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Rada si vyžádala rozpočet
na opravu ubytovny

Rada města si vyžádala rozpočet
na novou, samostatnou vodovodní
přípojku a základní opravy, které učiní
objekt ubytovny v Čeradické ulic zase
provozuschopný. Tamní obyvatelé, kteří
nebyli schopní udržet základní pořádek
a navíc dlužili nemalé částky za nájmy
a služby, byli v minulých dnech z objektu
vykázáni. V současném době je opuštěný
a pod dohledem městské policie.
Ubytovna se dostala do majetku města
v září 2000 a vzniklo v ní 11 bytů čtvrté
kategorie.
(st)

Pořádání žatecké dočesné, zvláště
té letošní, která je jubilejní přináší
poslední týden ve městě řadu příprav,
opatření a v neposlední řadě dopravní
komplikace. Z důvodu postavení pódia
pro TESCO Dětskou scénu a Rockovou
scénu dojde 1. září k uzavírce autobusového nádraží. Spoje budou odkloněny na
zastávku v Nákladní ulici. Ostatní dny
zůstávají spoje beze změn.
Pátek 31. srpna a sobota 1. září, kdy
pořadatelé očekávají na 50. ročník
Žatecké Dočesné vysokou návštěvnost,
je pravděpodobné, že mohou v centru
města nastat dopravní komplikace.
Pořadatelé a organizátoři apelují na
řidiče, aby v tyto dny projížděli městem
se zvlášť zvýšenou opatrností. Pro osobní
a nákladní dopravu bude historické centrum uzavřeno již ve čtvrtek 30. srpna
z důvodu postupného najíždění zábavných atrakcí a stánků.
(fk, žit)

V příštím roce
stoupnou ceny
v městských bytech

První úřední sobota
bude v říjnu

Žatec – Městský úřad provede úpravu
úředních hodin tak, aby se ještě během
letošního roku zajistily pracovní soboty.
Bude vždy jednou měsíčně, a to první sobotu. Vzhledem k tomu, že první termín
připadá na dočesnou, začne se až v říjnu.
Cílem je umožnit lidem, kteří dojíždějí
za prací, aby si mohli o víkendu zajistit
potřebné úřední záležitosti. Na letošek
jsou naplánované tři pracovní soboty.
Poté provede radnice vyhodnocení využívanosti.
(st)

Na projekty jde 293 tisíc, cílem je dotace
Zmíněná částka poslouží ke vzniku
projektové dokumentace na uskutečnění takových technických opatření, jež
sníží energetickou náročnost městských
objektů. Konkrétně se jedná o Základní

školu Jižní a polikliniku. Projektové dokumentace jsou nutné jako součást podkladů pro žádost o dotaci v operačním
programu Životní prostředí. U základní
školy jde o výměnu oken a zateplení dvou

Modernizace Žatecké teplárenské se
posunula do další fáze
Žatec – Kombinovaná výroba elektřiny a tepla dostala zelenou od rady města
jakožto valné hromady Žatecké teplárenské, a.s. Společnost ve spolupráci s odbornou firmou nyní bude zpracovávat žádost o dotaci z operačního programu
Životní prostředí (jednoho ze 24, jejichž prostřednictvím bude Česká republika
v příštích letech odčerpávat peníze z Evropské unie).
Rada vybírala ze čtyř předložených čena aspoň minimální dodávka tepla pro
variant, přičemž se opírala o následující domácnosti,“ uvedl Ing. Tomáš Špirek,
fakta: Současný stav provozu je dlouho- autorizovaný energetický auditor.
době neudržitelný, vývoj cen paliv a jejich
Součástí zmíněné varianty je i přivazásoby nutí výrobce tepla stále více zapo- děč, který vede od Perče podél silnice
jovat do výroby energií tzv. obnovitelné k Žatci. Počítá se s jeho osazením do
zdroje (voda, slunce, vítr a v případě země, čímž se sníží tepelné ztráty,
Žatecké teplárenské biomasu – dřevní a také se zkapacitněním. To umožní
štěpka, sláma či další biologický mate- napojit i objekty, jejichž vznik se plánuje
riál). Z hlediska města a jeho obyvatel v rozvojové zóně u sídliště JIH směrem
je navíc nutné zajistit přijatelnou cenu k uhelné cestě.
tepla, z celospolečenského hlediska pak
V prostoru nynější kotelny na Perči
respektovat potřebu vyšší ochrany život- se pak plánuje výstavba kryté skládky
ního prostředí.
biomas a uhlí. Jde především o zajištěVybraná varianta počítá s tím, že se ní vhodných podmínek při skladování
přebuduje nynější mazutová kotelna paliv, aby se nesnižovala jejich energev Podměstí. Příštím topným médiem tická hodnota. Zásadním momentem je
nebude topný olej, ale zemní plyn. „Tato instalace technologie, jež umožní výrobu
kotelna bude mít dostatečný výkon, aby elektrické energie; počítá se s výkonem
při poruše horkovodu z Perče byla při ex- 1,5 MW. Výroba bude probíhat z biotrémních venkovních podmínkách zaru- masy, takže vznikne „zelená“ energie,

již je ČEZ povinen vykupovat a dodávat
do sítě. Zákon o obnovitelných zdrojích
zároveň producentům garantuje po 15
let výkupní cenu, což zaručuje rychlejší
návratnost celé investice a pro příští roky
hlavně vítaný zdroj peněz pro jediného
akcionáře – město. Právě tato výhoda je
důvodem, proč se v poslední době roztrhl
pytel s investory do větrných, slunečních
a vodních elektráren.
K tomu se přidružuje i výhledové
daňové znevýhodnění výrobců energie,
kteří budou využívat jen fosilní paliva.
To byl další moment, který hovoří pro
zapojení biomasy do palivové základny
Žatecké teplárenské
Vybraná varianta zatím představuje
investici řádově kolem tří set milionů
korun. Nicméně dotační podmínky
jsou nyní nastavené tak, že projekty to- J. Novotný ze žateckého T.I.C.
hoto typu významně podporují a ekonomické aspekty výroby elektrické energie
zaručují bezproblémové splácení úvěru,
bez kterého se Žatecká teplárenská podle Žatecké infocentrum je v Severočeském kraji nejlepší. MF DNES testovala
všeho neobejde.
infocentra v kraji, jak umí pomoci a turistům poradit? Ne všude, byli ochotni
Aleš Kassal pracovníci turistických center vyhledat podrobné informace, ať už o ubytování
nebo tipech na výlet v regionu.
Většina z nich odkazují turisty na června. „Cejch“ nejlepšího infocentra
internet a často poradí, až po delším v kraji není jedinou chloubou, protože
výkonu na jeden kilometr činí 51 ko- naléhání. Vzhledem k tomu, že žatecké je T. I. C Žatec od roku 2003 členem
run a roční ztráta dosahuje částky 6,2 infocentrum je v provozu krátkou dobu Asociace turistických informačních
milionu korun.
(od r. 2002) je o to ocenění vzácnější. center, získalo i na rok 2007 certifiCo se týká autobusové dopravy, v té Jak MF DNES zjistila, úroveň jednot- kát kvality kategorie B, což je druhá
se objeví nové spoje a k tomu se upraví livých center je odlišná. Malý tým lidí nejvyšší udělovaná kategorie. Přesto,
jízdní řády současných autobusových žateckého T. I. C, který tvoří jeden stálý že Žatec patří do oblasti, která nejsou
linek. Kraj slibuje, že díky těmto změ- zaměstnanec MěÚ, jedna rekvalifikantka tolik turisticky vyhledávaným místem,
nám se autobusové spoje dostanou i do a student, zajišťují celý směnný provoz. věřme, že i nadále turisté z Německa,
obcí, které neleží přímo na trati a celková Prodloužená otevírací doba, provoz o ví- Ruska, Holandska, Belgie, ale i USA,
dopravní obslužnost by se tak měla pro kendech a možnost pravidelných návštěv Japonska a dalších zemí si cestu do
občany malých obcí spíše zlepšit.
radniční věže, to jsou podstatné změny, města chmele najdou.
Aleš Kassal ke kterým v T. I. C. došlo od letošního
(Z podkladů zpracovala – žit)

