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Žatec – Více než 34 milionů představují různé pohledávky, které eviduje
město Žatec jak u svých obyvatel, tak
u firem či podnikajících fyzických
osob. Největší dluh město eviduje
i společnosti Bradley, Rossenblatt &
Company a.s. – 18, 830 milionu korun.
-, což je částka za cenné papíry, které
společnost před několika lety pořídila
pro město, ale mají nulovou hodnotu.
Celková pohledávka byla přihlášena
v konkurzním řízení a uznána, bohužel šance na navrácení je minimální.
Další vysoké částky jsou dluhy dalších
firem, které jsou v konkurzu, nebo dosud nevymožené pokuty za nejrůznější
typy přestupků (v dopravě, v podnikání
apod.). Řadu dluhů se město snaží získat s pomocí soudních sporů.
Celkové dluhy, jež město eviduje, jsou
ale podstatně vyšší. Započítat je do nich
nutné i dluhy, které registrují realitní
společnosti, pečující o bytové a nebytové prostory města. Na samotných
dluzích za nájemné a služby se dlužná
částka pohybuje kolem 10 milionů
korun, penále (ke konkrétnímu dluhu
naskakuje 2,5 promile za každý den)
Ekologie, ekologie a zase ekologie – toto slovo je v posledních letech skloňováno
bude několikanásobně nižší.
(mst)
v mnoha výrobních směrech. Globální oteplování, zdevastované krajiny, to
vše nutí výrobce a investory, co nejšetrněji přistupovat k realizacím, počínaje
potravinářskou výrobou a konče strojírenskými monumenty. Mezi podobné
Žatec – Pracovníci odborné firmy realizace patří např. malé vodní elektrárny.
zahájili v minulých dnech asanaci půdA právě příznivé výkupní podmínky tohoto díla. Výstavba malého vodního
ních prostor, kde hnízdí holubi. Jedná se ekologicky vyráběné elektřiny způ- díla na řece Ohři začala v květnu 2005
o vytipované půdní prostory především sobily rozmach těchto alternativních a v červnu 2006 byl spuštěn provoz.
v centru města. Městská policie bude zdrojů. Ne všude a na všech tocích jsou Elektrárna je průtočná, poháněna
u některých míst asistovat. Město tak realizovány s vstřícností a mají i své od- dvěma turbínami. Průtok na jednu
řeší přemnožení tohoto druhu opeřen- půrce. Jedno takové malé vodní dílo, turbínu je 15m3/s a instalovaný výkon
ce, který se podílí na ničení objektů a je funguje bezmála rok na řece Ohři.
320 kW, projektový spád je 2,55 m.
i přenašečem řady chorob.
20. duben byl „Dnem otevřených Ročním provozem obou turbín ušet(pj) dveří“, kdy Ekologické centrum ří tato malá elektrárna 3000 tun uhlí.
EKODOMOV Žatec a RenoEnergie Není třeba zdůrazňovat, že tyto malé
při příležitosti „DNE ZEMĚ“ dalo na- vodní elektrárny mají své přednosti:
hlédnout do technologického zařízení neznečisťují ovzduší, nedevastují

Lidé si prohlédli vodní elektrárnu

Boj s holuby začal

Na květinovou
výzdobu náměstí
jde takřka půl
milionu korun

Žatec – Rada města schválila částku
490 tisíc korun, za kterou bude pořízena zeleň na náměstí Svobody. Její
absence je hlavním tématem připomínek občanů i návštěvníků města.
Zeleň bude účelně dotvářet kolorit
náměstí. Půjde vždy o mobilní nádoby
s různými druhy květeny tak, aby se
v případě různých akcí nestávaly zbytečnými překážkami.
Zeleň bude zdobit jak šachovnici před
radnicí, tak i prostor kolem vodotrysku
a v dalších částech centrálního náměstí.
V současné době odbory radnice pracují na zajištění potřebných nádob a řeší
druhovou skladbu zeleně. Počítá se také
s ozdobným chmelem.
(mst)

Technické
služby mají
již nového
ředitele

Žatec – Ing. František Daňhel se
stal vítězem výběrového řízení na
ředitele příspěvkové organizace
Technické služby města Žatce.
Vystřídá tak Annu Šeretkovou, jež
byla řízením pověřená po odvolání
Andreje Greža.
František Daňhel pracoval u různých podniků a firem v Podbořanech, Žatci, Mostě či Komořanech
a prokázal největší znalosti z dané
problematiky i nejpropracovanější
koncepci.
Oficiálně se 51letý ředitel ujme
nového místa od 1. května. (mst)

krajinu a povrchové či podzemní vody
těžbou a dopravou paliv a surovin.
Svou vysokou automatizací přispívají
i k vyrovnání změn na tocích vody a vytvářejí i nové možnosti pro revitalizaci
prostředí. Bohužel současný evropský
trend výstavby vodních elektráren
oproti předpokladům pokulhává.
I přes ten fakt, že někteří investoři si
dovedli spočítat, že stabilní výkupní
cena elektřiny garantovaná po dobu
15 let od spuštění provozu elektrárny
investice zaplatí a „voda“ pak bude vydělávat. Přestože obnovitelné zdroje
energetické problémy lidstva těžko
vyřeší, přesto mají v současném světě
své místo zastoupené.

Organizátoři žateckého Ekologického centra se soustředili na širokou
propagaci, která sklidila úspěch tím,
že se prohlídky elektrárny účastnili
zájemci z blízkého i vzdáleného okolí
a vážili cestu i z Klášterce nad Ohří.
Zájem projevili i ročníky devátých
tříd ze ZŠ Petra Bezruče,třetí ročníky a septima žateckého Gymnázia.
Nejmenšími účastníky prohlídky byly
děti z mateřské školy a další více jak
stovka občanů byla odměnou těm,
kteří se přípravě dne otevřených dveří
věnovali s plným nasazením. Že za touto přípravou stál Ing. Přemysl Hautke
není pochyb.
Stanislava Žitníková

