žatecký

zpravodaj
číslo 5, 10. března 2016

městského úřadu |www.mesto-zatec.cz
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Žatečtí
studenti na stáži
v Londýně

4

Muzeum
uctilo žateckého
historika

Foto Jaroslav Kubíček

V čísle:

Chmelová šiška ze skla, umístěná v bludišti ChChP, prošla během zimy opravou s generální údržbou.

Přípravy na novou turistickou
sezonu v Žatci vrcholí

7

Pozvánky
na akce kolem
Velikonoc

8

Generálka
ukončila
dlouhou sérii

Zaměstnanci Městského úřadu a turistického areálu Chrámu
Chmele a Piva během zimního období nezahálejí. Aktivity spojené
s přípravou nové sezóny jsou v plném proudu. Zajišťovány jsou
nejen prohlídky našeho chmelařského chrámu i během zimního
období, současně probíhají nutné opravy expozic a zařízení. Tak
například skleněná šiška v chmelovém bludišti prošla opravou
spojenou s generální údržbou, projekci ve výtahu Chmelového
majáku nastavila servisní firma k opětovnému spuštění. Opravu potřeboval i Chmelový orloj, bylo nutno opravit poškozené
soukolí. Jedná se o velice specifické činnosti.
Kromě přípravy techniky a ob- pracovníci turistického inforjektů se mnoho úsilí věnuje pro- mačního centra radnice a chrápagaci turistického cíle - města mu chmele od ledna do března
Žatec. Nárůst turistického ruchu absolvovali různé turistické
vede ke stabilizaci pracovních veletrhy v zájmových oblastech.
příležitostí ve městě. Hotely, Letáky a další publikace o Žatci
penziony, restaurace i další dru- byly postupně prezentovány
hy služeb potřebují zajistit vzrůs- v různých lokalitách. Jednalo se
tající trend návštěvnosti města. v lednu o akci Cestovní veletrh
Je to jediná reálná možnost jak Drážďany, v únoru pak o akce
oživit jeho historickou část. Holiday World Praha, Dům
V rámci propagačních aktivit a zahrada Lipsko a Cestovní

veletrh Hamburg. V březnu se
zúčastnili Veletrhu turistického ruchu Ostrava a Veletrhu
volného času v Drážďanech.
Na některých uvedených akcích
jsme se podíleli přímo. V Lipsku,
v Hamburgu a v Drážďanech
nás prezentovaly partnerské
organizace.
Turismus je nedílnou součástí
rozvoje města. K plánování
nových záměrů se již musí přistupovat s vědomím o výstupech
pro místní podnikatelskou sféru.
Podstatou rozvoje městského
turismu je tvorba podmínek pro
návazné nové podnikatelské aktivity privátního sektoru. K tomu
ostatně směřují i aktivity spojené
s žádostí na seznam UNESCO.
Jiří Vent, ChChP
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Farmářské trhy zřejmě letos nebudou
Náměstí Žatce v letošním roce pravděpodobně už nebude lákat
návštěvníky na farmářské trhy. Zastupitelstvo tak rozhodlo
na posledním jednání 22. února.
Stejně jako v loňském roce, stále otevřená.
měly trhy probíhat každou druTrhy na náměstí Svobody
hou středu. Po prvním únorovém lákaly příchozí od jara 2011.
jednání zastupitelstva se ovšem Původně s firmou SLATR, která
uzavření smlouvy na rok 2016 prodávala zboží nejen na běžodložilo. Nízká návštěvnost, úro- ných trzích, ale i při větších
veň a strohá nabídka sortimentu akcích na náměstí, jako jsou:
však vzbudila u zastupitelů Velikonoce, Chmelfest, Advent.
nevoli. Iniciátorkou možných Z pohledu návštěvníků však trhy
změn pro konání trhů byla sklidily po čase kritiku pro nezastupitelka Ivana Malířová. uspokojivý sortiment. Nakonec
Důvodem možných změn před- pořadatel odstoupil sám právě
ložených zastupitelkou bylo, z důvodu nízké návštěvnosti.
že trhy v navržené podobě by Pro zvýšení návštěvnosti byli
se konaly opět o pracovní dny, oslovováni i místní prodejci
což nevyhovuje občanům, kteří a farmáři. V roce 2014 sepsalo
chodí do zaměstnání.
město smlouvu s panem Keplem.
Většina zastupitelů posléze Ta byla uzavřena nejprve na tři
dospěla k názoru že, než nechat měsíce, poté do konce roku
pokračovat trhy ve stávající 2014 a na celý rok další. Trhy
podobě, raději je zruší. Je ale probíhaly pravidelně 1 x za 14
pravděpodobné, že úplné zrušení dní ve středu a návštěvnost byla
trhů v Žatci není konečným ani uspokojivá. Během roku 2015
vhodným řešením a varianta prodávali na zkoušku i trhovci
trhů v sobotních termínech – z Ligy českých trhovců souběžně
případně i na jiném místě je s p. Keplem. Bohužel odezvy

Dobrovolní hasiči
zasahovali dvakrát
Poslední únorový den vyjela
jednotka žateckých dobrovolných hasičů ke dvěma dopravním nehodám. V prvním případě
se jednalo o nehodu rumunského
kamionu na D7, kde jednotka
suplovala činnost HZS na tamní
stanici. Druhý zásah probíhal
v podvečerních hodinách za vydatného sněžení na křížení ulic
Plzeňská - Mostecká.