Chystá se omezení vlakových spojů, nahradí je autobusy
Žatec – S novým prosincovým jízdním řádem bude spojené omezení dosavadních vlakových spojů na trase Podbořany – Žatec a Deštnice – Žatec. Tak zní
dohoda Českých drah jako dodavatele spojů a Ústeckého kraje, jakožto objednavatele. Důvodem je ztrátovost spojů. Zástupci kraje nicméně představitelům
měst a obcí řekli, že omezení bude kompenzovat autobusová doprava.
Jaká je konkrétní řeč čísel v případě Kč. Podle Českých drah je to už trend
spoje Podbořany – Žatec? Na trase a naděje na zlepšení se nerýsuje. Pro
dlouhé 22 kilometrů činí ztráta na jeden představu, u autobusů je republikový
kilometr 62 korun, což ročně představu- průměr 30 korun na kilometr.
je částku 6,4 milionu korun. Průměrně
U spojů na trase Deštnice – Žatec
do vlaku usedá 10,5 osoby, celkový ná- je průměrné obsazení jednoho vlaku
klad na jeden přepravní kilometr je 75,8 10,2 cestujícího, cena dopravního

pavilonů, u polikliniky k zastřešení objektů A a C (na B bylo v letošním rozpočtu vyčleněno cca 5 milionů korun)
a na výměnu oken a zateplení u všech
tří částí.
(st)

V několika stovkách městských bytů
vzroste v roce 2008 nájemné. V ročních
nákladech na bydlení to bude činit řádově několik set korun. Navýšení schválila
v pondělí rada města. Aktuální nájemné
činí 16,13 koruny za metr, zvýšené od
1.1. 2008 pak 17,32 koruny. Například
u bytu s 68 metry čtverečnými si nájemce
za celý rok připlatí o 978 korun navíc, čili
necelých 82 korun měsíčně.
Městům to umožňuje loni přijatý
zákona o jednostranném zvyšování
nájemného. To je možné uplatnit
maximálně do konce roku 2010. Má
ovšem svoje omezení, takže se v Žatci
nevztahuje na byty vzniklé se státní
dotací či na byty v domech s pečovatelskou službou. Pokud se vezme v potaz
i záměr na letošní odprodej bytů, bude
se navýšení v příštím roce vztahovat na
asi 450 domácností.
(st)

Nejlepší „Infocentrum“ v Žatci
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Kreslení, výstřižky, aranžování - to jsou příjemné chvilky klientek Domova seniorů v Žatci.

ŽIVOT PÍŠE PŘÍBĚHY…

Žít dlouho a nebýt starý…..
n Chcete se dožít vysokého věku?

Na přelomu 20. a 21. století se stalo obyvatelstvo ČR nejstarší v celé své dosavadní historii. A perspektiva dalšího populačního stárnutí v České republice
je zřetelnější než ve většině evropských zemí. Příslušníci nejstarší věkové
kategorie osob ve věku 80 let a více, kolem 90 let ubylo. Výrazně se začal věk
zvyšovat v roce 2000, kdy narození z ročníku 1920 dosahovali 80 let. A vzestup
počtu osob starších 80 let, lze očekávat i v následujících letech. A budoucnost?
Prognózy, říkají, že přírůstek obyvatel starší 80 let bude výrazný. S růstem
počtu starých lidí budou výrazně vzrůstat také nároky na sociální a zdravotní
opatření..Nadúmrtnost mužů se projevuje již nyní a bude ještě větší. Již dnes
je vysoký počet starých ovdovělých žen.
Staří lidé, kterých neustále přibývá, by měli mít ve společnosti své důstojné
a nezastupitelné místo. Tou nejpodstatnější otázkou dnes již není, jak dlouho
budou senioři žít, ale jak kvalitně. Veškerá sociální péče by měla být jakousi
splátkou dluhu, který vůči svým předchůdcům mají mladší generace.
s danou situací umí vypořádat, dobře se
Kam s ním?
Většina z nás četla od J. Nerudy Povíd- sžít s kolektivem a naučit se žít normální
ky malostranské a určitě si každý vybaví život i v tomto domově…
povídku – „Kam s ním?“ Byl to slamník
O úplném opaku mě přesvědčila náa nevěděli, kam ho dát.
vštěva
žateckého oddělení ergoterapie
Kam s nimi? S těmi, co prožili většinu
života za války a v poválečných letech, v Domově seniorů (bývalý název důplných změn, zvratů, dřiny a mnohdy chodců). Funguje zde jakýsi „kroužek“
i bídy. Před některými, když se řekne Do- výtvarné práce, dovednosti a šikovnosti,
mov důchodců (dnes již Domovy seniorů), ale v první řadě chuť a zájem se do tvopadá na ně hrůza a mají pocit ukřivdě- řivé práce zapojit. V malé místnosti,
nosti, jakže ti mladí se jim odvděčili, kde se tato skupina žen již několikátý
nepotřebují je, nemají na ně čas. Staří rok schází, na Vás dýchne hned při přílidé potřebují ještě uznání, ujištění že tu chodu skvělá a veselá nálada. Dopolední
pro někoho jsou, stále potřebují lásku, pondělky a pátky, to jsou chvíle, kdy se
pomoc a hlavně v nemoci a v neposlední sem „babičky“ těší a nemůžou se už, už
řadě v nemohoucnosti. Nastává krizová dočkat – zde totiž nejraději tráví chvíle.
situace tento stav vyřešit – nemocnice, A co je baví?? Všechno – kreslí barvičLDN, stacionáře a Domovy seniorů.
kami, vystřihují, vyrábí různé dekorace
Ne každý jedinec, takto „odložený“, se z mušlí, sušených květin, ze zbytků lá-

