žatecký

zpravodaj
číslo 15, 11. srpna 2016

městského úřadu |www.mesto-zatec.cz

V čísle:
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Společná
vstupenka
do CHCHP a muzea

4

Neckyáda
nehledí
na počasí

Lucie ještě pomůže ve štafetě
Svěcená svůj rekord nepřekonala, zítra plave na OH ve štafetě

7

Podrobný
program
Dočesné 2016

8

Fotbalisté
začínají hrát
o body

Zúčastnit se jako aktivní sportovec olympijských her, byl
do letoška životní sen studentky žateckého gymnázia Lucie
Svěcené. A když se jí na jaře vyplnil splněním časového limitu
na 100 metrů motýlkem v novém českém rekordu, vytkla
si další cíl – zaplavat v Rio de Janeiro tak, aby se dostala
do semifinále. Vždyť osmnáctiletá česká naděje, která závodně
vyrostla v žateckém krátkém bazénu, skončila na nedávném
ME 2016 v Anglii ve své elitní disciplině osmá.
Dnes už víme, že se jí to startu v Riu by totiž musela
v sobotních rozplavbách v nej- zaplavat minimálně za 58,15.
silnější světové konkurenci
Lucie startovala v sobotu
bohužel nepodařilo. K umís- ve třetí rozplavbě a po obráttění do šestnáctičlenného po- ce v polovině trati byla ještě
stupujícího pole by musela na třetím místě, ale nakonec
překonat ještě 12 soupeřek, skončila čtvrtá. „Určitě nejsem
neboť její brazilský čas 59,45 spokojená. Ráno na rozplají vynesl celkové 28. místo. Ale vání jsem měla skvělý pocit,
na postup by nestačil, na rozdíl plavalo se mi výborně. Ale
od OH 2012 v Londýně, ani její pak při závodě to nevyšlo.
vlastní současný rekord 58,54. Hodně mě to mrzí, měla jsem
K zajištění semifinálového nějaký problém s plavkami.

Škoda,“ hodnotila bezprostředně po závodě svůj výkon
pro Žatecký deník přece jen
zaskočená Svěcená, která má
určitě nejlepší výkony ještě
před sebou.
Lucie se ještě objeví na startovním bloku v Riu. Je totiž
pravidelně součástí české štafety žen v polohovém závodě,
kde pochopitelně poplave motýlkářský úsek. Svým výkonem
na předchozím ME přispěla
ke čtvrtému místu naší štafety,
která věří v zlepšení svého nejlepšího času. Na jaké umístění
to bude stačit, bychom měli
vědět v pátek 12. srpna, kdy
se plavou štafety. Takže, držíme palce.
Jaroslav Kubíček
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Město Žatec, Městský úřad Žatec, zastoupený
tajemníkem,

Popis činnosti pracovního místa:
Zpracování, aktualizace a dodržování rozvojových dokumentů
města - energetická koncepce, strategický plán, apod. Příprava
a realizace schválené koncepce rozvoje města včetně zpracování
připomínek a návrhů ke koncepci rozvoje. Problematika obecné
strategie rozvoje města a problematika jednotlivých konkrétních
rozvojových potřeb, příležitostí a investičních záměrů. Příprava
a realizace vlastních rozvojových projektů a investic města, informace o možnostech financování investic mimo rozpočet města,
projednávání sdružených finančních prostředků privátních investorů
a města. Spolupráce na komplexní inženýrské činnosti ve fázi realizace stavebních investic města až do jejich uvedení do provozu.

Ocenění Vesnice roku 2016, finanční odměna a postup do celostátního kola
Nejlepším místem pro život v re- nou obdrželo v roce 2013 za péči
gionu je Nové Sedlo na Žatecku, o zeleň a životní prostředí.
které získalo ocenění Vesnice roku
Úspěch v soutěži vynesl pro
2016 v Ústeckém kraji. V minu- obecní kasu 300 tisíc korun, které
lých dnech převzal starosta Petr mají přispět k dalším při výstavbě
Sýkora z rukou hejtmana Oldřicha plánované víceúčelové sportovní
Bubeníčka zlatou stuhu za celkové haly, mající má vzniknout z bývítězství.
valé pily. Že se sportu v obci daří,
O tuto poctu letos usilovalo třicet dokazuje i umístění zdejšího fotbapřihlášených obcí z celkového po- lového klubu na 2. místě krajské
čtu 354 pod správou kraje. V No- soutěže 1.B třídy.
vém Sedle, které má ještě místní
Obec Nové Sedlo stejně jako
části Břežany, Číňov, Sedčice, ostatní krajští vítězové postupují
Žabokliky a Chudeřín, žije přes pět do celostátního kola. Republikový
set obyvatel. Letošní ocenění není vítěz a nositel titulu Vesnice roku
v posledních letech jediné. Loni 2016 bude vyhlášen 17. září na Jarzískalo Nové Sedlo Modrou stuhu marku venkova v Luhačovicích.
za společenský život v obci a zele(jak)

