žatecký

zpravodaj
číslo 6, 24. března 2016

městského úřadu |www.mesto-zatec.cz
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Připravuje se
registr jízdních
kol

Foto Jaroslav Kubíček

V čísle:

Velikonoční zvyky, jarmark, hry a soutěže pro děti zaplní náměstí Svobody v sobotu 26. března,
kde začíná program již od devíti hodin.

Knihovna se dočká rekonstrukce
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V březnu
bývá v knihově
živo

6

Program
divadla
a digitálního kina

8

Svěcená
v Berlíně
v českém rekordu

Pro rekonstrukci Městské
knihovny v Žatci na náměstí
Svobody, po které se volá již
několik let, a která předpokládá
částku přibližně čtrnáct milionů
korun, jsou již připravené projekty. Dosud se však realizace
s opravou budovy a modernizací
zařízení stále oddalovala přede-

vším z finančních důvodů.
Protože byl nyní vypsán vhodný dotační titul, který by pokryl
převážnou část nákladů, projednávali tuto záležitost na svém
posledním zasedání žatečtí
zastupitelé. Schválili podání dotační žádosti na obnovu objektu
na náměstí Svobody směrem

do nového IROP, který nahradil v novém programovacím
období do roku 2020 jednotlivé
regionální operační programy.
„Pokud budeme úspěšní a půjde vše, jak má, je s realizací
počítáno v roce 2017,“ řekl
místostarosta města Jaroslav
Špička.

Ústecký kraj zvýší proti původnímu rozpočtu na letošní
rok zhruba o pět milionů korun
dotaci na zajištění chodu lékařských pohotovostí. Důvodem
jsou rostoucí náklady provozovatelů pohotovostních ordinací.
Zajistit pro ně doktory je přitom problém. Celkem jedenáct
lékařských pohotovostí v kraji

letos dostane více než 16 milionů korun. Návrh radních ještě
v dubnu posoudí zastupitelé.
Informoval o tom hejtman Oldřich Bubeníček.
Nejvyšší dotaci získá letos
na provoz pohotovosti město Žatec, a to přes dva miliony korun.
Litoměřice, Děčín a Chomutov
dostanou na chod pohotovosti

částky okolo 1,9 milionu korun.
Ústí nad Labem získá od kraje
1,7 milionu korun. Výše dotace
je podle krajské samosprávy
určována na základě počtu obyvatel, a také místních podmínek,
jako je například cena, kterou
města za pohotovostní službu
poskytovatelům platí.
ČTK

V sobotu 11. 3. probíhaly
Na Obchodní akademii a Střední
odborné škole zemědělské a ekologické mezinárodní cambridgeské zkoušky PET, které skládalo 6
frekventantů přípravného kurzu.
Škola spolupracuje s Evropským
centrem jazykových zkoušek
v Českých Budějovicích už druhý
rok. Testování podléhá přísným
procesním předpisům Cambridgeské univerzity a testy jsou
vyhodnocovány přímo v Anglii.
Studenti - kandidáti mají velkou

výhodu, že se přípravný kurz
i testování koná přímo na škole,
tedy v domácím prostředí, a nemusí nikam dojíždět. Zkouška
PET odpovídá maturitní úrovni
B1 Společného evropského
referenčního rámce pro jazyky.
Tato zkouška je mezinárodně
uznávána a certifikát o jejím
splnění má doživotní platnost.
Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská
a ekologická nabízí opět ve spolupráci s Jazykovým centrem

Medou studentům školy i dalším
zájemcům přípravný kurz pro
získání zkoušky vyšší úrovně - „FCE“. Tato zkouška je
nejrozšířenější ze všech zkoušek
Cambridge English a často je
vyžadována státními institucemi
i soukromými podniky pro nižší
manažerské pozice. Je uznávána prakticky všemi vysokými
školami v České republice při
přijímacích zkouškách. Začátek
kurtu se plánuje na duben.
Jana Čornáková

Vyšší dotace pro lékařskou pohotovost

Studenti skládali mezinárodní zkoušku
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Foto Jaroslav Kubíček

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 terénem také objeví soutěžící
v ATV Trial Čtyřkolek.
V sobotu 9. a neděli 10. dubna ale také ukázky historického
se zde sjedou posádky z celé šermu. Malé děti se pak také
Evropy. Svou účast potvrdili vyřádí zcela zdarma na kolotoči
závodníci z Maďarska, Němec- nebo skákacím hradu. Určitě
ka, Slovenska, Česka i dalších také letos to bude pro všechny
zemí. Jednotlivé vozy jsou roz- adrenalinový zážitek a příjemně
děleny do několika kategorii prožitý víkend. Program začíná
podle rozměrů a výkonnosti. vždy od 10:00 hod. PodrobNávštěvníci se mohou těšit také nosti o závodech a pravidlech
na velké množství doprovodného si můžete najít vždy na: www.
programu. Připraveny budou offroadtrial.cz nebo na www.
koncerty regionálních kapel, offroadklemo.cz.
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Foto Jaroslav Kubíček

