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Výrobce pneumatik vybral dodavatele
Nexen Tire vybral generálního dodavatele stavby továrny
v průmyslové zóně Triangle.
„Generálním dodavatelem stavby naší továrny v průmyslové
zóně Triangle u Žatce bude
společnost Samsung Engineering. Jednání o finálním rozsahu
dodávaných služeb v tuto chvíli
stále probíhají, výsledná výše
dodávky nepřesáhne 4 mld.
CZK,“ uvedl Petr Pospíšil,

External Affairs Manager společnosti Nexen Tire.
Tato společnost patří mezi největší světové výrobce pneumatik. Byla založena v roce 1942,
sídlí v jihokorejském Jangsanu
a Soulu. Působí ve 130 světových zemích a výrobu pneumatik pro ni aktuálně zajišťují
dva průmyslové závody v Koreji
a jeden v Číně. Do Ústeckého
kraje společnost Nexen Tire

přináší jeden z největších investičních záměrů za poslední roky.
V průmyslové zóně Triangle
vybuduje technologicky vyspělý
závod na výrobu pneumatik pro
osobní a lehká nákladní vozidla.
Nexen Tire plánuje investovat
do výstavby továrny v České
republice během sedmi let
od roku 2016 téměř 24 miliard
korun. Rozsáhlý výrobní objekt
zaměstná až 1500 lidí.

Seniorskému vzdělávání se v posledních letech věnuje
zvýšená pozornost. Cílem programů není jen seznamování
seniorů s novými poznatky, ale také jejich sociální začlenění
a motivace k další aktivitě.
Vzdělávací centrum Pod- nového. Díky podpoře z Kokrušnohoří pracuje s touto munitního plánu sociálních
skupinou v oblasti vzdělávání služeb otevírá Vzdělávací cenjiž od roku 2002, od roku trum Podkrušnohoří projekt
2009 probíhají projekty s širší Vzdělávání třetího věku 2016.
nabídkou studijních předmětů. V rámci tohoto programu
Kurzy se vždy setkaly s velkým se mohou zájemci přihlásit
ohlasem a zájmem o pokračo- na kurz anglického či němecvání a rozšíření nabídky výuky. kého jazyka, základy výpočetní
I letos mohou senioři vyu- techniky, enkaustiku a tvořivé
žít možnosti naučit se něco činnosti s textilem. Největší

zájem je již tradičně o lekce
výpočetní techniky, kde se
frekventanti učí zvládnout
základy práce na počítači.
První lekce uskutečnily v září
2016 a budou probíhat až
do počátku následujícího roku.
„Těší nás dlouhodobě velký
zájem o naše kurzy ze strany
seniorů. Věříme, že kromě
samotného vzdělávání jim
nabízíme i možnost sociálního
vyžití,“sdělila Mgr. Eva Kapicová ze Vzdělávacího centra
Podkrušnohoří.

Kurzy pro seniory pokračují
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Město Žatec, Městský úřad Žatec,

zastoupené tajemníkem, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu určitou:

ochrana přírody a krajiny
Místo výkonu práce: Městský úřad Žatec
Platové zařazení (dle zákona č. 262/2006 Sb., ve znění NV č.
564/2006 Sb., v platném znění): platová třída 9
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)
Ostatní předpoklady:
● vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní
zkouškou (odpovídající zaměření výhodou);
● 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. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
ve znění pozdějších změn a doplňků a Vyhlášky MŽP ČR č.
395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona; č. 222/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 189/2013
Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, zákona č.
289/1995 Sb., lesního zákona; zákona č. 254/2001 Sb.,
● o vodách a o změně některých dalších zákonů;
● výhodou vzdělání v oblasti životního prostředí; předchozí praxe v oboru životního prostředí; zvláštní odborná způsobilost
v oblasti ochrany přírody a krajiny;
● komunikační schopnosti, flexibilita, samostatnost;
● řidičský průkaz skupiny B;
● předpokládaný nástup 02.01.2017.
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:
● 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 nejpozději
do 21.11.2016 do 11:00 hod. Přihlášky doručené po tomto
datu budou vyřazeny.
Obálku označte heslem „výběrové řízení – ochrana přírody
a krajiny“.
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 01.11.2016
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Seniorcentrum nabízí pestrý program

V dnešním čísle Žateckého zpravodaje bychom Vám rádi představili dalšího poskytovatele sociálních služeb, jehož hlavním
posláním je poskytování volnočasových aktivit seniorům.
Jedná se o spolek Seniorcen- Cílem programů je nabídnout
trum. Jeho činnost byla podpo- takové aktivity, aby je účastníci
řena Komunitním plánem města byli schopni využít i po skončeŽatec. K podpoře byly vybrány ní pobytů. Příjemné prostředí,
tři projekty této organizace, začlenění seniorů do kolektivu,
z nichž dva Vám nyní chceme kontakt se společenským proprezentovat. Prvním z nich je středím - to vše vede bezesporu
projekt s názvem Pohyb a tvo- k dalšímu rozvoji a rozhledu
ření, seniorů koření, za nímž starší generace.
Druhým projektem je projekt
se skrývá sociálně rehabilitační
pobyt seniorů, který se uskuteč- s názvem Cvičíme pro radost.
nil začátkem září v Třemošné Probíhá pod dohledem zkušené
lektorky, která názorně předvádí
u Plzně.
V rámci kurzů sociální re- a napomáhá správnému prováhabilitace tohoto zařízení byl dění jednotlivých cviků. Cvičení
pro účastníky připraven bohatý pro seniory není tak intenzivní,
„pracovní“ program. Ubrousko- jako u mladší generace. Nesmí
vá technika, výrobky z keramiky, zatěžovat kloubní a kardiovasvýroba mýdel, práce se dřevem, kulární systém. Ke cvičení jsou
korálkové zdobení, malování využívány velké gymnastické
na hedvábí, to vše bylo náplní míče, overbally, posilovací gumy
tohoto pobytu. Lidé s nadšením a balanční podložky. Senioři
vyráběli hrníčky se znamením cvičí na židli, vedle židle a nehoroskopu, vyzkoušeli si práci musí mít obavy ze zvedání se,
na hrnčířském kruhu, kouzlili či lehání na podložky. Skupinové
voňavá, bylinková mejdlíčka, cvičení probíhá každou středu
svícínky zdobené korálky a tašky od 8.30 v prostorách mateřského
s krásnými malovanými motivy. centra Sedmikráska a stává se
Aktivní denní program pro oblíbeným setkáním seniorů,
účastníky byl obohacen o výlet kteří si chtějí nejen udržet, ale
na zámek Kozel, návštěva města i zlepšit fyzickou kondici, vitalitu
Plzně a výlety do okolní přírody. a načerpat novou energii. (žit)