Nově probíhala i komunikace
s operačním střediskem, kdy
za pomoci tabletu umístěného
ve vozidle a operačního softwaru RescueNavigator, docházelo
k odesílání jednotlivých statusů
z místa zásahu. Pořízení těchto komunikačně-informačních
prostředků proběhlo s nápomocí
Města Žatec.
Petr Šutera, JSDH Žatec

Každoroční jarní úklid města
pracovníky Technické správy
města Žatce s. r. o. napovídá,
že letošní zima definitivně končí.
Od pondělí 14. března vyjíždějí
k čištění ulic, náměstích a parkovacích ploch mechanismy
s posádkami. V kterých lokalitách bude úklid probíhat v jakém termínu, je na přiloženém
přehledu na této straně. Jarní
blokové čištění, pokud TS nezaskočí nenadálý návrat zimy či
nějaká kalamita, by mělo skončit
6. dubna.
Kromě počasí mohou úklid
komplikovat také neukáznění
řidiči, parkující v avizovaný den
úklidu se svými auty na označených místech.
„Podle silničního zákona je

povinnost provozovatele blokového čištění minimálně týden
předem tuto skutečnost oznámit
veřejnosti dopravním značením.
Jedná se o dopravní značku B
29 – zákaz stání s dodatkovou
tabulkou s datem a hodinou
úklidu v dané lokalitě,“ informuje jednatel TS města Ing. Andrej Grežo. „Úklid komunikací,
parkovišť a přilehlých veřejných
prostranstvích bude probíhat
v navržených termínech. Současně dojde i k čištění silničních
vpustí.“
V ostatních ulicích probíhá
úklid v rámci údržby města
průběžně během roku. Jedná se
o zametání, ošetřování a údržba
zeleně, čištění vpustí a podobně.
(jak)

Pozor na parkování - začíná
blokové čištění města
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byly negativní, stížnosti byly
jak na neuspokojivý sortiment,
tak na krátký čas trhů. Ten
ovlivňovalo především počasí
a to zejména v letních tropických

dnech. Všem trhovcům město
zajišťovalo dostatečnou reklamu
a propagaci (výlep, rozhlas, web,
zpravodaj) s podporou od města
ZDARMA.

Město Žatec, zastoupené tajemníkem
úřadu Ing. Bc. Petrem Vajdou, MPA
vyhlašuje výběrová řízení na obsazení pracovních míst:

VEDOUCÍ KANCELÁŘE ÚŘADU
VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
PRACOVNÍK ÚSEKU SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY
ARCHIV, HOSPODÁŘSKÁ SPRÁVA
REFERENT STAVEBNÍHO ÚŘADU
REFERENT PRÁVNÍHO ÚTVARU
REFERENT SAMOSPRÁVY
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
MANAŽER DOTACÍ
ROZVOJ MĚSTA
PODATELNA
ODPADY
ÚČETNÍ

Bližší informace na úřední desce a na webových stránkách města
Žatec (www.mesto-zatec.cz), popř. u personalistky sl. Hany
Durstové (tel. č. 415 736 301, e-mail: durstova@mesto-zatec.cz) .

Blokové čištění města

Navržené termíny jsou orientační, mohou být změněny v případě
mimořádných událostí, např. sníh, náledí, větrná kalamita, déšť…
14.3. - J. Husa, Malínská, Písečná, Dr. V. Kůrky
16.3. - Bří. Čapků, Družstevní, nám. Popperinge, Černobýla,
Pekárenská
18.3. - Jabloňová, Javorová, Lípová, Růžová, Stavbařů
21.3. - Vol. Čechů, Mládežnická, J. Šafaříka, Dukelská, Pražská
23.3. - Svatováclavská, Mánesova, Francouzská, Čelakovského,
Příkrá, Třebízského, B. Němcové
30.3. - U Hřiště, Podměstí, Sládkova, U Jezu
1.4. - Ostrov, V zahradách, Fibichova, Erbenova, Hájkova
4.4. - Tyršova, U Odborů, Jakubská, Arbesova, Červenka
6.4. - Chmelařské nám., Nerudovo nám., Smetanovo nám., Pod
Známkovnou

Jak jsme poznávali Evropu
Žatečtí studenti se inspirovali během stáže v Londýně

Koncem ledna se vypravilo 17 studentů Obchodní akademie
a Střední odborné školy zemědělské a ekologické na stáž
do hlavního města Velké Británie. V Londýně pracovali v oborech blízkých jejich studijnímu zaměření, tedy v obchodě,
administrativě a IT.
Cíle, které si studenti stano- archivovali dokumenty nejrůzvili, byly různé – někdo si chtěl nějšího druhu.
zlepšit svoji angličtinu, někdo
Všichni účastníci hodnotili
chtěl poznat nové lidi a kultury pracovní stáž v Londýně velice
či zkusit si, jaké to je pracovat kladně. Všichni studenti si prov cizím prostředí. Stážisté byli cvičili své znalosti angličtiny,

navštívili zajímavá místa, poznali nové lidi a získali mnoho
cenných pracovních zkušeností
do života a kontaktů, které se jim
mohou pomoci v jejich budoucí
profesní kariéře. Na závěr bych
chtěla poděkovat za celou skupinu paní profesorce Mgr. Drahomíře Svobodové, která byla
autorkou projektu.
Tereza Tykalová ze 4. L

Kdy vyjde Žatecký
zpravodaj
Další číslo (č. 6/2016) vyjde
ve čtvrtek 24. března. Uzávěrka
je jako vždy týden před uvedeným termínem.