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
● státní občanství České republiky, u cizích státních příslušníků
trvalý pobyt na území ČR,
● minimální věk 18 let,
● způsobilost k právním úkonům,
● morální a trestná bezúhonnost,
● znalost jednacího jazyka – češtiny (u cizích státních příslušníků
s trvalým pobytem v ČR).

Železniční rychlíkovou trasu
Plzeň – Most, se zastávkami
také v Žatci a Podbořanech,
ovládne od letošního prosince
nový dopravce místo dosavadních Českých drah. Nahradí
ho soukromá firma, společnost

GW Train Regio, kterému má
na první rychlíkové lince v ČR
stát kompenzovat ztrátu z osobní
dopravy. Regio dosud obsluhuje
pět linek s osobními vlaky. Ministerstvo dopravy uzavřelo s vítězem soutěže smlouvu na deset let.

V termínu od 14. 08. do 16. 08.
2016 bude uzavřen železniční
přejezd v ulici Lounská v Žatci
pro provedení jeho obnovy.
Po tuto dobu bude objízdná
trasa uzavřeného úseku pro oba
směry jízdy vedena ulicí Plzeň-

ská ve směru na Žiželice k mimoúrovňové křižovatce“Vysočany“, dále směrem na Postoloprty
ke křižovatce u obce Bitozeves
a zde směr Staňkovice, Žatec.
Odbor dopravy a silničního
hospodářství

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu určitou:

rozvoj města

Místo výkonu práce: Městský úřad Žatec
Platové zařazení (dle zákona č. 262/2006 Sb., NV č. 564/2006
Sb. v platném znění): platová třída 9

Ostatní předpoklady:
● vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
(výhodou obor technického směru),
● ovládání PC (Microsoft Word a Excel, poštovní klient),
● znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích; zákona č. 312/2002
Sb., o úřednících územních samosprávných celků
● a o změně některých zákonů; zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád; zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
● a stavebním řádu; zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
● komunikační schopnosti; flexibilita; samostatnost,
● výhodou vzdělání stavebního zaměření; orientace ve výkresové
dokumentaci; předchozí praxe v oboru stavebnictví,
● řidičský průkaz skupiny B,
● předpokládaný nástup 01.10.2016.
Uchazeč o zařazení do výběrového řízení podá na Městský úřad
Žatec písemnou přihlášku, která bude obsahovat tyto náležitosti:
Název pracovní pozice, jméno a příjmení, titul, datum a místo
narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, telefonické spojení, e-mailovou adresu, č. občanského průkazu nebo číslo dokladu
o povolení k pobytu, číslo řidičského průkazu, datum a podpis.
K přihlášce budou připojeny tyto doklady:
● návrh koncepce rozvoje města v rozsahu min. 3 strany A4,
● strukturovaný životopis,
● ověřený doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání,
● výpis z evidence Rejstříku trestů FO ne starší než 3 měsíce.
Písemné přihlášky včetně příloh doručí uchazeč na adresu:
Městský úřad Žatec, Útvar tajemníka úřadu - k rukám personalistky, nám. Svobody 1, 438 24 Žatec, nebo osobně prostřednictvím
podatelny Městského úřadu Žatec k rukám personalistky nejpozději do 05.09.2016 do 10.00 hod. Přihlášky doručené po tomto
datu budou vyřazeny. Obálku označte heslem „výběrové řízení
– rozvoj města“.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv v jeho průběhu toto výběrové řízení zrušit. Přihláška k výběrovému řízení včetně příloh
nebude vrácena. 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 a archivací osobních údajů uvedených v přihlášce
a jednotlivých přílohách.
V Žatci dne 15.07.2016
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Krajským vítězem je Nové Sedlo

Nový dopravce pošle rychlíky na trať přes Žatec

Práce na přejezdu si vynutí objížďku

Žatec –
Dotkni se
chmele

Kdy vyjde Žatecký
zpravodaj
Další číslo (č. 16/2016) vyjde
ve čtvrtek 25. srpna.
Uzávěrka je jako vždy týden
před uvedeným termínem.