Povinnost kontroly technického
stavu a provozu kotlů v roce 2016

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 §
41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění
pozdějších předpisů.
V praxi to tedy znamená, že čemž proškolování těchto odbori domácnosti si budou muset ně způsobilých osob provádí pod
do konce roku 2016 nechat dohledem Hospodářské komory
zkontrolovat technický stav kotle ČR a odbornou záštitou autorina tuhá paliva, s nímž vytápějí zovaného společenstva Asociace
svůj rodinný dům. Napřesrok podniků topenářské techniky,
totiž po nich mohou obecní která je začleněnou součástí
úředníci chtít doklad, zda je Hospodářské komory ČR.
kotel v pořádku a je provozován
Fyzickým i právnickým osov souladu se zákonem a s po- bám proto doporučujeme pro
kyny jeho výrobce. Pokud ho zajištění technické kontroly
majitel nepředloží, hrozí mu technického stavu a provozu
pokuta až 20 000 Kč.
kotle využít níže uvedený seUpozorňujeme, že kontrolu znam OZO http://www.aptt.
technického stavu a provozu cz/opravneni-ozo.php, kde je
spalovacího stacionárního zdro- možno nalézt i sdělení MŽP
je provádí výhradně odborně s podrobným popisem předmětu
způsobilá osoba proškolená vý- a rozsahu kontroly včetně vzoru
robcem tohoto zdroje, která má dokladu o kontrole. Seznam je
od něj udělené oprávnění k jeho průběžně doplňován.
instalaci provozu a údržbě, přiIng. Kubíčková – SÚ,ŽP

Kdy vyjde Žatecký
zpravodaj

Foto Jaroslav Kubíček

Další číslo (č. 22/2016) vyjde
ve čtvrtek 24. listopadu. Uzávěrka je jako vždy týden před
uvedeným termínem.

Advent na náměstí v Žatci
Datum: 28. 11. – 5. 12. 2016

K 60. NAROZENINÁM - legendy
českého rocku
16:00 Roman Dragoun a Zdeněk Vřešťál s kapelou Neřež
n 1. 12. DĚTI SVÉMU MĚSTU
16:00 Zpěv dětí ZŠ a MŠ,
Kamarád LORM, DDM Žatec
Předání cen v soutěži zdobení
vánočních stromků Moderují
Milan Hořejší a Karel Fiala
n 2. 12. DĚTI SVÉMU MĚSTU
16:00 Zpěv dětí ZŠ a MŠ,
Kamarád LORM, DDM Žatec
Moderuje Milan Hořejší
n 3. 12. BETLÉMSKÝ PŘIBĚH
15:00 Víťa Marčík – pohádka
v žateckém divadle
n 4. 12. KRAMPUS SHOW
16:00 Průvod čertů, démonů
a pekelných bytostí na náměstí Svobody. Těšit se můžete
na nové Čerty z Čech i Rakouska. V programu vystoupí Carpatía Castle (Gothic rock – Most)
n 5. 12. MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
16:00 Sraz účastníků průvodu
před DDM
16:30 Odjezd Mikuláše a průvodu od DDM na nám. Svobody
17:00 Slavnostní uvítání starostkou města Žatec
17:05 Rozdávání dárků dětem

a losování věcných cen
POKYNY PRO ODEVZDÁNÍ BALÍČKŮ:
Balíčky označené zřetelnou
jmenovkou dítěte odevzdávejte
v Domě dětí a mládeže. Ve dnech
28. 11. až 4. 12. Od 8:00
do 17:00 hod. V průběhu produkce se balíčky z organizačních
důvodů nebudou moci přijímat
a děti nebudou zařazeny do losování o věcné ceny !!!
Od 28. 12. do 5. 12. v 17:00
hod. Rozsvěcení vánočního stromu, výzdoby a betlému.
Každý den budou na nám.
Svobody probíhat Adventní
trhy. Prodej bude povolen vždy
od 12:00 hod. do ukončení
kulturního programu na pódiu.

Další zasedání zastupitelstva
se uskuteční v pondělí 14. listopadu 2016 ve velkém zasedacím
sále v patře radnice. Následující
jednání ZM je pak plánováno
na 19. prosince.

Mimořádný
úřední den

Nejbližší mimořádný úřední den – sobota - proběhne
na Městském úřadu v Žatci
3. prosince 2016.
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.

