žatecký

zpravodaj
číslo 7, 7. dubna 2016

městského úřadu |www.mesto-zatec.cz

V čísle:

4

Na náměstí se slavily Velikonoce
Velikonoční
ohlasy očima
čtenářů

6

Programy
divadla
a digitálního kina

8

Bezděkov hostí
mezinárodní
závod

Veliký jarmark a kulturní program na náměstí Svobody přilákaly minulou sobotu množství
lidí na akci, nazvanou Velikonoce v Žatci. Zaplněné tržiště
nabízelo spoustu dárků spotřebního zboží i nejrůznějších dobrot
od tradičních výrobků po oblíbené mlsání pro mladší generace.

Na své si přišly zejména děti,
pro které byla připravena řada
soutěží, her a atrakcí. Zájemci
si mohli pod dohledem prodávajících vlastnoručně uplést
pomlázky, či namalovat vajíčka,
když k vidění byly také ukázky
dalších velikonočních zvyků.
O dobrou náladu se postarala

hudební skupina Šraml s Dobrým vojákem Švejkem, hrál
flašinetář, či zaujal program
s tančícími pejsky. Pořádající
město umožnilo vstup zdarma
do Galerie Sladovna a výstup
na Chmelový maják. V restauraci Chrámu chmele a piva se
točilo také Zelené pivo. (jak)

Začala rekonstrukce vodojemu nad městem

Náročná stavební a technologická rekonstrukce vodojemu STP, elektroinstalace. Jedná se o sakterý zásobuje pitnou vodou skoro třetinu Žatce, byla zahájena naci poškozených podlah, stěn
v letošním březnu. Jedná se o objekt nad městem na levé straně a stropů odstraněním degrasilnice na Radičeves.
dovaného betonu a omítek, ale
„Vodojem STP sestává ze dvou klimatických vlivů se na vodo- i o sanaci zkorodovaných výztuží
vodojemů různého stáří, vzá- jemu projevují závažné poruchy, železobetonových konstrukjemně stavebně a technologicky které mají negativní dopad cí a dalších ocelových prvků.
propojených a navazujících,“ na životnost objektu. Proto Stavební práce na historickém
informuje tiskový mluvčí inves- dojde nejen na rekonstrukci vodojemu mají být dokončeny
tora, Severočeské vodárenské technologického zařízení, ale do konce října 2016.
společnosti a. s. Jiří Hladík. také na stavební část, včetně
(jak)
„Původní secesní vodojem byl
postaven již roku 1893 a v letech
1931-32 byl k němu dostavěn
druhý vodojem. Každý z vodojemů je zemní dvoukomorový,
s obdélníkovou přesypanou
akumulační nádrží rozdělenou
na dvě komory. Jejich celková
kapacita je 3180 m3 (4 x 780
m3). Do vodojemu přitéká pitná
voda ze dvou zdrojů, z úpraven
vody Holedeč a Žlutice. Vodojem
je umístěn před spotřebištěm
a slouží k zásobování středního
pásma města Žatec s cca 30 %
Vodojem pro dnešní třetinu Žatce, který stojí nad městem už
obyvatel.“
Vlivem stáří a dlouhodobým od roku 1893, a jeho druhá část byla dokončena o 40 let později,
působením vnějších i vnitřních právě v těchto dnech prochází rozsáhlou rekonstrukcí.
Foto Jaroslav Kubíček
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Odpověď
na příspěvek
zastupitele
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Umím správně třídit odpad?
Je určitě nejen důležité, ale
i správné třídit odpad, ale ne
každý z nás jej třídí správně.
Někteří lidé bohužel nevědí,
co všechno do tříděného odpadu patří a co už ne, a tak
mohou nevědomky vytříděný
odpad dokonce znehodnotit
a naopak, někteří z nás, prá-

vě aby nic nezkazili, třídí jen
ty složky, u kterých jsou si
100% jistí.
Zde najdete první část návodu,
jak správně třídit a pevně věříme,
že Vám pomůže ke správnému
třídění. V dalších dílech se také
podíváme, co se s ním dále děje.
SÚ, ŽP

Přerušení nebo omezení provozu
mateřských škol v Žatci v měsíci
červenci a srpnu 2016

Dle ustanovení § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, zřizovatel a ředitelé mateřských
škol projednali možnosti předškolního vzdělávání dětí z MŠ po dobu
přerušení provozu mateřských škol, a to takto:
Název organizace:

Přerušen provoz MŠ:

Provoz MŠ:

MŠ speciální, Žatec, Studentská 1416, okres Louny

18.7.- 31.7.2016,
1.8. - 24.8.2016

1.7. - 17.7.2016,
25.8. – 31.8.2016

MŠ Žatec, Studentská 1230, 1.8. - 31.8.2016
okres Louny

1.7. - 31.7.2016

MŠ Žatec, Fügnerova 2051,
okres Louny

1.8. - 31.8.2016

1.7. - 31.7.2016

MŠ Žatec, U  Jezu 2903,
okres Louny

1.8. - 31.8.2016

1.7. - 31.7.2016

MŠ Žatec, Otakara Březiny
2769, okres Louny

1.7. - 31.7.2016

1.8. - 31.8.2016

MŠ Žatec, Bratří Čapků
2775, okres Louny

1.7. - 31.7.2016

1.8. - 31.8.2016

ZŠ a MŠ, Žatec, Dvořákova
24, okres Louny

1.7. - 31.7.2016,
1.8. - 31.8.2016

-
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Černý Petr na scéně v angličtině
Studenti Obchodní akademie a Střední odborné školy zemědělské a ekologické v Žatci zaplnili v pátek 11. 3. hlediště
Městského divadla v Žatci.
Žáci všech ročníků a tříd můcka, 90 % mluveného slova
obou sekcí této školy sledo- bylo totiž v angličtině. Scénář
vali výjimečné představení. představení byl vypracován
Členové zlínského Divadelního ve spolupráci s učiteli angliccentra uvedli anglicko-české kého jazyka.
představení: PETER BLACK
Studenti se zájmem sledovali
( Černý Petr) , které bylo příběh člověka, který během
koncipováno jako učební po- jednoho dne přišel o vše, ale

nevzdal se a s pomocí přátel
začíná znovu od nuly.
Cílem představení v anglickém jazyce bylo umožnit žákům
zdokonalovat znalost cizího jazyka atraktivní formou. Zvláště
žáci nižších ročníků byli nadšeni a chlubili se, že ději dobře
rozuměli. A opravdu - smích
se ozýval na těch správných
místech.
(jč)