Zastupitelstvo
města

Společné zvýhodněné
vstupné

Chrám Chmele a Piva CZ,
příspěvková organizace města
a Chmelařské muzeum, jehož
zřizovatelem je Chmelařství,
družstvo Žatec, od 1. srpna spustily projekt společné vstupenky.
V praxi to znamená, že zájemci
o návštěvu obou významných
a jedinečných turistických cílů si
mohou v každém z nich zakoupit
společnou vstupenku, graficky
zpracovanou jako památeční.
Navíc za zvýhodněnou cenu,
při které ušetří 30,- Kč za osobu
a v případě rodinného vstupného
dokonce 80,- Kč.
Během jednoho dne si tak
návštěvník může připomenout
éru chmelových brigád ve Chmelařském muzeu a pobavit se
v Chrámu Chmele a Piva!
Bližší informace naleznete
na webových stránkách www.
chchp.cz, www.chmelarskemuzeum.cz

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

SUVENÝRY K PRODEJI NA CHRÁMU CHMELE A PIVA

Nejbližší mimořádný úřední den – sobota - proběhne
na Městském úřadu v Žatci
17. září.
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 1. října, 5. listopadu
a 3. prosince 2016.
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Česká písnička patří mezi zdařilé projekty
V tomto vydání Žateckého zpravodaje bychom rádi představili
další z projektů podpořených Komunitním plánem Města Žatce.
Tentokrát je jejich realizátorem Sedmikráska Žatec z.s., která
v hodnocení podaných žádostí uspěla hned s několika nápady.
Jedním z nich je projekt, který Sedmikráska realizuje již druhým
rokem ve spolupráci s Domovem pro seniory v Žatci.
Jedná se o projekt s názvem TA Od základních rytmů, přes imNAŠE PÍSNIČKA ČESKÁ. V jeho provizaci se postupně dostávají
rámci se lektoři setkávají s obyva- až k písničkám na přání. Hraním
teli domova a společně v doprovo- na drumbeny si klienti Domova
du drumbenů a dalších nástrojů pro seniory procvičují vzájemné
naplňují čas písněmi a rytmem. reakce, protahují tělo a společně

Tradiční Neckyáda na Ohři,
se startem v Žatci pod starým
jezem u sportovního areálu
Sever, se pojede v sobotu 13.
srpna již ve svém 32. ročníku.
Tam na parkovišti četní diváci
od rána sledují účastníky při
posledních dodělávkách a výzdobě netradičních plavidel. Také
od startu po 13. hodině lemují
diváci trať na březích řeky směrem k žateckým mostům, odkud
4

mají přehled o každém plujícím
výtvoru a posádek. Samotní
účastníci pak v cíli u Zálužic
hodnotí při táboráku zážitky
z plavby a oceňují nejpečlivěji
postavená plavidla i vtip posádek. Bývá jich v průměru kolem
tří desítek bez ohledu na počasí
a stav hladiny v Ohři. Pravidelní
účastníci si začátkem srpna jiný
způsob léta už ani nedovedou
představit.

Foto Jaroslav Kubíček

Ohře pod jezem přivítá
plaváčky už po dvaatřicáté

se pobaví.
Dalšími podpořenými projekty
realizovanými Sedmikráskou jsou
Sociální centrum a Rodinné konference, jejichž náplní je poskytování poradenských služeb. Kvalifikování poradci jsou k dispozici
při řešení různých situací, které se
týkají rodiny a dětí. Ve spolupráci
s OSPOD se uskutečňují rodinné
konference, rodiny využívají asistovaný styk. Klienti využili služeb

poradny k dnešnímu dni 796 krát,
aby našli podporu a pomoc při
řešení vztahových záležitostí, při
úpravě kontaktu rodiče s nezletilým dítětem, stanovení výživného
apod. Dále je nabízena pomoc
s řešením dluhové situace nebo
podpora v upevňování rodičovských kompetencí. Poradenství
a související služby jsou poskytovány bezplatně.
Lucie Kořánová

