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Barbora Špotáková se podepisovala a ochotně pózovala ve společných fotografiích návštěvníků stadionu
Mládí, kde probíhaly sportovní soutěže pro děti.
Foto Jaroslav Kubíček

Špotáková nadchla atletické naděje
Mezi děti na atletickém stadionu Mládí v Žatci zavítala 23.
června vzácná návštěva - dvojnásobná olympijská vítězka v hodu
oštěpem Barbora Špotáková.
Nejznámější osobnost tady
Oštěpařka, která je i držitelpodpořila akci Atletika pro děti, kou titulů nejlepší sportovec
konanou pod patronací Ústecké- roku ČR, při své návštěvě přeho kraje, při které si zasoutěžili dala sportovní sady určené pro
na stadionu žáci mateřských ZŠ Komenského alej a atletický
i základních škol.
oddíl Bohemia Sport. Bára

vyprávěla, ochotně odpovídala
na četné dotazy a během autogramiády podepisovala fotografie, trička, čepice a na přání
třeba ruku. Společné fotografie
jednotlivých zájemců se slavnou českou atletkou jistě obohatí mnohá rodinná alba.
(jak)
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Městský úřad Žatec
Kancelář úřadu

Tábor Zálesák navštívili hasiči
Druhou červencovou sobotu
zavítali členové JSDH Žatec
do nedalekého Sádku, kde probíhá již tradiční dětský tábor OS
Zálesák. Hasiči dětem předvedli
svou techniku, výzbroj, výstroj

a nechybělo ani krátké seznámení s linkami tísňového volání.
Závěr patřil dynamické ukázce,
po které se mohli návštěvníci
tábora zchladit při vyzkoušení
obsluhy proudnice.Petr Šutera

PRODÁVÁTE,
KUPUJETE,
PRONAJÍMÁTE?
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Vzdělávání třetího věku 2016
Péče o duševní a fyzické zdraví seniorů

rady, tipy, články
průvodci a postupy
garantované vzory smluv
dotazy na odborníky
poradenství, konzultace
a mnoho dalšího ...

Česká asociace pro nemovitosti, z.s.

… bezpecné realitní transakce!
www.pro BEZPECNE reality.cz

INFORMACE PRO OBČANY K PODOMNÍMU
A POCHŮZKOVÉMU PRODEJI DLE TRŽNÍHO ŘÁDU
MĚSTA ŽATEC
Podle článku 8 odst. 2 a odst. 3 nařízení města Žatec č.
1/2012 Sb., ze dne 07.02.2012, kterým se vydává Tržní řád,
není na celém území obce Žatec povolen podomní ani pochůzkový prodej (pochůzkový prodej vyjma jeho provádění
ve sportovních zařízeních, otevřených koupalištích, bazénech
a letních kinech).
Podomním prodejem se dle Tržního řádu rozumí prodej
mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním
rozhodnutím podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších
předpisů, provozovaný formou pochůzky (obchůzky), kdy je
bez předchozí objednávky dům od domu nabízeno, prodáváno
zboží a poskytování služeb.
Pochůzkovým prodejem se dle Tržního řádu rozumí prodej mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním
rozhodnutím podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, provozovaný formou pochůzky (obchůzky),
s použitím přenosného nebo neseného zařízení anebo přímo
z ruky. Není rozhodující, zda ten, kdo nabízí, prodává zboží
a poskytuje služby, se přemisťuje nebo postává na místě.
Porušení zákazu podomního a pochůzkového prodeje je
možné ohlásit na Městské policii Žatec, č. tel. 156. Porušení
zákazu podomního a pochůzkového prodeje může být posuzováno jako přestupek, či jiný správní delikt podle zvláštních
předpisů nebo jako trestný čin.
Žatec 23. června 2016

Ing. Karel Havelka, MSc.

www.capne.cz

Mnoho žateckých seniorů je stále aktivních, a proto pro ně
Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, z.s. připravilo osvědčené,
ale i zcela nové vzdělávací kurzy. Tyto kurzy byly také podpořeny
Městem Žatec v rámci Komunitního plánování.
Jako tradičně nabízí Vzdělávací hod.), Sebeobrana pro seniory
centrum Podkrušnohoří v rámci (15 hod.). Výuka bude probíhat
projektu Vzdělávání třetího věku od konce září 2016 dle dohody
- Anglický a německý jazyk pro lektorů s účastníky 1 - 2 x týdně.
Zápis do jednotlivých kurzů
mírně pokročilé, Počítače pro
začátečníky (vždy 45 hod.), proběhne v úterý 20.9.2016
Kurz enkaustiky a Kurz tvořivých od 14:00 hodin v sídle Vzděláčinností s textilem I. a II. (vždy vacího centra Podkrušnohoří,
Masarykova 745, Žatec. Celková
20 hod.).
Novinkou jsou kurzy reali- kapacita jednotlivých kurzů je
zované v rámci projektu Péče cca 12 osob. Je možné se přio duševní a fyzické zdraví se- hlásit i do více kurzů. Pro bližší
niorů - Zdravověda a první po- informace nás kontaktujte na tel.
moci, Trénink paměti a mozku, čísle 723 517 906 (Mgr. HodaPřednáška o bylinkách (vždy 30 nová).