Offroady se vrací
do Bezděkova

Registr jízdních kol

Vážení občané města Žatce a místních částí, snahou
MP Žatec je vytvářet ve městě
a místních částech podmínky,
které by v občanech v co největší
míře navozovaly pocit bezpečí
a zároveň jim umožnily lepší
ochranu svého majetku. Jednou
z možností, kterou lze v této
souvislosti občanům nabídnout,
je zřízení přístupu do centrální
evidence jízdních kol. Tuto
evidenci provozuje společnost
CEREK – evidence jízdních
kol s.r.o.
Registr CEREK byl vytvořen
jako prevence proti krádežím
jízdních kol. Registrací jízdních
kol se výrazně komplikuje přeprodej jízdního kola v případě
jeho odcizení. Každé jízdní
kolo má své jedinečné výrobní
číslo (číslo rámu jízdního kola)
a proto je možné jej okamžitě
identifikovat. V případě nálezu
jízdního kola je tak možné
okamžitě dohledat majitele nalezeného jízdního kola.
Výhody registrace:
Jde o jediný celostátní registr
jízdních kol v ČR
Možnost okamžité identifikace
jízdního kola prostřednictvím
výrobního čísla
CEREK spolupracuje s PČR
a MP po celé ČR a tím se výrazně
zvyšuje pravděpodobnost navrácení jízdního kola v případě jeho
odcizení
V případě odcizení jízdního

kola je možnost je v registru
označit jako odcizené
V případě dotazu na konkrétní
jízdní kolo v registru CEREK
se tuto informaci ihned dozví
majitel pomocí emailu
V případě dotazu na jízdní
kolo, které je označeno jako odcizené, je tato informace ihned
odeslána majiteli a spolupracujícím státním orgánům
Při registraci do CEREK je
možnost přiložit fotografie jízdního kola
Registr CEREK je k dispozici
24 hodin denně.
Pro přístup do evidence je
nutné uzavřít se jmenovanou
společností smlouvu o spolupráci. Uzavření smlouvy schválilo
ZM Žatce na svém zasedání dne
17. 3. 2016. Po uzavření smlouvy
se MP Žatec stane autorizovaným partnerem projektu. Roční
poplatek za přístup do systému
činí částku 1 500,- Kč, který
bude hrazen z rozpočtu MP.
Občan pak za registraci svého
jízdního kola na dobu 5-ti let
zaplatí částku 50,- Kč a může
si (pokud o to má zájem) nechat
vydat samolepku s jedinečným
QR kódem, kterou může vylepit
na své kolo. Samolepky budou,
zdarma po předložení certifikátu
a OP, k vyzvednutí u autorizovaných partnerů projektu, v našem
případě MP Žatec.
Miroslav Solar, ředitel MP
Žatec

Letošní sezona na zámku
Stekník začíná o Velký pátek
25. března 2016. Otevřeno bude
také v sobotu, v neděli a o Velikonočním pondělí. Přijďte se
projít velikonočně vyzdobenými interiéry zámku. Otevřeno

bude pro návštěvníky od 10:00
do 16:00 hodin, délka prohlídky
cca 40 minut. Těšíme se na Vás.
Správa zámku Stekník
Více na www.zamek-steknik.
cz, t. 723086011, e-mail: steknik@npu.cz

Zahájení sezóny na zámku Stekník

Kdy vyjde Žatecký
zpravodaj
Další číslo (č. 7/2016) vyjde
ve čtvrtek 7. dubna. Uzávěrka je
jako vždy týden před uvedeným
termínem.

Zastupitelstvo města

Další zasedání zastupitelstva,
které v současné době pracuje i jako Rada města Žatce,
se uskuteční 30. března 2016
od 16 hodin ve velkém zasedacím sále v patře radnice.

Mimořádný
úřední den
Paní Irma Procházková a studentky Gymnázia Žatec, Olinka Nema, Sára Frančeová a Vendy Lidická

První místo pro žatecké studentky
v Projektu Paměti národa
Projekt Paměti národa je realizován neziskovou organizací
Post Bellum. Ta od roku 2001
vyhledává a nahrává vzpomínky
pamětníků klíčových momentů
20. století. Dokumentuje dějinné
příběhy, na které se zapomnělo,
nebo mělo zapomenout. Příběhy
jsou tak vyprávěny dál, organizace zapojuje i žáky a studenty,
čímž probouzí v dětech zájem
o vlastní kořeny a své okolí a zároveň jim umožňuje vyzkoušet
si práci dokumentaristů. Děti
se pod vedením svých učitelů a koordinátora z neziskové
organizace Post Bellum učí
natáčet rozhovor celoživotních
vzpomínek, práci s kamerou
nebo profesionálním diktafonem

a mají možnost navštívit studio
Českého rozhlasu či dílnu věnovanou střihu videa.
Letos poprvé se projekt dotkl
i mimopražských škol. Za podpory místních radnic a za přispění grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci
Evropské hospodářské pomoci
mohla města Žatec, Chomutov,
Jirkov, Louny a Most sestavit
ve školách, které měly zájem,
týmy tří až pěti žáků.
V Žatci vznikly rovnou dva
týmy, oba tvořeny studenty
Gymnázia Žatec – jeden tým
si vybral pamětnici paní Irmu
Procházkovou, která žije v Žatci,
druhý tým jel natáčet vzpomínky
paní Uty Reiff, která žije již řadu

let v Německu. Na závěrečné
slavnostní prezentaci v Chomutově v kině Most všechny týmy
představily svou téměř půlroční
práci. Je nám ctí, že tým studentů z Tercie, který zpracovával
vzpomínky paní Irmy Procházkové, byl oceněn za práci, kterou
odvedl, prvním místem.
Doufáme, že tímto projektem
naše spolupráce s organizací
Post Bellum nekončí, rádi bychom na gymnáziu vytvořili další
týmy a zúčastnili se nových a zajímavých projektů. Mnohokrát
bychom chtěli poděkovat paní
starostce Mgr. Zdeňce Hamousové, bez jejíž pomoci by týmy
nemohly vzniknout.
Mgr. Šárka Jurasová

Nejbližší mimořádný úřední den – sobota - proběhne
na Městském úřadu v Žatci
2. dubna, další je plánovaný
na 7. května 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.

