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Dne 20.9.2008 se nejstarší občankou stala paní
Anděla Dušková, která se dožila neuvěřitelných 100 let.Pochází
z východních Čech z Dolní Čermné okr. Ústí nad Orlicí a nyní žije již 3 roky
v domově důchodců v Žatci.Pracovala v Tesle Lanškroun jako dělnice, porodila 2 děti, syna a dceru a v současné době se těší s 2 vnučkami, 2 pravnoučaty a 2 prapravnoučaty. Na otázku „ co nejlepšího ji v životě potkalo „
odpověděla se slzami v očích „ přeci děti a zdraví!“. BLAHOPŘEJEME.

Nemocnice na kraji města v Žatci

Když se v roce 1976 začaly točit první
díly třináctidílné série J. Dietla, málokdo
v Žatci tušil, že více jak za 30 let bude
moci shlédnout další řadu seriálu v digitálním kině, která se natáčela právě
v Žatci. A kromě této skutečnosti, je
vidět v tomto prvním díle nejen známé
objekty a místa, ale také známé tváře
žateckých občanů v roli komparsistů.
Předpremiéra prvního dílu nové řady
Nemocnice na kraji města, která proběhla minulé úterý v městském divadle,
byla slavnostně naladěna, v příjemné
atmosféře za přítomnosti několika

hlavních představitelů. Účast doplnily
také tváře vedlejších postav seriálu. Při
besedě se ortopedi Čeňková a Blažej netajili tím, že město Žatec je krásné město
a dr. Blažej zavzpomínal na doby, kdy zde
česal chmelové hlávky. O autogramiádu,
kdy pamětní listy kolovaly z ruky do ruky,
byl z pochopitelných důvodů zájem. Pak
už se mohli diváci ponořit do nových dějů
z nemocničního prostředí. A že se máme
na co těšit, není pochyb – vztahy, lásky,
intriky, usmíření, tragédie, nová přátelství, to vše patří k životu všedních dní,
a to také patří k Nemocnici na kraji měs-

ta. Milí diváci, v pátek 26. září ve 20 hodin usedněte k televizním obrazovkám,
přestože nám dříve narozeným ukápne
slza nad úmrtím Dr. Sovy, tak trochu
nám (pořád) bude chybět Dr. Štrosmajer, hospodyně Ema nebo tajemná sestra
Ina, doufejme že nové osudy naváží na
původní řady seriálu.
Třináctidílná série Nemocnice na kraji
města se začala natáčet v roce 1976, premiéra první série se vysílala 5.listopadu
1978. Pro velkou sledovanost se natočilo
dalších 7 dílů a ty se vysílaly v roce 1981.
Myšlenka natočit pokračování Dietlovy „

Nemocnice“, byla lákavá, ale současně
nebezpečná, neboť staré moudro praví
„že nelze dvakrát vstoupit do stejné
řeky“. Iniciátorem natáčení Nemocnice
po 20 letech byl dr. B. Severa, který žil
několik let ve Spolkové republice, a tam
se seriál vysílal s obrovským diváckým
zájmem. K tomuto natáčení bylo zapotřebí souhlasu Magdalény Dietlové. Režie této řady se ujal H. Bočan. Při tomto
natáčení, které začalo v dubnu, přinesly
nemalé komplikace povodně v roce 2002,
kdy „Bor“ sídlil v Berouně a bohužel Beroun byl pod vodou. Zajímavostí je, že

Regionální muzeum a Město Žatec
pořádají v Křížově vile nultý ročník
akce Dny neziskového sektoru, kde se
postupně během jednoho týdne představí místní občanské sdružení se svojí
činností. Slavnostní zahájení proběhne
6.října v 16.h výstavou fotografií tří klubů – Fotoklub Žatec, DFK Žatec a Fotosvět.Od úterý 7.10. až do soboty 11.10.08
se představí ještě další sdružení se svými
ukázkami např.Handicap ‚Zatec. Lorm,

Fond Ohrožených dětí, Zdravá výživa,
Permoníček Most , Čmeláček Žatec,
Jitřenka Žatec, Vězeňská služba Nové
Sedlo, Aikido Žatec, Thajský box Žatec,
DDM Žatec, Regionální muzeum Žatec,
ZUŠ a Junák Žatec. V pátek 10.10.08
budou na dětská přání bude odpovídat
vedení města a sobotu tuto akci zakončí
Hasiči a Záchranáři Žatec.
Každý den vždy od dopoledne pro školy
a odpoledne pro veřejnost.

tato série se začala točit téměř na den
stejně jako před dvaceti lety. Věřme, že
tato další (v pořadí už čtvrtá) řada, která
se začne vysílat, přiláká k televizním obrazovkám opět diváckou veřejnost, která
se bude pyšnit na koláči sledovanosti
s číslem se šesti nulami.
(žit)

1.října 2008 v 15 hodin proběhne
slavnostní otevření Mateřského
centra, které sídlí v areálu bývalého
spinningu na nám.Svobody.