Mimořádný
úřední den

Fotografie Drahomíra Svobodová

Nejbližší mimořádný úřední den – sobota - proběhne
na Městském úřadu v Žatci
12. března, další je plánovaný
na 2. dubna 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.

ubytováni v rodinách nedaleko
centra Londýna. To byla další
z možností, jak si procvičit angličtinu a poznat něco nového.
Každé ráno studenti jezdili
do práce, kde řešili někdy lehké,
někdy těžší úkoly. Kvůli cestování po městě se museli naučit
orientovat v místní dopravě, jako
je metro, vlaky nebo autobusy,
což sice vypadalo na první pohled trochu komplikovaně, ale
nakonec se ukázalo, že nejde
o nic složitého.
Někteří studenti pracovali
v různých charitativních obchodech, jejichž výtěžek šel například na děti ve Vietnamu, na nemocná zvířata nebo na výzkum
rakoviny. V popisu práce měli
nejčastěji vybalování, třídění,
oceňování a vystavování zboží
na prodejně a také komunikaci
s nakupujícími zákazníky.
Studenti pracující v IT oboru
rozebírali počítače, hledali jejich
vady a opravovali je.
Ti ze studentů, kteří pracovali
v administrativě, nejčastěji třídili, kopírovali, skenovali nebo

Další zasedání zastupitelstva,
které v současné době pracuje i jako Rada města Žatce,
se uskuteční 17. března 2016
od 15 hodin ve velkém zasedacím sále v patře radnice.

Fotografie Drahomíra Svobodová

Autorka článku o stáží v Londýně, Tereza Tykalová ze třídy 4.L, stojí na snímku vlevo ve svém
dočasném pracovišti.

Zastupitelstvo
města

Studenti ze Žatce navštívili společně také známá a významná místa v Londýně.
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Přijďte malovat kraslice
KAMARÁD LORM, Žatec příspěvková organizace Města
Žatce Vás zve na Velikonoční trhy dne 19.3. od 10.00
do 15.00 hodin. Možnost
zkusit malování kraslic.
Najdete nás v prostorách So-

ciálně terapeutické dílny, Bratří
Čapků 3177, Žatec (za BARBAREM, cesta bude označena.)
Akce bude za každého počasí.
Občerstvení – koláče, klobásy,
bramboráčky, palačinky aj.
Těšíme se na vás.

Karnevalové
tvoření
v knihovně

Městská knihovna Žatec
připravila v oddělení pro děti
centrální knihovny ve středu
17. února další Tvořivé dílny,
kde si mohly děti vytvořit veselé
karnevalové masky papírové
čepice. Měly možnost vyzdobit
si škrabošku z nabízených šablon a vybarvit barvami na sklo.
Z barevných papírů a čtvrtek si
vystříhaly, vytvořily a vyzdobily
papírovou čepici. Další tvůrčí
dílny, které jsou připraveny
na středu 16. března, budou věnovány vyrábění velikonočních
dekorací.
(mkž)

Muzeum
uctilo
žateckého
historika

Regionální muzeum K. A.
Polánka uctilo památku žateckého historika a lékaře A.
Seiferta. V předvečer jeho
nedožitých 190. narozenin
položili pracovníci muzea květiny na hrob rodiny Seifertovy
na žateckém hřbitově.
Adolf Seifert se narodil 4.
března 1826 ve Veleticích u Žatce. Autora knih o historii města
Žatce, žateckého kostela či
pivovaru si muzeum v letošním
roce připomíná rovněž přednáškou lounského historika
PhDr. Bohumíra Roedla pod
názvem Žatecký historik A. Seifert (17.3.2016 v 17.00 v hlavní
budově muzea v Husově ulici).
Seiferta připomene rovněž malá
výstavka jeho knih, kterou si
návštěvníci mohou prohlédnout
v přednáškovém sále hlavní budovy. Knihy doplňují reprodukce
starých pohlednic zobrazující
město Žatec na přelomu 19. –
20. století. K vidění bude od 17.
března. do léta.
PhDr. Milada Krausová, Ph.D.
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Inzerce
n Pronájem bytu 3+1, 90 m2,
Žatec, Dukelská ul. Kontakt:
775 669 897
n Drůbež Červený Hrádek
opět prodává slepičky snáškových plemen Tetra a Dominant hnědý, černý, modrý,
žlutý, kropenatý a bílý. Prodej
se uskuteční 21. března 2016
v Žatci u Západního nádraží
ve 14.30 hod. Bližší informace:
728 605 840.

Vzpomínka
n 6. března uplynulo 10 let
od úmrtí bývalého policisty Jaroslava Bergera ze Žatce. Vzpomíná rodina.

Rozloučení
Zesnulí od 19. 2. - 29. 2. 2016:
Věruška Nováková
76 let
Václav Korinta
92 let
Františka Gregorová
84 let
Božena Štysová
90 let
Vlasta Žaloudková
94 let
Miroslav Ferko
51 let
Helena Nagyová
76 let
Vlasta Vejražková
80 let
Pavel Pristáš
60 let

Husova 678

Husova 678

Vás zve na přednášku

Vás zve na přednášku

Žatecký historik
historik
Žatecký
A.Seifert
Seifert
A.