Povinnost kontroly technického stavu kotlů
Provozovatel spalovacího
stacionárního zdroje na pevná paliva o tepelném příkonu
od 10 do 300 kW včetně, který
slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního
vytápění, je povinen zajistit
jednou za dva roky provedení
kontroly technického stavu
a provozu zdroje odborně
způsobilou osobou, přičemž
první kontrola musí být provedena nejpozději do 31. 12.
2016 (podle ustanovení ů 17
odst. 1 písm. h) a ustanovení §
2

41 odst. 15 zákona č. 201/2012
Sb., o ochraně ovzduší, ve znění
pozdějších předpisů.
V praxi to tedy znamená, že
i domácnosti si budou muset
do konce roku 2016 nechat zkontrolovat technický stav kotle
na tuhá paliva, s nímž vytápějí
svůj rodinný dům. Napřesrok totiž
po nich mohou obecní úředníci
chtít doklad, zda je kotel v pořádku a je provozován v souladu se
zákonem a s pokyny jeho výrobce.
Pokud ho majitel nepředloží,
hrozí mu pokuta až 20 000 Kč.

Upozorňujeme, že kontrolu
technického stavu a provozu
spalovacího stacionárního zdroje provádí výhradně odborně
způsobilá osoba proškolená
výrobcem tohoto zdroje, která
má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci provozu
a údržbě, přičemž proškolování
těchto odborně způsobilých osob
provádí pod dohledem Hospodářské komory ČR a odbornou
záštitou autorizovaného společenstva Asociace podniků
topenářské techniky, která je

začleněnou součástí Hospodářské komory ČR.
Fyzickým i právnickým osobám proto doporučujeme pro
zajištění technické kontroly
technického stavu a provozu
kotle využít níže uvedený seznam OZO http://www.aptt.
cz/opravneni-ozo.php, kde je
možno nalézt i sdělení MŽP
s podrobným popisem předmětu
a rozsahu kontroly včetně vzoru
dokladu o kontrole. Seznam je
průběžně doplňován.
Ing. A. Kubíčková – SÚ,ŽP

Kdy vyjde Žatecký
zpravodaj
Další číslo (č. 14/2016) vyjde
ve čtvrtek 28. července. Uzávěrka je jako vždy týden před
uvedeným termínem.

Zastupitelstvo
města

Další zasedání zastupitelstva
se uskuteční v pondělí 5. září
2016 ve velkém zasedacím sále
v patře radnice. Následující
jednání ZM do konce roku jsou
ještě plánovaná na 14. listopadu
a 19. prosince.

Mimořádný
úřední den

Po stopách řetězového mostu se vydali v červnu na krátký pochod zájemci, aby si připomenuli unikátní
historickou stavbu. Na snímku jsou v místech, kde stával nejstarší řetězový most v Čechách, jehož základní kámen byl položen v roce 1826. Více je možné shlédnout v budově Stará papírna (ul. Volyňských
Čechů), kde jsou také uloženy i dva původní články tehdejší technické novinky.

Nová připomínka řetězového mostu v Žatci
V Žatci jsou od června k vidění dva originální články ze starého
řetězového mostu, který se klenul přes řeku Ohři v 19. století
v místech dnešního mostu příhradového. Byl nejstarším řetězovým mostem v Čechách a ve své době i velkou technickou
novinkou.
Řetězové mosty stavěly v 19. dochovaly a jsou léta vystaveny
století s oblibou v USA, Anglii, v průchodu sídla Městské policie
Itálii či Rusku. Proslulý je také na náměstí 5. května č.p. 127.
most v Budapešti. V českých Nyní se unikátní stavba dočkala
zemích byl nejznámějším mos- další připomínky.
tem most tohoto typu most
Nově nakonzervované články
císaře Františka Josefa v Praze, z části řetězu nad břehem jsou
který vedl přes Vltavu v místech od června instalovány v průjezdu
dnešního mostu Legií.
Staré papírny v ulici Volyňských
Žatecký most patřil k těm Čechů. Staly se dalším příspěvmenším, byl dlouhý necelých kem k nové expozici Z dějin
64 m, mostovka byla nesena žateckého průmyslu připravené
dvěma trojicemi řetězů a byla Regionálním muzeem. Veřej5,55 metru široká. Dva vozy se nosti byly představeny v rámci
tak mohly na mostě pohodlně muzejního pochodu Po stopách
vyhnout. U vstupu na most řetězového mostu. Nechybějí
stály dvě zděné brány. Zdobily vysvětlující tabule s řadou zajího dvě velké pamětní desky mavostí nejen o žateckém „řes latinským nápisem, které se tězáku“, včetně QR kódu, který