Na základě hodnocení ze tří nabídek nabídek a po doporučení výběrové komise rozhodli zastupitelé města, že projekt
na rekonstrukci radnice v Žatci vypracuje projekt Břetislav
Sedláček z kanceláře Design, která pro město projektovala
například nedávné rekonstrukce autobusového nádraží nebo
horní části bývalých papíren.
Projekt na rekonstrukci nu je sanace vlhkosti zdiva
radnice přijde městskou kasu a obnova fasády včetně věže,
na 749 tisíc korun bez DPH, výměna oken, repase vstupních
dokončen má být do poloviny dveří, oprava balkonu a ochočervence. Zahrnuje obnovu zů objektu. Rekonstrukce se
vnějšího pláště budovy, v plá- dočká také střecha budovy,

v plánu je výměna krytiny,
ošetření krovu a oprava komínů
a klempířských prvků. Náklady
na vlastní rekonstrukci budovy
radnice se odhadují na zhruba
dvacet milionů korun. První
etapa by se měla podle investičních plánů města dělat
v příštím roce, druhá v roce
2018. Záležet ale bude, zda se
na tak velkou investici podaří
získat peníze.

Připravuje se rekonstrukce radnice

Z cizího krev neteče

Kdy vyjde Žatecký
zpravodaj
Další číslo (č. 8/2016) vyjde
ve čtvrtek 28. dubna. Uzávěrka je
jako vždy týden před uvedeným
termínem.

Mimořádný úřední den

Nejbližší mimořádný úřední den – sobota - proběhne
na Městském úřadu v Žatci
7. května, další je plánovaný
na 4. června 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.

Zastupitelstvo města

Další zasedání zastupitelstva,
které v současné době pracuje
i jako Rada města Žatce, se
uskuteční v pondělí 11. dubna
2016 od 16 hodin ve velkém
zasedacím sále v patře radnice.
Na jeho programu je k projednání 34 bodů.

Příspěvek do ŽZ od člena Zastupitelstva města Žatce JUDr. Karla Krčmárika
V roce 2015 město pokračovalo v prodeji parcel na Kamenném
vršku bez znalosti ohledně účtování 21% DPH. Nebylo nic platné,
když se zastupitel Jelínek opakovaně dotazoval, zda má být DPH
účtována již v roce 2015. Na pokyn paní starostky odpověděla
vedoucí finančního odboru, že DPH má být podle právní normy
účtována až od roku 2016. Po opakovaném dotazu jmenovaného,
se aktivity ujala paní starostka. Zeptám se v senátu. V senátu
prý zjistila, že se má DPH účtovat až od roku 2016.
Kdo by nevěřil odborníkům nutné přemýšlet, jak vše napraa údajné informaci ze senátu? vit. Nemyslete si, že ono vymýšUrčitě Vás zajímá, jak to bylo lení bylo ve prospěch města, to
ve skutečnosti. Samozřejmě, v žádném případě.
Vymyšleno bylo zpracování
že za určitých podmínek, které
parcely na Kamenném vršku dodatků k původním kupním
splňovaly, se DPH měla účtovat smlouvám, aby se původní kupní ceny neměnily (kupující by
již v roce 2015.
Výsledek je takový, že město určitě DPH doplácet nechtěli).
muselo příslušnému finančnímu Provede se to tak, že se na kupní
úřadu doplatit DPH ze svého, ceny budeme dívat, jako by
v částce 1 578 056,- Kč. Bylo byly včetně DPH. Upozorňuji

na slovo „dívat“, protože město
sjednané kupní ceny muselo
ponížit o 21% DPH. Při prodeji
parcel v hodnotě 9 092 610,Kč, město svojí vinou přišlo
1 578 056,- Kč. Kupní cena za 1
m2 byla spočtena na 1 958,- Kč.
K ní se dospělo tak, aby se městu
po prodeji parcel vrátily peníze
vložené do infrastruktury. Ovšem tomu, kdo ve stanoveném
termínu postavil, bylo z kupní
ceny za 1 m2 odpuštěno 1 008,Kč. Ve skutečnosti kupující
zaplatili 950,-Kč/ m 2. Město
nejenže doplatilo DPH z částky
1 958,- Kč, z této částky platilo
i daň z nabytí nemovité věci
(dříve daň z převodu nemovitosti), přesto, že peníze v této

výši nikdy nedostalo. Na dani
z nabytí nemovité věci prodělalo
dalších 171 158,- Kč. Celkový
prodělek 1 749 214,- Kč.
Jak to vypadá s prodeji v současné době? Prodává se za cenu
950,-Kč/m2 včetně 21% DPH.
Jinými slovy řečeno, 1 m2 pozemku s inženýrskými sítěmi se
ve skutečnosti prodává za 835,Kč. V roce 2016 již byla jedna
parcela takto prodána.
Možná, že po zpracování dodatků k již uzavřeným smlouvám
v roce 2015, kde se fiktivně
změní kupní cena, finanční úřad
zváží, zda městu nějaké peníze
na DPH a na přeplatku daně
z nabytí nemovitých věcí vrátí.
Karel Krčmárik, zastupitel

Zdanění pozemků na Kamenném vršku
Vyjádření poskytnuté vedoucí Finančního odboru Města Žatce Ing. Renátou Sedlákovou
Vedoucí finančního odboru vycházela z neúplných podkladů
a ne z informací starostky Mgr. Hamousové. Na základě podnětu ing. Jelínka došlo k důkladnému prověření umístění přípojek inženýrských sítí. Toto zjištění, po konzultaci s finančním
úřadem a daňových poradcem města, vedlo k rozhodnutí, že
je nutno prodané pozemky zdanit příslušnou sazbou DPH.
V článku pana JUDr. Krčmá- Město Žatec zaplatilo DPH
rika jsou uvedeny částky, které ve výši 812.116,- Kč. Uzavírání
pohlíží na DPH ze strany po- dodatků (kde se mění fiktivně
vinnosti danit, ale Město Žatec kupní cena - mluvíme o Domá právo si uplatnit DPH datku k Notářskému zápisu
z vybudování inženýrských ze dne... uzavřeném kanceláři
sítí. V našem případě si měs- JUDr. Demutové) bylo třeba
to uplatnilo čásku 765.940,- učinit z několika důvodů.
Kč. Z pohledu této finanční
Jeden, a pro nás podstatný
transakce (povinnost a právo) důvod, byla změna formulace