Dny neziskového sektoru

V pondělí 15.9. a v úterý 16.9.2008 probíhal v Žatci
Srdíčkový den, kde lidé měli možnost si zakoupit magnetky zví-

řátek za 25,-Kč. Výtěžek ze sbírky jde na pediatrickou kliniku UK 2.LF
FN Motol v Praze a v na II. dětskou kliniku FN v Brně a na další dětské
odd.nemocnic. Na snímku Kristýna Kricnerová a Petra Pospíchalová z SOŠ
a SOU SČMSD Hoš´tálkovo nám. v Žatci. Ve středu 23.9.2008 probíhala
také charitativní sbírková akce pro nevidomé Světluškový den. Studenti
nabízeli náramky se svítící světluškou a magnetky s kresbami nevidomé
Pavly Fraňkové.

V sobotu 20.9.2008 proběhl na náměstí Svobody
v Žatci Rock For Žatec. Odpoledne roztančily náměstí mimo

jiné i skupina Maxim Turbulenc a Václav Upír Krejčí . Večer si známé písně
pobrukovali i dospělí. Na snímku Václav Upír Krejčí a Vláďa Mišík.

„Spokojené děti z MŠ
U studánky na novém dětském
hřišti v Pražské ulici.“
J. Jiříkovská

strana 2

25. září 2008

Záměr Města Žatce
prodat ze svého
majetku
schválen Zastupitelstvem Města Žatec
dne 06.03.2008
pozemky včetně porostů
zapsané na LV č. 101 pro
obec Liběšice a k.ú. Lhota u Nečemic,
- pozemky zapsané na LV č. 251 pro
obec Liběšice a k.ú. Líčkov,
- pozemky zapsané na LV č. 149 pro
obec Deštnice a k.ú. Sádek u Deštice,
- pozemky zapsané na LV č. 265 pro
obec a k.ú. Holedeč a pozemky zapsané ve zjednodušené evidenci na
LV č. 265 pro obec a k.ú. Holedeč,
- lesní půdu p.p.č.1014/9 o výměře
85 m2,
- lesní půdu p.p.č. 1014/20 o výměře
111 m2 v k.ú. Bezděkov a
- lesní půdu p.p.č. 533/5 o výměře 5047
v k.ú. Trnovany
včetně Lesního hospodářského plánu
pro zařizovací obvod Žatec s platností
od 1.1.2008 do 31.12.2017.
celková výměra
pozemků s porosty . . . . . . . . . . . . 553ha
celková výměra ostatních
pozemků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55ha
Jedná se o honební pozemky v souladu
se zákonem o myslivosti a jsou zatíženy
právem vykonávat myslivost pro honební společenstva
Žadatel k žádosti o koupi předloží:
• Nabídku kupní ceny
• Způsob úhrady kupní ceny
• Návrh podmínek kupní smlouvy
Město Žatec si vyhrazuje v kupní
smlouvě stanovit podmínky:
• převzetí a zachování pracovního místa
stávajícího zaměstnance PO Městské
lesy Žatec p. Lubomíra Segeše, a to
po dobu jednoho roku pod smluvní
pokutou ve výši 1,000.000,-Kč
Zastupitelstvo Města Žatce vyhrazuje
právo případně odmítnout všechny
předložené nabídky v souladu se
zákonem o obcích.
případně další informace a soupisy pozemků poskytne majetkový odbor MÚ
Žatec tel. 415736220, email: eisertova@mesto-zatec.cz
LHP a Lesní hospodářské osnovy jsou
k nahlédnutí na odboru životního prostření MÚ Žatec tel.415736450, email:
janda@mesto-zatec.cz