Na základě konzultace s Regionálním muzeem a komisí rady města byl na
posledním zasedání městského zastupitelstva schválen název nové ulice „
K Perči“, který vyšel z podaných návrhů jako nejvhodnější. Na četné dotazy
čtenářů a občanů města, jsme souvislosti s touto změnou, položili několik
otázek vedoucímu odboru vnitřních věcí Ing. Františku Havlíčkovi.
n Které lokality se změna názvu tostech označených č.p. 2113 – 2117,
2885 – 2892, 2768, 2785 a 3003.
týká?
V souvislosti s usnesením Zastupi- n Které subjekty ještě byly obeznátelstva města Žatec č. 92/07 ze dne meny se změnou?
Informace o změně názvu ulice byla
30. 3. 2007 došlo k pojmenování části
komunikace v lokalitě za městským oznámena následujícím institucím:
hřbitovem názvem „K Perči“. Název Severočeská plynárenská a.s., ČEZ
ulice „K Perči“ se vztahuje na úsek Distribuce a.s., Česká pošta s.p.,
komunikace počínaje křižovatkou Dopravní podnik Ústeckého kraje
s ulicí Pražská a konče křižovatkou a.s., Telefónica O2 a.s., Geodezie ČR
a.s., Technické služby Žatec, Finančs ulicí Wolkerova.
n Koho čeká změna trvalého po- ní úřad Žatec, Katastrální úřad Žatec,
HZS Ústeckého kraje, Zdravotnická
bytu?
Změna názvu ulice a následná změ- a záchranná služba, Policie ČR, Sena údaje v osobních dokladech občanů veročeská vodárenská společnost
bydlících v této lokalitě se vztahuje na a.s. a dále byla informace zveřejněna
občany s trvalým pobytem v nemovi- na www. stránkách města.

n Občany jistě čeká nemilá „peripetie“ výměny osobních dokladů.
Co si budou muset občané vyřídit
a jaké poplatky s tím související je
čekají?
Změna adresy trvalého pobytu se
týká následujících dokladů.:
Občanský průkaz – výměna bude
provedena bezplatně.
Živnostenské oprávnění – změna
bude provedena bezplatně.
Cestovních dokladů a řidičských průkazů se změna adresy netýká.
n Budete ještě občany bydlící
v těchto nemovitostech informovat
podrobněji?
Každý občan, kterého se změna
v osobních dokladech týká, bude
v nejbližší době vyzván ke změně
údajů s tím, co bude k výměně
dokládat. Náklady spojené s pořízením fotografie si občan hradí ze
svých prostředků.
Děkuji za rozhovor
Stanislava Žitníková

Nový název „K Perči“
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Telefonní seznam
pobočka

jméno

Spojovatelka

Nemocnice Žatec o.p.s., Struktura nového provolbového čísla: 414 110 XXX
pracoviště

111

Ředitelství

vrátnice, spojovatelka

114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

MUDr Zdeňka Hauswirthová
Štěpánka Šilhanová
Pavel Koutenský
Alena Holatová
Stanislava Rodová
Ing. Kamila Košťálová
Bohuslav Remta
Krista Vykouková/Alena Danková
Hana Počtová/Jana Klímová
Viera Hášová
Štěpánka Šilhanová

ředitel
asistentka ředitele
technik
ekonom
pokladna
náměstek pro informatiku
správce IT
mzdová účtárna/osobní odd.
finanční účtárna
administrativní pracovnice
fax/asistentka ředitele

146
148
152
155
180

František Hynek + údržba
Eva Žáčková
Ján Magur
Jana Chloubová
Ján Magur

dílna HTS
sklad
provozní polikliniky
vedoucí stravovacího úseku
vedoucí dopravy - dispečink

200
202
208
209
216

MUDr Jiří Hamous
Růžena Srbová

primář chir.
vrchní sestra chir.
chir. ambulance nemocnice
chir. ambulance poliklinika
endoskopie

250
252

MUDr Zdeňka Hauswirthová
Simona Kutnohorská

primář aro/ředitel
sestry ARO/ vrchní ARO

300
301
304
307
311
313
415 210 355

MUDr Ján Richnavský
Alena Razímová
Dana Poulová

primář gyn.-por. odd.
vrchní sestra gyn.-por. odd.
ambulance gyn.-por. odd.
nadstandartní pokoj gyn.-por. odd.
por. příjem/UZ
gynekologická ambulance poliklinika
gynekologická ambulance Postoloprty

350
352
354

MUDr Jiří Král
Marie Jančíková

400
402

MUDr Jan Červinka
Lenka Němcová

primář np.
vrchní sestra np.

450
451
452
454
457

MUDr. Václav Marek
Dagmar Zemanová

primář dět. odd.
vrchní sestra dět. odd.
ambulance dět. odd.
novorozenecké oddělení
kardiologie/nefrologie/neurologie

500
501
502
507

MUDr Daniel Břešťan
Dagmar Šimová
MUDr Strašíková - Králová

primář OKB
biochemické výsledky
biochemie/vrchní laborantka
odběry krve/závodní lékař

550
552

MUDr Zuzana Nová
Soňa Svobodová

primář RTG
vedoucí laborant

600

PharmDr. Vlastimil Novák

lékárna

HTS / DZS

Chirurgické oddělení

ARO

p.Fungáčová

Gynekologicko - porodnické oddělení

MUDr Zdeňka Řepková
MUDr Zdeňka Řepková

Interní oddělení
Následná péče

Dětské oddělení

OKBH

RDG
Lékárna

Rehabilitace

650
651
652
653
654
655
656
657

p.Petříčková

Praktičtí lékaři - soukr.

primář int.odd
vrchní sestra int. odd.
interní ambulance

cvičebna
vedoucí oddělení rehabilitace
evidence
elektroléčba
cvičebna
cvičebna
cvičebna
denní místnost

691
692
693
694
695
696
697
698

MUDr Kroftová
MUDr Kroftová
MUDr Beneš
MUDr Beneš
MUDr Blumentritová
MUDr Blumentritová
MUDr Foltýnová
MUDr Foltýnová

lékař
sestra
lékař
sestra
lékař
sestra
lékař
sestra

701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711

MUDr Fencková
MUDr Paymová
MUDr Najmanová
MUDr Mazurová
MUDr Hönelová/MUDr Hönel
MUDr Mašková
MUDr Palánová

zubní I.
zubní II.
zubní III.
zubní IV.
zubní V.
zubní VI.
zubní VII.
denní místnost zubařů
zubní
zubní laboratoř

716
717
718
719
720

MUDr Reitspiesová
MUDr Fajfrová
MUDr Johnová
MUDr Babincová
MUDr Chaloupková

dětský obvod II.
dětský obvod IV.
dětský obvod V.
dětský obvod VI.
dětský obvod VII.