Vás zavede k ještě podrobnějším
informacím na muzejní internetové encyklopedii.
Muzeum si tak připomnělo
190. výročí položení základního
kamene k žateckému mostu
(1826). Stavbu žateckého mostu hradil stát, tedy rakouská
monarchie. Dokončen byl roku
1827. Roku 1833 si jej císař
František Habsburk prohlédl
při své návštěvě Žatce. Most byl
postaven podle projektu Bedřicha Schnircha, rodáka z Pátku
u Loun, který se stal specialistou
na projektování řetězových mostů u nás. Pokud byste se chtěli
po nějakém řetězovém mostu
projít, máte možnost ve Stádleci
na Lužnici, kde dnes najdete
jediný zachovalý a stále funkční
řetězový most u nás. Procházka
po něm skutečně stojí za to.
M. Krausová

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.

Trénovat mohou
v zimě i večer

Fotbalové tréninkové hřiště
s umělou trávou, resp. náhradní hrací plocha v případě
nepříznivého počasí, slouží fotbalistům Slavoje Žatec
na levém břehu Ohře od roku
2014, kdy bylo po dlouhém
čekání předáno do užívání.
V zimních krátkých dnech
však byl jeho provoz omezen
hlavně na víkendy a využívalo
se hlavně k pořádání zimních
turnajů.
Snaha klubu o zahájení stavby pro umělé osvětlení došla
konečně naplnění a již tento
měsíc se má začít s jeho výstavbou. Ministerstvo školství,
tělovýchovy a mládeže ČR poskytne na vybavení šesti stožáry
s 18 světly dotaci 3,8 miliónu
korun a částka 945 tisíc korun
se doplní z městské poklady.
Tu schválili zastupitelé města
na svém nedávném zasedání.
Fotbaloví příznivci však touží
po dalším velmi potřebném vybavení, neboť na hlavním hřišti
chybí již dvě sezóny zastřešená
tribuna. Ta předchozí, která
tu stávala přes 40 let, musela
být z bezpečnostních důvodů
odstraněna.
O osudu nové střechy pro
diváky by se mělo rozhodnout
ještě letos.
(jak)
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Ochrana
člověka za
mimořádných
událostí

Mezinárodní Mírový běh měl zastávku v Žatci

Účastníci mezinárodního týmu Mírového běhu, který odstartoval
24. března z portugalského Porta a skončí 8. října v italském
Římě, měl také zastávku v Žatci, kam dorazil v podvečer
22. června.
Štafetový běh, který má vy- a vedla přes města Hodonín,
tvářet a šířit atmosféru přá- Zlín, Olomouc, Bruntál, Jetelství, míru, porozumění a seník, Broumov, Jičín, Prahu
současně překonávat nejrůz- do Žatce. Peace Run je možnější hranice mezi lidmi, nese né uskutečnit zejména díky
mírovou pochodeň. Letošní nadšení mnoha dobrovolných
trasa v ČR začala 11. června organizátorů a běžců, kteří se

zapojují bez nároku na jakoukoli odměnu.
Běžce štafety podpořili na
území města atleti z dětského
domova a druhý den ráno se
účastníci běhu setkali s žáky
ZŠ ul. Petra Bezruče. Celý tým
s doprovodem pak pokračoval
směrem na Podbořany, aby po
poslední zastávce v Karlových
Varech pokračoval do Německa.

Studenti byli na stáži v okolí Rozstocku
Sedm vybraných studentů 2. a 3. ročníku oborů Agropodnikání
a Ekologie a životní prostředí se zúčastnilo odborné stáže v Německu ve dnech 26.5. – 8.6. 2016. Tato stáž byla v programu
Erasmus+ organizována společností Northcom Most.
Ubytováni jsme byli v městě Pracovali jsme ve všední dny,
Gustrow, na internátu školy a tak nám zbyl čas na poznáBerufliche Schule. Naše práce vání okolí. Na prvním výletě
byla předem daná v rámci pro- jsme navštívili nádherné město
jektu, který si pro nás němečtí Rozstock a krásné přístavní
učitelé připravili. Náplní byla město Wardemünde. Voda
úprava pozemku, kde jsme v moři byla ledová, ale i přesto
dláždili chodník, sázeli rostli- jsme ji museli vyzkoušet. Další
ny a také jsme měli možnost víkend následovala naše cesta
pracovat s moderními stroji. na ostrov Rujana, kde jsme

si prohlédli výstavní ponorku
a byli jsme seznámeni s chodem tohoto obřího stroje. Poté
jsme se prošli podél úchvatných
bílých křídových útesů, které se
nachází v přírodním parku. Stáž
jsme si užili a máme zážitky
na celý život. Tuto zkušenost
bychom všem doporučili. Děkujeme, že jsme dostali tak
úžasnou příležitost.
Za studenty
Pavlína Gyurisová
a Jakub Žilák