Archivář
PhDr.
Roedlpřipomene
připomene
Archivář
PhDr.Bohumír
Bohumír Roedl
190.
výročí
narození
osobnosti
190.
výročí
narození významné
významné osobnosti

17. 3. 2016 od 17 hodin
Vstupné: základní 30,- Kč, snížené 20,- Kč

17. 3. 2016 od 17 hodin
Vstupné: základní 30,- Kč, snížené 20,- Kč

ZUŠ připravuje
tři akce

Velikonoční dílny pořádá
ZUŠ ve spolupráci s domovem
seniorů a pečovatelskou službou
15. března od 15 hodin v sále
Základní umělecké školy Žatec.
Koncert učitelů se koná
23. března od 17.00 hodin v sále
ZUŠ – tradiční otočení rolí, kdy
na jevišti se potí a trému mají učitelé a žáci jim v publiku tleskají.
Komorní koncert se uskuteční 14. 3. v 17.30 v sále školy.
Vystoupí přední česká violistka
a laureátka mnoha mezinárodních soutěží Kristina Fialová
a na klavír ji doprovodí vynikající
klavíristka Michaela Hajíčková. Na koncertě zazní skladby
R.Haase, K. Pexidra, L. Janíčka
C. Francka. 
(au)

ČKO

BŘEZEN2016

1. 3. – 24. 4. 2016

ČAJEM – NEČAJEM
Regionální muzeum K. A. Polánka Žatec

3. – 31. 12. 2016

stálá expozice

Z historie žateckého průmyslu

Stará papírna, RM K. A. Polánka Žatec

1. 3. – 31. 3. 2016

16. 3. 2016

Velikonoční tvořivé dílny
Městská knihovna Žatec

15. 3. – 19. 3. 2016

Velikonoční jarmark

Křížova vila, Stará papírna, Žatec

17. 3. – 19. 3. 2016

Vize rozvoje historického města Žatce UNESCO

Knižní BAZAR

Galerie Sladovna

Městská knihovna Žatec

1. 3. – 31. 3. 2016

Výstava Kamarád LORM

Galerie Sladovna

2. 3. – 31. 3. 2016

Král a císař Karel IV.
Městská knihovna Žatec

8. 3. – 30. 4. 2016

Výstava „Jak šel čas“ Jan Wagner
Městské divadlo Žatec

14. 3. 2016

Mé dítě má ADHD a co dál?

RC Sedmikráska

16. 3. Dívčí válka – KD Moskva
18. 3. SuperStar – S.Křováková – MC Liďák
19. 3. Zahájení turistické sezony na CHCHP

18. 3. 2016 od 17 hod

Zázračné dítě internetu -film
Galerie Sladovna

18. 3. 2016

Den VODY

SoŠZE Žatec

19. 3. 2016

Vítání jara - koncert
MD Žatec

19. 3. 2016

Jarní setkání turistů na Hasištejně

KČT Žatec

19. 3. 2016

Velikonoční trhy
Kamarád LORM

23. 3. 2016

Duševně fit do 100 let
Galerie sladovna

Turistické Informační centrum Žatec
Bližší info v kalendáři akcí na:

www.infozatec.cz

23. 3. 2016

Biologické hodiny – tajemství zdraví
Městská knihovna Žatec

Promítání k životnímu jubileu Zdeňka Svěráka
Český herec a scénárista Zdeněk Svěrák oslaví 28. března 2016
své osmdesáté narozeniny. Jeho syn, žatecký rodák Jan Svěrák,
pořádá na jeho počest oslavu s remasterovanou verzí filmu
Obecná škola, která byla první tvůrčí spoluprací rodinného
týmu a dosáhla až na oskarovou nominaci.
Projekce se uskuteční v něko- jejích kalhotek. Není divu, že
lika desítkách českých, ale i za- se učitelka jednoho dne zblázhraničních kin po celém světě ní a na její místo nastoupí nový
pouze v pondělí 28. března. učitel. Jmenuje se Igor HnízOslavte s námi životní jubileum do a vymyká se všem učitelům,
Zdeňka Svěráka a přijďte se které kluci do té doby poznali.
podívat na digitálně remaste- Chodí ve vojenské uniformě,
rovaný film z krajin krátkých na opasku má opravdovou pistokalhot a dlouhých domácích li a okamžitě zavede ve třídě tuhý
úkolů. Zároveň můžete panu režim, jehož součástí jsou také
Svěrákovi v kině nahrát krátké velmi svižná rákoska a poutavá
video ze zpěvem narozeninové vyprávění o válečných zážitcích,
písně, kterou před léty na- kterými učitel prokládá probírapsal z Jaroslavem Uhlířem. nou učební látku. Přestože jsou
Je krátce po válce a do chlapec- jeho metody nečekaně účinné,
ké třídy jedné ze škol na před- začnou se velmi brzy na učitelem
městí Prahy chodí také desetiletý stahovat mraky. Nejenže někteří
Eda Souček se svým kamarádem tak úplně nevěří jeho hrdinským
Tondou. Stejně jako ostatní spo- historkám, ale navíc se začne
lužáci, také Eda s Tondou zcela projevovat jeho slabost pro
ignorují pokusy rezignované něžné pohlaví. Zhrzená tramvaučitelky Maxové o výuku a spíš jákova manželka, kterou Hnízdo
než o učivo se zajímají o barvu opustí kvůli koketním student-

kám, dvojčatům Fabiánovým,
totiž napíše udání a učiteli hrozí
trest za mravní delikt. Přestože
se Eda stejně jako ostatní postaví
za svého oblíbeného učitele,
začíná si uvědomovat, že tím
pravým hrdinou pro něj ve skutečnosti není okázale hrdinský
učitel, ale jeho puntičkářský
tatínek Fanouš Souček, se svým
nenápadným, všedním přesto
však skutečným hrdinstvím.
Název: Obecná škola (zremastrovaná 4K verze s Dolby
Surround 5.1 zvukem)
Režie Jan Svěrák, scénář Zdeněk Svěrák, kamera F. A. Brabec,
hudba Jiří F. Svoboda
Hrají Jan Tříska, Zdeněk Svěrák, Libuše Šafránková, Václav
Jakoubek a další...
Datum: 28.3. od 20:00 hodin.
Místo: Digitální kino Žatec
Zajímavost: Film bude poprvé
a pouze jeden den (28.3.) uveden
na plátno žateckého kina v nově
zremastrovaná 4K verze s Dolby
Surround 5.1 zvukem.