Žatecký týdeník

Opakovaný záměr
Města Žatec prodat ze
svého majetku

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 Volné bytové jednotky:
dne předcházejícího měsíce.
n č. 2825/12 ul. Písečná v Žatci
Zveřejněno: od 9.9.2008 do 8.10.2008 o velikosti 1+3, plocha bytu 76,10 m2
s podílem společných částí budovy č.p.
2825, 2826 v Žatci a podílem pozemku
st.p.č. 5053 o výměře 699 m2 v k.ú. Žatec
o velikosti 761/30476 vzhledem k celku
za kupní cenu 909.120,- Kč a poplatky
spojené s provedením smlouvy.
n č.2815/1 ul. Písečná v Žatci o velikosProjednáno RM dne 17.03.2008
ti 1+3, plocha bytu 68,50 m2 s podílem
n nebytový prostor v čp. 49 na st.p.č. společných částí budovy č.p.2815, 2816
264 Branka v Žatci o celkové ploše v Žatci a podílem pozemku st.p.č.5044
101,52 m2 za minimální nájemné ve o výměře 680 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
výši 1.000,- Kč/m2/rok bez služeb.
685/28304 vzhledem k celku za kupní
Rada Města Žatec si usnesením č.173/ cenu 912.160,-Kč a poplatky spojené
99 vyhrazuje právo k jednání přizvat s provedením smlouvy.
pouze ty zájemce, jejichž podnikatelský n č.2815/4 ul. Písečná v Žatci o velikosti 1+3, plocha bytu 68,50 m2 s podílem
záměr odpovídá zájmům města.
Rada Města Žatec usnesením č.616/99 společných částí budovy č.p.2815, 2816
schválila podmínku nájemních smluv v Žatci a podílem pozemku st.p.č.5044
Na letním „táboře“ pro děti v Českém Jiřetíně, který
2
a to: měsíční nájemné bude uhrazeno o výměře 680 m v k.ú. Žatec o velikosti
se konal 13.-17.8.2008 byla vyhlášena místostarostou města Žatec Alešem
před podpisem nájemní smlouvy a ná- 685/28304 vzhledem k celku za kupní
Kasalem soutěž v malování. Děti si mohly vybrat z témat: město, ve kterém žiji
sledně dopředu nejpozději do pátého cenu 924.500,-Kč a poplatky spojené
a práce Městské policie. Všechny obrázky byly po skončení tábora vystaveny
s provedením smlouvy.
ve vestibulu radnice a o vítězi rozhodli svými hlasy obyvatelé města Žatec.
dne předcházejícího měsíce.
Vítězný obrázek nakreslil Marek Dravec, 13 let. Letní tábor pořádala Městská
Zveřejněno: od 1.9.2008 do 30.9.2008 n č.2815/24 ul. Písečná v Žatci o velipolicie ve spolupráci s odborem sociálních věcí žatecké radnice. Všechny soukosti 0+2, plocha bytu 40,20 m2 s podítěžní obrázky a fotografie z průběhu tábora jsou pro zájemce k vidění na radnici.
lem společných částí budovy č.p.2815,
2816 v Žatci a podílem pozemku
st.p.č.5044 o výměře 680 m2 v k.ú. Žatec
o velikosti 402/28304 vzhledem k celku
za kupní cenu 500.650,-Kč a poplatky
Trasa A
Projednáno RM dne 10.12.2007
spojené s provedením smlouvy.
Pozemky určené k výstavbě RD:
svoz č.4
svoz č.5
n č.2816/14 ul. Písečná v Žatci o velidruh odpadu
27.9.2008
8.11.2008
n p.p.č. 3982/2 (orná) o výměře 1440 kosti 1+3, plocha bytu 68,20 m2 s podí- Stanoviště číslo
od - do
od – do
m2 ul. Jungmannova v Žatci jako jeden lem společných částí budovy č.p.2815,
1
–
ul.
Lounská
u
vjezdu
do
fa.
objemný,
nebezpečný
8,00
–
12,00
8,00
– 12,00
celek k výstavbě RD za podmínek stano- 2816 v Žatci a podílem pozemku
Silnice
a elektroodpad
2
vených odborem rozvoje města za
st.p.č.5044 o výměře 680 m v k.ú. Žatec
2 – ul. Chomutovská u Fruty
objemný, nebezpečný 8,00 – 12,00 8,00 – 12,00
o velikosti 682/28304 vzhledem k celku
kupní cenu 500.000.,- Kč
a elektroodpad
Podmínky kupní smlouvy: za kupní cenu 944.140,-Kč a poplatky 3 – ul. R. Ungara u Parlamentu
objemný, nebezpečný 8,00 – 12,00 8,00 – 12,00
zahájit výstavbu vydáním příslušného spojené s provedením smlouvy,