„odložená splátka“ na formulaci „smluvní pokuta“. Touto
změnou by Město Žatec udělalo dodatečné daňové přiznání
na DPH a požádalo finanční
úřad o vrácení zaplacené částky
na DPH ve výši 742.628,- Kč.
Prostým součtem dojdeme
k číslu 69.488,- Kč a to by byla
částka, kterou by Město Žatec
zaplatilo na DPH za prodej
pozemků na Kamenném vršku.
Závěrem bych ráda upozornila na skutečnost, že ZASTUPITELSTVO města Žatce
schválilo prodej pozemků

s formulaci odložené splátky,
která poškozuje město. Záměr
prodeje pozemků na Kamenném vršku včetně kupní ceny
bylo schváleno řádně na jednání Rady města Žatce dne
23.3.2015 usnesením 242/15
a následně na Zastupitelstvu
města dne 23.11.2015 usnesením 539/15. Sepsání tzv.
„fiktivních dodatků“ bylo opět
řádně schváleno zastupitelstvem dne 23.11.2015 usnesením 538/15.
Ing. Renata Sedláková
vedoucí finančního odboru
3

Velikonoční hrátky zaujaly nejmenší

Dům dětí a mládeže v Žatci připravil na měsíc březen pro veřejnost opět pestrý program a zajímavé akce.
Od středy 16. 3. až do Veli- v parku pod nemocnicí akce Zakonoc mohli zájemci navštívit jíček v parku . Děti na připravevýstavu tradičních velikonoč- ných stanovištích plnily soutěžní
ních výrobků a námětů pro úkoly. V cíli na děti čekal zajíček
velikonoční výzdobu Veselé ve- se sladkou odměnou.
likonoce. Soutěže se zúčastnilo
V sobotu 19.3. jsme uspořádali
13 dětí a děti z klubu Klubíčko. tradiční Velikonoční pochod koNávštěvníci měli možnost hla- lem řeky. Děti podél celé trasy
sovat o nejzdařilejší výrobek. plnily veselé soutěžní úkoly.
Na prvním místě pro letošní Na konci měli všichni možnost
rok se umístil Vojtíšek Trejbal povozit se na koních a opéct
(4), druhé místo obsadil Jakub si vuřt. Odpoledne se vydařilo
Trejbal (8) a na třetím místě se a všichni jsme se dobře pobavili.
umístil Matěj Bartoň (9).
V den prázdnin 24.3. byla pro
Ve čtvrtek 17.3. byla pro děti děti připravena Velikonoční dílz mateřských škol připravena na, kde si mohly vytvořit různé
ozdoby, naučit se malovat vajíčka, zasadit si osení a seznámit se
s velikonočními tradicemi. (jp)

Velikonoční
jarmark
v tělocvičně

Velikonoční atmosféra vládla
v úterý 22. března odpoledne
v prostorách tělocvičny měcholupské základní školy. Žáci
z Ekotýmu předvedli netradiční
módní přehlídku a ti nejmladší
zahráli Šmoulí hudební pohádku. Část tělocvičny se změnila
v malé tržiště, na kterém bylo
možno nejen shlédnout, ale také
zakoupit nejrůznější výrobky
a předměty, které svým charakterem připomínali blížící se
Velikonoce. Nechybělo ani něco
na zub, a to v podobě vaječných
specialit. Ke každým svátkům
a zvláště takovým, jimž předchází horečné přípravy, shánění,
nakupování, pečení a úklid patří
i malé zastavení a často na něj
zapomínáme. Takže díky, že jste
byli opět po roce s námi! Krásné
jaro všem.
(hg)
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Proč byla škola v modrém
Stejně tak jako každý rok, i letos
proběhl 2. dubna Světový den
porozumění autismu. Autismus
patří mezi poruchy autistického
spektra, které se vyznačují narušenou oblastí komunikace a sociální
interakce. Se žáky ZŠ Měcholupy
jsme tuto akci podpořili, protože
i naší školu navštěvují žáci s příznaky této poruchy. Vzhledem

k tomu, že 2. dubna připadalo
letos na sobotu, zapojili jsme se
do této akce už v pátek 1. dubna.
Modrá barva je symbolem autismu, protože symbolizuje schopnost porozumět a komunikovat.
Proto jsme se oblékli do modrého
a udělali si modrý den.
Mgr. Helena Gondeková,
ZŠ Měcholupy

Inzerce
n Pronajmeme nebytové prostory pro využití na kancelář, kadeřnictví, obchod, služby. Jedná
se o dvě místnosti o celkové ploše 33 m2, vstup z ulice (výloha),
v přízemí domu Chmelařské náměstí 348, Žatec (vedle hasičů).
Sociální zařízení, samostatné
topení, el. energie, teplá a studená voda. Volné okamžitě. Nájem
bez energií 3000Kč/měs. Dohoda
možná. Kontakt 604 587 274.
n Věznice Nové Sedlo přijme
do služebního poměru nové příslušníky Informace: 415 779 106,
415 779 108 nebo na internetu:
www.vscr.cz
n Pronajmu dlouhodobě řadovou garáž v Žatci na Floře.
Cena 800/měs. Informace na tel:
737 285 366.
n Na údržbu zahrádky v Žatci,
přijmu nájemce. Informace na tel:
732 288 081.
n Své služby nabízí psí salon
U Mery, Chmelařské náměstí
348, Žatec (vedle hasičů). Tel:
725 290 338.
n Prodám byt 3 + 1, 2. patro, v Žatci, ul. Podměstí. Tel.:
725 267 077.
n Pronájem bytu 3+1 v Žatci.
Pouze slušným lidem. Více informací na tel. čísle 739 887 705
n Prodám zahrady v Žatci,
ulice Staňkovická – i jednotlivě.
Výměra 470 m2 a 280 m2. Tel.
606 372 227

ČKO

DUBEN2016

1. 3. – 24. 4. 2016

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

Městské divadlo Žatec

Začátek turistické sezony: 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

Zámecká sezona

Státní zámek Krásný Dvůr zahájil letošní návštěvnickou sezónu akcí Pohádkové Velikonoce.
Byla určena především dětem,
a tak se děti vozily na koních,
tvořily návrhy vitráží, sledovaly
pohádky nebo si hrály na zámecké zahradníky. Správu zámku
potěšila i účast dětí na dětských
prohlídkách s novým kresleným
průvodcem zámkem, ve kterém
se děti zábavnou formou seznamují se zajímavostmi zámku
i parku. Dospělí se dobře bavili
u muziky plzeňského uskupení
Tři barvy folku a milým hudebním překvapením byl i Jakub
Machulda z Měcholup. Na jarmarku, bylo k sehnání tradiční
velikonoční pečivo, pomlázky,
dekorace, bylinky i koření. Akce
se zúčastnilo více než 800 lidí
z regionu a okolí. 
(lh)

14. 4. 2016

ČAJEM – NEČAJEM

Kontakt: 415 736 156

Bližší info v kalendáři akcí na:

www.infozatec.cz

Pozvánka na výlet
Základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami Žatec, zve své členy, ale také zájemce o výlet, na

celodenní zájezd na prohlídku Sloupsko
– Šošuvských jeskyní a na hrad Bouzov,
který se uskuteční v sobotu 7. května.