665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
682
683
684
685
686
687
688
726
727
728
729
689

MUDr Berán
MUDr Berán
MUDr Zima
MUDr Cihlář
MUDr Řezáčová
MUDr Pletichová
MUDr Karpowicz
MUDr Němečková
MUDr Němečková
MUDr Kuchař/MUDr Henrychová
MUDr Kuchař/MUDr Henrychová
MUDr Korf
MUDr Korf
MUDr Stanislav Richter
MUDr Richter
MUDr Hlavatá
MUDr Hlavatá
MUDr Šnoflák
MUDr Šnoflák
MUDr Eslerová
MUDr Molcarová
MUDr Molcarová
Mgr. Heidenreichová
MUDr Marečková
MUDr Marečková
MUDr Zimola
MUDr Zimola
p.Kódlová

ortopedie-rehabilitace
ortopedie-rehabilitace - sestra
ortopedie
cytologie
DIA/interní ambulance
neurologie
neurologie
kožní
kožní - sestra
psychiatrie
psychiatrie - sestra
chirurgická ambulance
chirurgická ambulance - sestra
chir. ambulance - endoskopie
chir. ambulance
ORL
audiometrie
oční
oční - sestra
cévní
diabetologie
diabetologie - sestra
logopedie
gyn. ambulnace
gyn. ambulnace - sestra
gyn. amb.
gyn. amb. - sestra
Česká Lékařská Komora

731
732
733
734
735
737
738
739

p.Sýkora
p.Hlaváčová
p.Kellner
p.Dufek

kantýna
kadeřnictví
tetovací studio
prodejna textilu
eskortní místnost - Nové Sedlo
oční optika
kadeřnictví
Stavobest

Zubní oddělení - soukr.

MUDr Aliová
p.Onucová
Medika - agent. domácí péče

Dětské oddělení - soukr.

Ostatní specialisté - soukr.

Ostatní

p.Wied
p.Duchková, p.Švehlová

Žatecký
týdeník

Žatecký týdeník

CO S VOLNÝM ČASEM?
Obloha jak vymetená a před Vámi
volný víkend. Máte několik možností
sbírat sluneční paprsky na zahrádce
a relaxovat, vydat se s dětmi do ZOO,
vyjet si na výlet na kolech, či návštěvu
některého hradu nebo zámku. Pokud
se Vám dostane do rukou letáček od
Romana Daniše, tušíte kam výlet bude
směřovat – za turistikou. Zda-li si na
neděli 13.5.2007 opravdu turistiku naplánujete, jste zváni na krátký pochod
Poddoupovska „Krajem květů okolo
Valečského panství“. Co je na tomto
„pochoďáčku“ zvláštního? Má premiéru. Sraz všech zúčastněných u Obecního
úřadu ve Valči ve 13.00 hodin. Doprava:
Valeč, nejblíže žel. zastávky Libkovice.
Vlaky: trať 161 z Blatna u Jesenice
v 11.11 hod. Přípoje: ze Žatce hl.n. 9.54
hod., ze Západního n. 9.57 hod. Pokud
se rozhodnete a pochodu se zúčastníte,
čeká na Vás výlet do částí donedávna
nepřístupného Doupova, prohlídka rekonstrukce zámku Valeč a poslechnete
si výklad o obnově městské památkové
zóny. Koordinátor a vedoucí akce R.
Daniš Vás tímto zve na pěkný pobyt
v přírodě.
Stanislava Žitníková

INFORMUJEME
Gymnazisté na Moskvě představí
projekt
Žatec - 3. května v KD Moskva od
17,00 hod se uskuteční v rámci prevence nežádoucích jevů – projekt žáků
Gymnázia Žatec: „Škodí drogy zdraví?
aneb tráva je pro králíky“.
Jedná se o akci pro základní, střední
školy a děti z dětských domovů a sociálních ústavů regionu. Na akci se podílí Evropský sociální fond, společnost
T-Mobile, AISIS o.s., OSA, K Centrum
Žatec, Armáda ČR – komise pro prevenci SNJ Ředitelství výcviku a doktrín, Náborové středisko KVV Ústí nad Labem,
Fajn rádio Agara a regionální tisk.
Bc. Stanislav STEBILA
Tiskový mluvčí vojenské posádky
Radošov AČR a metodik prevence
sociálně nežádoucích jevů

Vedení Žatce besedovalo
v Praze 5,5 hodiny!
Neopravený Hoštálkův dům, nová
kašna a osvětlení na náměstí Svobody,
uzavřené koupaliště, výstavba zimního
stadionu, bytů nebo lesoparku, komunikace u kasáren, program letošní Dočesné – tyto a další otázky byly určeny
pro starostu Žatce Ericha Knoblaucha
a místostarostu Aleše Kassala, které si ve
čtvrtek pozvali do Prahy žatečtí rodáci.
„I když v Žatci již nebydlíme, máme
k městu vřelý vztah a nechceme se jen
opodál dívat, chceme mu být prospěšní“ – uvedl besedu předseda Sdružení
rodáků a přátel města Žatce Petr Šimáček. V úvodu připomněl aktivity rodáků
v Praze, kde již přes sedm let zviditelňují
a zdárně prezentují město Žatec. Poté
následovaly slavnostní chvíle, kdy byl
přítomnému významnému žateckému
podnikateli Janu Greisigerovi předán
certifikát Čestného člena sdružení žateckých rodáků“.
Pak již se ocitli hosté v pět a půl hodiny trvající „palbě“ otázek, ale i nápadů

a námětů pro práci nového vedení města. „Bylo příjemné vidět a slyšet v Praze
zájem lidí o „své“ město, který byl možná větší, než u některých občanů Žatce.
Z jejich návrhů se řadu z nich pokusíme
využít, například umožnit zřízení podnikové prodejny japonského výrobce LCD
displejů ze zóny Žatec – Triangle přímo
ve městě“ – uvedl místostarosta Aleš
Kassal. Představitelé Žatce přivítali
i možnost propagace města v nové Starožatecké pivnici, která má v Praze zanedlouho vzniknout poblíž Václavského
náměstí díky rodákům, Žateckému pivovaru a podnikateli Janu Greisigerovi.
„Je mi ctí, že mohu s žateckými rodáky
spolupracovat, slyšet Vaše pocity a názory. I když já nejsem rodákem města,
podlehl jsem jeho kouzlu, jako Vy. Cítím
se být zavázán tomuto městu. Udělám
vše pro jeho rozvoj“ – slíbil přítomným
starosta Knoblauch. „Rodáci a příznivci Žatce díky za vaše aktivity, kterých si
vážíme!“ – dodal.
(jk)