Školka ze Žatce spolupracuje s Mensou
Jsme velmi potěšeni, že naše Mateřská škola Žatec, Otakara
Březiny 2769, získala v únoru letošního roku titul Školka spolupracující s Mensou.
Stali jsme se první Mateřskou rozumové schopnosti, předmateškolou v Žatci, která spolu- matické i předčtenářské dovedpracuje s Mensou. Díky této nosti a samozřejmě motoriku.
spolupráci můžeme u dětí ještě Výsledky naší dosavadní práce
lépe rozvíjet nejen jejich logické jsou velice pozitivní. Za poslední
myšlení, ale i pozornost, paměť, roky máme již druhé nadané dítě

a doufáme, že jich bude přibývat.
Do naší mateřské školy se
můžete přijít podívat v den otevřených dveří, který se uskuteční
ve čtvrtek 31. 3. 2016 od 8-11,30
hod. Těšíme se na Vás, učitelka
Barbora Šatavová spolu s ředitelkou Mgr. Ludmilou Jurášovou
a celý kolektiv MŠ.
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ˇ

MUSIC CLUB ... ZATECKY

LIDAK
ˇ´

2013

SABINA

ˇ
KROVÁKOVÁ
(Pop - rock / Praha / Vítězka SUPERSTÁR 2013 )

+ FANFÁRE MANČAFT

18.3.

20:00 hod.

(alternative-ska / Louny)

Tuto akci podpořilo Město Žatec.

a band

Kapela SABINA hraje ve složení:
Sabina Křováková - doprovodná kytara
Tomáš Fuchs - sólová kytara
David Herzig - baskytara
Jakub Šindler – bicí

Vstupné:
100,- ( v předprodeji )
RESTAURACE PIVARIUM /
RESTAURACE HŘÍBEK /

150,- ( na místě )

DIVERGENCE: ALIANCE

Dobrodružný / Romantický / Sci-Fi / USA/ 2016
Po šokujících odhaleních ve filmu Rezistence musí Tris se Čtyřkou uprchnout
za zeď obklopující Chicago. Poprvé ve svém životě opustí jediné město a rodinu,
kterou kdy znali. Jakmile se ocitnou venku za zdí, stará zjištění rychle pozbývají
na významu v porovnání s odhalením nových šokujících skutečností. Když se
za zdmi Chicaga rozhoří nemilosrdná bitva ohrožující veškeré lidstvo, musí se
Tris a Čtyřka rychle rozhodnout, komu mohou věřit. Aby mohla přežít, bude
Tris donucena vybírat z nelehkých možností, když se bude muset rozhodovat
o odvaze, oddanosti, obětování a lásce. Hrají: Shailene Woodley, Theo James,
Naomi Watts, Zoë Kravitz, Miles Teller.
Vstupné: 110,-

16.3. 20:00

RUDÝ KAPITÁN

Krimi / Thriller / Česko / Slovensko / Polsko/ 2016
Drsná detektivka jako ze Skandinávie se může odehrávat i u nás. Příběh
na motivy skutečných událostí podle bestselleru Dominika Dána, reálného
policisty a knižního fenoménu s utajenou identitou, který prodal už 700 000
knih. Mnohé z toho, o čem píše, zažil. Mnohé vyšetřoval... Je rok 1992, komunisti padli, ale za jejich zločiny nikoho neodsoudili. V téhle atmosféře se
detektiv Krauz z Oddělení vražd dostává k případu umučeného kostelníka,
jehož mrtvolu našli s hřebíkem v hlavě. Jeho smrt měla zůstat tajemstvím,
ale Krauz se i přes varování pouští do pátrání po Rudém kapitánovi, bývalém
expertovi na „konečné“ výslechy. Setkání s ním přežil opravdu málokdo...
Hrají: Oldřich Kaiser, Michal Suchánek, Maciej Stuhr, Martin Finger, Marián
Geišberg, Zuzana Kronerová, Ladislav Chudík, Martin Pechlát, Ondřej Malý,
Helena Krajčiová, Ivan Vodochodský, Jan Vlasák. 
Vstupné: 120,-

20.3. 20:00 / 27.3. 20:00

DVOJNÍCI

Komedie / Česko/ 2016
Honza Rambousek je svým způsobem sympatický podvodník, který je v podsvětí ceněný jako odborník na zámky, počítače, elektroniku a auta. Je to také
nenapravitelný sukničkář, přesto ho ženy milují... Právě mu teče do bot, protože
ho má v hrsti mafián Vytloukal kvůli velkým dluhům. Pokud Honza neukradne
z galerie obraz Dívky v modrém, tak je s ním amen... Zachrání ho náhoda –
do cesty se mu připlete jeho dvojník, středoškolský profesor Richard Prospal,
pedant a slušňák k pohledání, a těm dvěma se zázračně změní život. Zatímco
si Honza užívá v Richardově kůži doma i ve škole, Richard je pronásledován
mafiány, protože mu nevěří, že není Honza. A když se jim do rukou dostane
i Richardova dcera Natálka, tak mu nezbývá, než zapomenout na slušné vychování a najít způsob, jak vyzrát na mafiána a jeho gorily a dostat nejen obraz,
ale i dceru do bezpečí. Kolotoč překvapivých komediálních situací se roztáčí...
Režie: Jiří Chlumský. Hrají: Ondřej Sokol, Jakub Kohák, Jitka Schneiderová,
Petr Nárožný, Miroslav Etzler, Petr Čtvrtníček
Vstupné: 130,-

11.3. 8:30 / 10:15 / 11:45

LITTLE RED RIDING HOOD / Peter BLACK

Podnájem divadla. Divadelní představení pro školy v angličtině.