Navštivte Trh pracovních
příležitostí v Lounech

tek. Ale přeci jen, nejradši kreslí květiny
a přírodu. Jsou správný kolektiv – paní
Hanička Bašusová, to je pohodář celé
skupinky, má dostatek humoru, vtipu
a stále drží tu správnou atmosféru, aby
bylo veselo. Paní Žofie Součková, také
oplývá veselostí, povídáním, je to takový
„smíšek“. Při kreslení či výrobě nějakého
výrobku, si vyprávějí příběhy a příhody
se života, vzpomínají na své blízké, na
mládí, na vše, co prožily. Ani Boženka
Košařová nezahálí, nedá si pokoj a věnuje se vyšívání a navléká korálky i na svém
pokojíku. Další šikulkou je p. Doležalová, přestože má pravou ruku ochrnutou,
dokázala tu levou natolik zmobilizovat
a pěkně s ní kreslí. Všechny babičky,
které zde tráví se svoji Helenkou (terapeutkou) si při práci i zazpívají, ale
nejen při ní, čtvrtky jsou totiž také dny,
kdy se opět schází, ale tentokrát už větší
skupinka a všichni společně si zazpívají.
A samozřejmě „dechovky“ a naše národní písničky, ty mají nejraději. V den, kdy
jsem byla na návštěvě, všechny společně
vybarvovaly zvířátka, kytičky a věřte, že
opravdu pečlivě. Povídáním, jak tráví
tyto společné chvilky nebralo konce,
odcházela jsem s dobrým pocitem,
s pocitem toho, že přeci jen, někteří staří
lidé se umí v tomto zařízení zadaptovat
a podzim života prožít skutečně v dobré
náladě a najít ještě smysl života, bez pocitu „že jsem byl, nebo byla odložena“.
„Stáří totiž není nemoc, ani porucha, ale
ještě možnost zrát a být šťastný a nejlepší
terapií na osamělost je navazovat takové
kontakty, kterými prozařuje láska.“
S. Žitníková

Žatecký týdeník

Blíží se Miss zlatého moku

FOTO: ŽITNÍKOVÁ
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Přípravy na letošní soutěž krásných dívek a pivovarů Miss zlatého moku ČR,
nad kterou převzal záštitu hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc, jsou v plném
proudu.
Deset finalistek se v těchto dnech a hosty připraven celodenní doprovodný
seznamuje se „svými“ pivovary, aby je program v reprezentačních prostorách
mohly v soutěži zdárně prezentovat. zdařile zrekonstruovaného zámku Chý„Stejně jako na missky v ostatních sou- še poblíž Lubence, jehož součástí je také
těžích i na naše finalistky čekají nyní Zámecký pivovar. „S majitelem zámku
o prázdninách adrenalinové zážitky, ale Vladimírem Lažanským jsme se dozcela odlišné. Ne na mořských plážích, hodli, že v tomto netradičním prostředí
ale u moře piva - u pivních tanků, sudů dokončíme s dívkami poslední přípravy
nebo v lahvárnách pivovarů. Dívky tak soutěže. Zároveň zde předvedou, zda se
mají možnost co nejvíc poznat provozy o prázdninách naučily správně čepovat
pivovarů,“ prozrazuje ředitel soutěže pivo,“ uvedl režisér soutěže Jiří KopřiPetr Šimáček.
va. „Jsem rád, že se zámek touto akcí
„Žatecký pivovar poznávám průběž- ještě více zviditelní. Rádi zde uvítáme
ně, protože mám výhodu, že v Žatci na prohlídce Žatečany, přesvědčí se, že
bydlím,“ říká 19letá studentka Romana je co obdivovat a určitě jim bude chutnat
Kováčová, která se nejvíc těší na chladné i naše speciální Zámecké pivo,“ dodává
pivovarské sklepy, kam se schová před Vladimír Lažanský.
parným létem. „A navíc si tam budu
Široké veřejnosti se finalistky Miss
moci dopřát výborné žatecké vychlazené zlatého moku ČR představí v žateckém
pivko“ směje se Romana, která bude mít Městském divadle 31. srpna od 18:30
ve městě chmele a piva jistě vydatnou hodin na Galavečeru, na kterém vypodporu veřejnosti na finálovém večeru. stoupí mj. jako host i zpěvák Richard
Ještě před tím bude pro soutěžící dívky Tesařík.
(p)

Záměr Města
Žatec prodat ze svého majetku
Projednáno Radou Města Žatec dne 21.5.2007

V souladu se Zásadami pro prodej bytových domů a bytů z majetku Města Žatec dle
čl.6 odst.4 zásad, bytové jednotky obsazené nájemníky, včetně podílů společných
částí domu a pozemku další osobě a to:
č.p. b.j.č.
ulice vel. m2 st.p.č. o výměře vel. podílu
KC
2127 43 Havlíčkovo n. 1+1 40,9 3038
408 m2 409/26501 104 728 Kč
2127 58 Havlíčkovo n. 1+0 20,5 3038
408 m2 205/26501 61 632 Kč
2127 60 Havlíčkovo n. 1+2 64,5 3038
408 m2 645/26501 308 224 Kč
2663 19
Vol. Čechů 1+1 35,8 3450
475 m2 358/28526 267 872 Kč
2663
3
Vol. Čechů 1+4 80,7 3450
475 m2 807/28526 537 848 Kč
2827 11
Dr.Kůrky 0+2 40,2 5076
357 m2 402/14422 146 032 Kč
Zveřejněno: od 22.5.2007 do 20.8.2007

Záměr Města Žatec prodat ze svého majetku
Projednáno Radou Města Žatec dne 6.8.2007.

VOLNÉ BYTOVÉ JEDNOTKY:
nč.2662/7 ul. Volyňských Čechů v Žatci o velikosti 1+1, plocha bytu 35,80 m2
s podílem společných částí budovy č.p.2662, 2663 a podílem pozemku st.p.č.3450
o výměře 475 m2 v k.ú. Žatec o velikosti 358/28526 vzhledem k celku za kupní cenu
441.390,-Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy,
nč.2662/22 ul. Volyňských Čechů v Žatci o velikosti 1+1, plocha bytu 35,80 m2
s podílem společných částí budovy č.p.2662, 2663 a podílem pozemku st.p.č.3450
o výměře 475 m2 v k.ú. Žatec o velikosti 358/28526 vzhledem k celku za kupní cenu
432.820,-Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy,
nč.2828/7 ul. Dr.Kůrky v Žatci o velikosti 1+3, plocha bytu 70,70 m2 s podílem
společných částí budovy č.p.2828, 2829 a podílem pozemku st.p.č.5078 o výměře 694 m2 v k.ú. Žatec o velikosti 707/28844 vzhledem k celku za kupní cenu
849.370,-Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy,
nč.2828/19 ul. Dr.Kůrky v Žatci o velikosti 1+3, plocha bytu 70,70 m2 s podílem
společných částí budovy č.p.2828, 2829 a podílem pozemku st.p.č.5078 o výměře 694 m2 v k.ú. Žatec o velikosti 707/28844 vzhledem k celku za kupní cenu
840.190,-Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.
Zveřejněno: od 7.8.2007 do 5.9.2007