Záměr Města Žatec
prodat ze svého
majetku

Projednáno RM dne 23.04.2007
Pozemky p.p.č. 1939 (trvalý travní
porost) o výměře 44 m2, p.p.č. 6875/3
(ost. plocha) o výměře 245 m2, část
p.p.č. 1938/3 (trvalý travní porost)
o výměře cca 294 m2 a část p.p.č. 6876/
2 (ost. plocha) o výměře cca 283 m2 ul.
Plzeňská v Žatci za účelem výstavby parkoviště a obslužné komunikace (výměra
bude upřesněna geometrickým plánem
zpracovaným žadatelem) s upozorněním
na vedení inženýrských sítí.

Opakovaný záměr
Města Žatec
pronajmout ze
svého majetku

Projednáno RM dne 19.4.2006
n nebytový prostor v čp.137 na
st.p.č.221 Hošťálkovo nám. v Žatci
- dvě prodejny se společným sociálním
zařízením o celkové ploše 116,79 m2
za minimální nájemné ve výši 1 500,
- Kč/m2/rok, tj
14 599, - Kč měsíčně bez služeb.
Rada Města Žatec si usnesením č.173/
99 vyhrazuje právo k jednání přizvat
pouze ty zájemce, jejichž podnikatelský
záměr odpovídá zájmům města.
Rada Města Žatec usnesením č.616/
99 schválila podmínku nájemních smluv
a to: měsíční nájemné bude uhrazeno
před podpisem nájemní smlouvy a následně dopředu nejpozději do pátého
dne předcházejícího měsíce.

Cirkus přijel!

Jarní sluníčko na nás útočí letní silou
a k dovršení ideálního víkendu do města Žatec zavítal Cirkus ASTRA.
Malé děti ve školkách již předem
obdržely lístky zdarma, aby své rodiče
nalákaly – „Mami, musíme tam, budou
tam klauni, lvi a sloni!“. Dobře, kolikrát
do roka je v Žatci cirkus? Jde se! Lidé
se pomalu trousí ke stanu postavenému
na okraji sídliště. Již při první obhlídce
je jasné, že Cirkus nebude světově uznávaný, ale ceny lístků vás neomráčí, tak
proč ne. Navíc dětské oči nevidí děravý
cirkusový stan, oprýskaný lak na maringotkách a utrhlý knoflík na uniformě
uvaděče. Návrat domů není možný!
Při průchodu do stanu, jakoby jste
se ocitli o několik desítek let zpět – Do
vsi zavítali komedianti! dalo by se říct.
Lístky do „lóže“ byly vyprodány, ale
dřevěných lavic dokola zbývá mnoho.
„Mário, praskla lavička!“ volá tragikomicky namalovaná žena s platinovým
příčeskem! Rozbíhá se rychlá opravářská práce klauna. Žena se navrátí ke
své práci: „Klaunské nosy, svítící ježci!“
křičí do davu.
Manéž je trochu zarážející. Rostlá
tráva nerovného terénu bez jakékoliv
úpravy. Koně v příštích minutách po ní
viditelně kloužou a lidem v „lóžích“ není
co závidět. Mladí klauni rozesmívají děti

Týdeník je zpravodajem města Žatec. Vydavatel: Město Žatec Adresa redakce: Městský úřad Žatec, náměstí Svobody čp. 1, PSČ 438 01. Tisk: Severografia a.s. Most, Tiskovina je evidována Ministerstvem kultury ČR pod značkou
MK ČR E 17212. Šéfredaktorka: Stanislava Žitníková. Kontaktní telefon: 415 736 115. Příjem inzerce: Pondělí
a středa od 10 - 12 a od 13 do 15 hodin v kanceláři č.30 ve vstupní hale městského úřadu.

lehce, i když maminky po sobě nechápavě koukají. Vrcholem vystoupení se
stává děvčátko balancující na žebříku
a houpající se ve vrcholu šapitó. Mladá
naděje rodinného cirkusu.
O přestávce je na řadě projížďka dětí
na ponících. Děti s rodiči se mačkají
u nástupu a nervozita stoupá „Já tu byl
dřív!“. Cirkusáci na sebe pokřikují zdomácnělé pokyny pro odstranění trusu
a člověk si připadá jako u nich v obývacím pokoji. Tak honem, ještě stihnout
zvěřinec. Zvěřinec? Opuštěný statek
- koně pasoucí se na louce, velbloudi
a lamy – zde i malé děti mají překvapený
výraz nedostatečnosti.
Před koncem představení vyzývá pan
ředitel hlasem dokumentárního vypravěče k doporučení jejich cirkusu přátelům
a známým. Diváci se ironicky pousmějí,
děti tleskají.
A je konec, odcházíte s rozporuplným
dojmem. Děti, třímající v rukou vyprosené cirkusové hračky, ale září nadšením
a na očekávané tygry si ani nevzpomenou. Rodičům, kterým v mysli proletí
věta: „Že já se nechal zase ukecat!“ nastává krátké, ale náročné období - být ve
střehu při akrobatických pokusech svých
ratolestí napodobující své komediantské
vzory.
Myslím, že označení cirkusů hvězdičkami, jako je tomu u hotelů, by zde
nebylo od věci. Denisa Harajdová

Vážení čtenáři, své dotazy, podněty a připomínky zasílejte na
e-mailovou adresu tydeník@mesto-zatec.cz, nebo na adresu
Městský úřad Žatec, náměstí Svobody čp. 1, Žatec 438 01
a materiál označte slovem TÝDENÍK.
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

MĚSTSKÉ DIVADLO ŽATEC, DVOŘÁKOVA 27, 438 01
WWW.DIVADLOZATEC.CZ, TEL.: 415 710 519

n Hledám byt 2 + 1 (nebo menší
3 + 1) s balkonem v Žatci nebo Lounech. Tel. 776 129 953
n Hledám rod. dům nebo chalupu – Lounsko – Žatecko. Tel.
737 074 496