11.3. 20:00

ZMRAZOVAČ – IL CONGELATORE

Činohra – mimo předplatné. Komediální operní drama plné napětí a morálních
dilemat v podání kočovného divadla Ad Hoc pod heslem: „Přežijte v časech
kmotrů a možná přijde i HAPPY END“
Vstupné: 100,- Kč

12.3. 15:00

DÍVKA ROKU aneb
LÉTO, DOVOLENÁ, REKREACE a VOLNÝ ČAS

Galavečer – mimo předplatné. XVI. ročník oblíbené soutěže dívek do 16 let
ze Žatce a okolí
Vstupné: 100,- Kč

13.3. 19:00

Eddie Martin Band (GB/CZ/SK)

14.3. 10:00

Z POVÍDEK MALOSTRANSKÝCH

15.3. 19:00

TŘI V HÁJI – DIVADLO ARTUR

17.3. 19:00

POUTNÍCI

18.3. 18:00

PŘADLENY (OPERA Žatec)

19.3. 18:00

V. KONCERT K PŘIVÍTÁNÍ JARA

20.3. 15:00

GULLIVEROVY CESTY- ZEMĚ LILIPUTŮ

21.3. 19:00

OSKAR NEDBAL ZNÁMÝ I NEZNÁMÝ

Koncert - mimo předplatné. Eddie Martin je nazýván „velvyslancem britského
blues“. V Británii byl několikrát nominován na bluesového kytaristu, harmonikáře, zpěváka, akustického umělce za album roku (British Blues Award).
Vstupné: 120,- Kč/ 60,- Kč při předložení vstupenek z minulých koncertů
Představení pro SŠ – mimo předplatné. Svět Povídek malostranských jsou
příběhy, kde pomluva či zlomyslný žert může zničit lidský život a naopak,
kde hašteření či letitá nevraživost může skončit překvapivým smírem. Všemi
osudy se line (ne)láska v různých podobách jako červená nit. Vstupné: 60 ,- Kč

Koncert - předplatné skupiny D a mimo předplatné. Legendární bluegrass &
country band již více jak 45 let na scéně vystoupí pro své příznivce se svými
písněmi a hostem Peterem MEČIAREM. V pořadu zazní notoricky známé
písně od svých bývalých i současných členů.
Vstupné: 180,- Kč
Pohádková hra - mimo předplatné. Divadelní spolek OPERA Žatec uvádí pro
velký zájem pohádkovou komedii o velké lenosti a těžko uvěřitelném štěstí.
Hrají: M. Pekárková, R. Huňatová , R. Valešová, V. Rampas, J. Šmídlová, S.
Svobodová, H. Zeleňaková, F. Sulovský, H. Šimsová,L. Bučil. Vstupné : 80 ,- Kč
Koncert -mimo předplatné. EDITA ADLEROVÁ, PETR VACEK a HARMONY QUARTET aneb GEORGE GERSHWIN - MUŽ, KTERÝ NEODEŠEL
Zvučné tóny saxofonů a nejslavnější písně G. Gershwina i dalších velikánů
swingu se strhujícím rytmem a brilantním zpěvem Edity Adlerové, české
přední mezzosopranistky a interpretky swingu, s barevností akordeonu Petra
Vacka a saxofonovým kvartetem HARMONY QUARTET L.Čajky. Jak jinak
vítat jaro, než s radostí a hudbou!
Koncert se koná pod záštitou Mgr.Zdeňky Hamousové, starostky Města Žatec
Vstupné: 180,- Kč (předprodej do 10.3.2016)/ 200,- Kč (od 11.3.2016)
Pohádka pro děti-mimo předplatné. Gulliverovy cesty je jeden z mála titulů,
u nichž se dokonale kloubí humor, dobrodružství a filozofie. Vstupné: 80,- Kč
Koncert (jiné hudební žánry) - mimo předplatné. Operetní melodie a ukázky
z baletních pantomim Oskara Nedbala v podání našich předních interpretů.
Polská krev, Vinobraní, Krásná Saskia, Z pohádky do pohádky, Pohádka
o Honzovi. V programu zazní také ukázky z díla R. Frimla. Vstupné: 180,- Kč

23.3. 8:45 / 10:15 / 14:00

SKŘÍTKOVÉ „SLUŠŇÁCI“

Představení pro děti – předplatné skupiny E,M a mimo předplatné. Pohádkový
příběh děti seznámí s pravidly slušného chování (konverzace, hygiena a péče
o zdraví, stolování, cestování v dopravním prostředku, návštěva divadla ), a to
interaktivní zábavnou formou.
Vstupné: 45,- Kč www.harlekyn.cz

29.3. 19:00

MANŽELSKÝ ČTYŘÚHELNÍK

Činohra - předplatné skupiny A i mimo předplatné. Nová komedie Fanny
Agentury: Michaela Badinková, Dana Homolová, Daniel Rous a Martin
Kraus v manželském propletenci. Ztřeštěná komedie o rozdílech mezi muži
a ženami, komedie o životě.
Vstupné: 300,-/280,-/250,- Kč