Úřad práce v Lounech ve spolupráci s Institutem trhu práce při Okresní hospodářské komoře Louny pořádá dne 5.
září od 10 do 16 hod. v Kulturním domě v Lounech Trh
pracovních příležitostí.
Své pracovní nabídky budou prezentovat mj. společnosti
Aisan Bitron Czech, s.r.o. Louny, LINET s.r.o. Slaný, LOSTR a.s. Louny, Lounská stavební s.r.o., Praga Louny CZ a.s.,
T-mobile Czech Republic a.s. Louny. Zajímavé možnosti pracovního uplatnění představí i společnosti z průmyslové zóny
Triangle - IPS Alpha Technology Europe, s.r.o., Hitachi Home
Electronics (Czech), s.r.o. a Nemak Czech Republic s.r.o. Celkem se budou moci návštěvníci Trhu pracovních příležitostí
seznámit s nabídkou více než dvou desítek zaměstnavatelů.
Pracovníci Úřadu práce v Lounech a Institutu trhu práce při
Okresní hospodářské komoře Louny jsou zároveň připraveni
návštěvníkům poskytnout komplexní poradenství v oblasti zaměstnanosti, podnikání a rekvalifikací.
Kontakty: Institut trhu práce - okresní zastoupení Louny
při OHK Louny
Adresa: Komenského nám. 2661, 440 01, Louny
Kontaktní osoba: Karel Tichý, DiS. - vedoucí okresního
zastoupení. Telefon: 724 613 047. E-mail: tichy@komora.cz

Charita v provozu

Po přestěhování Charity z dlouhodobého místa u Úřadu
práce, se stále častěji čtenáři dotazují, kde tyto prostory
„fungují“. Charita v Žatci sídlí v Podměstí ve „věžáku“, vchod
z právé strany. Provozní doba každé úterý od 15.30 – 17.30.
Dobrovolníci, kteří tyto služby provozují, tímto děkují všem
za přinesené ošacení, boty a další.

Žatecký
týdeník

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.

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

LETNÍ KINO ŽATEC - ZAČÁTKY PŘEDSTAVENÍ JIŽ OD 21.30 HOD
9. 8.

10.8.

KRÁLOVNA

70,-

SPI. Drama / Historický / Velká Británie / Francie / Itálie, 2006, 97 min/
české titulky - http://www.thequeenmovie.co.uk/
Tento film je intimním pohledem do zákulisí královské rodiny, ale i vysoké
politiky v období po tragické smrti princezny Diany. Odkrývá skutečné emoce i tragický dosah této události na celý svět. Kdo stojí za vraždou „královny
lidských srdcí“?
Režie: Stephen Frears. Hrají: Helen Mirren, Michael Sheen, James Cromwell,
Sylvia Syms, Helen McCrory

KDO JE TADY ŘEDITEL

70,-

Falcon. Komedie / Dánsko / Švédsko / Island / Itálie, 2006, 99 min/ české
titulky - http://www.direktorenfordethele.dk/
Bláznivá komedie, která zcela vystupuje mimo tradiční téma a styl Larse von
Triera. Majitel IT agentury si vytvořil postavu imaginárního šéfa, ale když
chce firmu prodat, nezbývá mu než najmout podřadného herce, který bude
zaskakovat nejen při jednáních.
Režie: Lars von Trier. Hrají: Jens Albinus, Jean-Marc Barr, Peter Gantzler

11.8.

HANNIBAL – ZROZENÍ

70,-

12.8.

DREAMGIRLS

70,-

16.8.

17.8.

18.8.

19.8.

23.8.

SPI. Thriller / Drama / USA / Francie / Velká Británie, 2007, 117 min / české
titulky - http://www.hannibalrising.com/
Druhá světová válka – pokusy o nezávislost východní Evropy podlehly prudkým útokům sovětské nadvlády. V Litvě jednoho kluka připravila válka o oba
rodiče a sestru. Děsy, které vytrpěl, potlačuje. Uvězněn v sovětském sirotčinci se vzpírá proti nelítostnému zacházení a bouří se proti krutým pravidlům
onoho místa… ON však není obyčejným klukem. ON je mladý HANNIBAL
LECTER
Režie: Peter Webber. Hrají: Gaspard Ulliel, Li Gong, Dominic West, Rhys Ifans,
Kevin McKidd, Brian Caspe, Marek Vašut, Pavel Bezdek, Václav Chalupa, Petra
Lustigová, Jan Nemejovský
Bonton Film. Drama / Muzikál / USA, 2006, 131 min/ české titulky - http:
//www.dreamgirlsmovie.com/
Jednoduchý a přitom neuvěřitelně silný příběh muzikálu „Dreamgirls“ zachycuje trnitou cestu za slávou v podání dívčího tria Dreamettes, jejich vzestupy
a pády, oběti, které musely svému snu přinést. Film vznikl podle stejnojmenného divadelního muzikálu, který patří k tomu nejlepšímu, co vzniklo na prknech
proslulého divadla Broadway. Film je plný skvělé hudby.
Režie: Billy Condon. Hrají: Jamie Foxx, Beyoncé Knowles, Eddie Murphy, Danny
Glover, Keith Robinson, Anika Noni Rose, Jennifer Hudson, JoNell Kennedy,
Robert Curtis-Brown

PARFÉM: PŘÍBĚH VRAHA

70,-

Falcon. Drama / Thriller / Francie / Španělsko / Německo, 2006, 147 min/
české titulky - http://www.parfum.film.de/
Jean-Babtiste Grenouille má vlastnost génia – svým nosem dokáže zachytit,
detailně popsat a charakterizovat všechny vůně, které se kolem něj mihnou.
Okamžitě rozpozná jejich složení, míru použitých komponentů, čehož využívá
pro výrobu těch nejúžasnějších parfémů na světě. Zoufale však touží po vytvoření dokonalé vůně. Naprosto zbavený citu se rozhodne vytvořit démonickou
vůni, jejíž základní esencí bude vůně mladé dívky, nevinné a čisté. A učiní pro
to vše...
Režie: Tom Tykwer. Hrají: Ben Whishaw, Dustin Hoffman, Alan Rickman,
Rachel Hurd-Wood, Sara Forestier, Corinna Harfouch a další