8.5. ÚTERÝ

n Na Lounsku, Žatecku hledám
zemědělskou usedlost + pozemky.
Tel. 724 116 474

XI. NÁRODNÍ ŠAMPIONÁT MAŽORETEK

Tradiční přehlídka souborů z ČR.
10:00 Slavnostní průvod městem k radnici.
11:00 Pochodové defilé na nám. Svobody
14:30 Pódiové formace - letní kino
LETNÍ KINO. Vstupné: 50,-

9.5. STŘEDA

ELISABETH LOHNINGER SE SKUPINOU

10.5. ČTVRTEK SPORTOVEC ROKU 2006

Ocenění nejlepších sportovců města Žatec
Mimo předplatné
Akce sportovní komise RM

16.5. STŘEDA

16.5. STŘEDA

19:30

Vzrušující, emotivně nabitý a absolutně autentický koncert plný jazzu,
popu a drum&bassu.
Hosté: piano - Walter Fischbacher, basova kytara - Lukáš Kytnar, bicí
- Petr Zeman
Mimo předplatné.
Koncert
Vstupné: 120,-

NAŠEL SE MEDVĚD

17:30

10:00, 14:00

Do království dětských her a fantazie zavede nejmenší děti poetické
i dobrodružné vyprávění tří malých kamarádek, které společně s právě
nalezeným plyšovým medvídkem procestují kus světa.
Hrají: Pavlína Jurková, Michalela Sajlerová, Jarmila Vlčková
Předplatné sk. E a M i mimo předplatné
Pro děti. Jednotné vstupné 30 ,-

MARIUS A FANNY - Marcel Pagnol

19:30

Lyrická komedie odehrávající se před 80 lety v marseillském přístavu
vznikla spojením dvou her Malajský šíp a Fanny. Strhující něžný příběh dvou mladých francouzů o romantické touze a jejím naplnění.
Hrají: Filip Tomsa, Ladislav Mrkvička, Ota Jirák, Žaneta Filipková
a další. Režie: Josef Kettner
Předplatné sk. A i mimo předplatné
Činohra.
Vstupné: I. Místa 180,- II. Místa 170,- III. Místa 160,-

DIGIKINO - DVOŘÁKOVA 27, ŽATEC, 43801, TEL.: 415 710 519
5.5. SOBOTA

SKRYTÁ IDENTITA

19:30

Akční / Drama / Thriller / Krimi / USA, 2006, 149 min
Příběh filmu je zasazen do Bostonu, kde státní policie vede válku
s organizovaným zločinem. Tajný policista Billy Costigan je pověřen
úkolem infiltrovat zločineckou síť, které předsedá boss Costello Billy
si brzy získá Costellovu důvěru, jenže je tu také Colin Sullivan který
pro změnu infiltroval policejní složky, aby tam získával pro zločinecký
syndikát cenné informace.
Režie: Martin Scorsese.
Hrají: Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson, Mark
Wahlberg, Martin Sheen, Ray Winstone, Vera Farmiga, Anthony
Anderson,
Přístupné od 12. let. DVD
Vstupné: 50,-. Warner Bross

6.5. NEĎELE

PÁSMO POHÁDEK PRO DĚTI

10:00

7.5. PONDĚLÍ

OLIVER TWIST

19:30

Kreslené pohádky pro nejmenší diváky
Přístupné. DVD
Vstupné: 30,-

12.5. SOBOTA

13.5. NEDĚLE

n Prodám zahradu v Žatci, chata, studna, elektrika, altánek. Tel.
606 621 804
n Pronajmu byt 1 + kk., v Postoloprtech, klidný dům, kauce. Tel.
720 287 575
n Značková prodejna a servis Barum - Dongres Pneu Žatec, přijme
automechanika (není podmínkou
- popř. pracovníka vyučeného v příbuzném oboru).
Nabízíme práci u významného
franschizového partnera největšího
evropského výrobce pneumatik,
společnosti Barum Continental spol.
s r.o. a práci v příjemném prostředí.
Očekáváme chuť učit se novým věcem a pracovní flexibilitu. Případná
praxe v oboru vítána. Informace tel:
415/711378, nebo kopecky@dongres.com
n Koupím 2 + 1 s balkónem
v OV v Žatci. Ne přízemí. Kontakt:
777 634 052
n Prodám 10 ks stropních panelů.
PoD/806 – 120 x 360 x 18. Cena dohodou. Tel.: 605 049 845 – Žatec.

PTERODAKTYL

19:30

Kompletní program vždy na www.divadlozatec.cz

8. 5. - 10.00 – 14.00 (svátek)!

Astrální cestování, andělské karty, andělská mapa
Podrobné informace na tel. 731 468 764

Řazení průvodu

13,30

Začátek průvodu

13,45

Zastavení na náměstí Svobody

14,15

Návrat průvodu

14,30

Zakončení průvodu

15,00

Dozvuky Chmelmarše

Všichni jsou zváni na náměstí Prokopa Velkého.
Řazení alegorických vozů a zdobení.
Občerstvení.
Hudba k dobré náladě.
Průvod se vydá městem ulicí Obránců Míru přes Kruhové náměstí na
náměstí Svobody.
Průvod přichází na náměstí Svobody.
Přivítání před radnicí Města Žatce.
Požehnání letošní úrodě chmele.
Naražení Májového ležáku.
Vypuštění Chmelařského léta
Po vypuštění Chmelařského léta pokračuje průvod ve své cestě městem
přes Kruhové náměstí, Nákladní ulicí a ulicí Volyňských Čechů.
Průvod se vrací na náměstí Prokopa Velkého.
Rozpuštění šiků Chmelobrany a konvoje alegorických vozů.
Ukončení průvodu.
Rozhovory s posádkami vozů.
Společné fotografie

Slavnostní zahájení Chmelfestu 2007

13.45–14.15

Přivítání před radnici Města Žatce

Přivítání Chmelmarše zástupci města a pozvanými hosty.
Požehnání letošní úrodě chmele.
Naražení Májového ležáku.
Vypuštění Chmelařského léta - symbolické zahájení série kulturních
recesních akcí na území naší chmelařské oblasti.
Rozloučení s Chmelmaršem

Nám. Prokopa Velkého – Chmelfest 2007
15,20 – 15.35 „Pětatřicátnice“

Vystoupení souboru z Domu pro seniory v Podbořanech

15,35 – 17,00

Memoriál Lojzy Lupulína

17,00 – 18,00

Pivař Ideál

Klání čtyřčlenných družstev v atleticko-pivních disciplínách.
Hudební kulisa.
Bohaté občerstvení.
Vyhlášení výsledků a předání putovní trofeje.
Otevřená soutěž o nejpřitažlivějšího pivaře nebo pivařku.