a elektroodpad
rozhodnutí stavebního úřadu do dvou n č.2816/17 ul. Písečná v Žatci o veli- 4 – ul. Stroupečská u uhel. skladů
objemný, nebezpečný 8,00 – 12,00 8,00 – 12,00
a elektroodpad
let od podpisu kupní smlouvy pod pod- kosti 1+3, plocha bytu 68,20 m2 s podílem společných částí budovy č.p.2815, 5 – ul. Osvoboditelů před č.p. 2002
objemný, nebezpečný 8,00 – 12,00 8,00 – 12,00
mínkou odstoupení od smlouvy
a elektroodpad
dokončit výstavbu vydáním příslušného 2816 v Žatci a podílem pozemku
2
objemný, nebezpečný 8,00 – 12,00 8,00 – 12,00
rozhodnutí stavebního úřadu do čtyř let st.p.č.5044 o výměře 680 m v k.ú. Žatec 6 – ul. Purkyňova u sep. dpadu
a elektroodpad
od podpisu kupní smlouvy pod smluvní o velikosti 682/28304 vzhledem k celku
7
–
ul.
Podměstí
před
č.p.
2157
objemný,
nebezpečný 8,00 – 12,00 8,00 – 12,00
za
kupní
cenu
942.680,-Kč
a
poplatky
pokutou 100.000,-Kč.
a elektroodpad
spojené
s
provedením
smlouvy,
Zřízení věcného práva předkupního
o veli- 8 – ul. U Jezu u Žatecké Teplárenské objemný, nebezpečný 8,00 – 12,00 8,00 – 12,00
pro Město Žatec po dobu 3 let od vkla- n č.2823/21 ul. Písečná v Žatci
a elektroodpad
2
du kupní smlouvy, a to za kupní cenu kosti 1+3, plocha bytu 76,10 m s podí- 9 – ul. Podměstí, Parkoviště
objemný,
nebezpečný 8,00 – 12,00 8,00 – 12,00
lem společných částí budovy č.p.2823,
rovnající se ceně kupní.
u Moskvy
a elektroodpad
2824 v Žatci a podílem pozemku
10 – Havlíčkovo Nám. U Satelitu
objemný, nebezpečný 8,00 – 12,00 8,00 – 12,00
2
a elektroodpad
Zveřejněno: od 07. 07.2008 do 05. 09. st.p.č.5051 o výměře 690 m v k.ú. Žatec
o velikosti 761/30476 vzhledem k celku 11 – ul.V Zahradách na konci ulice
objemný, nebezpečný 8,00 – 12,00 8,00 – 12,00
2008
za kupní cenu 941.150,-Kč a poplatky
a elektroodpad
spojené s provedením smlouvy,
12 – nám. 5 Května u Morového
objemný, nebezpečný 8,00 – 12,00 8,00 – 12,00
n č.2828/6 ul. Dr. Václava Kůrky v Žat- Sloupu
a elektroodpad
ci o velikosti 1+3, plocha bytu 71,00 m2 13 – roh Arbesova a N. Schody
objemný, nebezpečný 8,00 – 12,00 8,00 – 12,00
a elektroodpad
s podílem společných částí budovy
č.p.2828, 2829 v Žatci a podílem pozem- 14 – roh Hejdukova a Jungmanova
objemný, nebezpečný 8,00 – 12,00 8,00 – 12,00
Projednáno RM dne 8.9.2008
a elektroodpad
ku st.p.č.5078 o výměře 694 m2 v k.ú.
Pozemek k výstavbě občanského vy- Žatec o velikosti 710/28844 vzhledem
Trasa B
bavení
k celku za kupní cenu 945.720,-Kč a posvoz č.4
svoz č.5
n p.p.č. 3814/1 (orná půda) o výměře platky spojené s provedením smlouvy,
Stanoviště číslo
druh odpadu
27.9.2008
8.11.2008
2
1935 m ul. Pražská v Žatci k výstavbě n č. 2/11 Stroupeč o velikosti 1+3, plood - do
od – do
dle územního plánu města
cha bytu 71,70 m2 s podílem společných 1 – ul. Písečná parkoviště u Normy
objemný, nebezpečný 8,00 – 12,00 8,00 – 12,00
k žádosti je nutné předložit:
částí budovy č.p. 2 Stroupeč o velikosti
a elektroodpad
- zastavovací studii
717/8536 vzhledem k celku za kupní 2 – ul. Bří Čapků před skolkou
objemný, nebezpečný 8,00 – 12,00 8,00 – 12,00
a elektroodpad
- harmonogram výstavby
cenu 315.390,-Kč a poplatky spojené Alergo
- návrh kupní ceny min. 1.250,- Kč/m2 s provedením smlouvy.
3 – ul. Vol. Čechů bývalý OSP
objemný, nebezpečný 8,00 – 12,00 8,00 – 12,00
a elektroodpad
- u právnických osob nutno doložit
4
–
roh
ul.
Lva
Tolstého
a
Puškinova
objemný,
nebezpečný 8,00 – 12,00 8,00 – 12,00
ověřenou fotokopii platného výpisu
a elektroodpad
z obchodního rejstříku.