Cena za dopravu je 600,- Kč.
Odjezd: Červený Hrádek 6.00 hod. • KD Moskva 6.10 hod. •
U Zvonu 6.20 hod.
Zápis zájemců a platba ve čtvrtek 28.4. v kanceláři,
v objektu nemocnice, oddělení LDN, od 10.00 - 12.30 hod.
Pojeďte obdivovat krásné přírodní scenérie a historii
Mor ZO SPCCH Žatec

Rozloučení
Zesnulí od 21.3. - 31.3.2016:
Drchalová Helena
91 let
RNDr. Petříčková Dagmar
87 let
Figová Helena
57 let
Kopica Miroslav
60 let
Becová Margita
76 let
Tologová Zuzana
35 let
Vítková Anna
80 let
Gabriš Jiří
61 let
Zumrová Naděžda
54 let
Dlesková Danuše
79 let
Štěpánek Petr
60 let
Guttmannová Alena
73 let
Kužílek Milan
58 let
Dvořák Milan
67 let
Malecká Ludmila
73 let

ŽATECKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.

ŽATECKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.

Pomocníka topiče

OPERÁTORA VELÍNA – ELEKTRIKÁŘE

Požadujeme: Vzdělání SO s výučním listem • Občanská bezúhonnost
ŘP sk. T • Nepřetržitý provoz
Nabízíme:
Zajímavou práci, odpovídající mzdové ohodnocení
benefity v rámci sociálního programu
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis na níže uvedený
e-mail: kroupova@ztas.cz • tel. 415 240 080

Požadujeme: SO/ÚSO elektro, vyhl. 50/78 • Občanská bezúhonnost
Výhodou – PT HK III. tř. • ŘP sk. B • Znalost MS Office
Nabízíme:
Zajímavou práci, odpovídající mzdové ohodnocení
benefity v rámci sociálního programu
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis na níže uvedený
e-mail: kroupova@ztas.cz • tel. 415 240 080

Žatec č.p .3149 přijme

Žatec č.p .3149 přijme
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Digitální kino Žatec
8.4. 17:30 / 14.4. 17:30 / 24.4. 15:00 ( 2D ) /

KUNG FU PANDA 3 3D

Animovaný / Akční / Komedie / Rodinný / USA / Čína/ 2016 / Cz dabing
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.
Vstupné: 140,-

8.4. 20:00 / 10.4. 20:00 /

ULICE CLOVERFIELD 10

Akční / Mysteriózní / Sci-Fi / Thriller / USA/ 2016/ 105 min / Cz titulky
Příběh filmu Ulice Cloverfield 10 možná líčí, možná nelíčí osudy tří lidí, které
celosvětová katastrofa (která se možná vůbec nestala), uvěznila ve vybaveném podzemním krytu, který nesmějí opustit, pokud chtějí přežít. I když...
Jasné je každopádně to, že v hlavních rolích se objeví John Goodman (Big
Lebowski, Památkáři) a Mary Elizabeth Winstead (Kruh 2, Smrtonosná
past 4.0). Vstupné: 120,-

12.4. 20:00 / SPOTLIGHT

Životopisný / Historický / Thriller / Drama / USA/ 2015/ 128 min / Cz titulky
OSKAR 2016 – NEJLEPŠÍ FILM !!!
Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel McAdams a Liev Schreiber v hlavních
rolích skutečného příběhu, ve kterém reportéři amerického deníku The
Boston Globe odhalili masivní skandál zneužívání nezletilých představiteli
místní arcidiecéze. Případ neměl dopad pouze na pár obviněných duchovních,
ale otřásl celou katolickou církví.
Vstupné: 120,-

9.4. 15:00 / 13.4. 17:30 / 1.5. 15:00

NIKDY NEJSME SAMI

ZOOTROPOLIS: MĚSTO ZVÍŘAT 3D

TÁTA JE DOMA

Komedie / USA/ 2015/ 96 min
Sára (Linda Cardellini) kdysi udělala tradiční chybu. Vzala si zlobivého kluka
Dustyho (Mark Wahlberg), který byl zábavný a sexy, nicméně jen do chvíle,
než se stal otcem. Jako táta zoufale nefungoval. I proto ho později vyměnila
za Brada (Will Ferrell), jehož vždy zdobila zodpovědnost a serióznost, které
si její děti bohužel neustále pletou s nudou. Z nenápadného pošťuchování
stane regulérní válka, do které se coby rukojmí zapletou i ti, o které probíhá,
tedy Sára a obě děti.
Vstupné: 110,-

14.4. 20:00 /

PÁTÁ VLNA

20.4. 20:00 /

TAXI TEHERÁN - Film s přívlastkem

Drama / Írán, 2015, 82 min / Cz titulky
Renomovaný íránský tvůrce se ve svém druhém snímku natočeném v rámci
nuceného domácího vězení proměnil v taxikáře, který prostřednictvím
rozhovorů s rozličnými klienty nabízí vytříbeně kritický pohled na íránskou
společnost. Panahí tu bez jakékoli sebelítosti a s odzbrojujícím humorem
nastoluje otázku, jak se má chovat umělec v zemi, která mu neumožňuje
svobodu projevu. S kamerou připevněnou za předním sklem svého vozu natočil Panahí film výmluvnější než mnohé sociopolitické studie. Vstupné: 90,-

15.4. 20:00 / 17.4. 20:00 / 23.4. 20:00 / 24.4. 17:30
JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK

Komedie / Česko/ 2016
Štěpán, Kendy a Karas zůstali i po dvanácti letech sami sebou. Jsou to
nerozluční kamarádi s nevyčerpatelným smyslem pro humor i schopností

22.4. 20:00 / 24.4. 20:00/ 1.5. 20:00

23.4. 17:30 / 28.4. 17:30 / 29.4. 17:30 /

LOVEC: ZIMNÍ VÁLKA 3D

KNIHA DŽUNGLÍ 3D

Dobrodružný / Drama / Fantasy / USA / 2016 / CZ DABING
Kniha džunglí, kterou režíruje Jon Favreau („Iron Man”), je hraný celovečerní velkofilm podle překrásných povídek Rudyarda Kiplinga inspirovaný
klasickým animovaným stejnojmenným snímkem od studia Disney.
Kniha džunglí v sobě přirozeně snoubí výkony herců s fotorealistickou
počítačovou animací zvířat a prostředí. Diváci se ocitnou v moderně generovaném příběhu zasazeném do okouzlujícího a životem překypujícího
prostředí džungle. Vstupné: 140,-