Na Turistickém infocentru jsou
k prodeji další nové suvenýry:
magický hrnek, silikonový náramek, dotyková propiska a pro
patrioty města Žatce originální
razítko.
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Zámek Krásný Dvůr se
připravuje na sezónu

Zámek Krásný Dvůr se chystá na nadcházející turistickou sezónu
2016. Úklid a přípravy jsou v plném proudu.
Brány zámku se návštěvníkům Jakub Machulda z Měcholup.
poprvé otevřou v pátek 25. březNa Velikonočním jarmarku
na a bude otevřeno až do veliko- návštěvníky potěší prodej tranočního pondělí. A už na sobotu dičního velikonočního pečiva.
26. března je připravena akce Děti si budou moci uplést vlastní
- Pohádkové Velikonoce. Na této pomlázku nebo vytvořit vlastní
akci se představí divadlo Kapsa, dekoraci, proběhne přehlídka
které zahraje pohádky Nešťastný edukačních aktivit zámku. Bude
šafářův dvoreček a Jak šel Kuba připravena netradiční prohlídka
do světa. Během dne se představí s novým dětským malovaným
tři výrazní plzeňští písničkáři: průvodcem. Děti se budou moci
Michal Willie Sedláček, Hynek projet na koních. Po celý den
Kočí a Leny Lászlová s progra- bude k vidění výstava: Pohádmem Tři barvy folku. Překvape- kové bytosti - práce dětí ze ZUŠ
ním dne bude mladý, talentovaný Žatec. Více informací najdete na:
zpěvák, houslista a kytarista www.krasny-dvur.cz

Nejhezčí beránek byl od deváťáků

na chodbě školy, aby si je všichni mohli prohlédnout a vybrat
toho nejkrásnějšího. Hodnotila
se technika zdobení, originalita
a celkový dojem. Porota měla
velmi těžký úkol, protože každý
beránek byl k nakousnutí. Absolutním vítězem se stal beránek
deváté třídy.
Helena Gondeková

Velikonoční pochod podle Ohře pro nejmenší se spoustou soutěží
přilákal v sobotu desítky dětí i jejich rodičů.

Velikonoční dílny navodily atmosféru
Ve spolupráci s Domovem pro
seniory a Pečovatelskou službou
v Žatci se v úterý 15. března
v prostorách ZUŠ konala již
podruhé akce Velikonoční dílny.
V nich si mohli všichni zúčastnění vyrobit drobnosti k oslavě
velikonočních svátků. Přišlo po4

měrně hodně dětí a jejich rodinní
příslušníci. Nejen že si odnesli
své výrobky, ale dostali i sladké
a slané občerstvení. Celou akcí
se nesla pohodová nálada a tak
se dá předpokládat, že se za rok
uvidíme již potřetí. Velký dík
patří všem organizátorům.

Foto Jaroslav Kubíček

Jak je již na Základní škole
v Měcholupech tradicí, i letos
se konala soutěž ve zdobení
velikonočních beránků. Nejdříve
žáci 9. ročníku upekli ve cvičné
ekokuchyňce pro každou třídu
a družinu krásného voňavého
beránka a další den si je žáci
nazdobili. Bylo přihlášeno 13
beránků, kteří byli vystaveni

Březnový večer otevřených
dveří v knihovně
Měsíc březen je již tradičně
v knihovnách věnován čtenářům
a Městská knihovna Žatec připravila pro ty své stávající i nové
spoustu zajímavých nabídek
a aktivit. V týdnu otevřených
dveří od 7. do 12. 3. mohli například využít čtenářskou amnestii
na veškeré upomínky nebo slevu
registračního poplatku pro nové
čtenáře ve výši 50%. Středa
9.3. byla plná akcí pro širokou
veřejnost. Od 16:00 hodin připravila knihovna multimediální
cestopisnou přednášku Pavla
Svobody o Peru. Její návštěvníci
zprostředkovaně vyrazili na dva
dlouhé treky nejvyššími peruánskými velehorami a „navštívili“
např. prameny největší řeky
světa Amazonky, horké termální
prameny, incké památky, bájné
jezero Titicaca a mystické Machu
Picchu. Po přednášce následoval večer otevřených dveří,

při kterém měli návštěvníci
možnost využít služeb knihovny
až do 22:00 hodin a občerstvit
se kávou, čajem a sladkými či
slanými dobrotami, které pro ně
knihovnice připravily. Od 18:00
hodin probíhaly tvůrčí dílny pro
dospělé zaměřené na výrobu
různých dekorací pomocí techniky decoupage, které se setkaly
s velmi pozitivními ohlasy. Byli
vyhlášeni a odměněni Čtenáři
roku 2015, kteří nejvíce využívali
služeb naší knihovny v daném
roce. Stali se jimi za oddělení pro dospělé Radek Šafárik
a za oddělení pro děti Nikola
Šibravová. Na závěr večera
byl promítnut film z festivalu
Jeden svět Na stupních vítězů: citlivé, formálně vytříbené
a místy úsměvné portréty pěti
atletů ve věku od 82 do 100 let,
kteří se připravují na seniorské
mistrovství světa.
(mkž)

Inzerce
n Pronajmu dlouhodobě řadovou garáž v Žatci na Floře.
Cena 800/měs. Informace na tel:
737 285 366.
n Své služby nabízí psí salon
U Mery, Chmelařské náměstí
348, Žatec (vedle hasičů). Tel:
725 290 338.
n Na údržbu zahrádky v Žatci, přijmu nájemce. Informace
na tel: 732 288 081.