V závěru školního roku proběhl na ZŠ Žatec, nám. 28.
října projektový den v rámci
vyučovacího předmětu ochrana člověka za mimořádných
událostí. Projektový den zahájil
cvičným požárním poplach
a žáci se rozešli na určená stanoviště. Seznámili se s průběhem konkrétních mimořádných
událostí a především se učili,
jak v takové situaci reagovat.
Výuka probíhala také na interaktivních tabulích. Osvojené
znalosti si ověřili formou testu.
Odbornou stránku projektu
zajistili členové Sboru dobrovolných hasičů Libočany a Sdružení dobrovolných záchranářů
města Žatce.
Silvie Svobodová

Družina se
loučila se
školním rokem

V družině Komenského alej
v Žatci jsme se rozloučili se
školním rokem dětským dnem,
který jsme uspořádali 27. 6.
na dvoře školy. Toto odpoledne
bylo plné her a soutěží. Děti běhaly po pohyblivém chodníku,
kopaly míč do branky, házely
víčka od PET lahví na cíl, shazovaly kuželky, běhaly s ping
– pongovým míčkem na lžíci
a jiné. A protože i počasí nám
přálo, děti se zdravě vyřádily
a odcházely domů plny dojmů.
Za své snažení každý dostal
malou či větší odměnu.
Š. Chovanová,
vychovatelka ŠD

Žáci 1. stupně dokázali vše vyjádřit malováním obrázků
Žáci 1. stupně základní školy při Dětském domovu, Základní
škole a Střední škole, Žatec malovali obrázky do soutěže vyhlašované Ministerstvem vnitra Svět očima dětí na téma Hrdinové
všedního dne a Chraňme se před nebezpečím.
V dílech žáků byly zobrazeny aby byli dobře vidět. „Oblékali
každodenní činnosti strážců zá- se“ do ochranných oděvů, které
kona, jak nám pomáhají a chrání používají při sportování. Zobranás. Jak mohou samotní žáci zovali pravidla slušného chování
přispět k ochraně svého zdraví, a jednání ve škole i venku.
zdraví spolužáků a spoluobčanů
Pro diplom a výhru se žáci
a mohou tak minimalizovat vydali s paní učitelkou do Pranebezpečí. Uvědomují si, že hy, kde byl pro ně připraven
nebezpečí na ně číhá ve škole, zábavný program. Domů si žáci
na hřišti, v parku, na ulici, odvezli plno zážitků a darovací
na silnici, při sportování. Ví, že certifikát od společnosti RICOH
na přechodu pro chodce se musí Czech Republic s.r.o. na tiskové
nejprve pořádně rozhlédnout zařízení.
a při pohybu na komunikaci by
Marta Karasová,
se měli označit reflexními prvky,
zást. ředitelky
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Prožili nejen
sportovní
odpoledne

Prodej
n Metalová kapela hledá
prostory k pronájmu ke zkoušení. pozn. SPĚCHÁ! Tel.
606 611 510
n Pronajmu byt 2+1, v ulici U Jezu, volný po 15. červenci. Více informací na tel.
603 32 42 53

Vzpomínka
n Dne 17. 7. 2016 uplynou 2
roky od úmrtí
naší drahé maminky, babičky a prababičky
paní Ireny Zemanové ze Žatce. Stále vzpomínají manžel a děti s rodinami.

Poděkování
n Chtěla bych touto cestou poděkovat
všem přátelům,
známým, kamarádům letcům
ze Žatce, kteří
se přišli rozloučit 10. 6. 2016
s Gertem Wollrabem na poslední cestě. Všem moc děkuje manželka Eva, dcera Eva
s rodinou a sourozenci: Krista,
Ingrid, Irena, Růžena a Toník
s rodinami.

Rozloučení
Zesnulí od 18. 6. - 5. 7. 2016:
Imrich Graner
66 let
Jan Hála
70 let
Ludmila Höllová
77 let
Jaroslav Cajham
77 let
Oldřich Huml
87 let
Emilie Jurnečková
91 let
Růžena Prachatická
93 let
Vlastimil Drahoš
47 let
Milan Cafourek
63 let
Alena Klovaničová
67 let
Ladislav Mendl
62 let
Peter Papaj
69 let
Hedvika Milfaitová
96 let
Vladimír Suk
77 let
Milan Tolog
69 let
Jiřina Pomezná
76 let
Jaroslav Špína
76 let

Vzpomínka na kapitána Sabelu

Po pietním aktu, který se v Žatci konal minulý týden jako vzpomínka na oběti fašismu, zavražděné v Českém Malíně, se zde
příští týden uskuteční další pietní akt, věnovaný památce obětí
mužů, kteří se po únoru 1948 nesmířili s nástupem komunistů
v Československu.
Vzpomínka, kterou pořádá žatecké vojenské posádky, byl
Konfederace politických vězňů jedním z pěti popravených čleČR a Město Žatec, se uskuteční nů rozsáhlé odbojové skupiny,
pondělí v hale radnice a u pa- ve které byli i někteří další žatečtí
mětní desky domu v Nákladní občané. V první vlně procesů
ulici, kde bydlel jeden z vůdců z 15 obžalovaných padlo 5 rozpřipravovaného puče kpt. Karel sudků trestů smrti, 8 doživotních
Sabela.
trestů a 2 byli odsouzeni na 25
Kapitán Sabela, důstojník let žaláře.

