v sobě sochaře a odneste si jedinečné umělecké dílko.
Potřebné náčiní bude volně k zapůjčení. Pokud však máte možnost,
nebude ke škodě, když si donesete
23 | 07 | 2016
nástroje vlastní (pilka, pilník, majz13:00 - 22:00
lík, kladívko, špachtle a podobně).
Ochranné pomůcky, zejména brýle,
si zajistěte sami podle uvážení.
Není nutné se na akci hlásit
ŽATECKÉ SOCHÁNÍ předem, každý příchozí si bude
VÝTVARNÁ DÍLNA POD ŠIRÝM NEBEM
moci zakoupit libovolný počet
TVOŘENÍ - POSEZENÍ - MUZIKA
pórobetonových tvárnic a pustit se
ZAHRADA KŘÍŽOVY VILY, ZEYEROVA 344, ŽATEC
do díla. Můžete samozřejmě tvořit
VSTUPNÉ: 50KČ, DĚTI: 25KČ
i ve skupině nebo se přijít jen tak
více na www.muzeumzatec.cz
podívat. Děti do patnácti let se
mohou sochání zúčastnit pouze pod dohledem dospělého.
Občerstvení zajistí Restaurace Ostrov, Pivnice Mládí a Budík,
z. s. - komunitní čajový a vzdělávací klub Žatec.
V případě deště bude akce přesunuta na jiný termín.
Vstupné: plné 50 Kč, snížené (děti do 15 let) 25 Kč
Datum konání: 23. 7. 2016, 13 – 22 hod.
Místo konání: Zahrada Křížovy vily, Zeyerova 344, Žatec
Pořadatel: Regionální muzeum K. A. Polánka
Případné dotazy pište na merdova@muzeumzatec.cz nebo
volejte na 774 350 411.
REGIONÁLNÍ MUZEUM
K. A. POLÁNKA
V ŽATCI

Včelí medvídci se po roce vrací na zámek

Dva nerozluční kamarádi Čmelda a Brumda
opět budou v Krásném Dvoře bavit malé i velké
diváky. Tentokrát přijíždí pražské divadlo Krapet
s představením Zimní příhody včelích medvídků.
Správa zámku se tak svojí volbou pokouší navázat na úspěšné letní pohádková představení, se
kterými začala v loňském roce.
Chcete vědět, jak se staví sněhulák? Jak
jsou sladké spadlé hrušky? Kde vlastně bydlí
Pučmeloud, nebo jak se dělá bezinkový likér?
Odpovědi se budou moci dozvědět návštěvníci,

kteří zavítají 25. června od 15.00 hodin na nádvoří zámku Krásný Dvůr. Diváci se mohou
těšit na písničky s texty Zdeňka Svěráka
a hudbou Petra Skoumala. Při případné nepřízni počasí se představení přesune do Velkého
sálu zámku. Kapacita sálu je však omezena,
proto si místo raději rezervujte předem na tel.
415 210 004. Vstupné na akci je jednotné
70,- Kč za osobu.
Bližší informace naleznete na webových stránkách zámku: www.krasny-dvur.cz. 
(lh)
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Žatečtí vodáci lovili medaile na MS
Mistrovství světa ve sjezdu na divoké vodě, které se konalo
předminulý víkend v Bosně a Hercegovině, vyneslo zasloužený
úspěch žatečkým vodákům, kteří tam pro Českou republiku
získali celkem čtyři medaile.
V dlouhém sjezdu na 4,5 kilo- ještě česká hlídka ve sprintu,
metru Vladimír Slanina mladší opět s mladším Slaninou v seskončil čtvrtý, když o medaili stavě, vítězstvím před Francií
přišel v samém závěru trati, ač- a Chorvatskem.
Zbývající medaili vybojoval
koliv na mezičasech dlouho vedl.
Zlata se dočkal až v družstvu ČR, v kategorii Masters žatecký debl
které ve složení Rolenc, Haleš Vladimír Slanina st. a Martin
a Slanina ml. vyhrálo před Fran- Svoboda za třetí místo, když
cií. V individuálním sprintu pak rychlejší byli jen Slováci a český
Slanina přidal ještě bronz za 3. debl Morštejn a Štastný.
(jak)
místo. Druhou zlatou získala