Pozvánka na jednání
zastupitelstva

Foto Jaroslav Kubíček

Místo: Náměstí Svobody,
ŽATEC. Název: Advent na nám.
Svobody 2016 Vstupné: ZDARMA
Pořadatelé: Městské divadlo
Žatec, Město Žatec, Dům dětí
a mládeže, Dobrovolní hasiči
Žatec, Záchranáři Žatec, Městská policie Žatec, ZUŠ Žatec,
Turistické infocentrum MěÚ
a Komise pro kulturu a CR.
Program:
n 28. 11. ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU S RÁDIEM
BLANÍK
16:00 Soutěžní a zábavný program s Rádiem Blaník a hudebním hostem Petrem Kotvaldem
18:00 Slavnostní rozsvícení
vánočního stromečku, Betlému
a výzdoby starostkou města
Žatec paní Mgr. Zdeňkou Hamousovou
n 29. 11. TRADIČNÍ ČESKÉ
VÁNOCE
16:00 Zábavný dvouhodinový
program plný soutěží, dárků,
vánočních koled a „pravý ladovský“ kamion s ALBERTÍKEM
a jeho kamarády. (Moderuje Václav Třasák a Agentura Shaker)
n 30. 11. ADVENTNÍ KONCERT

Zastupitelstvo
města

Dovoluji si Vás pozvat na 12. jednání Zastupitelstva města
Žatce, které se uskuteční dne 14.11.2016 od 18,00 hodin
ve velkém zasedacím sále v patře radnice.
Program:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Určení ověřovatelů zápisu
4. Schválení programu
5. Vystoupení veřejnosti
6. Kontrola usnesení zastupitelstva města
7. Informace o investičních akcích
8. Prodej pozemků v k. ú. Žatec
9. Prodej části pozemku ostatní plochy p. p. č. 4641/6 v k.
ú. Žatec
10. Návrh na změnu ÚP Žatec – právní stav po změně č. 5 st. p. č. 565 k. ú. Žatec
11. Návrh na změnu ÚP Žatec – právní stav po změně č. 5 st. p. č. 7/2 a p. p. č. 289 k. ú. Velichov u Žatce
12. Rozpočtová změna – projekt: „Revitalizace památky č. p. 1
– Radnice města Žatce“
13. Rozpočtová změna – DPH
14. Zpráva o činnosti Rady města Žatce
15. Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
– Chrám Chmele a Piva CZ, příspěvková organizace
16. Diskuze, dotazy a podněty členů zastupitelstva města
17. Usnesení a závěr
Mgr. Zdeňka Hamousová v. r.
starostka města
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Spolupráce se stále rozvíjí
a upevňuje
Setkání zástupců Věznice
Nové Sedlo a Městského úřadu
v Žatci proběhlo 3. listopadu.
Věznice se svou cílenou a systematickou prací s odsouzenými
se stává již pojmem v regionu.
Město dlouhodobě s věznicí
spolupracuje, a to především
s pracovně terapeutickými dílnami, potažmo truhlářskou
dílnou věznice. Výrobky odsouzených jsou známé a ceněné.
Za zmínku stojí výpomoc při re-

konstrukci naučné stezky a její
výzdoba a výroba mnoha výchovně vzdělávacích pomůcek
využívaných odborem životního
prostředí, prevencí kriminality
a Městskou policií, dále také
propagačních předmětů pro
město Žatec. Nových nápadů
pro vzájemnou spolupráci stále
přibývá, příkladem je plánované
vybavení vnitřní a venkovní
dětské herny v Chrámu chmele
a piva.

Knihobudky "vyrostly"
v Kapucínské zahradě
Městská knihovna Žatec
ve spolupráci s Chrámem
chmele a piva, jako správcem
a provozovatelem Kapucínské
zahrady, slavnostně zahájily
ve středu 26.10.2016 provoz
KNIHOBUDEK. Princip fungování je velice jednoduchý:
půjč si knihu – přečti si ji – vrať
knihu, nebo vyměň za jinou,
ideální jednu dej a jednu si
vezmi. Jedná se o bezplatné
půjčování a výměnu knih mezi
veřejností bez registrace nebo

jiné evidence. Na obdobném
principu jsou založeny i tři předcházející projekty knihovny,
které realizovala po veřejnost
na podporu knih a čtení. Projekty Čtenáři čtenářům, Kniha
do vlaku a před prázdninami
zahájená Plážová knihovna pro
návštěvníky koupaliště a sauny
zdárně pokračují a plní svůj
účel. Věříme, že i knihobudky si
najdou své příznivce a že budou
veřejnosti sloužit dlouhou dobu.
(frk)

Zleva: J.Kopecký, O.Baštýř, J.Michl, H.Šmeráková, A.Nováková,
M.Solar, Z.Hamousová, M.Špalek.

Městské divadlo hledá na akci KRAMPUS
dne 4. prosince 2016 brigádníky. Více info
v budově divadla nebo na tel: 415 710 519.

Povídání o čaji v Městské
knihovně Žatec

Jak si čajem vylepšit zdraví se dozvěděli návštěvníci Městské
knihovny Žatec v pondělí 24.10. na další přednášce z cyklu
Setkání s odborníkem. Tím byl teatender, importér čajů a bylin
a certifikovaný školitel a komisař CBA Ing. Zdeněk Nepustil.
Žateckým posluchačům se ventivním prostředkem lidského
nepředstavil poprvé. Tentokrát zdraví v současnosti. V rámci
se jeho přednáška, tradičně besedy doprovázené promítáním
spojená s degustací, zaměřila fotografií získali účastníci deguna účinky čaje na lidské zdraví. stace také základní informace
Jsou prokázány staletími kon- o pěstování a zpracování čaje,
zumace, moderními vědeckými produkci čajů ve světě (nejvíce se
výzkumy i statistikami. Čaj byl jich pěstuje v Indii a Číně, roční
zpočátku užíván jako lék. Jako světová produkce je větší než 3
osvěžující nápoj zahánějící žízeň miliony tun), literatuře o čaji
se rozšířil až později. Tradičně nebo jeho přípravě. Tu mohli
se má za to, že čaj ve formě návštěvníci zdařilé a zajímavé
nápoje pročišťuje organismus, akce zažít všemi smysly.
povzbuzuje duši a zklidňuje
Také v listopadu se mohou
mysl. Podle moderních výzku- čtenáři a veřejnost setkat v žamů má účinky antibakteriální tecké knihovně s odborníkem.
a antivirové, upravuje trávení Na středu 9.11. byl termín pro
a snižuje krevní tlak a cukr výživovou poradkyni Ing. Petru
v krvi. Dále pravděpodobně Šmerákovou o tom, jak sestavit
působí jako prevence rakoviny, vyvážený a pestrý jídelníček
pomáhá předejít senilitě, pozitiv- a 23.11. v 16 hodin se uskuteční
ně ovlivňuje nervovou soustavu přednáška Soni Záhorkové o léa působí jako antistresor a živo- čivých kuželových pyramidách.
tabudič. O čaji lze prohlásit, že Vždy v přednáškovém sálku
je nejlevnějším, nejdostupnějším v přízemí knihovny.
a nejefektivnějším lékem i pre(mkž)
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Inzerce
n Prodám pozemek U Flory,
750 m2, plně zasítěný (elektrika,
voda, plyn, odpad, optické kabely). Možnost připojení na teplovod Perč. Tel: 731 574 423.
n Prodám nový radiátor, RADIK VK 600x1000 se spodním
připojením. Cena 800Kč. Tel:
725 379 243.
n Prodám byt nebo pronajmu
2+1 v Žatci, V Zahradách, 7.patro bez balkonu. Cena dohodou.
Tel: 605 354 333.