Tančí se všude

Ve čtvrtek 28.4. 2016 se již pošesté bude konat celorepubliková
akce pod názvem „Den, kdy se
tančí všude“. Před radnicí v Žatci
se budou tancem prezentovat
nejrůznější školy a organizace,
ve kterých pracují různé taneční kroužky. Celá akce začíná
v 15.00 hodin. Přijďte se podívat
a na závěr si třeba i zatancovat
na náměstí před radnici.

Pozvánka na výlet

Základní organizace Svazu
postižených civilizačními chorobami v Žatci, zve své členy,
ale také ostatní zájemce o výlety
na zájezd v neděli 3. dubna
na zámek Jezeří u Horního Jiřetína a na hrad Hněvín, kde je
zajištěn odborný výklad v hradební hvězdárně. Dále nám bude
otevřena i hradní věž. Pojeďte se
s námi podívat na město Most
a jeho okolí z ptačí perspektivy.
Zájemci se mohou přihlásit
a zároveň uhradit dopravné
ve výši 100,- Kč v kanceláři,
která se nachází v budově LDN
(v přízemí) v objektu nemocnice
ve dne 31.3. v 10.00 hod. - 12.00
hodin.
ZO SPCCH Žatec

Certifikát
Zdravá škola

Již několik let se snažíme vytvářet zdravé prostředí v ZŠ
Měcholupy, respektujeme
a podporujeme zdraví žáků
i dospělých po stránce tělesné,
duševní i sociální.
Přihlásili jsme se proto
do sítě programu Škol podporujících zdraví a vytvořili
jsme Program Zdravé školy.
Po jeho posouzení jsme přivítali zástupce Státního zdravotnického ústavu z Prahy, kteří se
s naší školou seznámili. Dne
17. 3. jsme se v Praze sešli
s dalšími čtyřmi školami z ČR,
kde jsme prezentovali činnost
naší školy a poté nám byl
předán certifikát Zdravé školy.
Mgr. Helena Gondeková,
ZŠ Měcholupy

ČKO

DUBEN2016

1. 3. – 24. 4. 2016

14. 4. 2016

ČAJEM – NEČAJEM

Jaro a léto v lidové kultuře

Regionální muzeum K. A. Polánka Žatec

3. – 31. 12. 2016

Křížova vila, RM K. A. Polánka Žatec

16. 4. 2016

stálá expozice

Z historie žateckého průmyslu

Garážový výprodej

Stará papírna, RM K. A. Polánka Žatec

Stará papírna, RM K. A. Polánka Žatec

8. 3. – 30. 4. 2016

16. 4. 2016

Výstava „Jak šel čas“ Jan Wagner

HASIČI v CHCHP

Městské divadlo Žatec

Chrám chmele a piva, Žatec

1. 4. 2016

17. 4. 2016

Žatecký půlmaraton a běh na 10km

Společenský ples města Žatec

Lidový dům Žatec

Hopman team, Žatec

1. 4. – 2. 4. 2016

21. 4. 2016

Noc s Andersenem

Den ZEMĚ

Odbor ŽP, MěÚ Žatec

Městská knihovna Žatec

2. 4. 2016

23. 4. 2016

Velká Žatecká 2016

Výstup na horu Říp

AK Žatec

Bohemia Sport Žatec

5. 4. – 24. 4. 2016

23. 4. 2016

Tvoříme z odpadu - výstava

Na Milešovku a hrad Sukoslav

Galerie Sladovna Žatec

KČT Žatec

9. 4. – 10. 4. 2016

30. 4. 2016

OFFROAD – mistrovství ČR a SR

ČARODEJNICE

Bezděkov u Žatce
Začátek turistické sezony:

Městské divadlo Žatec

Chrám chmele a piva/ Chmelařské muzeum/ Zámek Stekník/ Zámek Krásný Dvůr

16.4. Prtský špacír s Karlem IV. – město Postoloprty

16. 4. Ukliďme svět

Turistické Informační centrum Žatec
Kontakt: 415 736 156

Bližší info v kalendáři akcí na:

www.infozatec.cz

Hlavní budova – Husova ul. 678:

tel.: 608 200 697, E-mail: rmz@muzeumzatec.cz
Výstavy:
n „ČAJEM - NEČAJEM“: probíhá do 24. 4. Sběratelská výstava
čajových krabiček manželů Pilchových z Ostravy doplněna výtvarnými
pracemi ZUŠ v Žatci.

Křížova vila – Zeyerova ul. 344:

tel.: 774 192 414, 415 710 389 • E-mail: vilakriz@muzeumzatec.cz
Výstavy:
n „VELIKONOČNÍ VÝSTAVA“: 10. 3. – 3. 4. Výstava kraslic ze
sbírky RMŽ.

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.
Ostatní:
n „KELTOVÉ – ZNÁMÍ, NEZNÁMÍ“: 31. 3. 10.00 – 16.00. Interaktivní program o životě v době železné. Téma: Keltské válečnictví,
ukázka zbraní a bojového umění, výroba štítu, výstava replik výzbroje.
Školní výpravy nutno objednat předem!