Představení a volné sestavy soutěžících. Divácké hlasování.
Zajímavé a překvapivé ceny.

Slavnostní otevření Chmelařského muzea

Sobota 5.5. od 12.00 hodin, vstup zdarma

Vše, co chcete vědět o pivu …

Zajímavá expozice o historii a výrobě piva a o pivovarnictví vůbec.
V neděli 6. května ve 14.00 h proběhne slavnostní zahájení výstavy
!!! Regionální muzeum v Žatci.
Výstava potrvá jen do 26. srpna letošního roku.

Turistika s vůní chmele – Postoloprty –Žatec

15km

Turistický pochod z Postoloprt na Chmelfest 2007 do Žatce.
Dne 5.5.2007, sraz Postoloprty – informační centrum 7,00-7,30.
Informace: Roman Daniš 605 065 265

10:00

Dobrodružný, Česko, 2006, 105 min
Napínavý a fantastický příběh tří pražských dětí Aleny, Davida, Ondry
a charismatického hledače pokladů Aarona Cohena nás zavede na ta
nejtajemnější místa staré Prahy, do rozvalin starého vodního hradu a
mezi podivuhodné bytosti z dávných časů… Tam všude se odehrává
napínavé a dobrodružné pátrání po záhadném pokladu, Golemovi
a bájném Kameni mudrců... Příběh určený především dětem má
velice reálný základ. Opakujeme na Vaše přání.
Hrají: Bořivoj Navrátil, Barbora Seidlová, Matyáš Valenta, Josef Somr,
Maroš Kramár, Miroslav Táborský, Vladimír Kratina
Přístupné. E-CINEMA
Vstupné: 60,-. BONTON FILM

11,30 – 13,30

Doprovodné akce:

19:30

Kreslené pohádky pro nejmenší diváky
Přístupné

CHMELMARŠ

Průvod s alegorickými Chmelovozy - představení spolků a obcí chmelařského
regionu

Vystoupení známé žatecké kapely.
Moderovaný večer s překvapením.
Bohaté občerstvení až do konce.

Základní umělecká škola Žatec, okres Louny

Sci-Fi / USA / 2005, 89 min
Ve srovnání s Pterodaktylem byl Jurský park procházkou růžovým
sadem. .Struhující akční příběh s dokonalými vizuálními efekty,režírovaný tvůrcem Commanda Markem I.Lesterem, vás nenechá ani na
PŘIŠLI NA SVĚT
vteřinu vydechnout. Režie: Mark L. LesterHrají: Coolio, Petr Jákl
24. 4.
Muráň Sebastián
Přístupné od 12. let. DVD
Vstupné: 50,-. BONTON FILM
25. 4.
Kokoška Marek

PÁSMO POHÁDEK PRO DĚTI

5. května 2007 - sobota

18,00 – 00,00 Hraje a baví vás skupina Lochness

Drama / Rodinný /Velká Británie / Česko / Francie / Itálie, 2005,
130 min
Oliver Twist osiřel v raném věku a nyní musí žít v chudobinci, který řídí
odporný pan Bumble. Již tak skromné denní příděly chlapců jsou jeho
zásluhou ještě tenčí. Zoufalý, přesto však rozhodnutý, Oliver uprchne
a splyne s davy v ulicích Londýna. Nemá v kapse ani penny, je sám.
Fagin, šéf místních malých kapsářů, ho však vláká do světa zločinu.
Oliverova záchrana od laskavého pana Brownlowa je pouze začátkem
řady dobrodružství, která jsou příslibem lepšího života.
NATOČENO V ŽATCI !!!!!!!!!!!
Režie: Roman Polanski
Hrají: Ben Kingsley, Barney Clark, Jamie Foreman, Harry Eden,
Edward Hardwicke, Paul Brooke, John Nettleton
Přístupné od 12. let. DVD
Vstupné: 50,- . SPI

14.5. PONDĚLÍ MAHARAL

NATURA
club

n Přijmeme zaměstnance na pozici Klasifikátorka - Kontrolorka
Nabízíme: práci v mladém
kolektivu • čisté a bezpečné pracovní
prostředí • možnost výdělku dle
pracovního nasazení • dostupnost
– parkoviště, autobusová zastávka
• pevná pracovní doba 7 – 15 hod.
Informace tel. 415 721 080

Chmelfest 2007 ŽATEC

26. 4.

Studentská 1030, 438 01 Žatec, tel. 415 740 368
e-mail: zus@zuszatec.cz

P O ZVÁ N KA
Zveme všechny tance chtivé děti, aby se přišly pobavit a podpořit
naše žáky, kteří se jim představí 3.5. 2007 od 17.00 hod. v Letním kině
v programu s názvem Pestrobarevné defilé.
Vystoupí všechny mažoretkové skupiny v kategorii klasických mažoretek,
twirling, show-group.
Své taneční schopnosti a talent si budete mít možnost vyzkoušet třeba již
v příštím roce, pokud se stanete žáky naší školy.

Kuča Martin
Kokyová Petra
Jirkovská Anna
Darebná Kristýna

ROZLOUČENÍ
20. 4.
21. 4.
23. 4.
24. 4.
26. 4.

Krejčová Marie
Štefke Rudolf
Havelka Jiří
Niče Miroslav
Učíková Emilie
Dufek Jan

88 let
54 let
58 let
55 let
72 let
72 let

Informace pro čtenáře:
V rubrice „Rozloučení“ je uveden
datum, kterým se rozumí den úmrtí
– ne den rozloučení. Ne u všech zemřelých se rozloučení koná. Datum
jsme začali zveřejňovat na četná přání
čtenářů. Redakce

Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci
a Národní zemědělské muzeum v Praze