Seznámení
n Chtěla bych poznat přítele
a kamaráda, který by mě naučil
se smát a má duši kluka, sedmdesátnice (vdova). Nepsat SMS.
Tel: 737 566 283.

Vzpomínka
n Dne 13. 12. 2015 uplyne
10 let od úmrtí naší maminky
a babičky paní Věry Strnadové
ze Žatce. Stále vzpomínají dcera Věra a syn Pavel s rodinami,
ostatní příbuzní a přátelé.

Rozloučení
Zesnulí od 20. 10. - 2. 11. 2016:
Jaroslav Knotek
69 let
Jiří Krátký
68 let
Josef Mařík
68 let
Jiřina Nováková
74 let
Antonín Holan
71 let
Miroslav Žďárský
34 let
Ludmila Strnádová
66 let
Anna Hessová
78 let
Miroslav Daněk
58 let
Petr Chramosta
69 let
Jana Krečanová
75 let
Josefa Brožová
84 let
Zdeněk Stráník
62 let
Václav Šístek
69 let

Senát nabídl
ukázky prací
žateckých žáků

V sídle Senátu Parlamentu
ČR v Praze se v úterý 25. října
konala vernisáž prací žáků
Výtvarného oboru ze ZUŠ
v Žatci.
Na vernisáži vystoupil pěvecký sbor Camerata a sólisté Jakub Petříček, Michaela
Stupková a Kristýna Hrůzová.
Všechny zúčastněné přivítala
paní senátorka Mgr. Zdeňka
Hamousová se svými kolegy,
provedla je po budově, kde vyslechli výklad o historii budovy
a na závěr pro ně připravila
malé občerstvení. 
(au)

Hlavní budova –
Husova ul. 678:

tel.: 608 200 697,
E-mail: rmz@muzeumzatec.cz

Vidím, cítím a relaxuji

Zájmový klub Klubíčko je určen pro děti, mládež a dospělé
klienty se zdravotním postižením a realizuje své aktivity při
Základní škole a Mateřské škole, Dvořákova 24 v Žatci.
Práce v klubu byla rozšířena tech. Podporuje zrakové zaměo další relaxační pomůcky za- ření pozornosti a vnímání barev
koupené z účelového finančního a světla. AROMALAMPA, která
příspěvku z rozpočtu Města byla také z příspěvku zakoupena,
Žatce a přispívá k naplnění cílů je pomůcka pro aromaterapii
a opatření Komunitního plánu a podporuje vytvoření relaxační
sociálních služeb Města Žatce. atmosféry. Tímto děkujeme MěsNově zakoupený PROJEK- tu Žatec za poskytnutí finanční
TOR je mobilní přístroj určený podpory.
k projekci barevných světelných
Realizátoři projektu a klubu
efektů ve Snoezelen místnosKlubíčko

Výstavy:
n „VÁNOČNÍ OZDOBY
Z IRISY“: 24. 11. – 8. 1. 2017
Výstava skleněných vánočních
ozdob, které prezentují více jak
šedesátiletou tradici výroby
firmy Irisa Vsetín. Součástí
výstavy je prodej vánočních
ozdob. Vernisáž výstavy se
uskuteční 24. listopadu od 17
hodin s hudebním vystoupením
pěveckého sboru Camerata ze
ZUŠ Žatec.
Křížova vila
Zeyerova ul. 344:
774 192 414, 415 710 389
vilakriz@muzeumzatec.cz

Výstavy:
n „65. VÝROČÍ 11. STÍ-

HACÍHO PLUKU“: probíhá
do 13. 11. Výstava k výročí
11. stíhacího pluku v Žatci
a leteckých modelářů.
n „BETLÉMY“: 24. 11. – 8.
1. 2017. Výstava betlémů ze
sbírky RM v Žatci a Jana Wagnera z Holedečku. Letošní novinkou je unikátní chmelařský
betlém z dílny Jiřího Šrámka
z Janova u Litvínova. Zajištěn
je prodej papírových betlémů.
n „VZPOMÍNKA NA CÍSAŘE“: 10. 11. od 17 hodin PhDr. Milada Krausová,
Ph.D. v přednášce připomene
100. výročí úmrtí rakouského
císaře Františka Josefa I.
Vstupné: základní 30,- Kč,
snížené 20,- Kč.
Bývalé papírny,
Volyňských Čechů 733:

774 411 350, E-mail:
merdova@muzeumzatec.cz

Výstavy:
n „Z DĚJIN PRŮMYSLU
V ŽATCI“: Stálá expozice
o žateckém průmyslu.
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

POBOČKA STARÁ PAPÍRNA:
ÚT: 10.00 - 17.00 • ST:
10.00 - 18.00 • ČT: 10.00 18.00(vyhrazeno pro školy) •
PÁ: 10.00 - 17.00 • SO: 13.00
- 17.00 • NE a PO: zavřeno •
O svátcích a 31.12. zavřeno
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Digitální kino Žatec
11.11. 20:00 / 12.11. 20:00 / 17.11. 17:30 / 30.11. 20:00