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

10. března – 3. dubna 2016
KŘÍŽOVA VILA

Rozloučení
Zesnulí od 3. 3. - 18. 3. 2016:
Jirásková Marie
1940
Křivánková Alena
1951
Jurkovič
Alois kraslic ze sbírky RMŽ
1954
Vernisáž výstavy
10. březnaVladimír
od 17 hodin v Křížově vile
Klovanič
1949
Dostálová Amálie
1929
Cuchá Anežka
1935
Bechynská Jiřina
1931
Streitenbergerová Viola 1950
Prokůpek Jaroslav
1951
Ullrichová Anna
1950
Karas Stanislav
1942
Ducová Hedvika
1941
Ferenczová Anna
1931
Svobodová Eliška
1944
Bidmonová Vladimíra
1952
Hofericová Marie
1939
Paděra František
1946
Müller Vladimír
1930
Šmíd Václav
1937
Brůžová Jarmila
1937
Balog Josef
1955
Filípek Antonín
1930
Figl Richard
1958
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Digitální kino Žatec
24.3. 17:30 / 26.3. 15:00 ( 2D) / 27.3. 15:00

KUNG FU PANDA 3 3D

Animovaný / Akční / Dobrodružný / Komedie / Rodinný / USA / Čína, 2016
Režie: Jennifer Yuh, Alessandro Carloni
Jedna z nejúspěšnějších animovaných sérií na světě se vrací a v jejím
čele nestojí nikdo jiný než slavný kung-fu bojovník, tak trochu i do šířky
urostlý panda Po. A vše začne tím, že se znenadání objeví Poův ztracený
biologický otec, společně pak odcestují do tajného pandího ráje, kde se
setkají s dalšími pandími členy široké a černobílé rodiny. Ale pak Kai,
padouch s nadpřirozenými schopnostmi, proletí Čínou jako vichřice
a začne porážet všechny mistry kung-fu.
Vstupné: 140,-

24.3. 20:00 / 30.3. 20:00 /

GRIMSBY

Komedie / Velká Británie/ 2016 / Cz titulky
Nový film od tvůrců Borata a Diktátora !! .. více na www.falcon.cz
Režie: Louis Leterrier. Hrají:Sacha Baron Cohen, Penélope Cruz, Mark
Strong, Rebel Wilson, Isla Fisher
Vstupné: 120,-

25.3. 20:00 / 26.3. 20:00 / 27.3. 20:00 / 3.4. 20:00 / 15.4. 17:30
BATMAN VS. SUPERMAN: ÚSVIT SPRAVEDLNOSTI 3D

Akční / Dobrodružný / Fantasy / Sci-Fi / USA/ 2016 / 151 min / CZ Dabing
Poprvé se na stříbrném plátně setkají Batman / Bruce Wayne a Superman / Clark Kent. V roli Batmana uvidíme držitele Oscara Bena Afflecka
(„Argo“) a roli Supermana ztvárnil Henry Cavill („Muž z oceli“, „Krycí
jméno U.N.C.L.E.“).
Režie: Zack Snyder. Hrají: Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Jesse
Eisenberg, Diane Lane, Laurence Fishburne, Jeremy Irons, Holly Hunter,
Gal Gadot, Tao Okamoto, Ray Fisher, Jason Momoa Vstupné: 130,-

25.3. 17:30 / 31.3. 17:30 / 3.4. 15:00

BARBIE: TAJNÁ AGENTKA

Animovaný / Rodinný / USA / Kanada, 2016, 75 min
Pokračování příběhu oblíbené panenky. Více na www.cinemart.cz
Vstupné: 120,-

28.3. 20:00

OBECNÁ ŠKOLA

(nově zremastrovaná verze do rozlišení 4K)
Česká republika, 1991 | 97 minut | česká verze | přístupný | DCP (nově
zremastrovaná 4K verze )| Dolby Surround 5.1 |
Desetiletý Eda Souček a jeho spolužák Tonda Čejka chodí do chlapecké
třídy jedné školy na pražském předměstí. Z nezvladatelných bujných žáků
se zblázní učitelka a na její místo nastupuje přísný a záhadný Igor Hnízdo,
údajný válečný hrdina, který má velkou slabost pro ženy. Mlčenlivý Eda
ho začne okamžitě srovnávat se svým otcem, který podle jeho soudu nikdy
žádné hrdinství nepředvedl. Čas běží, Eda zažívá různé příhody a také
sleduje chování a reakce hrdiny Hnízda. Zřejmě bude muset svůj úsudek
přehodnotit; a k tomu ho popostrčí i nebezpečná událost v elektrárně...
Český herec a scénárista Zdeněk Svěrák, oslaví 28. března své osmdesáté narozeniny. V tento jediný významný den si do svého kina
můžete naprogramovat nově zremastrovanou nestárnoucí klasiku
Obecná škola. K filmu navíc dostanete malý předfilm, ve kterém Jaroslav Uhlíř láká diváky kin ke zpěvu společné narozeninové písně,
nebo originální 35mm políčko z Obecné školy pro každého diváka.
Připojte se k této unikátní oslavě. Více informací na www.aerofilms.cz
Vstupné: 80,-