Výlet po Dračí cestě
za březeneckým drakem
Další z výletů pořádaných
o prázdninách Městskou knihovnou Žatec, zavedl v podmračený den 2. srpna tři dospělé
a pět dětí do Března u Chomutova. Cílem byla návštěva
malebné obce po upravených
cestách až k vrátnici Severočeských dolů. Tam si vyzvedli
plánek s trasou a variantami
možných odpovědí na otázky,
které byly cestou na soutěžních
tabulích. Postupně jsme plnili
jednotlivé úkoly, které měly blíz-

ko k obci Březno nebo k hornictví. Na více než pětikilometrové
trase se účastníci výletu setkali
např. s vodní vílou Energií,
permoníkem Uhelníčkem či
ohnivcem Plamínkem a nakonec v informačním centru obce
dostali zaslouženou odměnu.
Ve zbývajícím čase si v parku
prohlédli nové, velmi pěkné,
dřevěné sochy, občerstvili se
v cukrárně a déšť naštěstí začal
až před příjezdem autobusu
zpátky do Žatce.
(mkž)

Prodej
n Prodám motorovou pilu
HUSQARNA 395 WP TUV
GS. Jde o nový nepoužitý dárek. Cena 5000 Kč. Tel:
606 124 289.
n Drůbež Červený Hrádek
opět prodává slepičky Tetra
hnědá a Dominant ve všech
barvách. Stáří slepiček 17 týdnů, cena 170 Kč/ks. Prodeje se
uskuteční v Žatci u západního nádraží v neděli 17. srpna
v 16.15 hodin. Bližší informace: 728 605 840, 601 576 270.
n Hledáme zaměstnance
na výuku předmětu „PRAXE“ na zkrácený prac. úvazek, 8 hod. výuky týdně. E-mail: 777ip@seznam.cz; Tel:
736 605 905.
n Hledám pohodovou přítelkyni ze Žatce kolem 70 let, která
je sama, k občasným schůzkám.
Tel: 702 929 378.
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 dlouhodobě
garáž Žatec, U jezu. Kontakt:
728 733 182.
n Pronajmu byty 1+2 v panelovém domě v Žatci (v blízkosti nemocnice), volné ihned.
RK prosím nevolat. Informace
na tel. č. 723 168 598.
n STAVEBNINY HRUBÝ – Přijmeme skladníka
na HPP. Více informací na tel.
602 158 556.

Rozloučení
Zesnulí od 22.7. - 3.8.2016:
Josef Dančo
66 let
Vladimír Linhart
66 let
Mgr. Hans Greisiger
73 let
Jaroslav Pilný
64 let
Semen Feshchuk
90 let
Antonín Krupař
71 let
Teofila Šilhavá
88 let
Václav Zíka
64 let
Rozália Svatošová
87 let
Mgr. Ladislav Fiala
76 let
Žofie Krofová
75 let
Milan Trávníček
52 let
Ladislav Mareš
94 let
Anna Dedeciusová
72 let
Zdeněk Mašek
68 let
Marie Roubíková
88 let
Dana Hujerová
61 let
Olga Jarošová
61 let
Ing. Pavel Valenta
51 let

Výstava na zámku
Stekník

Státní zámek Stekník a ZUŠ
Postoloprty vás srdečně zvou
na Výstavu výtvarného oboru
žáků paní učitelky Mgr. Miroslavy Folberové s názvem Svatí
v Čechách.
Výstavu můžete navštívit
v prostoru sala terreny, přízemního sálu zámku, výstava bude
součástí okruhu č. 3 a v běžné
otevírací době objektu. Potrvá
od 7. 8. do 30. 9. 2016.

Žatecká teplárenská, a.s.

Žatec čp. 3149, 438 01 Žatec
tel. 415 240 080, e-mail ztas@ztas.cz, http://www.ztas.cz/
hledá

samostatného účetního / samostatnou účetní

Hlavní pracovní náplní bude: zpracování účetních dokladů v systému Byznys
* spolupráce na přípravě výkazů dle platné legislativy a reporting * spolupráce
na roční účetní uzávěrce * příprava roční účetní závěrky * spolupráce s auditorskou společností
Požadujeme: min. SŠ * praxe jako samostatná účetní nutná * praxe v energetice výhodou * znalost aktuální účetní a daňové problematiky * znalost MS
Office (zejména Excel na pokročilé úrovni) * znalost systému Byznys výhodou
* pečlivost, důslednost, logické myšlení * flexibilitu a schopnost řešit problémy
Nabízíme: možnost profesního růstu a dalšího vzdělání * benefity dle kolektivní smlouvy * příspěvek na stravu * pracoviště Žatec * nástup – 1. 9. 2016
Zájemci / zájemkyně doručí životopis a motivační dopis v českém jazyce
do 12.08.2016 na adresu uvedenou výše. Bližší informace podá Bc. Kamila
Knopová, tel. 415 240 083.