Výstava: Jan WAGNER „Jak šel čas“

Výstava krajinek, fantazií a aktů.

www.divadlozatec.cz
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ČERT A KÁČA aneb Jak šly noty do pekla

Činohra - předplatné skupiny A i mimo předplatné. Láska verus Sex v komedii
o vztazích během krize středním věku. Divadelní adaptace stejnojmenného
literárního bestselleru. Na motivy románu Tři v háji autorů : Michal Viewegh,
Halina Pawlovská a Iva Hercíková.
Vstupné: 300,-/280,-/250,- Kč

Digitální kino Žatec
10.3. 20:00 / 16.3. 17:30 / 26.3. 17:30

10.3. 9:30

Představení pro školy - mimo předplatné. LIDUŠČINO DIVADLO uvede
žertovnou pohádku, kde se děti setkají s A. Dvořákem, poznají ho jako hudebního skladatele a jeho dílo, a také děj té nejznámější z nich. Vstupné: 50,- Kč

Hlavní budova –
Husova ul. 678:

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

Městská knihovka Žatec

Výstavy:
n „ČAJEM - NEČAJEM“: probíhá do 24.
4. Sběratelská výstava
čajových krabiček manželů Pilchových z Ostravy
doplněna výtvarnými
pracemi ZUŠ v Žatci.
Ostatní:
n „ŽATECKÝ HISTORIK A. SEIFERT“:
17. 3. 2016 od 17 hodin.
PhDr. Bohumír Roedl
připomene 190. výročí
narození významné osobnosti. Vstupné: základní
30,- Kč, snížené 20,- Kč.

Křížova vila
Zeyerova ul. 344:

774 192 414, 415 710 389
vilakriz@muzeumzatec.cz

Výstavy:
n „V E L I K O N O Č N Í
VÝSTAVA“: 10. 3. – 3. 4.
Výstava kraslic ze sbírky
RMŽ. Vernisáž výstavy
10. března od 17 hodin.
Ostatní:
n „V E L I K O N O Č N Í
JARMARK“ 15. 3. –19.
3. Velikonoční tvoření,
zdobení kraslic a prodej
zboží

10. března – 3. dubna 2016

Bývalé papírny,
Volyňských Čechů 733:

KŘÍŽOVA VILA

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

Vernisáž výstavy kraslic ze sbírky RMŽ
10. března od 17 hodin v Křížově vile

Výstavy:
n „Z DĚJIN PRŮMYSLU V ŽATCI“: Stálá
expozice o žateckém průmyslu.
Ostatní:
n „KELTOVÉ – ZNÁMÍ, NEZNÁMÍ“: 9. 3.
a 31. 3. 10.00 – 16.00
Interaktivní program
o životě v době železné.
Školní výpravy nutno
objednat předem!
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Každá série musí jednou skončit

Fotbalisté Slavoje zvládli úspěšně zimní přípravu, od soboty hrají o body
V generálce na zahájení odvetné části krajského
přeboru fotbalisté Slavoje Žatec A prohráli v sobotu na umělé trávě za řekou s kvalitním soupeřem, divizním lídrem FK Lovosice, posíleným
o ústecké hráče. „Právě poslední soupeř zimní
přípravy přerušil dlouhou šňůru celkem našich 16
utkání bez porážky,“ řekl sekretář Slavoje Pavel
Maňák. „Vždyť naposledy jsme prohráli loni 19.
září ve Štětí!“
Po osmi posledních ka. Opětovné hostování
zápasech KP bez prohry prodloužil R. Zelinka
neokusil tým Karla Chla- z Kryr, na roční půsoda a Vladislava Hynka bení přichází O. Smékal
porážku ani během letoš- z Tuchořic, z hostování
ní zimní přípravy právě ve Vroutku se vrací Jan
do zmiňované soboty. Zimola (na podzim ještě
Přitom dokázal Žatec Klasna), kam opětovně
vyhrát například v Souši zamířil Mirek Heinc,“
5:4, v Kadani 2:0 či na FC jmenuje výčet sekretář
Chomutov 3:2. Porazil klubu. „Do Loun odešel

Teprve v závěrečném přípravném utkání na jaro
prohrál žatecký Slavoj po šňůře 16 zápasů bez
porážky. V záběru je mezi lovosickýmu hráči v akci
Jakub Sýs. 
Foto Jaroslav Kubíček

také např. Spořice 6:1,
Ostrov 3:2, Modlany 5:2,
Vraný 3:0 či Údlice 12:4.
Příznivce pak nejvíce
potěšil přístup žateckých
hráčů k přípravě i utkáním a také předváděná
hra.
„Proti podzimní části
dochází k dílčím změnám. Na prozatimní měsíční hostování přichází
brankář Hanus (Souš)
výměnou za Jana Hyn-

na hostování M. Bednář
a do Kadaně opětovně
Marek Paul. Z podzimního kádru odešel náš
odchovanec mladý Jakub Zmrhal, vracející se
do dorostu FK Teplice.“
n Poslední přípravy
Slavoj začíná jarní boje
o body už v sobotu 12.
března v Krupce a hned
za týden doma přivítá
v derby FK Postoloprty! Trenéři řeší poslední