PŘÍCHOZÍ

Drama / Mysteriózní / Sci-Fi / Thriller /USA/ 2016/ 117 min / CZ Titulky
Když po celém světě přistanou tajemné vesmírné lodě, dojde k sestavení
elitního týmu – v čele s odbornicí na lingvistiku Louise Banksovou (Amy
Adams) – s cílem zjistit, jaké mají mimozemšťané úmysly. V
 stupné: 120,-

12.11. 15:00

KUBO A KOUZELNÝ MEČ 3D

Animovaný / Fantasy / Rodinný / USA/ 2016/ 101 min / Cz dabing
Kubo je úplně normální teenager, který žije obyčejný život v rodné vesnici.
Jenže pak mu zaklepou na dveře temní démoni ze záhrobí a zaplašit je může
jen Kubova mimořádná odvaha a kompletní magická zbroj jeho otce, což,
jak Kubo s překvapením zjistí, býval legendární samuraj. Vstupné: 130,-

13.11. 15:00 / 15.11. 17:30

TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 3D

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. Vstupné: 130,-

28.10. 20:00 / 29.10. 17:30 / 13.11. 20:00

OSTRAVAK OSTRAVSKI

Komedie / Česko / 2016. Jarek Ostravski je horník jako každý jiný. Když
ale v dole bouchne jedna ze štol a on zachrání spoustu svých kamarádů ze
závalu, stane se hrdinou a rázem se mu jeho život obrátí naruby. Vedením
firmy je povýšen z dolu do kanceláře, aby se staral o horníky, dostane se
do zorného úhlu médií, rodiny, přátel, ale především se znásobí jeho kredit
u žen. Kdo by ale mohl tušit, jak to celé je vlastně doopravdy... Nová česká
filmová komedie, navazují na nejlepší tituly z této oblasti naší filmové tvorby „Ostravak Ostravski“, byla volně vytvořena dle námětu legendárního
blogera a jeho sedmi knižních bestsellerů s názvem Deniky Ostravaka.
Režie: David Kočár. Hrají: Igor Chmela, Dušan Sitek, Jitka Smutná, Pavel
Kikinčuk, Jan Vondráček, Michal Čapka, Vladimír Polák. Vstupné: 120,-

15.11. 20:00

KOMICI s.r.o – THE TOUR FILM

16.11. 17:30

JÁ, KOCOUR

16.11. 20:00

JULIETA

Road movie / Komedie / Česko/ 2016/ 95 min / Komická roadshow, jaká
tady ještě nebyla! Knor, Pavlásek, Kočičková, Matonoha, Nedvěd a Ruda
z Ostravy projíždějí republikou. Jejich standup show plní ty největší
sály. Film Juraje Šajmoviče Komici s.r.o. The Tour je ale hlavně o tom, co se
Komikům po cestě přihodí a jací jsou mimo pódium. Knor, jako impresário
téměř zešílí, Pavlásek se stává schizofrenikem, Kočičková prožije několik
orgasmů, Matonoha sice baví, ale strašně „prudí“, Nedvěd blbne lidi svou
trapnou magií, Ruda z Ostravy se zbaví osobnosti a bude z něj Michal
Kavalčík. Prostě si uděláte v kině výlet s Komiky s.r.o. tak, jak je neznáte,
ani znát nemůžete. A nakonec přijde i tolik ojedinělý moment v kinematografii. Protagonisté jsou konfrontováni se skutečným filmovým kritikem!
Hrají: Miloš Knor, Lukáš Pavlásek, Tomáš Matonoha, Ester Kočičková,
Michal Kavalčík, Richard Nedvěd
Vstupné: 110,Komedie / Rodinný / USA/ 2016/ 87 min / Cz dabing
Tom Brand (Kevin Spacey) je závratně úspěšný, neuvěřitelně bohatý a blbec.
Snaze postavit nejvyšší mrakodrap na severní polokouli, je sebestředný
miliardář připraven obětovat cokoliv. I lásku své rodiny. Chystaná stavba
je skoro stejně monumentální jako jeho ego. Tomův pracovní život ho
od jeho rodiny odcizil. Neváží si oddané manželky Lary (Jennifer Garner),
zanedbává dospělého syna Davida a ignoruje žadonění o pozornost dcerky
Rebeccy. Ta má k 11. narozeninám jediné přání: chce kočku. Tom se náhodou
ocitá ve zverimexu podivínského Felixe Perkinse (Christopher Walken).
Svérázný majitel přesně ví, co Tom potřebuje: velkého kocoura jménem pan
Fuzzypants. Režie: Barry Sonnenfeld. Hrají: Kevin Spacey, Jennifer Garner,
Robbie Amell, Christopher Walken, Malina Weissman
Vstupné: 110,Drama / Španělsko/2016/ 99 min / CZ titulky. Julieta žije sama se svou
dcerou Antíou poté, co do jejich šťastného života krutě zasáhl osud. Po smrti
Julietina manžela Xoana, Antíina otce, prožívají nejhorší období. Obě trpí,
Julieta se uzavře do sebe a jejich tichá bolest je postupem času odcizuje. Když
je Antíe osmnáct let, opustí svou matku bez jediného slova vysvětlení. Julieta
ji více než 12 let zoufale hledá všemi možnými způsoby. Během té dlouhé
doby zjišťuje, jak málo svou dceru zná. Až náhodné setkání s Antíou dává
matce šanci pokusit se ji získat zpět. Osamělá a zlomená Julieta se rozhodne
konfrontovat svůj život a říct dceři pravdu o osudových událostech, které
jejich životy rozdělily. Režie: Pedro Almodóvar
Vstupné: 100,-
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17.11. 20:00 / 18.11. 20:00 / 19.11. 17:30 / 20.11. 17:30/ 26.11. 17:30/
27.11. 20:00 / 4.12. 20:00 FANTASTICKÁ ZVÍŘÁTKA A KDE JE NAJÍT 3D