Vás zvou na výstavu

"KDE SE PIVO VAŘÍ..."
Vernisáž výstavy proběhne v hlavní budově muzea
6. května 2007 od 14.00 hodin
Výstava potrvá do 26. srpna 2007
Sponzorem výstavy je Žatecký pivovar, s.r.o.
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Urban, Plevko a Iblová zazářili v Podolí Program zastupitelstva,
startů „přetavit“ v medaile. Získal senzačních 5 zlatých a 1 stříbrnou. V závodě
na 200m volným způsobem zvítězil v čase
2:23.51 což v přepočtu podle bodovacích
tabulek činí 402 bodů. Tímto výkonem

získal David pohár pro nejlepšího mladšího žáka celé Jarní ceny. Účast a výsledky našich plavců dokazují, že se v Žatci
rodí mimořádné plavecké osobnosti, že
mají štěstí na výborné rodiče a zkušené
trenéry a nato, že bazén v Žatci vůbec
stojí! Děkujeme našim reprezentantům,
rodičům a trenérům za podporu. Více na
www.plavanizatec.com

Pochod Velehory Žatecka dal kraji
sucha nový zeměpisný název
Další z desítek přípravných akcí dostala
recesní název Velehory Žatecka – 1. díl.
Proč? Aby bylo možné turisticky zdolat
nejvyšší vršek Přeskackých vrchů, 321
metrů nad mořem. A vlastně uskutečnit
český i světový prvovýstup! Navíc tento
dosud bezejmenný kopec pojmenovat. To
celé zabalené názvem „Hemžení turistů,
aneb Kristova léta dálkoplaza“. Neboť už
33 let je mým životním stylem pěší turistika. Nevíte, kdy jste prvně zapěl, napsal
první písmenko, poprvé kopl do meruny,
prvně stiskl klávesu klavíru? Vím však
přesně, kdy jsem šel dálkový pochod
premiérově. Připravil ho Okresní výbor
Socialistického svazu mládeže v Kladně.
Uskutečnil se v polovině září roku 1973.
Tehdy se šel „Podzimní bilichovský
pochod“, nedaleko Slánska. Začal jsem
chodit pravidelně. Byla to romantika, když
jste se zastavil na nádvoří neznámého
zámku, nebo na paloučku v lese, poseté
rozkvetlým kvítím. Též dobrodružství,
stovky startovali na noc, třeba do deště,
nebo sněhové vánice. Dělali se ohromné

výkony, ale já chodil i krátké trasy. Pohyb
na čerstvém vzduchu, turisté většinou
nekouří. Nebyla to nuda, většina turistů
jsou aktivní lidé. Čas strhnul oponu. Těch
33 let přelétlo, žel to krásné už nevrátí.
Naskýtá se jediná možnost: Jak to jde
– pokračovat! Turistika není divadlo.
Tato přesladká akce divadelní prvky
nesla. Neboť byla zvláštní, ojedinělá. Nepamatuji pojmenování výšiny při turistice. Proto bylo vše předem domluveno.
I název byl vybírán dlouze. Musí obstát
nejen dnes, ale dává se na věky. Když
jsem řekl ŽÁBA, kdekdo byl zaskočen.
Čekali jméno spojené se mnou, ale to
by bylo znevážení situace. Otevřeně říkám – tím bych pochod nedělal, věřte.
Název vychází z logiky místa a splňuje
několik rovin: nevyskytuje se v širokém
regionu. Vršíčkům dala jméno vesnička
Přeskaky, tedy přeskakování, skákání. To
žáby dělají. Oblast je královstvím sucha,
dokonce blízké Libědice jsou nejsušší
v ČR. Hledal se znak vláhy. Je známé, že
žába sedí na prameni. Kopeček je nepatrný

a dá se přirovnat k žabce, která při skoku
má též tělíčko nevysoko. Organizátorem
pochodu byl Obecní úřad Nové Sedlo,
který spravuje od kopce 5 km vzdálené
Žabokliky. Od počátku společně organizujeme letos již 5. ročník „Kliků v Žaboklikách“, letos se konají 8. září. Je známo, že
turisté mají vztah k ochraně přírody a kde
se objeví žáby, je zdravý a dobrý život. Teď
nás čeká „trocha“ papírování, to lidé znají
z tisku. Je nutno obeslat úřady a kartografické a geografické ústavy. Věřím, že
budou pravděpodobně zaskočeni, když
k dávným Raná, Oblík, Milá, nebo Výrov
připíší Žába! A kde Žába přesně je? Jeďte
ze Žatce po hlavní silnici do Kadaně. Za
vesničkou Chbany, vlevo před odbočením
do Libědic. Žába je v poli u krátkého větrolamu. V neděli 15. dubna tam byla pověšena bílá zástava s číslem 33 a žabičkou.
V Žatci žiji 30 let, přišel jsem z Bratislavy.
Žába je slovensky žaba, rusky ljaguška,
maďarsky béka, německy frosch, finsky
sammakko (smích……)
Váš Roman Daniš

které se bude konat 3. května od 16 hodin
v zasedací síni Městského úřadu Žatec
P r o g r a m:

1. Zahájení
2. Volba návrhové komise, určení ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu
4. Vystoupení veřejnosti
5. Kontrola usnesení ZM
6. Majetek města
7. Investiční účelová dotace
8. Zpracování komunitního plánu pro město Žatec
9. Rozbor hospodaření Města Žatce k 31.12.2006
10. Hospodářský výsledek 2006 u RK MPR
11. Hospodářský výsledek 2006 u SD Podměstí
12. Návrh na přerozdělení hospodářského výsledku roku 2006
13. Prominutí části odložené splátky kupní ceny
14. Prominutí části odložené splátky kupní ceny
15. TJ Šroubárna Žatec – oprava tenisových kurtů
16. Poskytnutí finančního příspěvku
17. Rozšíření projektu Chrám chmele a piva – rozpočtová změna
18. PD nemocnice Žatec – chirurgické oddělení, část C – rozpočtová změna
19. Půjčka z FRB-Ž č. 03/03
20. Poskytnutí půjček z FRB-Ž na rok 2007
21. Program regenerace MPR a MPZ pro rok 2007
22. Prodloužení termínu dokončení rekonstrukce objektu č.p. 326 v Žatci
23. Prodloužení termínu zahájení výstavby domu – st.p.č. 309/1 v Žatci
24. Investiční fond na rok 2007 – úprava
25. Návrhy na jmenování dalšího obřadníka
26. Jmenování členů správní rady a dozorčí rady Nemocnice Žatec o.p.s.
27. Různé
28. Diskuze a podněty
29. Usnesení a závěr