31.3. 20:00 / 1.4. 20:00 / 3.4. 17:30 / 9.4. 20:00

TEORIE TYGRA

Komedie / Drama /Česko/ 2016
Teorie Tygra je road movie o muži, který si v šedesáti vzpomene, že míval sny i vlastní vůli a že chce zpátky vládu nad svým životem. Vydá se
na riskantní cestu navzdory tomu, že tím přichází o vše. Film je též o jeho
ženě, která to prostě myslela dobře: za manželství i svého muže obětavě
převzala zodpovědnost, protože muži toho nejsou schopni. Revolta starého
pána rozkolísá zavedené pořádky i v rodinách jejich dětí. Mladí by si to
rádi zařídili lépe, ale zničující rodinná strategie pomalé přeměny z tygrů
na králíky má hluboce zapuštěné kořeny.
Režie: Radek Bajgar
Hrají: Jiří Bartoška, Eliška Balzerová, Tatiana Vilhelmová, Jiří Havelka,
Vstupné: 120,-

5.4. 17:30

DECIBELY LÁSKY

Komedie / Muzikál / Romantický /Česko/ 2016/ 85 min
Děj hudební filmové romance se odehrává v současnosti a zachycuje
odvěkou touhu po lásce, životním partnerství, nápravě křivd i omylů,
to vše napříč všemi generacemi. Je také jakýmsi holdem tvorbě Michala

Davida, jehož hity se staly nedílnou součástí mnoha filmů, provází jejich
diváky i v současnosti a jejichž protagonisté se proto i zde objeví.
Více informací na www.falcon.cz Režie: Miloslav Halík Hudba: Michal
David Hrají: Rudolf Hrušínský nejml., Ladislav Potměšil, Filip Cíl, Jitka
Čvančarová
Vstupné: 80,-

5.4. 20:00

3.4. 15:00 / 6.4. 17:30 / 12.4. 17:30

BARBIE: TAJNÁ AGENTKA

Animovaný / Rodinný / USA / Kanada, 2016, 75 min / Cz dabing
Pokračování příběhu oblíbené panenky. Více na www.cinemart.cz
Vstupné: 110,-

6.4. 20:00

ROOM

Drama / Irsko / Kanada/ 2015/ 118 min / Cz titulky
Pro pětiletého Jacka je pokoj celým světem. Je to místo, kde se narodil,
vyrůstá a kde žije v bezpečí se svou mámou Joy. Spolu si čtou, učí se,
hrají si. Poznání o světě Jack nabývá prostřednictvím několika dětských
knih a dětských televizních seriálů. Vše, co je mimo pokoj, je fiktivní,
jen pokoj je skutečný. V noci ho máma vždy ukládá do bezpečí šatníku,
v němž má usnout dříve, než přijde Starý Nick, jejich věznitel. Pokoj je
pro Jacka domovem, ale pro jeho mámu vězením, ve kterém je Starý Nick
drží již více než sedm let. Díky odhodlání, vynalézavosti a vroucí mateřské
lásce se Joy podařilo vytvořit pro Jacka život, ve kterém si neuvědomuje
limity jejich vězení. Joy však ví, že takhle to nemůže být napořád. Vymyslí
proto odvážný plán útěku, ve kterém se spoléhá na statečnost svého syna
a notnou dávku štěstí.
Režie: Lenny Abrahamson
Hrají: Brie Larson (Oskar 2016 - Nejlepší herečka) , Jacob Tremblay, Sean
Bridgers, Joan Allen, William H. Macy, Amanda Brugel, Cas Anvar, Jack
Fulton, Megan Park, Tom McCamus
Vstupné: 120,-

Městské divadlo Žatec
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, který všichni dobře známe a který nás
přesto znovu a znovu dokáže překvapovat.
Vstupné:
300,-/280,-/250,- Kč

2.4. 18:45

Giacomo PUCCINI : MADAMA BUTTERFLY

Opera-satelitní přenos - předplatné skupiny O a mimo předplatné
Úchvatná inscenace Anthonyho Minghelly diváky okouzluje již od své
premiéry v roce 2006. Tentokrát se v titulní roli objeví jedna z nejlepších
současných představitelek Madam Butterfly, sopranistka Kristine Opolais.
Námořního důstojníka Pinkertona, který jí zlomí srdce, bude zpívat Roberto Alagna. Orchestr Metropolitní opery bude řídit Karel Mark Chichon.
Vstupné: 300,- Kč (předplatné 280,- Kč) www.metopera.cz

7.4. 8:30 a 10:00

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ 2

(Divadlo KREJČÍKA HONZY). Podnájem divadla
Padesát minut legrace, pozornosti a ponaučení a pět nových písniček.

7.4. 19:00

POSEZENÍ S ROBERTEM VANO

Zábavný pořad – mimo předplatné
Světoznámý fotograf Robert VANO fotí kytky, zátiší, kluky a holky….
V zábavném večeru mohou návštěvníci přijít „ na kus řeči“ s tímto fenoménem současné fotografie.
Vstupné: 120,- Kč

www.divadlozatec.cz
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DEADPOOL

Akční / Fantasy / Sci-Fi / USA/ 2016 / Mládeži do 15 let nepříštupné /
Cz titulky
Nejnetradičnější komiksový anti hrdina společnosti Marvel, bývalý člen
speciálních jednotek a zběhlý žoldák Wade Wilson, se podrobil experimentu, díky kterému získal schopnost rychlého samouzdravování. Wade
po tomto experimentu přijme alter ego Deadpool. Vyzbrojený novými
schopnostmi a zvráceným černým humorem, pronásleduje muže, který
mu téměř zničil život. Režie: Tim Miller Hrají: Ryan Reynolds, Morena
Baccarin, Ed Skrein, T.J. Miller
Vstupné: 110,-

Na stupních vítězů při Mezinárodním mistrovství Slovenska
v kickboxu je žatecký Míra Svoboda vlevo se stříbrnou medailí.