Dobrodružný / Rodinný / Fantasy / VB / USA/ 2016 / CZ DABING
Newt Scamander přichází do New Yorku se svým záhadným kufříkem,
ve kterém se nachází obrovská sbírka vzácných magických tvorů z jeho
cest kolem světa. Co se může stát, když se nadaný britský kouzelník vydá
do Ameriky a jeho zvířata (některá i trochu nebezpečná) uniknou z kufříku?
Předloha: J. K. Rowling (kniha). Hrají: Eddie Redmayne, Colin Farrell,
Ron Perlman, Katherine Waterston, Alison Sudol, Dan Fogler, Ezra Miller,
Samantha Morton, Jenn Murray, Jon Voight
Vstupné: 140,-

18.11. 17:30

POJAR DĚTEM

Pásmo krátkých filmů Břetislava Pojara, realizované v jeho posledním
tvůrčím období. Více na www.cinemart.cz
Vstupné: 80,-

20.11. 20:00

HOLOGRAM PRO KRÁLE

Drama / Komedie /USA / Německo / VB / Francie/ 2016 / 97 min / Cz titulky
Obchodník s informačními technologiemi Alan Clay (Tom Hanks), na kterého se štěstěna už dlouho neusmála, přijíždí do Saudské Arábie, aby tamnímu králi prezentoval horkou novinku ve světě komunikací. Střet kultur
je nasnadě, ovšem v podání režisérské legendy Toma Tykwera (Lola běží
o život) je podán s jemným a kultivovaným humorem. Více na www.falcon.cz
Režie: Tom Tykwer. Hrají: Tom Hanks, Sarita Choudhury, Sidse Babett
Knudsen, Tracey Fairaway
Vstupné: 140,-

24.11. 17:30 / 26.11. 15:00 ODVÁŽNÁ VAIANA: LEGENDA O KONCI SVĚTA 3D

Animovaný / Akční / Dobrodružný / USA/ 2016 / CZ dabing
Walt Disney Animation Studios uvedou struhující počítačově animovaný
film Odvážná Vaiana: Legenda o konci světa o nebojácné dospívající dívce,
která se vydává na nebezpečnou cestu, aby zachránila svůj lid. Vstupné: 150,-

24.11. 20:00

HAWCKSAW RIDGE: ZROZENÍ HRDINY

Drama / Válečný / Životopisný /USA / Austrálie/ 2016/ 131 min / CZ titulky
Andrew Garfield se představí v roli vojenského medika a odpůrce vojenské
služby Desmonda T. Dosse, nečekaného hrdiny, který se v brutální bitvě
postaral o záchranu 75 mužů bez jediného výstřelu ze zbraně. Dossův heroický čin z něj udělal hrdinu v očích spolubojovníků a následně se stal prvním
odpůrcem zbraní a pacifistou, který kdy získal od Kongresu Medaili cti.
Režie: Mel Gibson. Hrají: Andrew Garfield, Vince Vaughn, Sam Worthington,
Luke Bracey
Vstupné: 110,-

www.divadlozatec.cz

Městské divadlo Žatec
10.11. 19:00

PŘÍBUZNÉ SI NEVYBÍRÁME (Agentura HARLEKÝN)

14.11. 18:00

LÁSKA KVETE V KAŽDÉM VĚKU

Činohra – PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM DOČESNÉ
Ve francouzské komedii, kde rodinnou oslavu dokonale okoření příchod
mladé vyzývavé sekretářky, se autor netají tím, že muži bývají v podobných
situacích většinou zbabělí a ženy spíše bezcitné a nemilosrdné. Jedovaté narážky a trefně mířené odpovědi místy připomínají tenisovou výměnu míčků.
Vstupné: 300,- Kč (pouze doprodej na I. a II. balkón) přízemí je vymezeno
pro partnery Dočesné
Zábavný pořad - mimo předplatné. Komponovaný pořad plný známých
a oblíbených písniček, kde host - Ivanka DEVÁTÁ zvládá téma o lásce s nadhledem a vtipným vyprávěním, a to ze svého pohledu a osobních životních
příběhů a dokonce i ze svého soukromí. Vstupné: 170,- Kč

Koncert / Třídenní hudební festival 21., 22., 23. 11. 2016
21.11. 19:00

DIRTY DEEP (Francie)

Bluesové trio, které jede do ČR na Blues Alive 2016…
Francouzský soubor ze Štrasburku Dirty Deep hraje chytlavé heavy blues
ovlivněné folkem i rockem. Původně jednočlenný projekt (Viktor S. jako
Dirty Deep) vznikl v roce 2010. Od té doby cestuje po turné celou Evropou,
aby šířil svou hudební víru. Svou muziku vnímá jako životní styl. Rytmus
bicích, bublání basy, nabroušená kytara, tóny harmoniky a zpěv jako určitý způsob vykoupení… Výsledkem je velmi autentická, neopakovatelná,
výbušná bluesová show. Vstupné: 130,- Kč / 100,-Kč (cena platí pouze při
zakoupení vstupenek na 21.,22.,23.11.2016 „ Třídenní hudební festival“ )

22.11. 19:00

KHALIF WAILIN WALTER (USA)

Naprostá bluesová bomba…. Khalif Wailin’ Walter, bývalý člen doprovodné kapely Lonnieho Brookse, je jedním z do budoucna nejslibnějších
představitelů nejmladší bluesové generace. Americký kytarista a zpěvák
vychodil pomyslnou bluesovou školu u svého strýčka, kterým není nikdo
menší než fenomenální bluesový kytarista Carl Weathersby.
Vstupné: 150,- Kč / 100,-Kč (cena platí pouze při zakoupení vstupenek
na 21.,22.,23.11.2016 „ Třídenní hudební festival“ )

23.11. 19:00

MIKE TERRANA (USA/I) & DALIBOR MRÁZ (CZ)
& GERGO BORLAI (H)