TAJNOSTI

70,-

Bonton Film. Drama / Komedie /Česko / Slovensko, 2007, 95 min
Nový český film Alice Nellis a Jana Svěráka. Julie je žena, která má zdánlivě
úplně všechno. Pohledného, movitého manžela, prospívající a dospívající dceru, nenáročnou práci překladatelky, která překládá ne pro peníze, ale buď pro
radost, a nebo prostě jen pro pocit, že pracuje, a nyní dokonce i nový, vysněný
dům… Ale také má v sobě tajemství, které se v tomto jejím idylickém životě
pomalu mění v časovanou bombu.
Režie: Alice Nellis. Hrají: Iva Bittová, Karel Roden, Ivan Franěk, Miroslav
Krobot, Anna Šišková, Marta Issová, Igor Chmela a další

DANNYHO PARŤÁCI 3

70,-

Falcon. Komedie / Krimi / Thriller /USA, 2007/ české titulky
Třetí pokračování známé špionážní krimikomedie. Danny Ocean se tentokrát
snaží pomoci starému příteli, který udělá velkou chybu a pustí se do stavby
hotelu v Las Vegas s prolhaným Willym Banksem, jenž jej postupně vyšachuje
ze všech práv na jeho vedení, zhroutí se a skončí v nemocnici s infarktem. O šest
měsíců později se z hotelu stane jedna z nejvýnosnějších nemovitostí ve městě
a tak se Danny a jeho parťáci sejdou, aby vymysleli svůj další geniální plán. Do
týmu se připojuje i bývalý Dannyho nepřítel, majitel kasína Terry Benedict,
jenž udělá vše pro zruinování Banksovy noční herny, která mu až nebezpečně
konkuruje. Tentokrát tedy známému týmu nejde o zisk, ale o pomstu…
Režie: Steven Soderbergh. Hrají: George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Ellen
Barkin, Al Pacino, Bernie Mac, Casey Affleck, Scott Caan, Elliott Gould, Don
Cheadle, Andy Garcia, Carl Reiner, Eddie Izzard, David Paymer

PIRÁTI Z KARIBIKU 3 - NA KONCI SVĚTA

70,-

Falcon. Dobrodružný / Komedie / Fantasy / Akční / USA, 2007, 168 min/
české titulky
V pokračování filmu nacházíme naše hrdiny Willa Turnera a Elizabeth Swannovou v okamžiku, kdy se přidali ke kapitánu Barbossovi a zoufale pátrají po
kapitánu Jacku Sparrowovi, aby ho osvobodili z pasti ve skříňce Davyho
Jonese, která mu zatemňuje mysl.Období pirátů se blíží ke svému konci,
ale dosud nebyla vyřešena konečná rozepře. Will Turner se plaví na daleký
východ, aby našel magické mapy, které mu pomohou najít skříňku Davyho
Jonese a zachránit svého přítele Jacka Sparrowa. Jacka zachrání, ale…
Režie: Gore Verbinski. Hrají: Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley,
Geoffrey Rush, Jonathan Pryce, Bill Nighy, Yun-Fat Chow

A BUDE HŮŘ

70,-

Art Film. Drama, ČR, 2006, 86 minut
Film vznikl podle stejnojmenné kultovní knihy Jana Pelce o životě a podmínkách undergroundu v normalizačním Československu. Domněle nezfilmovatelná kniha tak dostává svou filmovou podobu dvacet let od jejího vydání a přibližuje tak vadnoucí obraz vyšinutosti totalitního režimu mladé generaci.
Režie Petr Nikolaev. Hrají: Karel Žídek , Filip Kaňkovský , Mirek Škultéty ,
Tereza Hofová, Radek Uhlíř , David Strnad , Michal Gulyáš , Michal Souček
Kompletní program vždy na www.divadlozatec.cz

Firma „IZOS s. r. o.

přijme na pobočku Velichov 42, Žatec zaměstnance

obsluhu výrobní linky – třísměnný provoz
Nástup možný ihned.
Kontakt: 415 728 665, nebo osobně na adrese Velichov 42, Žatec.

n Přijmeme řidiče pro kamionovou
dopravu tuzemskou i zahraniční. Požadavek ŘP sk. C + E, ŘP pro elektronický tachograf. Nástupní plat 12.500.-Kč,
zkuš. doba – 3 měs., plat v základě až
do 15.000.-Kč + výkon. prémie + diety
(100%). Kontakt: 602 453 322
n Do restaurace „U Medvěda“
přijmeme servírku na HPP, dostačující praxi, pracovitost a příjemné
vystupování. Dále přijmeme kuchaře
- kuchařku, možno i krátce po vyučení.
Podrobné informace po domluvě na tel.
č. 777 776 666 nebo přímo v restauraci.
n V Žatci pronajmu byt 2 + k.k
o velikosti 50m2, cihlový dům, společná
zahrádka – volný. Tel. č. 720 291 649,
nebo jir.mir@centrum.cz
n Hledám prostory (400m˛). Kontakt:
724 009 081
n Pronajmu dlouhodobě byt 1 + 2
v panelovém domě v Žatci. Příjemná
lokalita – tel. č. 777 737 412.
n Pronajmu pěkný 1 + 2 v Žatci na
Jihu, 3. patro, výtah, klidný dům. Vratná
kauce 15.000 Kč. Nájem 6.500 Kč + el.
a plyn. Jen pracujícím. Tel. 723 577 134
n Koupím byt 1 + 4 – pouze v OV
nebo rodinný domek v Žatci. Tel. č.
604 401 940 nebo 604 773 295.
n Pronajmu byt v Žatci 1 + 2 v rodinném domě se zahradou (zrekonstruovaný, částečně zaříízený). Nájemné 6.000
Kč + poplatky (kauce). Tel. 605 022
568.
n Pronajmu byt 2 + k.k. - nájem 6.500
Kč + služby. Měsíční nájemné dvakrát
předem. Tel. 603 873 590.

ROZLOUČENÍ
20. 7. Přivozníková Jaroslava 71 let
22. 7. Zulová Jana
54 let
Hubka Stanislav
86 let
23. 7. Stach Jaroslav
67 let
24. 7. Hrubant František
87 let
Hotový Josef
69 let
26. 7. Fiala Stanislav
76 let
27. 7. Šleis Václav
53 let
Tichý Václav
71 let
29. 7. Kalousová Anna
75 let
Sudková Růžena
83 let
Krejzlová Eva
66 let
30. 7. Novotný Václav
78 let
31. 7. Štambrech Zdeněk
46 let
Staňková Jiřina
87 let
1. 8. Štecher Tibor
nar. 2007
2. 8. Peterková Věra
84 let

Daňová a účetní kancelář
přijme

účetní s praxí
(podvoj. účetnictví)
Tel.: 732 651 594

Hooks – Twines, s. r. o.
Jakubská 3052, Žatec

Přijme zaměstnankyně

Obsluha
navíjecích strojů
na třísměnný provoz
Tel.: 739 290 089

Motoservis
Bittermann
Dukelská 1093, Žatec
Tel. 608 033 275
Opravy motocyků
Prodej skútrů

FOTO: ŽITNÍKOVÁ

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

Starost a města E. Knoblauch si vyzkoušel hru na hudební nástroj „niněru“.