26.4. 20:00 /

JÁ, OLGA HEPNEROVÁ

28.4. 20:00 /

CAROL

Drama / Historický / Česko / Polsko / Francie / Slovensko/ 2016/ 105 min /
Film Já, Olga Hepnarová je příběhem mladé ženy, která v roce 1973 nasedla
do nákladního auta a v centru Prahy zabila 8 lidí. Svůj čin považovala za akt
pomsty společnosti, která jí podle ní celý život ubližovala, a v roce 1975 byla
jako poslední žena na území Československa popravena. Vstupné: 100,Drama / Romantický / Velká Británie / USA/ 2015/ 118 min / Cz titulky
Carol ukazuje milostný příběh, jemnost a hloubku jedné strhující lásky.
Dobře situovaná a vždy distingovaně elegantní dáma Carol (Cate Blanchett)
se v obchodním domě seznámí s mladou prodavačkou. Banální setkání
a rozdíl ve společenském postavení obou žen ale najednou neexistují, obě
jsou překvapeny okamžitou vzájemnou náklonností. Nevinnost prvního setkání brzy mizí a jejich vztah se rozhoří do spalujícího mileneckého poměru.
Carol je ovšem vdaná žena a matka a v Americe 50. let byl vztah dvou žen
společenský nepřijatelný a postavený mimo zákon.
Hrají: Cate Blanchett, Rooney Mara, Kyle Chandler, Jake Lacy. Vstupné: 110,-

29.4. 20:00 / 1.5. 17:30

JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY

Komedie / Česko/ 2016
Lenka Vlasáková hraje v romantické komedii „Jak se zbavit nevěsty“ moderní
dynamickou ženu Evu, která vlastní cukrárnu, stará se o syna a musí krotit
svou rázovitou maminku v podání Jany Švandové. S bývalým manželem
s tváří Davida Matáska má skvělý vztah a jak, říká její kamarádka „nebyli
byste první, co se rozvedli a zase dali dohromady“. A pak se málem políbí
a následuje pozvání na drahou večeři při svíčkách, kde se Honza konečně
vyjádří. Opravdu se znovu zamiloval a přemýšlí o svatbě . . . . . s někým jiným!
S krásnou, sympatickou a chytrou klavíristkou Lindou! A ještě chtějí upéct
svatební dort. To je něco pro svéráznou Evinu maminku. Nikdy nevzdává,
vždy si ví rady a zničit cizí svatbu je ta správná výzva. S bojovnou maminkou v zádech jede Eva na společný výlet se šťastnými snoubenci. A do toho
rodinná regata, závod, bratrský souboj o místo přednosty zubařské kliniky,
zlovolná švagrová a jeden potrhlý operní pěvec.
Hrají: David Matásek, Veronika Žilková, Kordula Stropnická, Andrea Kerestešová, Matyáš Bystroň, Marek Majeský, Jana Stryková, Jenovéfa Boková,
Lenka Vlasáková, Jana Švandová
Vstupné: 110,-

www.divadlozatec.cz
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PÁD LONDÝNA

TOTEM VLKA

Animovaný / Akční / Dobrodružný/USA/ 2016 / Cz dabing
Moderní metropole zvířat Zootropolis je město jako žádné jiné...
Jen v Zootropolisu najdete luxusní čtvrti jako je Sousedství Sahara nebo
chladný Tundrov. 
Vstupné: 130,-

10.4. 17:30 /

20.4. 17:30 / 22.4. 17:30 / 26.4. 17:30 /

Dobrodružný / Sci-Fi / Thriller /USA/ 2016/ 108 min / Cz titulky
V novém filmu Pátá vlna nalézáme většinu Země zničenou čtyřmi vlnami
stále se stupňujících smrtících útoků. Cassie (Chloe Grace Moretz) prchá
světem, prostoupeným strachem a nedůvěrou, a zoufale se snaží zachránit
svého mladšího bratra. A zatímco se připravuje na nevyhnutelnou vražednou pátou vlnu, spojí své síly s mladíkem, který by mohl představovat její
poslední naději - jen kdyby mu dokázala důvěřovat.
Vstupné: 120,-

Akční / Dobrodružný / Drama / Fantasy / USA/ 2016 / CZ DABING
Volné „předkračování“ filmu Sněhurka a lovec, ve kterém se z malého
chlapce stane silný válečník, který se bude potýkat nejen se zlou královnou
Ravennou, ale i s její mladší sestrou.
Vstupné: 140,-

Drama / Česko/ 2016/ 145 min
Do obce roztažené podél státní silnice se nastěhuje paranoidní pracovník
vězeňské správy a jeho rodina. Spřátelí se se svým novým sousedem,
nezaměstnaným hypochondrem, kterého živí jeho žena pracující v místní
prodejně. Unavená životem a starostí o dva syny, všimne si vyhazovače
z nočního klubu. Ten ale miluje striptérku. Ta však čeká na otce svého dítěte,
který sedí v nedaleké base, kde pracuje náš bachař. Drama o současné době
a lidech, kteří jsou obětmi i strůjci jejích běsů.
Hrají: Karel Roden, Lenka Vlasáková, Miroslav Hanuš, Klaudia Dudová,
Zdeněk Godla
Vstupné: 110,-

10.4. 15:00 / 23.4. 15:00

OREL EDDIE

PAT A MAT VE FILMU

Dobrodružný / Thriller/ Čína / Francie/ 2015/ 121 min / CZ DABING
Mladý Číňan Chen Zhen se za dob tzv. kulturní revoluce ocitá v oblasti
Vnitřního Mongolska, kde se seznamuje s nomádským způsobem života.
Mongolské stepi symbolicky vévodí vlk, který je člověku nejnebezpečnějším
nepřítelem, ale rovněž dobrodincem. 
Vstupné: 110,-

13.4. 20:00 /

19.4. 20:00 /

Drama / Sportovní / Komedie /Velká Británie / USA / Německo/ 2016/
105 min / Cz titulky. Film vypráví příběh nejslavnějšího skokana na lyžích
v historii Velké Británie, Michaela Edwardse, dobře známého jako “Orel
Eddie”. Film vyzdvihuje Edwardsův přístup ke sportu a jeho odhodlání
“nikdy to nevzdat.” 
Vstupné: 110,-