Jedinečný samostatný koncert v Žatci , který nikde jinde neuvidíte
a neuslyšíte. Že to není jen „ drum,drum,drum…“ vám dokážou přední
světoví hráči na bicí za doprovodu dalších melodických a rytmických„
nástrojů“a muzikantů. Vstupné: 250,- Kč / 200,-Kč (cena platí pouze při
zakoupení vstupenek na 21.,22.,23.11.2016 „ Třídenní hudební festival“ )

25.11. 19:00

DLOUHÁ CESTA (RÁDOBY DIVADLO KLAPÝ)

27.11. 15:00

AŤ ŽIJÍ STRAŠIDLA

Činohra - OCHOTNICKÉ PŘEDSTAVENÍ - mimo předplatné
Hra na motivy filmového scénáře I. Bergmanna – LESNÍ JAHODY. Rádobydivadlo KLAPÝ patří mezi špičky ochotnického divadla. Vstupné: 80,Pohádka pro děti - mimo předplatné. Pohádkový muzikál od naší nejznámější
autorky Dany Bartůňkové zavede děti do jednoho nejpodivnějšího domu
tyčícího se na strašidelném vršku nad jedním strašidelným údolím… Všichni
si dovedeme představit, že se mu říká „ Strašidelný zámek!“ Vstupné: 100 ,-

www.divadlozatec.cz

Muzeum připravuje
k Vánocům výstavy
betlémů, ozdob i jarmarky

Vážení přátelé, blíží se
čas Vánoc, a proto si Vás
a Vaše děti dovolujeme pozvat na dvojvýstavu Vánoční
ozdoby a betlémy, která
bude zahájena v hlavní budově Regionálního muzea
K. A. Polánka, Husova 678
v Žatci 24. listopadu od 17
hodin vystoupením pěveckého sboru Camerata ze
ZUŠ Žatec.
První část výstavy zmapuje
historii a výrobu vánočních
ozdob a přiblíží více než
60letou tradici výroby skleněných ozdob výrobního
družstva Irisa Vsetín. Tento
výrobce nám poskytl i kolekce ozdob do prodeje za velmi
příznivé ceny. A pro prvních
50 úspěšných řešitelů jednoduchého vánočního kvízu
máme připravenou malou
odměnu, kterou zasponzorovala firma Svoboda & Fraňková, spol. s.r.o. - Obchod se
chmelem.
Druhá část výstavy pokračuje v Křížově vilě, kde
si budete moci prohlédnout
výstavu betlémů ze sbírky
Regionálního muzea v Žatci
a kolekci řezeb Jana Wagnera
z Holedečku. Jde o betlémy
z různých materiálů, např.
z kukuřičného šustí, dřeva,
sádry, včelího vosku, cínu,
ze dřeva Mninga, kokosového
ořechu, makovice a mnohé
další. Úplně poprvé vystaví-

me nový unikátní chmelařský
betlém z lipového dřeva,
který vyřezal Jiří Šafránek
z Janova u Litvínova a nakolorovala jeho dcera Pavlína
Thumsová. I zde pro vás
máme připraven prodej papírových betlémů, které ozdobí
vaše domácnosti ve vánočním čase.
Doprovodnými akcemi budou výroba betlémů v Křížově vile a zdobení skleněných
ozdob v hlavní budově muzea od 6. do 10. prosince v otevírací době muzea.
Na 11. prosince jsme připravili vánoční koncert v Křížově vile a od 15. prosince
do 17. prosince se uskuteční
vánoční jarmark v papírnách.
Na Štědrý den bude hlavní
budova muzea a Křížova vila
otevřena od 13.00 – 17.00
hodin.
Obě výstavy potrvají
do 8 ledna 2017 a vstupné
pro obě budovy je základní
45,- Kč, snížené 30,- Kč,
rodinné 100,- Kč.
Školní třídy prosíme o nahlášení návštěvy v předstihu
na tel. 608 200 697.
Přijďte se k nám inspirovat,
načerpat vánoční atmosféru
či zakoupit vánoční zboží.
Za kolektiv pracovníků
muzea v Žatci Vás srdečně
zve Jitka Krouzová
vedoucí výstavnického
oddělení RMŽ
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Dodatečné tresty dostali
Zelinka a dva rozhodčí

Rozpaky, které panovaly na stadionu U Ohře
po utkání minulou sobotu s Krupkou, pokračovaly ještě v následujícím týdnu v Ústí na krajském
svazu FAČR.
Žatečané se v zápase chtěla červenou za hruv 69. marně dožadovali bé nesportovní chování
pokutového kopu za faul a dodatečně potrestala
na P. Klince. Po zhod- žateckého špílmachra
nocení záznamu vytkla zákazem činnosti na 4
komise rozhodčích tuto utkání! Chybující hlavní
chybu sudím – hlavnímu rozhodčí Jaroslav Obora asistentovi 2. Domácí ník (za neudělení ČK
hrdina Richard Zelinka, a neodpískání penalty)
který v průběhu vstřelil si nezapíská dva týdny
obě branky domácích, a stejný trest dostal dodostal v 90. žlutou kartu. datečně i asistent Pavel
Komise však po shlédnutí Sejkora. 
(jak)

Na čtyřech vstřelených gólech Slavoje v Neštěmicích se podílel Petr Klinec
(vpravo) hattrickem, ale tentokrát to nestačilo ani na bod.