ÚPRAVA PROVOZNÍ DOBY
SBĚRNÉHO DVORA MĚSTA ŽATEC

Ve sběrném dvoře v ulici Čeradická
1014, Žatec byla provedena úprava provozní doby v souladu s platným provozním
řádem zařízení. Počínaje dnem 10. dubna
2007 je provozní doba následující:
Pondělí – Pátek
9 – 18°° hod.
Sobota
10 – 15°° hod.
Neděle
zavřeno

Mimo tuto dobu a ve státem uznané
svátky je sběrný dvůr uzavřen a mimo
provoz. Podrobnosti o sběrném dvoře
přineseme v některém z dalších vydání
Žateckého týdeníku.
Petr Janda
Vedoucí odboru životního
prostředí a zemědělství

Ředitel Obchodní akademie v Žatci
Vyhlašuje na 17. května 2007
2. kolo přijímacího řízení

l přihlášky ke studiu přijímáme do 10.5.2007
l předpokládáme přijmout 20 žáků
l přihlížíme k výsledkům na základní škole
l přijímací zkoušky z ČJ a MAT konají žáci s průměry nad 1,70
l podrobná kritéria přijímacího řízení na www stránkách školy
Adresa školy: OA, Studentská 1354, 438 01 Žatec
Tel.: 415 724 106-7, e-mail: oa.zatec@arsys.cz, www.sweb.cz//oa.zatec

Tradiční jarní turistická akce Regionálního muzea v Žatci

PĚŠKY TAJEMNÝM PODBOŘANSKEM
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Start od románského kostela sv. Jakuba Většího ve Vroutku od 9.30 do 10.00

��

Sobota 12. května 2007 - délka trasy 16 km

Možnosti vlakové dopravy na start(spoj směr Blatno/Plzeň): odjezd ze Žatce – hl. nádraží v 8.37 hod. - odjezd ze Žatce – Západ.
nádraží v 8.40 hod. - odjezd z Podbořan – želez. stanice v 9.10 hod. - příjezd Vroutek – želez. stanice v. 9.19 hod.
PROGRAM POCHODU:
1. VROUTEK
prohlídka románského kostela včetně interiéru, instrukce k trase, účastníci obdrží mapu
s vyznačením trasy, 10.00 start
2. KRUŽÍN
obhlídka zámečku zvenku, odchod směr Dětaň, z dětaňské návsi hromadný odchod s průvodcem
směr Dětaňský Chlum
3. DĚTAŇSKÝ CHLUM prohlídka přírodní rezervace a odchod ve skupině k silnici směr Ořkov
4. LINA
prohlídka málo známého feudálního sídla ze 14.-15. století s výkladem, odtud zpět k silnici na
Ořkov a po silnici na Valeč
5. VALEČ
cíl pochodu na náměstí u kašny s žábou, individuální prohlídka městské památkové zóny s řadou
významných památek (zámek, kostely, kaple, barokní sloupy, zámecký park). Restaurace
– možnost občerstvení!
V 17.00 HODIN SRAZ U KOSTELA NA NÁMĚSTÍ ve Valči, kde bude přistaven autobus pro účastníky pochodu – odjezd
k prohlídce hradu Křečov
KŘEČOV – prohlídka hradu (cca 17.15 – 17,45 hod.)
Autobus dále rozveze účastníky pochodu na následující trase se zastávkami:
VROUTEK (náměstí) – PODBOŘANY (autobus. nádraží) – ŽATEC (muzeum)
STARTOVNÉ: 20,- Kč/osobu (platí se na startu a zahrnuje mapu trasy a dopravu autobusem z Valče)
Zájemci o účast na pochodu se přihlásí nejpozději do pátku 11.5.2007 do 14.00 následujícím způsobem- osobně v Regionálním
muzeu Žatec, Husova 678, telefonem na čísle 415 749 466, 415 748 402, nebo E-mailem: holodnak@muzeumzatec.cz.
Bližší informace najdete na adrese: www. muzeumzatec.cz
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Žatec, Praha - V minulých dnech se konala Jarní cena Prahy v krásném bazénu
Podolí. Celkem se závodu zúčastnilo 29 oddílů z České a Slovenské republiky.
Závod byl skvěle obsazen a už pouhá účast znamenala pro náš oddíl malý úspěch.
Z našeho oddílu se nominovalo celkem 10 elitních plavců.
David Iška a Jan Polončík se ve svých maximum. Na trati 50m znak to bylo
startech umístili ve třetí a čtvrté desítce. o více jak 1.50s. Díky tomuto zlepšení
Každý si zaplaval jeden osobní rekord. vybojovala vynikající 1.místo, když poKristýna Štrancová a Thomas Buhl se razila všechny, i o rok starší, soupeřky.
již dostali mezi prvních dvacet plavců. Katka podala naprosto fantastický výkon
Thomas byl nejlépe 13. na trati 100m a vítězství na těchto prestižních závodech
prsa. Kristýna pak 16. na 50m volným je pro nás všechny velkou odměnou.
způsobem.
Tomáš Plevko pro změnu exceloval ve
Klára Zvěřinová se nejépe umístila své nejlepší disciplíně kraulu. Nejprve na
na 7.místě v závodě na 200m prsa a na trati 50m zaplaval čas 0:25.14 a obsadil
9.místě na 100m prsa. Lucii Urbano- výborné 2.místo. V odpoledním závodě
vé se nejvíce dařilo na 50m znak, kde naprosto deklasoval své soupeře v disciobsadila pěkné 7.místo v čase 0:41.98. plíně 100m volný způsob a dokázal časem:
Hana Eichelmanová se na stejné trati 0:55.50 zvítězit téměř o metr a půl. Jeho
umístila ještě o 2 stupínky výše a skonči- výkon jsme sledovali s nadšením a věříla pátá ve svém osobním rekordu 0:37.47 me, že svou vzrůstající formu prokáže na
Kateřina Iblová si 2x zlepšila osobní Letním Mistrovství České republiky, a že
konečně splní limit do České plavecké
reprezentace.
Posledním naším zástupcem byl v Praze
David Urban. Od Davida jsme i přes velkou konkurenci očekávali vysoká umístění, protože tento rok plave naprosto úžasně a vylepšuje celorepublikové plavecké
tabulky své kategorie. David potvrdil svou
výbornou formu a neskutečný plavecký
talent, protože dokázal všech šest svých
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KHK Žatec s.r.o., Čeradická 2031, Žatec 438 01, tel.: 736 633 502, e-mail:khk@zatec.cz, www.khk-zatec.cz-online.com
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