Míra Svoboda získal stříbro

Mezinárodní mistrovství v K-1 Slovak Open se konalo koncem
února v Banské Bystrici, kde za se s českou reprezentací zúčastnili i dva borci G-Titáni, Míra Svoboda a Hany Greisiger.
H a n y b o h u ž e l v y p a d l pod pás s Tondou Nygrínem
na body v kvalifikaci s Polá- z BFC Liberec.
„Všechny příznivce zveme
kem Maksmilianem Bradkovičem. O dost lépe si vedl v ju- 26. 3. do Plzně, kde na Noci
niorské kategorii do 63,5 kg rváčů nastoupí odvetu David
Míra Svoboda. V 1. zápase Meduna proti Lukáši Navrátiproti němu nastoupil Maďar lovi a Hany Greisiger proti zkuBarnabasz Láslo. Míra vyhrál šenému Jiřímu Kordovi z Plzně.
RSC, protože mu v 1. minutě Oba zápasy budou profi (bez
1. kola zlomil nos a rozhodčí chráničů) 3x3 minuty -81kg
zápas ukončil. Ve finále pak K-1,“ dodal na závěr promotér
(lb)
prohrál RSC ve 3. kole po ráně Honza Greisiger.

Další z řady aikido seminářů

Na březnový seminář si pořadatelé pozvali Tomáše Tamchynu
(3.DAN), který má svůj klub v Praze.
„Jeho aikido je hodně akční after párty pořádně užili.
a to nás baví. Tomáš cvičí franŽatečtí aikidisté prožívají
couzskou školu Christiana Tissi- svojí 20. sezónu. Klasické tréera, což je nádherné a funkční ninky zpestřují právě semináře,
aikido,“ řekl jeden z žateckých na které zvou své oblíbené učitrenérů Lukáš Šimandl.
tele. Další podobná příležitost
Na žíněnkách se pohybo- na ně čeká v červnu. Poděkování
valo 25 studentů, kteří si patří městu Žatec za pravideljak cvičení, tak následnou nou podporu. 
(lš)
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Slavoj rozhodl derby po přestávce

Foto Jaroslav Kubíček

První letošní body v KP vybojovali fotbalisté Slavoje Žatec A v sobotním derby s FK Postoloprty
po výhře stejným poměrem, jakým před týdnem
prohráli v úvodním jarním kole v Krupce. Hosté
ze sousedního města v bojích o mistrovské body
jsou pro Slavoj netradičním soupeřem, vždyť ještě
před rokem hráli o dvě patra nižší soutěž. Přesto
na podzim skončil u nich zápas remízou.
n Žatec – Postoloprty netrvala dlouho. Srážku
3:1 (1:1)
domácího brankáře HaSlavoj začal aktivněji nuse s obráncem využil
na polovině hostí a snahu D. Zícha a pohodlně vykorunoval ve 13. minutě rovnal. Nováček v domápo pěkné akci Zimoly, cí brance své zaváhání
kterou využil zblízka v průběhu zápasu však

Brankář Postoloprt Junek zasahuje před Hynkem
v sobotním derby, které vyhrál Žatec 3:1.                           

25letý Ondra Smékal,
hrající po letech poprvé
na hřišti, kde vyrůstal
(nyní hostuje z Tuchořic). Radost z vedení

napravil několika skvělými zákroky. S příchodem A. Hynka se Slavoj
začal postupně více prosazovat. Do vedení šel

v 58. z penalty, nařízené
za faul na pronikajícího
Petra Klince, který vzal
exekuci ochotně na sebe.
Přestože měli domácí
několik šancí na gólovou
pojistku, zejména Hankocy, či Zelinka trefil jen tyč
branky P. Junka, vítězství
potvrdil až 83. minutě
Jan Zimola (Klasna), který si naběhl na kolmou
přihrávku a neomylně
zakončil. Žatec je na .
místě tabulky a v sobotu
jede do Horního Jiřetína.
Doma hraje 2. dubna
od 16.30 s Proboštovem.
Branky: 13. Smékal,
58. Klinec z PK, 83. Zimola – 16. D. Zícha.
Rozhodčí Nedvěd – J.
Zavadil, Krutina, ŽK 1:1,
300 diváků
Slavoj: Hanus – V.
Hynek (56. A. Hynek),
Merda, Bešík, F. Klinec
(90. Kozlík) – Zimola,
Sýs, Zelinka (85. Vávra), Hassman – Smékal
(64. Hankocy), P. Klin e c ( 8 0 . T. H y n e k )
Postoloprty: Junek –
Ploc, Pečner, Fridrich,
Pechát – D. Zícha, Holečka, O. Zícha, Papežík (54. Francl) – Baník, Kouba
(jak)

Volejbalisty zaskočila chřipka

Volejbalový oddíl Sever Žatec byl v březnu na týdenním soustředění na běžkách v Horní Blatné
s ubytováním v pěkné chatě.
Po rozdělení do družA tak jsme ve středu
stev podle výkonnosti za- trénovali všichni společčal výcvik. Nutno podotk- ně, protože bylo málo
nout, že plno děvčat, ač trenérů. Těm rychlejším
byla poprvé na běžkách, byla zima, protože muse rychle zlepšila. V úterý seli čekat na ty pomalejší.
odpoledne jsme se poba- Další den přijeli naštěsvili na bobech, jenomže tí další trenéři a bývalé
se chalupou začala šířit hráčky vysokoškolačky,
chřipka a pár dětí včetně které se nám věnovaly.
trenérů muselo odjet.
Poslední den se konal zá-

vod. Všichni jeli na plno
a měli jsme z něho velikou radost.
Na závěrečný večer
jsme již tradičně připravili vystoupení s vlastní
tvorbou. Nám starším
se moc domů nechtělo. Děkujeme trenérům
za péči a Ústeckému
kraji, který na zimní
a letní soustředění poskytl dotaci.
J. Vrbata