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 Čtvrtek
ZAVŘENO
Úterý
ZAVŘENO - AKCE Pátek
12 - 15
Středa
8 - 11 a 12 - 17 UZAVÍRKA: 8. 8. – 19. 8.
Prázdninová provozní doba platí v době od 1. 7. do 31. 8. 2016.

Základní organizace Svazu
postižených civilizačními chorobami ve spolupráci s OO
SPCCH uspořádala 2. 7. v rámci celorepublikového týdne
SPCCH sportovní odpoledne,
které se konalo v areálu TJ
Sever Žatec.
Pro účastníky bylo připraveno 5 netradičních disciplín
- pětiboj (hod míčem do koše,
kop míčem do metrové branky,
hod kartáčem na cíl, střelba
s hokejkou a tenisovým míčkem
do malé branky a petangue).
Šest nejlepších závodníků převzalo diplomy, čokoládové medaile a ceny.
Dále byla připravena soutěž
pro 3 dvojice ve zdobení dortu šlehačkou a malinami. Pro
větší náročnost a pro pobavení,
soutěžící prováděli zdobení se
zavázanýma očima. Na závěr
setkání byl připraven táborák,
a i když nám počasí moc nepřálo,
opékaly se i buřty.
Poděkovat chceme TJ Sever
Žatec za zapůjčení areálu a sportovního nářadí a dále Českému
národnímu podniku MANUFAKTURA Praha za sponzorské
dárky.
J. Hrbáčková - předseda ZO
SPCCH Žatec

Zvýšený provoz

Rekonstrukce železniční tratě mezi Chomutovem a Žatcem nyní pokračuje pracemi
na přejezdu v Žiželicích na silnici I/27, která se bezprostředně dotýká i dopravy na okraji
města Žatce.
Od minulého pondělí vede
objížďka podél trati do Hořetic.
Pokračování do Žatce pak znamená zvýšený provoz včetně
kamionů po celé Chomutovské
ulici až řece Ohři. Situace si vyžádala některá dopravní opatření
a hlavně zvýšenou pozornost
uživatelů. Podle harmonogramu by měla být rekonstrukce
žiželického přejezdu dokončena
tento týden, opravy na celém
železničním úseku pak do konce
července. 
(jak)

Nábor pomocníků k Dočesné

Městské divadlo Žatec provádí v těchto dnech nábor pomocníků pro pořádání Dočesné 2016. Upřednostněni budou zejména
chlapci od 17 let. Jedná se o fyzicky náročné práce při stavění

podií a potřebného zázemí. Práce budou prováděny ve dnech
od 30. 8. – 4. 9. Přihlášky zasílejte na hannaz@centrum.cz
nebo se informujte na tel.: 415 710 519 u paní Zeleňakové.
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Letní kino Žatec
14.7. 21:30

X-Men: Apokalypsa

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. Probudil se po tisíci letech a je
rozčarovaný ze světa, který nachází. Rekrutuje tým mutantů včetně zklamaného Magneta (Michael Fassbender) s cílem očistit lidstvo a nastolit nový
světový řád, kterému chce vládnout. Osud Země tak visí na vlásku. Raven
(Jennifer Lawrencová) s pomocí profesora X (James McAvoy) stane v čele
týmu mladých X-Menů, aby společně zastavili svého největšího nepřítele
a zachránili lidstvo před úplným zánikem.
Režie: Bryan Singer. Hrají: James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer
Lawrence, Nicholas Hoult, Oscar Isaac
Vstupné: 100,-

15.7. 21:30

Léto All Exclusive

Komedie /Francie/ 2015/ 93 min / Cz titulky
Poslední rovnice tohoto školního roku je exclusivní přípravkou na prázdniny:
Filmová série „Pařeb» + hororový žánr Found Footage + Brazílie = komedie
Léto All Exclusive. 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. Drzou starou
babičku by ještě přežili. Dvě sexy dívky, které se k nim přidají, taky nejsou
to nejhorší. Lenochod je dokonce roztomilý. Ovšem jejich vlastní talent
na vytváření šílených situací a průšvihů? Ten promění exotický ráj v kůlničku
na dříví dřív, než bys řekl Pelé. Tukan by mohl vyprávět!
Režie: Nicolas Benamou, Philippe Lacheau. Hrají: Philippe Lacheau, Alice
David, Vincent Desagnat, Tarek Boudali, Christian Clavier Vstupné: 110,-