Akční / Krimi / Thriller /USA/ 2016/ 99 min / Cz titulky
Bílý dům dobyli a teď si teroristé vezmou ještě větší sousto. Na pohřeb britského premiéra se sjedou lídři celého západního světa a díky bezpečnostním
manévrům by Londýn v tu chvíli měl být tím nejbezpečnějším místem na zemi.
Místo toho se ale stane smrtící pastí.
Vstupné: 110,-

Animovaný / Rodinný / Česko/ 2016/ 80 min
Známí nešikové v roce 2016 slaví 40 let od svého vzniku, a byť se na stříbrném plátně ještě nepředvedli, pro kutily jejich kalibru to přeci nemůže
být problém.
Vstupné: 120,-

9.4. 17:30 / 19.4. 17:30

sebeironie, i když už s lehkým nádechem skepse. V něčem jsou však jiní.
Dospívají, ale svým typicky básnickým stylem. Je jim padesát a cítí, že by
měli dát svým životům nějaký řád a splnit si svoje touhy a přání. Hrají: Pavel Kříž, David Matásek, Eva Jeníčková, Josef Somr, Pavel Zedníček, Lukáš
Vaculík, Michaela Badinková, Tereza Brodská, Filip Antonio, Petr Cemper,
Marek Salvet, Jiří Strach, Eva Holubová, Leoš Mareš.
Vstupné: 120,-

Městské divadlo Žatec
7.4. 19:00

POSEZENÍ S ROBERTEM VANO

11.4. 9:30

DROGA ?! (MĚSTSKÉ DIVADLO MOST)

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. Vstup: 120,- Kč
Představení pro ZŠ a SŠ – mimo předplatné. Tématem monodramatu
s herečkou Veronikou Valešovou jsou drogy a jejich vliv na utváření lidské
osobnosti. Vstupné: 60,- Kč www.divadlo-most.cz

12.4. 8:30 a 10:00

KRÁSA NESMÍRNÁ ( DIVADLO ROZMANITOSTÍ )

Představení pro děti – mimo předplatné. Hned tři pohádky v jednom představení - na motivy ruských lidových pohádek, které se řadí k základním
kamenům slovanské kultury a patří do světového literárního fondu.
Vstupné: 50,- Kč www.divadlo-rozmanitosti.cz

13.4. 8:45 / 10:15 / 14:00 NOSÁČKOVA DOBRODRUŽSTVÍ – PINOKIO

Představení pro děti – předplatné skupiny E,M a mimo předplatné
(HRAVÉ DIVADLO) Hlavní postavou příběhu je malý panáček, kterého se
truhlář vyřeže ze dřeva. K velkému mistrovu nadšení panáček ožije, ovšem
nepůsobí svému“ tátovi“ jenom radost - tak jako jiné děti. I on má spoustu
chyb a jedná podle své vlastní úvahy, avšak bez zkušenostÍ s následky svých
činů. A tak se často dostává do nepříjemných situací a prožívá různá zklamání,
až nakonec pochopí, že nelze vždy jednat tak, jak jej právě napadne, a že
poslouchat tatínkovy rady se vyplácí. Vstupné: 45,- Kč www.hravedivadlo.cz

16.4. 18:45

Gaetano DONIZETTI: ROBERTO DEVEREUX

17.4. 15:00

MAMI, UŽ TAM BUDEM ?

Opera-satelitní přenos - předplatné skupiny O a mimo předplatné
Sopranistka Sondra Radvanovsky ztvární v průběhu jediné sezóny všechny tři
Donizettiho tudorovské královny. Tento extrémně náročný a ojedinělý počin
kdysi proslavil sopranistku Beverly Sills a od té doby se o něj na newyorských
jevištích nikdo nepokusil. V závěrečné opeře trilogie, kterou režíruje Sir
David McVicar, zpívá Radvanovsky královnu Alžbětu I., která je nucena
podepsat rozsudek smrti pro Roberta Devereuxe, šlechtice, jehož miluje.
Vstupné: 300,- Kč (předplatné 280,- Kč) www.metopera.cz
Pohádka pro děti – mimo předplatné. Divadlo MINOR představuje novou
autorskou inscenaci spojenou s cestováním. “ Převeze“ maminka děti svými
pohádkami o patníku, stěračích a volantu, aby vydrželi cestu až do cíle?
Vstupné: 100 ,- Kč www.minor.cz

20.4. 9:00 a 10:30

HUDEBNÍ PŘEDNÁŠKA PRO ŽÁKY ZŠ

Představení pro ZŠ – podnájem divadla

21.4. 10:00

ROZMARNÉ LÉTO (RÁDOBYDIVADLO KLAPÝ)

21.4. 19:00

DVANÁCT ROZHNĚVANÝCH MUŽŮ

25.4. 19:00

ZLOČIN V POSÁZAVSKÉM PACIFIKU

Představení pro školy – mimo předplatné. Poetický příběh jednoho léta. říční
lázně s molem i terasou, kouzelník na náměstí přitáhne vůz, napne provaz
a představení může začít....Vstupné: 60,- Kč www.amaterskedivadlo.cz
Činohra - mimo předplatné. Strhující divadelní hra ze soudního prostředí
o hledání viny a odpovědnosti. Titul Dvanáct rozhněvaných mužů proslavil
především kultovní film režiséra Sydneyho Lumeta z roku 1957, který byl
několikrát nominován na Oscara a získal spousty celosvětových ocenění.
Předlohu Reginalda ROSE skvěle ztvárnili herci DIVADLA RADKA
BRZOBOHATÉHO. Vstupné : 400 ,- / 350,- / 300,-Kč www.divadlorb.cz
Činohra - předplatné skupiny A i mimo předplatné
Úchvatný příběh o tom, kterak vyzývavě mladá slečna Luisa, dcera továrníka, skrze četná nebezpečenství až na vltavském parníku svého bujarého
a rozjásaného štěstí dojde. Hudební retro komedie od tvůrčího týmu Ondřeje
HAVELKY vznikla ve spolupráci mladoboleslavského Městského divadla
a Divadla KALICH.
Vstupné: 350,- / 330,- / 310,-Kč www.mdmb.cz

27.4. 19:00

ŽALMAN & SPOL.