V Lovosicích se dařilo mladým hráčům

Další dvě kole Regionální ligy mužů ve florbale
se hrála v Lovosicích, kde tým FbC Žatec obě svá
utkání vyhrál.
n Žatec - Kati Kadaň B Branky: 3 Kohut M., 2
6:3 (1:1, 2:1, 3:1)
Kučera J., 1 Burda J.
Rozhodnutí přišlo až n Liberec C - Žatec 3:10
na konci třetí třetiny, (2:5, 0:2, 1:3)
Druha a třetí třetina
kdy nejdřív po rychlé
rozehrávce standardní si- byly celé v režii žateckých
tuace kapitána Jazzmanů florbalistů, kteří odehráli
Smištíka vstřelil gól Ku- jeden ze svých nejlepších
čera a v oslabení dal svou zápasů. Branky: 2 Kohut
třetí brankou Kohout. M., 3 Kučera J., 2 Smištík
V poslední minutě ještě M., 2 Bartoš J., 1 Linka A.
„Byl to krásný florbal se
pojistil vítězství Burda.

vším všudy, tyto dvě výhry
byly důležité na psychiku
hráčů a jsem rád, že se
začalo dařit taky našim
mladým hráčům Kohoutovi a Kučerovi, kteří se
značným způsobem zasloužili o vítězství,“ řekl
trenér Oliver Zivčák.
Sestava: Zbořil – Smištík (2+4), Kohout (5+2)
Linka (2+1), Falbr (0+2),
Burda (1+3), Ligda, Bartoš (2+1), Cajtler (0+1),
Kučera (5+0) 
(ml)

Nový rekord v Berlíně

Na první závody roku 2016 vyrazili žatečtí plavci 4.6.3. do Berlína, kde se konal tradiční International
Swim Meeting. V Berlíně se sešla řada známých
plavců jakými je např. Laszlo Cseh, a naši se rozhodně ve velké konkurenci neztratili.
Lucie Svěcená, která se sobem obsadil vynikající
letos chce pokusit splnit 5.místo. V následujícím
limit na olympiádu do Ria, finále na 100m v. zp. si
startovala ve svých nej- opět po delší době vzpolepších disciplínách 100 mněl na své sprinterské
a 50m motýlkem. Ve finále schopnosti a na posledpak předvedla vynikající ních 15 metrech závodu
výkon a stupňovaným tem- nevídaně zrychlil, aby
pem prolétla stovku ve fan- vybojoval ve svém třetím
tastickém čase 59.33, kte- nejrychlejším čase 51.63
rým pokořila svůj stávající skvělé 2.místo.
český rekord a přiblížila
Filip Mach odjížděl
se k vysněnému limitu do Berlína spíše na zkuna OH. Tento čas na- šenou. V obou svých starvíc znamenal i splněný tech na 50 a 100 metrů
limit na Mistrovství Ev- prsa dokázal výrazně přeropy v Londýně, které se konat své osobní rekordy.
uskuteční v květnu 2016. Na 100m prsa překonal
Na 50m motýlkem Luc- osobní rekord o více než
ka dominovala jak v roz- 4 vteřiny! Na 50m prsa se
plavbách, tak i ve finále, mu dokonce podařilo pove kterém zvítězila v dal- stoupit do finále své kateším skvělém čase 27.05. gorie z 9.místa a v něm si
David Urban na obou dalším osobním rekordem
krátkých sprintech 50 31.40 polepšil na 7.místo.
a 100 metrů postoupil
Všichni tři naši plavci
s přehledem do finá- předvedli na začátek sele a v nich pak nejpr- zóny naprosto výjimečné
ve na 50m volným způ- výkony. Karel Urban

Zimní turnaj vyhrály Kryry

Fotbalový klub Slavoj Žatec uzavřel závěrečnými
zápasy II. ročník Zimního turnaje na ÚMT o pohár FK.
Vítězem se stal jen díky Již nyní se mohou týmy
lepšímu vzájemnému přihlásit do příštího III.
utkání Havran Kryry před ročníku, který bude soudruhým v pořadí týmem částí akcí organizovaných
Nové Sedlo. Třetí místo v rámci 80 let trvání FK
obsadilo mužstvo Žatec Slavoj Žatec.
B, druhý celek pořadate- Konečné pořadí turnaje
le, žatecký dorost, skončil 1. Havran Kryry 31:18 18
2. Nové Sedlo 42:20 18
na 7. místě.
V průběhu se odehrálo 3. Sl. Žatec B 36:28 15
celkem 28 utkání, v kte- 4. FK Tuchořice 29:26 10
rých diváci viděli celkem 5. 1.FC Spořice 36:29 9
27:33 7
239 branek. Celý turnaj 6. TJ Žíželice
proběhl v dobré atmosfé- 7. Sl. Žatec jun. 23:38 6
ře, díky i přízni počasí. 8. S. Měcholupy 12:50 0
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