Národní házená finišuje

Mladší žáci si zahrají doma o medaile z mistrovství ČR

Petr Klinec (vpravo) potvrdil své nejen střelecké kvality i v závěrečném utkání KP a podílel se na polovině vstřelených branek
Chomutovu, když sám se zapsal do střelecké listiny třikrát.

Na závěr točil Slavoj desítku

V závěrečném kole krajského přeboru se sestupem smířený
Chomutov zaskočil u Ohře žatecké fotbalisty aktivním nástupem
a už v 8. minutě šel do vedení. Domácí Slavoj ale po půlhodině
otočil na 3:1 a nakonec nastřílel deset gólů.
Více než rekordní vítězství měl zůstat pohromadě dnešní
potěšil příznivce Slavoje pře- kádr mužstva i trenéři.
devším herní vzestup mužstva, n Žatec - AFK L. Chomukteré je složené především ze tov 10:3 (3:2)
svých odchovanců. Tým vedený
Branky: 54., 74. a 75. Petr
od léta trenérem Karlem Chla- Klinec, 12. a 33. Hassman, 26.
dem a Vladislavem Hynkem a 83. Zelinka, 66. Zimola, 86.
po nevydařeném úvodu pod- Ant. Hynek, 89. Pavel Votava
zimní části nakonec stoupal - 8. Šimon, 36. a 70. Šebek.
tabulkou a skončil na 4. místě. Rozhodčí Vlašič, ŽK 1:2, 150
Podle současných informací by diváků. 
(jak)

Mistrovství České republiky
v národní házené 2016 v kategorii mladších žáků se odehraje
od pátku 24. do neděle 26. června na hřišti Šroubárny Žatec.
Mezi šesticí finalistů je také domácí družstvo, vítěz oblastního
Sč. přeboru. Dalšími účastníky
jsou Řevnice, Krčín, Božkov,
Humpolec a Brno.
Ve stejnou dobu, to znamená
24.-26. 6., startuje na Mistrovství ČR 2016 v NH dorostu
v Čakovicích také tým dorostenců Šroubárny Žatec.
n Starší žačky získaly stříbro
Pohár ČR v národní házené starších žaček vyvrcholil
finálovým turnajem, který se
hrál 17.-19. června v Miroslavi. Družstvo žákyň Šr. Žatec
tam získalo stříbrné medaile
za vítězným Sokolem Kyšice,

DEN
OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ

třetí skončil celek pořádajícího
klubu Miroslav NH. Na dalších
místech skončily 4. Tymákov, 5.
Studénka a 6. Brno.
n Dospělí také ukončili soutěže
Ani remíza 22:22 v závěrečném kole I. ligy v Brně (19
branek nastřílel žatecký kapitán P. Sýkora!) nestačila mužům Šroubárny Žatec k udržení
v nejvyšší soutěži a po ročním
působení sestupují do II. ligy.
K záchraně potřebovali vyhrát
o jediné utkání více.
Ženy Šr. Žatec ukončily
v neděli letošní soutěž v I. lize
utkáním v Hlinsku, kde domácí
tým vyhrál 31:28. Celkově
tak Žatec skončil na pěkném
7. místě ziskem 16 bodů při
brankovém poměru 404:432.
(jak)

RODINNÝ
DEN LOGIT
Středa 6. července
13–18 hodin v areálu LOGIT
Hlubany 119, Podbořany

Bohatý doprovodný program:
• Roboti v akci •Prohlídka závodu •Taneční vystoupení • Ukázky hasičské techniky •Soutěže • Hudba •Občerstvení

LOGIT, s.r.o.
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