16.7. / 29.7. 21:30

Doba ledová: Mamutí drcnutí

Animovaný / Komedie / USA/ 2016
Ledová událost roku! Scratova epická honba za nepolapitelným žaludem jej
katapultuje do vesmíru, kde náhodně spustí sérii kosmických událostí, které
transformují a ohrozí ledový svět. Aby se zachránili, musí Sid, Manny, Diego
a zbytek skupiny opustit svůj domov a vydat se na výpravu plnou komických
momentů a dobrodružství. Odcestují do neznámých exotických zemí, kde se
potkají s celou řadou nových, svérázných postav.
Režie: Mike Thurmeier. Hrají: John Leguizamo, Denis Leary, Queen Latifah,
Ray Romano
Vstupné: 130,-

17.7. 21:30

Zhasni a zemřeš

Horor /USA/ 2016/ 90 min / CZ titulky
Když Rebecca odešla z domova, myslela si, že za sebou nechala i své strachy
z dětství. Když v době dospívání zhasla, nebyla si nikdy úplně jistá, co je skutečné a co není ... a nyní její bratříček Martin prožívá stejně nevysvětlitelné a děsivé
události, které kdysi vystavovaly zkouškám její příčetnost a ohrožovaly její
bezpečnost. Znovu se objevila děsivá bytost tajemně propojená s její matkou
Sophií. Ale tentokrát, s tím, jak se Rebecca přibližuje k odhalení pravdy, je
třeba si přiznat, že životy všech jsou v ohrožení... jakmile se zhasnou světla.
Režie: David F. Sandberg. Hrají: Teresa Palmer, Maria Bello, Billy Burke, Emily
Alyn Lind, Alicia Vela-Bailey, Gabriel Bateman
Vstupné: 110,-

22.7. 21:30

Učitelka

Drama / Slovensko / Česko/ 2016/ 102 min
Zdánlivě empatická a laskavě vyhlížející učitelka manipuluje prostřednictvím svých žáků jejich rodiči za účelem osobního obohacení, ať už v podobě
materiálních výhod, či dokonce vidiny milostného poměru. Nejen z obavy
o prospěch svých milovaných dětí většina rodičů třídní učitelce základní
školy podléhá a poskytuje jí nejrůznější služby, dárky a jiné pozornosti.
Najdou se však tři rodiny, které se rozhodnou učitelce vzepřít a stávající
situaci se společně s ředitelkou školy pokusí zvrátit na konspirativní třídní
schůzce. Děj strhujícího a velmi aktuálního snímku o síle lidského charakteru inspirovaného skutečnou událostí se sice odehrává na začátku 80. let,
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24.7. 21:30

Bláznivá pětka

28.7. 21:30

Sezn@mka

Komedie/ Francie/ 2016/ 102 min / Cz titulky
Pět kamarádů z dětství si užívá ve společném bytě v srdci Paříže díky velkorysosti jednoho z nich - Samuela. Jeho otec mu však nečekaně zastaví přísun
peněz a Samuel, ve snaze neprozradit nepříjemnou situaci kamarádům, se
pouští do riskantních projektů. Štěstí mu však nepřeje – zaplete se s místní
mafií, poštve si proti sobě dealery drog, neuspěje ve světě diskoték a nakonec
ho ještě začne hledat policie. Nezbývá mu nic jiného, než přiznat pravdu svým
spolubydlícím kamarádům a požádat je o pomoc...
Režie: Igor Gotesman. Hrají: Pierre Niney, François Civil, Igor Gotesman,
Margot Bancilhon
Vstupné: 100,Komedie/ Česko/ 2016/ 90 min /
„Léta randění, blbnutí na seznamkách a je to pořád stejný. Kretén střídá kreténa,“ povzdychne si hrdinka filmu a její další rande na inzerát s tváří Lukáše
Pavláska se rychle zařadí do jejího oddílu katastrof a kreténů. Podobný seznam
příšerných schůzek postupně rozšiřují i další postavy. Sezn@mka je totiž komedie o mužích, ženách a zajímavém fenoménu doby - internetové seznamce.
A samozřejmě o tom, co všechno se na takovém rande naslepo může stát.
Ale pozor, v rybníku hledajících se může objevit i dravá štika. Jiří Langmajer jako šéf seznamky čelí stížnostem nespokojených dam. Ve jménu firmy
a ve jménu příležitosti, která dělá zloděje, musí ukázat, že chlapi nejsou
pouze idioti. S šarmem a roztomilostí slavného filmového Kristiána vyráží
jako nové rande na schůzky s klientkami. Vyzbrojen informacemi z jejich
dotazníků vystupuje jako muž jejich snů. Po několika naplněných schůzkách
ovšem beze stopy mizí. On totiž manželku nehledá, on už doma jednu má.
A ta má zase kamarádku a ta hledá na seznamce a tu Jiří Langmajer taky
svede. Smyčka kolem záletníka se začíná utahovat a ve vzduchu visí společný
ženský slib, že pomsta bude sladká . . .
Režie: Zita Marinovová. Hrají: Jiří Langmajer, Adéla Gondíková, Zuzana Kajnarová, Marie Doležalová, Šárka Vaculíková, Ladislav Hampl, Petr Vondráček,
Lukáš Pavlásek, Martin Kraus, Jaroslava Obermaierová
Vstupné: 110,-