Dětské kluby od září
2016 při ZŠ v Žatci

Spolek Vzdělávací centrum Podkrušnohoří otevírá díky dotaci z Operačního programu
Zaměstnanost při každé Základní škole v Žatci tzv. Dětský klub. Ten je určen žákům
1.-5. tříd, jejichž rodiče mají delší pracovní dobu nebo přijíždějí ze zaměstnání do Žatce později. Klub bude otevřen od pondělí do pátku vždy od 12.00 hodin až do 19.00
hodin a také o kratších prázdninách (např. velikonoční, vánoční) a ve dnech ředitelského volna a to od 8.00 hodin do 19.00 hodin. Veškeré aktivity Dětského klubu jsou
poskytovány ZDARMA.
Schůzka rodičů, kteří mají zájem o zařazení dětí do Dětského klubu, se uskuteční
v úterý 23.8. a ve středu 24.8.2016 ve Vzdělávacím centru Podkrušnohoří, Masarykova
745, Žatec. Začátek schůzek bude v 15:00 hod., 16:00 hod., 17:00 hod. a v 18:00 hod.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

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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20.8. / 28.8. 21:00

Letní kino Žatec
11.8.

21:00

Tohle je náš svět

Mělčiny

Komedie / USA/ 2016 / 114 min / Cz titulky
Film byl natočen podle skutečného příběhu dvou přátel (Hilla a Tellera),
čerstvých dvacátníků žijících během války v Iráku v Miami Beach, kteří
se rozhodli plně využít málo známou vládní iniciativu umožňující malým
firmám ucházet se o zakázky americké armády. Přes skromný začátek
začali zanedlouho vydělávat velké peníze a žít na vysoké noze. Ale situace
dvojici hlavních hrdinů přeroste přes hlavu ve chvíli, kdy se jim podaří
získat zakázku v hodnotě 300 miliónů dolarů na dodávky zbraní afghánské
armádě – ale jak později vyjde najevo, obchod, do kterého je zapleteno pár
velmi pochybných lidí, nemá vůbec nic společného s americkou vládou.
Režie: Todd Phillips, Hrají: Miles Teller, Jonah Hill, Ana de Armas, Shaun
Toub, JB Blanc,
Vstupné: 110,-

Drama / USA / 2016/ 119 min / Cz titulky
Hluboko v lesích mimo civilizaci vychovává svérázný a charismatický
otec (Viggo Mortensen) svých šest dětí podle vlastních představ. Jejich
život připomíná letní tábor v ráji, plný neotřelých pravidel a her. Dokud
nepřijde zpráva, která všechno změní. Začíná překvapivá a zábavná
cesta, při které jsou zásady této volnomyšlenkářské rodiny vystaveny
zkouškám našeho světa.
Režie: Matt Ross, Hrají: Viggo Mortensen, George MacKay, Samantha
Isler, Nicholas Hamilton, Frank Langella
Vstupné: 80,-

12.8.

21:00

Drama / Thriller / Horor / USA/ 2016/ 87 min / Cz titulky
V napínavém thrilleru Mělčiny se Nancy (Blake Lively) vydává osamoceně
surfovat na odlehlé pláži. V průběhu surfování je napadena velkým bílým
žralokem a zůstane uvězněna na moři jen nedaleko od břehu. Ačkoliv ji
od přežití dělí pouhých 200 metrů, jejich překonání se ukáže být otázkou
souboje dvou vůlí.
Režie: Jaume Collet-Serra, Hrají:Blake Lively, Óscar Jaenada, Brett Cullen,
Sedona Legge
Vstupné: 120,-