Koncert v Cítolibech

Přestože obec Cítoliby je vzdálenější našemu městu, nelze se nezmínit o koncertu duchovní hudby „MUSICA DA CHIESA“, který se konal v sobotu 28. 7.
2007, v kostele sv. Jakuba Většího. Zaplněný kostel do posledního místa byl
svědkem jedinečného duchovního zážitku.
Multiinstrumentalisté P. Jaroslav jako pro laika, to byl nezapomenutelný
Konečný, farář ze Zruče nad Sázavou zážitek, a skladby od neznámých autorů
a vikář vlašimského vikariátu a Tomáš Czaldy waldy (portativ, rolničky, trabuNajbrt, byli těmi, kteří se o tento záži- ka) Maria pia ( portativ, brač) a La
tek postarali. V barokním prostředí tito Canarie (šalmaj, positiv) byly oprav„mistři“ svého oboru navodili příjemnou dovou lahůdkou poslechu, nevyjímaje
atmosféru, mnohdy i vtipem doprováze- slavnou skladbou Te Deum od Maria
nou. Posluchači ojedinělého koncertu Antoina Charpenticra (šalmaje s pirusi vychutnali hudbu z období 14 až 17 etou a varhanní positiv). Přesto nejvíce
století. a byli svědky hry na více než dvě mě uchvátil nástroj zvaný „niněra“, na
desítky hudebních nástrojů, a mohli si který si vyzkoušel zahrát i starosta měsvychutnat jak se „natahují moldánky“ ta E. Knoblauch, a vzdušnicové šalmaje.
nebo hru na „andělské šalmaje“ Sama Každý ze zúčastněných si mohl po konse musím přiznat, že některé z nich certě nástroje prohlédnout, vyzkoušet
jsem viděla poprvé a hrát na ně taktéž. a dovědět se zajímavé podrobnosti.
Pro znalce hudby budou možná názvy Stojí za zmínku, že za uskutečněním
platerspiel, gemshorny, vzdušnicové tohoto koncertu duchovní hudby stojí
šalmaje, hackbrett, niněra, chalumeau, sám David Hertl, který byl iniciátorem
trabuka a cistra nic neznámého. Pro mě a spolupořadatelem celé akce.
(žit)

MĚSTSKÁ POLICIE
n Neposlušný kozel – na základě
telefonického oznámení o volném pobíhání domácího zvířete po volném
prostranství a ničení zeleně na záhoncích provedla hlídka MP šetření v jedné
z přilehlých vesnic u Žatce, kde bylo
zjištěno, že tím zvířetem je neposlušný
kozel, který utíká majiteli a sám majitel
jako soused narušuje občanské soužití
drobnými schválnostmi. Oznamovatelce
doporučeno, aby provedla osobní oznámení u komise pro řešení přestupků.
n V prostoru ulice Čeradická a sportovního letiště zakročovala hlídka MP na
základě upozornění, že zde jezdí na čtyřkolových motocyklech nějací mladíci. Po
spatření hlídky se dva později zjištění
nezletilci ( nar. 1996) snažili hlídce ujet
mezi zahrádky. U jedné ze zahrádek byli
však dopadeni. Věc byla projednána s rodiči.
n Výjezd hlídky MP k budově základní školy v Podměstí, kde 11 letý
mladík vylezl na střechu zastřešeného
schodiště.Podle vlastního vyjádření
sem musel vylézt pro odhození klíče
kamarádem. Bez úhony na zdraví byl
sundán přivolanými hasiči.

NÁBOR

Jako jediný pořádáme nábor dívek
ve věku 15-17 do žateckého souboru
„POMPONS“(roztleskávačky s vlastním programem) STAR BAND. Nábor
bude probíhat ve dnech 20.8. a 27.8.
2007. V případě zájmu, sraz v tyto dny
u areálu Letního kina v 17 hodin. Bližší
informace na tel. č. 776 792 225. Těšíme
se na Vás!

LIBOŘICKÁ POUŤ
Pátek 17. 8. 2007

17,00 - Slavnostní začátek – příjezd
motorkářů. Pompony Žatec (vystoupení
roztleskávaček). Moderátor.

COUNTRY VEČER

19,00 - LIMONÁDOVÝ GIN – Žatecká
country skupina s pestrým repertoárem

Sobota 18. 8. 2007

DĚTSKÉ DOPOLEDNE

10,00 - Zahájení dne – moderátor
ŠÁŠA VÁŠA Karneval

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE

13,45 – OLYMPIC Revival
15,00 – Aerotrim – 4 hodiny atrakce
simulující stav beztíže
15,00 – Zahájení dne – moderátor
15,30 – Psí show
16,00 – Libořické hrátky – soutěže
a srandičky DJ Majkla a DJ
Karla Fialy
16,30 – ROMAN SKAMENE
17,00 – rekord - pokus o vytvoření čs.
rekordu

VEČERNĚ – NOČNÍ BLÁZNĚNÍ

20,00 – MUSIC SRANDA SHOW
- diskotékové pásmo se soutěžemi DJ Majkla
21,00 – DREAMERS – travesti show
Volba MISS – MISSÁK Travesti Libořice
23,00 – slavnostní ohňostroj
23,30 – DISCO MUSIC SHOW - diskotéka pro mladé i podstatně
starší včetně sranda soutěží
DJ Majkla a DJ Karla Fialy

Společnost TARGAVIA, s. r. o.
zabývající se dřevozpracující výrobou přijme

manažera do vedení společnosti –
řízení dřevozpracujícího provozu v Žatci.
Požadavky: SŠ/VŠ technického směru, praxe v řídící pozici, ŘP „B“, znalost
a orientace v záležitostech účetnictví, ekonomiky, administrativy, mezd, schopnost
a zkušenost s řízením pracovního kolektivu, organizační a manažerské schopnosti,
samostatnost, flexibilita, práce s PC.
V případě zájmu zasílejte své nabídky e-mailem na mmtt@targavia.cz nebo
TARGAVIA, s. r. o., Šafaříkova 855, 438 01 Žatec.

Firma „IZOS s. r. o.“
přijme na pobočku Velichov 42, Žatec zaměstnance

obsluhu výrobní linky – přikládání rámečků – třísměnný provoz.
Práce vhodná pro ženy. Požadujeme manuální zručnost, nástup možný ihned.
Kontakt: 415 728 665, nebo osobně na adrese Velichov 42, Žatec.
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50. DOČESNÁ - HLAVNÍ SCÉNA

Špejblovi Pomocníci

Jako druhá kapela zahrají v pátek večer
před radnicí Špejblovi Pomocníci. Tedy
Špejbl´s Helprs.
Co to má být, rocková parodie na loutkové divadlo?
Páteční večer na hlavní scéně bude
celý takový rockově revivalový. Po tomto
doznání by už asi bylo snadné uhádnout,
že nejde o loutkové divadlo. Ale jaký že
revival se pod tímto záhadným názvem
skrývá? Takový, že vás dostane do kolen
stejně tak jako dostával pan Skupa svého
Špejbla. Jsou to - nejen českými - podii
ošlehaní vyznavači AC/DC. V některých
skladbách jsou dokonce zdánlivě ostřejší
originálů, ale jen o trochu a není to vůbec
na škodu. Jdou do toho naplno stejně jako
slavná australská čtveřice.