www.divadlozatec.cz

Mike i Dave sháněj holku

Komedie /USA/ 2016 / CZ titulky
Milovníci večírků bratři Mike (Adam Devine) a Dave (Zac Efron) podají
na internetu inzerát s cílem najít perfektní dívčí doprovod (Anna Kendrick,
Aubrey Plaza), který by vzali s sebou na havajskou svatbu své sestry. Mladí
flamendři tajně doufají, že si užijí divoké dovolené, avšak namísto toho
jim nekontrolovatelné dívčí duo nejen vytře zrak, ale dokonce je předčí
i ve flámování.
Režie: Jake Szymanski. Hrají: Zac Efron, Anna Kendrick, Aubrey Plaza, Adam
DeVine
Vstupné: 110,-

21.7. 21:30

ale jde o příběh univerzální, který by se mohl odehrát kdekoliv a v jakékoli
době, neboť zkorumpovanost, stejně jako malost a vypočítavost vládnou
světem bez ustání.
Režie: Jan Hřebejk. Hrají: Zuzana Mauréry, Peter Bebjak, Csongor Kassai,
Martin Havelka, Zuzana Konečná, Ondřej Malý, Attila Mokos, Éva Bandor,
Richard Labuda, Lukáš Pelč
Vstupné: 120,-

FILMOVÉ LÉTO 2016
ČTVRTEK

14. 7. SEDMERO KRKAVCŮ

OCENĚNÁ FILMOVÁ POHÁDKA
REŽISÉRKY ALICE NELLIS

PÁTEK

15. 7. ŽIVOT JE ŽIVOT

BLÁZNIVÁ RODINNÁ KOMEDIE REŽISÉRA
MARTINA CIESLARA (Láska je láska)

SOBOTA

16. 7. GANGSTER KA

KRIMI THRILLER INSPIROVANÝ PŘÍBĚHEM
KONTROVERZNÍHO PODNIKATELE Radovana KREJČÍŘE

NEDĚLE

17. 7. GANGSTER KA AFRIČAN

VOLNÉ POKRAČOVÁNÍ KRIMI
THRILLERU O OSUDECH
SKUTEČNÉHO GANGSTERA

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ NA CHARITATIVNÍ ÚČELY
PROMÍTÁNÍ VŽDY OD 21.30 hodin na náměstí Svobody

Město Žatec

Uctění památky obětí Českého Malína

Vzpomínkový akt u příležitosti 73. výročí vypálení obce Český
Malín na Volyni se uskutečnil v neděli 10. července u památníku
obětí na městském hřbitově v Žatci.
Jeho účastníci a hosté jako lína. Teror přežila jen hrstka
každoročně vzpomněli i letos obyvatel. Někteří z nich, stejně
hrůzy fašistického běsnění tak jako mnozí další Volyňští
ustupující armády v oblasti, Češi, se pak po druhé světové
kde žilo mnoho Čechů. Během válce usadili v Československu,
druhé světové války, 13. čer- značná část právě na Žatecku.
vence 1943, srovnali němečtí U památníku, který zde vznikl
vojáci Malín se zemí a zavraždili právě z jejich iniciativy, se pak
374 českých mužů, žen i dětí, každoročně koná pietní akt,
skoro tři desítky Poláků a přes které se také letos zúčastnilo
130 ukrajinských obyvatel Ma- mnoho hostů.

Víkend na zámku Krásný Dvůr

V sobotu 16. července od 15 hodin na zámku Krásný Dvůr se
mohou děti i dospělí těšit na pohádku Jak šlo vejce na vandr.
Je to veselá pohádka s loutV neděli 17. července bude
kami netradičních rozměrů, diváky od 15.00 hodin čekat
loupežníky v životní velikosti, Vodnická pohádka. Je to rodinné
jejichž ukrutnost je nezměrná, pohádkové představení nejen
a s velmi dramatickou hudbou. pro děti, ale i pro dospělé. TakKterak vejce Kryštof a jeho řka česká klasická pohádka s lapovedení přátelé kohout René, kotnou mlynářkou, přitroublým
osel Otokar a užovka Věra puto- mlynářem, hodnou Bětuškou,
vali tam a zase zpátky. Vstupné mazaným vodníkem a opravdona pohádku je pro všechny vým čertem, ve které se mlýnské
60,- Kč.
kolo možná zatočí a dá-li bůh,
V sobotu dopoledne mají dobro nad zlem opět nečekaně
na zámeckém nádvoří sraz zvítězí. Vstupné na pohádku je
američtí veteráni z Muzea his- pro všechny 60,- Kč.
torických amerických vozů JK
V případě nepřízně počasí se
Classics v Lužné u Rakovníka. pohádky přesouvají do Velkého
Tato doprovodná akce začne sálu zámku, kde je ovšem omezhruba v 11.00 hodin, kdy mají zená kapacita, proto doporuveteráni přijet na zámek a bude čujeme rezervaci lístků na tel.
končit zhruba v 13.30 hodin, 415 210 004.
kdy vozy opustí spanilou jízdou
Ví c e i n f o r m a c í n a j d e t e
nádvoří zámku. Vstupné na tuto na www.krasny-dvur.cz, www.
akci je zdarma.
konmo.cz, www.jkclassics.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“: probíhá do 28. 8. Výstava obrazů Ivy Mottlové
a výtvarných prací žáků ze ZUŠ Podbořany.
7
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VOJENSKÁ
ZDRAVOTNÍ
POJIŠŤOVNA ČR
» Vaše jistota
zdravotní péče «