30.4. 18:45

Richard STRAUSS : ELEKTRA

Koncert- předplatné skupiny D a mimo předplatné
Agentura FOLK ŽIJE ! uvede v žateckém divadle českou folkovou legenduPavla „ŽALMANA“LOHONKU v doprovodu jeho sestavy, kde jej od ledna
2012 vedle baskytaristy Petra Novotného doprovází zpěvačka Michaela
Hálková a kytarista Pavel Malina. Vstupné: 220,- Kč www.zalman.cz
Opera-satelitní přenos - předplatné skupiny O a mimo předplatné
Geniální režisér Patrice Chéreau (Z mrtvého domu) se už nedožil toho, že
se jeho skvostná inscenace Elektry, která byla uvedena v Aix-en-Provence
a v Miláně, dostala i na jeviště Metropolitní opery. Jeho ohromující vize
však stále žije v umění sopranistky Niny Stemme, jejíž podání Straussových
a Wagnerových hrdinek je v současném operním světě nepřekonatelné.
Vstupné: 300,- Kč (předplatné 280,- Kč) www.metopera.cz

www.divadlozatec.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.
Ostatní:
n „MALÝ BYLINKÁŘ“: 6., 13. a 20. dubna 9.00 – 16.00 praktická
výuka pro děti s Hanou Jánskou. Na programu bude poznávání bylinek,
jejich sběr, sušení a praktická příprava čaje. Vstupné: MŠ 5,- Kč, ZŠ a SŠ
20,- Kč.
n „Z HISTORIE ČAJE ANEB JAK SE ČAJ DOSTAL DO EVROPY“:
12. dubna od 17 hodin. Přednáška spojená s ochutnávkou čaje v podání
Ilony Trefné. Vstupné: 30,- a 20,- Kč.

Křížova vila – Zeyerova ul. 344:

tel.: 774 192 414, 415 710 389 • E-mail: vilakriz@muzeumzatec.cz
Výstavy:
n „JARO A LÉTO V LIDOVÉ KULTUŘE ANEB CO NÁM ZBYLO
Z TRADIC“: 14. 4. – 28. 8. Výstava tradic, zvyků, legend a pranostik,
která přiblíží svátky svatých, pálení čarodějnic, stavění májek, letnice,
senoseče a dožínky. Vernisáž výstavy 14. dubna od 17 hodin.
Ostatní:
n „JARNÍ KONCERT“: 5. dubna od 17 hodin koncert Olgy Šelembové
(violoncello) a hostů Pavla Klvacza (violoncello) a Hany Spoustové (klavír).
Zazní např. 1. věta ze sonáty Ed. Griega či 1. věta ze sonáty Johanesse
Brahmse. Vstupné: 40,- Kč
n „O VARHANÁCH A ZVONECH“: 21. dubna od 17.30 hodin - přednáška organologa a kampanologa Mgr. Radka Rejška doplněna o praktickou ukázku hry na varhany v klášterním kostele Korunování Panny Marie
od 18.45. Vstupné jednotné 30,- Kč.

Bývalé papírny, Volyňských Čechů 733:

tel. 774 411 350, E-mail: merdova@muzeumzatec.cz
Výstavy:
n „Z DĚJIN PRŮMYSLU V ŽATCI“: Stálá expozice o žateckém průmyslu.
Ostatní:
n „AGREGÁT – Ty koule do sebe narážej! – 9. dubna 2016 od 18:30
promítání lounské komedie Vratislava Filípka. Vstup zdarma
n „KELTOVÉ – ZNÁMÍ, NEZNÁMÍ“: 13. 4. a 21. 4. 10.00 – 16.00
Interaktivní program o životě v době železné. Téma: Keltská móda a odívání,
předení a tkaní, výroba kožených bot, zpracování švartny, šperky a ozdoby
oděvu. Školní výpravy nutno objednat předem!
n „GARÁŽOVÝ VÝPRODEJ“: sobota 16. dubna 11.00 – 16.00 Jste
zavaleni věcmi, které je vám líto vyhodit? Přijďte je prodat, vyměnit či
darovat. Vstup zdarma
n „MUŽ, KTERÝ NECHAL ZRUŠIT ROBOTU“: 28. dubna od 17.00
přednáška PhDr. Milady Krausové, Ph.D. spojená se slavnostním znovuodhalením desek z pomníku Hanse Kudlicha. Vstup zdarma.

Jaro a léto v lidové kultuře

Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci vás a vaše děti zve
na výstavu Jaro a léto v lidové kultuře aneb Co nám zbylo z tradic,
která bude slavnostně zahájena ve čtvrtek 14. dubna od 17 hodin
v prostorách Křížovy vily.
Výstava volně navazuje na projekt muzea z roku 2014 Podzim
v lidové kultuře, při kterém jsme pomocí šestitýdenních workshopů osvětlili žákům a studentům dobu zapomenutých podzimních
a zimních činností.
Jaro a léto v lidové kultuře bude pokračováním tématu od doby
povelikonoční do období sklizně chmele. Přiblížíme tradice, zvyky,
legendy, pranostiky, svátky svatých, pálení čarodějnic, stavění májek,
letnice, senoseče i dožínky.
Při příležitosti výstavy připravili pracovníci muzea workshopy
(např. hledání svatojánského pokladu, vyrob si svoji májku, hledání
bludného kořene, střelba ku ptáku aj.). Uskuteční se na jubilejní
desátou Muzejní noc v Žatci v pátek 20. května.
Nenechte si ujít ojedinělou výstavu a příležitost dovědět se, jak
bohatými zvyky žili naši předkové.
Za kolektiv pracovníků RM Žatec vás zve Jitka Krouzová
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Brankář Račuk odmítal remízu
Přestože po šťastném vítězství v Horním Jiřetíně
podali fotbalisté žateckého Slavoje v sobotu doma
nejlepší jarní výkon, prohráli s Proboštovem. Jeho
hráči udrželi vítězství především zásluhou brankáře
Račuka.
Už ve 2. minutě přálo váhání stoperů a dorážce
hostům štěstí, míč skon- Petrika to bylo už 0:3.
čil na břevně jejich branHráči Slavoje sice bojoky po střele Hankocyho. vali o zvrat až do poslední
Po další šanci Hassma- vteřiny, ale dokázali pouna ve 21. poslal Račuk ze snížit na těsný rozdíl,
výkop na Blažka jehož když v 57. z přihrávky
sólo sice zastavil Hanus, Hankocyho se trefil k tyči
ale nestačil na dorážku Hassman a v 74. střídající
Petrika. Za 10 minut Filip Klinec. Račuk jim
hosté opět z ojedinělého více nedovolil a v strútoku zvyšovali vedení, hujícím závěru vychytal
když střela Memetiho ještě gólovky Smékala
skrz obránce orazítkovala i Bešíka.
obě tyče. Třetí šok přišel
V sobotu se v KP také
hned po přestávce, po za- hrálo Blšany – Hrob-

ce 2:6 a Štětí – Postoloprty 9:0! Slavoj teď
jede ke dvěma zápasům
za soupeři do Modré
a do Modlan. Doma se
představí až 23. dubna,
kdy přivítá vedoucí Štětí.
n Žatec A - Proboštov
2:3 (0:2)
Branky: 57. Hassman,
74. F. Klinec – 22. a 46.
Petrik 2, 32. Memeti.
Rozhodčí Mecl; ŽK 1:2;
250 diváků.
Slavoj: Hanus – V. Hynek (59. Merda), Bešík,
A. Hynek, Sýs – Zimola,
Zelinka, Smékal (86. T.
Hynek), Hassman –
Hankocy (62. F. Klinec),
P. Klinec 
(jak)