Jako předpředskokan FLoydovského
revivalu zahraje v pátek v 19 hodin
na hlavní scéně dětská skupina Barbekjů.
Dětské kapely mívají u diváků úspěch.
Jsou považovány za roztomilé x té kopie
svých velkých vzorů.Něco jak autíčka
zn. Matchbox. To jistě platilo i o skupině
Pavouci která vznikla ve Střezíně na Královéhradecku roku 2003. Využili nabídku
a proslavili se v pořadu TV Nova Tenkrát
na východě.
Tehdy se z Pavouků stali Bárbekjů.
Postupem času se měnilo obsazení a děti

Kapela vznikla údajně proto, aby si
muzikanti zahráli rock´n´ roll, tak jak
ho hráli ti, co ho vymysleli nebo se jím
proslavili. Vzali to podle abecedy a u AC
/DC už zůstali.
Na svých stránkách přiznávají 48
nastudovaných kousků od slavných protinožců. Namátkou Back in Black, For
Those About To Rock, Hard As A Rock,
Highway To Hell,Hell´s Bells, You Shook
Me All Night Long…
Na svých stránkách nabízejí ke stažení
či poslechu anonymně označené 4 skladby.Jsou to Highway to hell,You shoook
me all night long.Hard as a rock a Stiff
upper lip.Porovnejte si je s originály ze
své sbírky nebo s klipy z You tube a velmi
pravděpodobně budete počítat kolikrát

Barbekjů

vyrůstaly pomalu, ale jistě v mladé pop-rockery. K cestě za úspěchem jim pomohla paradoxně skupina Maxim Turbulence
Právě ona se stala jejich neoficiálním
kmotrem. Hoši s ní odjeli turné, hráli
v TV a účastnili se i křtu její desky.
Barbekjů hrají v obsazení basová
kytara, bicí, syntezátor, sólová kytara.
Velkým vzorem pro nejmladšího člena
skupiny kytaristu Luboše Novotného je
dle jeho slov „kytarista Deep Purple“.
Však si také na koncertech střihají jeho
Smoke on The Water. Mimo to v jejich
repertoáru najdeme hit skupiny Chinaski

se vyspíte než v pátek 31.8. ve 20 hodin
zazní první rify „Špejblů“ . Na dokreslení
příspěvek rockové veteránky z diskuse na
Stránkách kapely:
„Na koncert jsem šla s pochybnostmi,
jak asi hraje český revival kapely, kterou
poslouchám už čtvrt století. Abych byla
upřímná, moc jsem od toho nečekala,
ale bylo to fakt SUPER. Trvalo mi 2 dny,
než jsem byla schopna mluvit o něčem
jiném“. To německý fanoušek šel ještě
dál. Po koncertě Špejblů zatratil i národní
rockové idoly Rammstein.
Zdá se, že hlavní hvězdy večera Filip
Benešovský a spol., to nebudou mít na
rokenrolově rozhoupaném žateckém
náměstím vůbec jednoduché.
Jiří Navrátil

i starou pecku Žlutého psa Pro maličkou
parádu nebo ještě starší Olympickou Želvu či ještě klasičtější A Hard Day´s Night.
Mladí pop - rockeři již dnes z větší části
nejsou ani školou povinní (3 x ročník 92,
1x 94), ale s muzikou to myslí vážně. Pokoušejí se o vlastní tvorbu a ta nezní tak
docela marně.
V Žatci je potkáme v období, kdy už
vyrůstají z dětských akordů a rozhlížejí
se po světě. Ač se jim ze setrvačnosti říká
dětské kapela, nečekejte dětskou roztomilost a berte je vážně. Mají na to.
Jiří Navrátil
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Pravděpodobně poprvé ve své dlouhé
hudební kariéře zavítá Visací zámek i do
Žatce na Dočesnou. Možná je přesvědčilo to, že přímo v Žatci je chmelnice a na
Chmelnice oni mají dobré vzpomínky ze
svých počátků…
Jak „Visáči“ vlastně začínali? I způsob
jejich počátků je pro kapelu charakteristický. Začátkem osmdesátých let se ani
ostražitý komunistický režim neubránil
nástupu nové rockové vlny. Vznikala
spousta nových kapel a o jedné se šuškalo natolik, že mnozí té šuškandě podlehli
a stvrzovali, že na jejím koncertě samo byli
a že byli fakt skvělí.
Jenže oni ještě nehráli! První vystoupení
pěti studentů stavařiny se odehrálo v prosinci 1982 v klubu 007 na Strahově. Měl
být původně jediný, dopadl ale dobře a tak
se Visací zámek rozehrál a následující rok
vyprodal Chmelnici. Pak už to běželo jak
dobře promazaný Zetor z jejich nejslavnější písně. Koncerty a průšvihy, zákazy a boj
s úřady. Těsně před sametem se ještě dočkali první desky. Dnes jich už mají celých
deset. Dali si kratší pauzičku a po ní se rozjeli v původním složení. Dnes o čtvrtstoletí
zmužnělí se zdají stále dobře naladěni. Srší
vtipem a jízlivostí nejen na jevišti, ale i při

Visací Zámek

rozhovorech s novináři. Co říct o Visacím
zámku ještě nového? Možná není mnohým
známo, že režisér Petr Zelenka (Rok Ďábla) jako svůj debut natočil o Visacím zámku
v roce 1993 film s názvem „Visací Zámek
1982 - 2007“, snímek podobného ražení
jako byl „autobiografický“ Rok Ďábla.
Se spoustou úžasných bludů jako např.
že Lenka Kořínková je milionářka díky
vlastnictví jejich autorských práv…
Možná si přídomek punková kapela dali

26. 7.
27. 7.

28. 7.
29. 7.

30. 7.
31. 7.
1. 8.
2. 8.

3. 8.
4. 8.
5. 8.