13.8. / 25.8. 21:00

Tajemný život mazlíčků

Animovaný / Komedie / Rodinný / USA/ 2016/ 90 min / CZ dabing
Co dělají vaši čtyřnozí miláčci, když nejste doma? Odpověď na otázku,
kterou se trápí každý kočičkář a pejskař, najdete v animované komediální
lahůdce Tajný život mazlíčků. Max a Katie jsou spřízněné duše, ti naprosto
nejlepší kámoši na světě. Co na tom, že Max je pes a Katie člověk? Kdyby
se Katie každý den na dlouhé hodiny neztrácela a nenechávala Maxe samotného v jejich bytě, byl by nejspokojenější hafan pod sluncem. Takhle
to aspoň platilo do chvíle, kdy si Katie přivedla z útulku chlupaté psí
monstrum jménem Baron a rozhodla se, že od té chvíle budou žít ve třech.
Mezi Maxem a Baronem to byla nenávist na první pohled. Od první vteřiny vymýšlejí, jak tomu druhému ztrpčit život, což je přivádí do čím dál
komplikovanějších situací. Ve finále skončí ztracení, opuštění a obklíčení
skupinkou osiřelých zvířat, která pod vedením šíleného králíka vládnou
městskému podzemí. Naštěstí má Max doma pořádnou smečku přátel,
kteří se rozhodnou, že ho nenechají na holičkách a vydají se ze svých
pelíšků na mimořádně dobrodružnou výpravu, jejímž cílem je nalezení
a záchrana Maxe. Musí to navíc zvládnout v šibeničním termínu, než se
jejich páníčkové vrátí domů. Jestli by nakonec nebylo lepší nepřemýšlet
o tom, co bez nás dělají.
Režie: Chris Renaud, Yarrow Cheney, Hrají: Louis C.K., Eric Stonestreet,
Kevin Hart, Steve Coogan, Ellie Kemper, Bobby Moynihan Vstupné: 130,-

18.8.

21:00

Lucie: Příběh jedné kapely

Dokumentární /Česko/ 2016/ 89 min
30 let spolu, 30 let bez sebe. Fenomenální skupina Lucie se poprvé představí i na plátnech kin v celovečerním filmu Lucie: Příběh jedný kapely.
Strhující cesta časem, čtyři životy plné hudby v jednom z největších českých
dokumentárních projektů tohoto roku. Jak vznikaly jejich nejznámější
hity? Co se dělo v zákulisí? Strhující příběh 30ti let kapely Lucie vypráví
dosud nezveřejněné záběry pořízené samotnými členy kapely a záznamy,
o kterých si všichni mysleli, že už ani neexistují. Otevřené zpovědi členů
kapely nakreslí portrét čtyř výrazných osobností, které spolu leckdy nedokázaly sedět v jedné místnosti, přesto se potkávají na jednom jevišti.
Příběh jedný kapely ukáže Lucii ve všech jejích náladách.
Režie: David Sís, Hrají: David Koller, Robert Kodym, Michal Dvořák,
P.B.CH.
Vstupné: 100,-

19.8. / 27.8.

21:00

Strašidla

Rodinný / Komedie / Pohádka / Česko/ 2016/ 113 min
Rodina hejkala Huga obývá poklidně starou vilu na pokraji města. Sladký
strašidelný život, v němž si Hugo hejkal, jeho paní Patricie a její matinka
Žofie čarovaly, vodník Bubla se staral o dušičky a víla Jitřenka si tančila
lehkonohé tanečky, změní vpád úředníka Patočky, který má na obecním
úřadě ve správě evidenci budov. A jak zjistil, za dům už pěknou řádku let
nikdo neplatí nájem a nikdo v něm ani oficiálně nechce bydlet, především
proto, že tu straší. Přesto tu žije jakási šílená rodinka. Verdikt je nemilosrdný: zaplatit nebo se vystěhovat! Čím však platit, když pan Hugo za hejkání
nemá žádnou mzdu a paní Patricie míchá pouze lektvary, po nichž se
může člověk proměnit ve zvíře či filmovou divu ale peníze nevyčaruje?
Nedá se nic dělat, strašidla budou muset do práce a jejich děti – Ester
a Eleonor do školy. Vypadá to jednoduše, ale život obyčejných smrtelníků
bude pro strašidelnou rodinu složitější, než se na první pohled zdálo.
Režie: Zdeněk Troška, Hrají: Bronislav Kotiš, Tereza Kostková, Jiří Dvořák,
Vladimír Polívka, Carmen Mayerová
Vstupné: 120,6

Star trek: Do neznáma

Sci-Fi / Dobrodružný / Akční /USA/ 2016 / CZ titulky
Posádka hvězdné lodi U.S.S. Enterprise zkoumá nejvzdálenější kouty
a nezmapovaná místa vesmíru. A zde se setkávají s novým, záhadným
nepřítelem, který je i celou Federaci vystaví těžké zkoušce.
Režie: Justin Lin, Hrají: Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana, Karl
Urban, Simon Pegg, John Cho, Anton Yelchin
Vstupné: 120,-

21.8.