korekce v sestavě, neboť
zdravotní problémy mají
Ant. Hynek a M. Vávra
a dlouhodobě nemocný
Wiesinger. Otazník je
nově také nad střelcem
Petrem Klincem, jehož
v posledním utkání zranil
na lýtku ostrým zákrokem lovosický stoper.
n Tatran Kadaň - Žatec
komb. 0:2 (0:0)
Ve vyrovnaném utkání se na obou stranách
střídaly šance, které nakonec za hosty proměnili Uhlík a Vl. Hynek .
Sestava: Hanus (46.
Bouček) – F. Klinec, Bešík, Uhlík, Merda – Zimola, P. Klinec, Smékal,
Hassman - Hankocy – Vl.
Hynek.
n Žatec - Lovosice 0:2
(0:1)
Hosté předváděli svojí
hrou, proč patří k aspirantům na postup z divize a zaslouženě vyhráli. V bojovném, ale
až na jednu výjimku
slušném utkání, to s domácími vůbec neměli
snadné. Do vedení šli
až ve 45. minutě gólem
z pokutového kopu nařízeného za zbytečný faul.
Výhru pojistil druhým
gólem v 74. minutě Faust.
V sestavě Slavoje se vystřídali: Hanus (46. Bouček) – F. Klinec, Bešík,
Merda, P. Klinec - Sýs
Hassman, Zelinka, Zimola – Smékal, Hankocy, Vl.
Hynek , T. Hynek, Bizík,
Šmejc
Slavoj plánuje všechna
jarní utkání doma na soboty v úřední čas. Poprvé
se příznivcům představí
19. března od 14.30 hodin v derby s FK Postoloprty. Jaroslav Kubíček

Offroady se vrací do Bezděkova
Po roce se do prostoru závodiště v obci Bezděkov
vrací soutěž terénních osobních aut jezdících
v těžkém terénu s názvem Offroad trial.
Nově se s těžkým teré- rozděleny do několika
nem také objeví soutěžící kategorii, vždy podle
v ATV Trial Čtyřkolek. rozměrů a výkonnosV sobotu 9. a neděli 10. ti. Návštěvníci se modubna se zde sjedou po- hou těšit také na velké
sádky z celé Evropy. Svou množství doprovodnéúčast potvrdili závodníci ho programu. Připraz Maďarska, Německa, veny budou koncerty
Slovenska, Česka i dal- regionálních kapel, ale
ších zemí.
také ukázky historickéJednotlivé vozy jsou ho šermu. Malé děti se

pak také vyřádí zcela
zdarma na kolotoči nebo
skákacím hradu. Určitě
také letos to bude pro
všechny adrenalinový
zážitek a příjemně prožitý víkend.
Program začíná vždy
od 10:00 hod. Podrobnosti o závodech a pravidlech si můžete najít vždy
na: www.offroadtrial.cz
nebo na www.offroadklemo.cz.

Plavecké závody v Lounech
ovládla Bešíková

Plavecké závody určené pro mladší žáky, Malá
cena Prosen, se konala 27.2. v Lounech za účasti
250 plavců v podobě bohaté konkurence všech
věkových kategoriích. Žatecký oddíl zde představil i nové plavce: A. Povovou, K. Šlehoberovou
a E. Krejčí a všichni se alespoň v jednom svém
startu proplavali do první desítky, což je velký
úspěch.
Na mnohem vyšší příč- Dalším medailistou, který
ky si myslela vítězka po- se zlepšoval, byl desetiháru ČR Lenka Bešíko- letý Jakub Kroulík, který
vá, která plavala poprvé přivezl celkem 3 medaile.
proti velké konkuren- Z devítiletých plavců muce N. Tužilové z Mladé síme vyzdvihnout výkony
Boleslavi. První souboj Johanky Rábové, která
proběhl ve finálové roz- se vrací do skvělé formy
plavbě na 50VZ, kde ziskem 3 medailí: 2x stříLenka dokázala zúročit bro na 100Z a 100P,1x
své zkušenosti a vyhrála bronz na 50P. Dále pak
v novém osobním rekor- výkony Jana Líma, který
du 28,8 vteřin. Druhý se prosadil na prsařských
a těsnější souboj přine- tratích: 50 a 100P drusl závod na 100Z, kde hým a třetím místem.
obě závodnice bojovaly K. Dvořákova vyplavala
až do posledního met- výborné 2. místo na 50
ru se štastným koncem znak. Potěšil také 4. mísopět pro naši Lenku. Ta tem Matěj Provazník a 6.
zvítězila ještě na trati místem Simona Halváto50VZ, 2. místo získala vá. Žatecký klub celkově
na 100PZ. Bronz vypla- obsadil z 25 oddílů slušné
(jk)
vala ještě na trati 50M. 6. místo. 

Nováček si drží páté místo

Po dalším turnaj Regionální ligy mužů ve florbale,
který se hrál 28. 2. v Kadani, se muži Jazzmanů
Žatec drží 5. místě, což je nováčka soutěže velmi
slušné umístění. Do konce sezony chybí odehrát
ještě dva turnaje.
n Žatec – F. Chomutov rozhodla poslední třeB 9:3 (1:0, 3:3, 5:0)
tina, ve které bez miPo první třetině Jazz- losti potrestal chyby
mani zpřesnili hru a efek- žatecké obrany. Branky
tivitu střelby. Zejména Vít, Smištík, Dumišinec,
poté, co soupeř během Bartoš.
jediné minuty dokázal
Sestava: Mašek – Smisnížit stav na rozdíl jedi- štík (2+2), Vít (2+3),
né branky. Skórovali Bur- Linka (2+0), Falbr (0+1),
da, Linka a Bartoš po 2, Mojžíš (0+1), Burda
Smištík, Vít, Dumišinec. (2+2), Ligda (0+3),
n Žatec – S. Koberovy Bartoš (3+0), Dumišinec (2+0), Cajtler (0+1),
4:7 (1:1, 2:3, 1:3)
(ml)
O vítězství Sokola Bejček.
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