Balog Marek
Kovanda Květoslav
Trefná Barbora
Hanusová Barbora
Němcová Anna
Makulová Jolana
Šolc Adam
Kubáčová Markéta
Kúkol Martin
Havlík Tomáš
Kuchařová Nela
Demetr Kristián
Kaleja Roman
Teyerl Josef
Krobová Kristýna
Svoboda David
Tancoš Josef
Chrzová Michaela
Křižová Veronika
Baránková Magdaléna
Dráb Samuel
Koza Jaroslav
Drápalová Karolina
Horák Daniel
Žižková Marie
Feriová Barbora
Balogová Karolina
Karasová Anna
Prejza Sebastien
Oubrecht Tomáš
Vondráčková Anna
Šťastná Anna
Cibirová Barbora
Tomášová Markéta

31. 8. 07 / Pátek
HLAVNÍ SCÉNA (nám. Svobody)

18:00
18:00
18:05
19:00
20:00
21:21

Slavnostní zahájení (Fanfáry, Chmelobrana)
Karel Fiala a Radka Mašková (Oblíbení regionální moderátoři)
Děti svému městu (ZUŠ Žatec + MŠ Alergo)
Barbekjú (Po loňském úspěchu dětské kapely další“ dětská“ hvězdička)
AC/DC revival (Rocková legenda poprvé na Dočesné)
Filip Benešovský a bratři Kašparové - Pink Floyd - Odvrácená strana Měsíce (Po monstrózní The Wall premiéra legendárního projektu speciálně pro Dočesnou v Žatci. Filip
Benešovský s přáteli po dvou letech opět na Dočesné)

18:30

Miss zlatého moku ČR 2007 ( Soutěž krásných dívek a českých a moravských pivovarů
v Městském divadle Žatec, více na www.misszlatehomoku.com)

18:00
19:00
20:00
21:00

Limonádový Gin Žatec (Regionální country skupina)
Lochness (Folk rocková kapela ze Žatce)
Album (Bluegrass z Chomutova)
Wydle (Děčínské country)

MĚSTSKÉ DIVADLO

COUNTRY SCÉNA (Divadelní zahrada)

1. 9. 07 / Sobota
HLAVNÍ SCÉNA (nám. Svobody)

10:30
12:00
12:05
12:30

Žatečané Žatečanům - Aquarius (Blok písniček v podání regionální hudební skupiny)
Vladimír Hron (Moderátor, zpěvák, imitátor, bavič, herec a entertainer v jedné osobě)
Slavnostní Zahájení (Fanfáry, seznámení s programem a sponzory, uvítání delegací)
Slavnostní dekorování Miss zlatého moku (Představení a dekorování vítězek z páteční
soutěže)
Josef Zíma a Žatečanka hraje s legendou aneb „ Žatecký Hopfest na Dočesné“ (Kapela
z města chmele a piva se svými hosty: skladatelem Josefem Vejvodou a králem dechovky
Josefem Zímou)
Le Monde (Letošní objev české taneční scény)
Karel Gott a Boom! Band (Nestárnoucí legenda poprvé v Žatci)
T. O. P. Dream Company (Absolventi konzervatoře Jaroslava Ježka se soul-funkovou hudbou
Jamese Browna)
Vláďa Mišík + Radim Hladík a Blue Effect (Beatové legendy ,pohoda a klídek s výbornou
muzikou)
Alphaville (Německá popová legenda s hity 80 tých let)
Pražský Výběr 2 (Rocková legenda s charismatickým Michaelem Kocábem)
Tam Tam Orchestra (Na úplný závěr taneční karneval plný legendárních brazilských
rytmů)

12:45
14:00
15:00
17:00
18:00
19:00
20:00
22:00

oni sami, možná jim byl přiřazen, ale jejich
hudba není zdaleka jen punk. Brousí do
více hudebních stylů a dost možná se spíše vysmívají křečovité snaze škatulkovat
a lpět na dogmatech. Každopádně ať už
nosíte číro nebo jen leštíte lebku sidolem,
na vystoupení Visáčů si nařid´te budíka,
kdybyste náhodu zmoženi Dočesnou
usnuli v trávě. Bude to nářez!
Parametry jsou: Rocková scéna 1.9.
16:30.
Jiří Navrátil

COUNTRY SCÉNA (Divadelní zahrada)

13:00
13:00

Franta Sysel (Moderátor)
Jitka Vrbová a Standa Chmelík (Folková a jazzová zpěvačka zpívá legendární trampské
písně)
Pacifik (Folková špička s legendárními folkovými hity)
KTO (Country i trampské písně s legendární kapelou)
Nezmaři (Folková skupina z Českých Budějovic)
Rangers (Plavci se svými nezapomenutelnými hity)
Greenhorns a Honza Vyčítal (Nepostradatelná součást české country music s písněmi
nejen k táboráku)
Průvan (Žatecké country na závěr)

14:00
15:30
17:00
18:30
20:00
21:30

TESCO - DĚTSKÁ SCÉNA (Autobusové nádraží Žatec)

09:00 Petra Pěkná (Moderátorka, cvičitelka, tanečnice a spousta soutěží o věcné ceny)
10:00 Michal Nesvadba (Legendární komik s kouzelnou lepicí páskou)
11:30 Loutkoherecké sdružení Jitřenka (Pásmo loutkových pohádek. Děti, pojďte si zahrát
divadlo!)
13:00 Divadlo VeTři (Kouzelná pohádka a soutěže s balónky)
Soutěže o hodnotné ceny, motokáry, skákací hrad, vystoupení Starbande-pompony, DJ-Štěpán

REMAX ROCKOVÁ SCÉNA (Autobusové nádraží Žatec)

14:00
14:40
15:20
16:00
17:30
19:00
20:00
21:00
22:30

O.C.P. (Skupina ZUŠ Žatec)
Jahtec Jammin´ Job (Žatecké reagee)
Stolní Společnost (Žatecký uderground)
Cocote Minute ( Známá rocková skupina s regionální působností)
Visací zámek (Punk rocková skupina)
Beautiful Cafilery (Hardcore Žatec)
Pumpa (Legendární rocková skupina)
- 123 Minut (Funky rocková klasika opět na Dočesné)
One Season Band (Michal Pavlíček s novou rockovou partou)

31.8. – 1. 9.
31.8. – 1. 9.
31. 8.
1. 9.

PŘIŠLI NA SVĚT
25. 7.

Legendární Dočesná - Legendy na Dočesné

DOPROVODNÉ AKCE

Chovatelský Areál Žatec
8:00 – 18:00 (Výstava králíků, drůbeže, holubů a exotů)
Husitská Bašta (Expozice muzea Homolupulů, pořádá Chrám Chmele a Piva)
Odborná degustace piv (Chmelařský institut)
Živý Obraz (Ukázka ručního česání chmele v nejmenší chmelničce na nám. Svobody)

Zveme Vás na návštěvu Regionálního muzea a Křížovy vily.
Všechny časy jsou pouze orientační a může dojít k časovému posunu. Děkujeme za pochopení.

WWW.SAZ-MYSLIVEC.CZ

SAZ - EVŽEN MYSLIVEC S. R. O.
RYBALKOVA 2639
LOUNY 440 01

TEL.: 415 652 360
FAX: 415 653 261
E-MAIL: PRODEJ@SAZ-MYSLIVEC.CZ