www.vozp.cz

Na závěr sezóny děvčata Severu excelovala
Již několik let uzavírají mladé žatecké volejbalistky sezónu
turnajem v Duchcově. Turnaj mají rády jak hráčky, tak i jejich
trenéři, protože je pořádán u příležitosti slavností Casanova Duchcov. Holky si večer vždy zpestří poutí a koncerty a v neposlední
řadě se nám na tomto turnaji v minulých letech velmi dařilo.
Letos byl turnaj vyhlášen pro valy především obranou v poli
kategorie mladší žákyně, které a soupeře se slabším útokem tak
hrály čtyřkový volejbal a kadet- doslova přejely. V celém turnaji
ky. Vyslali jsme ze Severu nejpo- neztratila děvčata ani set a začetnější zastoupení. V mladších slouženě si tak došla pro první
žačkách jsme měli 3 týmy ze 14 místo. V základních skupinách
a v kadetkách 2 týmy z 9. Mladší mladších žákyň áčko a béčko
žákyně po celý turnaj provázela škobrtlo pouze v jednom utkání
obrovská sounáležitost, jednot- shodně s týmy Hradce Králové.
livé týmy se při každém zápasu Ve vyřazovací části se nejprve
podporovaly a dokazovaly tak céčko umístilo na 8. místě,
všem, že mají týmového ducha. poté béčko na 5. místě a áčko
V kategorii kadetek byl za sever se propracovalo až do finále.
nasazen tým starších žákyň, Zde se střetlo s výrazně vyšším
jehož výkon byl vždy rozpači- soupeřem z Hradce Králové,
tý. Děvčata dokázala zatlačit se kterým v základní skupině
každého soupeře, avšak nízké děvčata prohrála. Finále bylo
sebevědomí a strach ze star- napínavé a dospělo až do naších soupeřů je vždy odsoudil staveného setu. V tomto setu se
k prohře. Oproti tomu kadetky děvčatům příliš nedařilo a v pocelý turnaj předváděly touhu lovině tak děvčata prohrávala už
po vítězství. V turnaji domino- o 4 body. Avšak sounáležitost

všech dívek ze Žatce se projevila
naplno, když k finále dorazily
jejich starší spoluhráčky, které
již věděly, že vyhrály svojí kategorii kadetek. V celém okolí
bylo slyšet pouze skandování
našeho města a děvčata dokázala za této podpory set obrátit
ve svůj prospěch.
Turnaj jsme tak zcela ovládli
a vyhráli obě kategorie. Ceny
za nejlepší hráčky navíc obdržela v mladších žačkách Bára
Karasová a v kadetkách Rita
Došková. Závěrem bych ale rád
vyzdvihl i další hráčky. V mladších žákyních podala výborný
výkon v obraně i na útoku Klára
Weidishová a na náhře Veronika Janoušková, v kadetkách
pak soupeře doslova přiváděla
k šílenství svým variabilním
a přesně umístěným útokem
Barbora Marečková a celý tým
stmelovala kapitánka Veronika
Malá.
Aleš Dvořák

Husova 678, Žatec
vás zve Husova
do zahrady
muzea
678,
Žatecna akci

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.
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– 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

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

Titul mistra vybojoval Meduna

Mistrovství ČR v kickboxingu, které se konalo v červnu v Praze, vyneslo pro Žatec zlatou medaili a titul mistra ČR pro
Davida Medunu. Kromě něj reprezentovali G-Titány Žatec
ještě Vojta Drda, Míra Svoboda, Martin Player, Marek Kočka
a Erik Greisiger.
Drda a Player bohužel sice 1. zápas prohrál, ale následvypadli v kvalifikaci. Lépe ně v boji o 3. místo porazil Aleše
na tom byl Svoboda, který v 1. Kopeckého z Asia Gym Rožnov
zápase porazil Františka To- a do Žatce přivezl bronz.
O překvapení se postaral
planského z Panter Prešov, ale
do finále již nemohl nastoupit 10letý Erik Greisiger, který
pro zranění nohy, takže přivezl porazil Vojtu Hyksu z Falcon
stříbro z žákovské kategorie Vysoké Mýto hned v 1. kole K.O.
a ve své váze ml. žáci do 42 kg
do 63 kg.
Zabojoval také Kočka, který obsadil 2. místo. 
(lb)
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