Neuvěřitelný zvrat: Slavoj dostal
pět gólů za patnáct minut

Žatečtí fotbalisté ztratili dvě utkání za sebou,
v nichž inkasovali celkem tucet branek! Přitom
v obou zápasech vedli, ale měli katastrofální závěry.
n Žatec – Krupka 2:5 hozená šance Hankocyho,
(1:1)
který ze tří metrů nedokáTéměř 40 minut vedli zal vyrovnat do odkryté
doma žatečtí fotbalisté branky. Hosté naopak
nad dosud neporaženou z protiútoku odskočili
Krupkou, ale nakonec na dvougólový rozdíl.
prohráli rozdílem třídy, A když pak za stavu 2:4
když nevyužili klíčové Hassman neproměnil ani
momenty hry ve svůj pro- penaltu za faul na Klince,
spěch. A příčinou nebyli z protiakce zasadili hosté
ani rozhodčí Oborník pátý úder.
a jeho asistent Sejkora,
Branky: 7. A 71. Zekteří byli za své chyby linka – 42., 50. a 54.
v utkání potrestáni dvou- Kolář, 70. Suchý, 86.
Rilke. Rozhodčí Oborník
týdenními tresty.
Slavoj vedl od 7. minuty – Trojan, Sejkora, ŽK
trefou Zelinky po akci 2:5, 180 diváků. SestaHassmana a P. Klince. va: Bouček – F. Klinec,
Když další dvě gólové Bešík, A. Hynek, Zimola
šance domácí nevyužili, – Hassman, Zelinka, Sýs,
přišel ve 42. trest z rych- Smékal (69. Zmrhal),
lého protiútoku na 1:1. P. Klinec - Hankocy
Kolář po změně stran n Neštěmice – Žatec
dalším brejkem dostal 7:4 (2:2)
Oslabený Slavoj sice inKrupku do vedení. Prvním
klíčovým bodem byla za- kasoval ve 25. minutě, ale

dvěma góly šel do vedení.
I když domácí do poločasu ještě vyrovnali, po obrátce dali Žatečtí opět dva
góly. Je neuvěřitelné, jak
domácí tým z dolní části
tabulky otočil ze stavu 2:4
na konečných 7:4 během
pouhé čtvrthodinky! „Byl
to fotbalový zkrat našich
hráčů,“ zlobil se sekretář
Pavel Maňák. „Zarputilí
domácí skórovali snad
z každé střely. Je to pro
nás velké zklamání…“
Branky Žatce: Klinec 3
(1 z pen.), Zimola. Sestava: Švarc – F. Klinec (77.
Vávra) Bešík, A. Hynek,
Zimola – Hassman, Sýs ,
Smékal, P. Klinec – Hankocy, Zmrhal.
Žatec, který je na 5. místě, se doma loučí s podzimem v sobotu 12.11.
od 14 hodin se 7. Litvínovem a se sezónou 19. 11.
v derby od 13.30 na půdě
6. Kadaně. 
(jak)

Fotbalové nabídky

FK Slavoj Žatec nabízí možnost
účasti na fotbalových halových
turnajích, zimním turnaji mužů
na ÚMT, a dále nabízí volné termíny pro sehrání přátelských utkání
na ÚMT včetně osvětlení.
Halové turnaje – SH Sever Žatec
17.11.16 Halový turnaj starší +
mladší přípravka
26.11.16 Podzimní turnaj mladší žáci

3.12.16 Mikulášský turnaj – mladší
přípravka
10.12.16 Vánoční turnaj mužů
11.12.16 Vánoční turnaj starší +
mladší přípravka
Zimní turnaj na ÚMT mužů – uzávěrka přihlášek je 5.12.2016! Začátek
turnaje 14.1.2017!
Přihlášky, dotazy na pavelmanak@
email.cz.

Jeli pro body
na neznámou kuželnu

Kuželkáři Žatce nastoupili v 8. kole KP A ve Verneřicích, kde ještě nikdy nehráli, a tak převažovala
určitá nervozita z role favorita. Tu zvládli na výbornou a odvezli si oba body.
Sestava Lokomotivy Čaboun, jemuž stačil
byla tentokrát zcela jiná. soupeř stačil pouze v plZahájil Ptáček, který ných. Čaboun zahrál
po výměně drah už do- v dorážce 174 a vyhrál
mácímu hráči nedal šanci o 72 kuželek. Uhlíková
a vyhrál o 36. Jarolím se ve druhé části zlepdíky první polovině vý- šila, ale i tak prohrála
hru o 9 uhájil. Goldšmíd o 41. Žatečtí zůstávají
se trochu trápil v první v tabulce druzí o skóre
polovině, ve druhé využil a 12.11. přivítají 3. tým
dokonale chyb soupeře tabulky Sokol Ústí.
V jednotlivcích se drží
a vyhrál o 17.
Tajbl bojoval statečně, na 3. místě Čaboun, trodlouho to vypadalo, že jice Ptáček, Tajbl, Jarolím
i on vyhraje, ale famózní se vešla do dvacítky.
závěr domácího borce n SK Verneřice – Žatec
znamenal stav 1:3 pro A 2:6 (2377: 2444 )
Žatec a domácí umazali
Ptáček 423, Jarolím
26 kuželek.
392, Goldšmíd 378, Tajbl
Dokonalé KO zasadil 403, Čaboun 456, Uhlív pátém duelu domácím ková 392. 
(jj)

Třídenní hudební festival

Letos v listopadu se uskuteční svým rozsahem
nejdéle trvající hudební akce v historii Městského
divadla v Žatci. Ve dnech 21.-23. 11. to bude
třídenní hudební festival, jehož hosty budou
francouzské bluesové trio Dirty Deep, Americký,
v Evropě usazený bluesman Khalif „Wailin´“ Walter se svojí skupinou, a jako headlineři tři muži
za bicím: V Žatci z loňska dobře známý americko
italský bubeník Mike Terrana spolu s českým
bubeníkem Daliborem Mrázem a zástupcem
maďarské bubenické scény Gregem Borlaiem.
Po tři dny budeme svědky strhujícího blues
s možností srovnání, jak to hraje rodilému Chicaganu a třem Štrasburčanům, a na závěr pověstnou
třešinku na dortu nevídanou a neslýchanou, Česko
- Maďarsko – Americko/Italskou bubenickou show.
Program třídenního hudebního festivalu:
21.11. Dirty Deep
22.11. Khalif Wailin Walter
23.11. Terrana, Mráz, Borlai – Bubenický
workshop
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