21:00

Týpci a zbraně

26.8.

21:00

Můj kamarád drak

Rodinný / Dobrodružný /USA/ 2016 / Cz dabing
Dlouhá léta udivoval starý řezbář, pan Meacham (Robert Redford), děti
ze sousedství pohádkami o divokém drakovi, který žije hluboko v lesích
severozápadního pobřeží Spojených států. Pro jeho dceru Grace (Bryce
Dallas Howard), správkyni v místním národním parku, jsou jeho příběhy
jen divokými historkami... dokud nepotká malého Peta (Oakes Fegley).
Pete je záhadný, desetiletý chlapec, který nemá ani rodinu ani domov,
a který tvrdí, že žije v lesích s obřím zeleným drakem jménem Elliot.
A podle Petova popisu se Elliot v mnohém podobá drakovi z historek pana
Meachama. Za pomoci Natalie (Oona Laurence), jedenáctileté dívenky,
jejíž otec Jack (Wes Bentley) vlastní místní pilu, se Grace vydává zjistit,
odkud se Pete vzal, kam patří a zda jeho drak existuje.
Režie: David Lowery, Hrají: Robert Redford, Karl Urban, Bryce Dallas
Howard, Wes Bentley, Oona Laurence
Vstupné: 120,-

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“: 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.

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.

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)
Poslední prohlídka pro návštěvníky v 16.30.
O svátcích a 31. 12. jsou budovy muzea uzavřeny
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Na postup v poháru chtějí navázat prvními body

Foto Jaroslav Kubíček

Po letní přípravě vstupují v sobotu 13.8. do nové soutěže v regi- měřicko B. „Hosté po sloučení V areálu jsme během prázdnin
onu jako první fotbalisté krajského přeboru. Slavoj Žatec A se- s FK Lovosice si věří a chtějí udělali malé úpravy. Věříme,
hrál o víkendu dvě utkání jako generálku na sezónu. V sobotu u nás získat první body,“ po- že náš tým podpoří také diváci
v Libočanech prohrál kombinovaný Slavoj s SK Vraný 1:3 (1:1) kračuje P. Maňák. „Naši hráči v hojném počtu!“
a v neděli nastupoval v Ervěnicích k utkání I. kola Ústeckého budou určitě jiného názoru
Slavoj po domácí premiéře
poháru.
n Ervěnice – Žatec 1:8 (1:2)
Na půdě účastníka 1.A třídy
favorizovaní hosté brzy vedli
o dva góly a po vlastní brance
Wiesingera definitivně rozhodli
o jasném postupu ve druhém
poločase. Branky dávali P. Klinec
3, Hassman 2, Zimola, Šmejc
a Bešík po 1.
Slavoj: Švarc (46. Bouček) Vávra (69.Šmejc), Bešík, A. Hynek, - Zimola, Wiesinger, Smékal, Hassman, Sýs, P. Klinec
(66. Provazník), Hankocy (69.
Mács).
O první body
Slavoj s trenéry Karlem Chladem a Vladislavem Hynkem
vstupuje do soutěže prakticky beze změn. Pouze v brance nahrazuje Hanuse zkušený
Švarc, který přišel na přestup.
„V jednání je opět možná účast
Jakuba Zmrhala,“ prozradil
také sekretář Slavoje Pavel
Maňák. „Letos nás čekají velmi
dramatická utkání. Kromě dvou Útočník Vítězslav Hankocy se v sobotu s Vraným sice střelecky neprosadil, ale měl by také na podderby s týmy Blšan a z divize zim patřit k nejlepším střelcům Slavoje Žatec.
sestoupivších Loun, doplnila KP
Prvním soupeřem Žatce je a věřím, že udělají vše pro pojede 20.8. do Vilémova a pak
po sestupu z divize také mužstva
Vilémova, Litvínova a Litoměřic, v sobotu od 17 hodin tým s no- lepší start do sezony než před hraje další dvě utkání doma,
vým složením a názvem Lito- rokem. O postupném zlepšení 27.8. hostí Modlany a 3.9. Brči postupující Kadaň.“
hovoří naše konečné 4. místo. nou.
(jak)
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