Mladší žáci vyhráli domácí turnaj

Poslední, již IX., kolo Ústecké ligy mladších žáků
ve florbale se hrálo 2. dubna.
Pořádajícím oddílem dení, ale ve druhé části
byli žatečtí Jazzmani, Žatec rozhodl zvýšeným
kteří tentokrát nehráli důrazem. Branky: 2 Volsvé zápasy v hale ob- ráb, 2 Říha, Kuvík, Chluchodní akademie, kde mecká.
probíhá rekonstrukce n Žatec - Chomutov
střechy haly, ale v hale White 4:3 (2:1, 2:2)
zemědělské střední školy.
Po d v o u r e m í z á c h
n Žatec - Kati Kadaň 8:0 ve vzájemných zápasech
(6:0, 2:0)
rozhodli třetí duel Žatečtí
Domácí brzy rozhodli pro sebe gólem až 20
o výsledku. Branky: 2 vteřin před koncem.
Volráb, Karas, Hotěk,
Branky: 2 Volráb,
Říha, Slámová, Kuvík, Říha, Kuvík
Hanzlík.
Sestava: Kloboučník
n Žatec – Lovosice LFP (0+1)- Volráb (6+2),
Říha (4+5), Kuvík (3+2),
6:1 (1:1, 5:0)
Hosté se sice ujali ve- Hanzlík (1+0), Minařík,

Plánička,(0+1), Slámová
(1+0), Dyrynk, Zvoníčková , Chlumecká (1+0),
Karas (1+2), Hotěk
(1+0), Hnízdil, Enders.
„Na posledním turnaji
sezóny se nám konečně
podařilo všechny zápasy
vyhrát. Super je, že se
to povedlo v domácím
prostředí jen těch diváku by mohlo chodit
více. ?. .“, hodnotil turnaj trenér Martin Ligda
„Hráče bych chtěl pochválit především za bojovnost v posledním zápase a za celkový přístup
k turnaji.“

(ml)

Znak se Marušce v Olomouci vydařil
Na své první letošní plavecké závody v 50metrovém
bazénu odcestovala žatecká Maruška Hnízdilová
do Olomouce, kde se v sobotu 19. 3. konala Velká
cena města Olomouce.
Maruška tam plavala na výborném 5.místě
všechny znakové trati v čase 2:29.98, na 100m
a k tomu 50m motýl- znak přidala 8.místo
kem. Nejlepšího umís- a na 50m znak se ještě
tění dosáhla na 200m vešla do nejlepší desítky.
z n a k , k d e s k o n č i l a Na doplňkové trati 50m

motýlkem si zaplavala
Maruška osobní rekord
35.00 a obsadila konečné
48.místo.
Vzhledem k tomu, že
Maruška plavala v závodě bez rozdělení kategorií, jsou její umístění pro
začátek sezóny poměrně
slušná. 
(jk)

Kuželkáři již finišují

Předposlední kolo KP se kuželkářům Lokomotivy
Žatec A vůbec nepovedlo. Po výpadcích tří hráčů
jasně prohráli v Teplicích a před závěrečným utkáním klesli na 6. místo v tabulce.
Začátek byl dobrý, bodovat na soupeřově
když Čaboun snadno kuželně. I když hosté
poslal hosty do vedení nepředvedli svůj nejlepší
o 36. Chotová zahrála výkon, domácím nadělili
rovněž dobře a prohra kanára.
o 16 byla přijatelná. Pak
Nejlepší výkon předveale přišly doslova tři ko- dl Ptáček st. Jako jedilapsy v dorážkách a bylo ný překonal hranici 400
po zápase.
a vyhrál o 47.
n Teplice B - Žatec A 7:1 n Bílina C - Žatec B 0:6
(2582:2384)
(1405:1584)
Čaboun 425, Chotová
Vacínek 399, Chotová
410, Hofmann 362, Uhlí- 372, Ptáček st. 427, Ptáčková 379, Goldšmíd 385, ková 386.
Jarolím 423.
Závěrečné utkání KP
Ž a t e c k ý B t ý m s i hraje Žatec doma v sona jaře vede výborně, botu od 9 hodin s Choi v dalším kole dokázal mutovem B. 
(jj)

Mladším volejbalistkám Severu vrcholí letošní sezona
Mladším žákyním VK Sever Žatec jako první
skončila soutěž v šestkovém volejbale. Před posledním turnajem bylo jasné, že budeme brát „přinejhorším“ stříbrné medaile, což se dá, vzhledem
k tomu, že jsme „šestky“ letos hráli vůbec poprvé,
považovat za velký úspěch. Ve hře však pro nás
stále zůstávalo i první místo a my jsme se o ně
rozhodně chtěli porvat.
V turnaji v Děčíně jsme Labem A i B. Rozhodunejprve uhráli dvě povin- jící utkání jsme na záná vítězství vždy 2:0 nad věr celé soutěže hráli
soupeřkami z Ústí nad s domácím Děčínem.

Ten uplatnil větší zkušenosti, měl celý zápas
bezpečně pod kontrolou
a v podstatě k ničemu
nás nepustil.
Naše hráčky sice odjížděly z posledního turnaje
zklamané, ale naše první
sezona v šestkových soutěžích byla úspěšná. Z 20
utkání jsme ztratili pouze
tři, 17x jsme zvítězili

a soutěž zakončili na 2.
místě se čtyřbodovým odstupem na vítězný Děčín.
O jasné dominanci obou
družstev svědčí to, že 3.
Ústí n. L. za námi mělo
odstup propastných 20
bodů.
V žateckém dresu se
vystřídalo zhruba patnáct hráček. Nejvíc jsme
se po celý rok opírali

o výborné výkony Kláry
Weidischové, Míši Nováčkové, Báry Karasové,
Ivči Jarošové a Kačky
Rodové.
Dívky čeká ještě vyvrcholení soutěží ve čtyřkovém a trojkovém volejbalu, v nichž si doposud
stojíme ještě lépe než
v kategorii šestek.
Jaroslav Vrbata
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