Opakovaný záměr
Města Žatec
pronajmout ze svého
majetku

Opakovaný záměr
Města Žatec prodat ze
svého majetku

Sběrná sobota

Záměr Města Žatec
prodat ze svého
majetku

5 – ul. Brožíkova u Elektromechaniky
6 – roh ul. Přátelství a u Flory

7 – roh ul. K.H. Máchy a Ot. Ševčíka

Zveřejněno od 18.06.08 - 31.10.08
za Město Žatec

Záměr Města Žatec
pronajmout ze svého
majetku

Projednáno RM dne 08.09.2008
n nebytový prostor – prodejna v čp.
52 na st.p.č. 263 nám. Svobody v Žatci
o celkové ploše 79,50 m2 za minimální
nájemné ve výši 6.071,- Kč/měsíc bez
služeb, s podmínkou umožnění přístupu
na společné sociální zařízení pro nájemce a zaměstnance prodejny knih.
Rada Města Žatec si usnesením č.173/
99 vyhrazuje právo k jednání přizvat
pouze ty zájemce, jejichž podnikatelský
záměr odpovídá zájmům města.

Žatecký
týdeník

8 – ul. Dukelská naproti květince

Do ploch Občanské vybavení (OV) jsou
zařazeny plochy občanského vybavení
charakteru veřejného vybavení (veřejná
správa, ochrana obyvatelstva, školství,
sociální péče, zdravotnictví, kultura)
a dále významné objekty církevní, administrativní a finanční (banky, spořitelny
a pojišťovny, pošta), ubytování a obchodu (hypermarkety a supermarkety,
obchodní síť).
Zveřejněno: od 15.09.2008 do
12.11.2008

Bytová jednotka je užívána bez právního
důvodu, podán návrh na vyklizení bytu
u Okresního soudu v Lounech.
Žádost o koupi je nutno podat na předepsaném tiskopisu žádosti o koupi nemovitosti (volného bytu) v termínu zveřejnění
záměru prodat.
Zásady pro prodej nemovitostí z majetku Města Žatec včetně tiskopisu žádosti
o koupi nemovitosti (volného bytu) jsou
k dispozici na www.mesto-zatec.cz nebo
na informacích MěÚ Žatec.
Zveřejněno: od 19.9.2008 do
20.10.2008

9 – ul. Husova u Margaretky
10 – Chmel. Náměstí za
pneuservisem
11 – ul.Lučanská u sep. Odpadu
12 – ul. Sládkova před Macerkou
13 – ul. Příkrá před Čápem
14 – ul. B. Němcové U garáží
15 – ul. Dvořákova U Bašty
16 – ul. Jižní u vjezdu do ZŠ

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: Vladimíra Stejskalová. 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.
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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.

Žatecký týdeník

25. září 2008

ŘÁDKOVÁ INZERCE

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

n Prodej RD - Domoušice za
1 090 000,- Kč, RD – Železná
1 600 000,- Kč. Žatec – byty: Vol.Čechů dr. byt 1+4 za 1 200 000 Kč,
ul. Husova, byt v os. vl. 1+3 za
1 700 000,-Kč, Písečná , byt v os. vl.
1+3 za 1 080 000,- Kč, ul. Dukelská, byt
v os. vl. 1+2 za 770 000,-Kč (s nájemníkem). RK – Krčmárik, Žatec, Obr.Míru 3, tel. 415 711 429, 603 529 361,
www.reals.cz/kama
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Cvičení záchranářů

Žatečtí dobrovolní záchranáři se i letos podíleli na řešení mimořádných událostí
jako jsou vlakové či letecké nehody, závaly, výbuchy, požáry, ztracené osoby,
zemětřesení a mnoho dalších v rámci mezinárodního cvičení Rescue Patrol.
Letošní 9. ročník připravili Záchra- záchranářů ze Žatce také HZS Děčín
náři Česká Kamenice ve spolupráci a studenty záchranáře z ústecké zdras příbramskými dobrovolnými hasiči votnické školy. Tento rok bylo cvičení
v Příbrami a okolí. V rámci cvičení, které zaměřené hlavně na komunikaci mezi
proběhlo v minulém týdnu, spolupraco- různojazyčnými týmy, což se ve výsledku
vali naši členové s dalšími zdravotnic- podařilo. Samozřejmým přínosem jsou
kými týmy včetně německých studentů i s amotné praktické zkušenosti získané
záchranářů, s několika hasičskými sbory, při nácviku těchto situací, které naštěstí
ŘÍJEN 2008
n Prodám novou čalouněnou rozklá- s kynology či armádními lezci, chemiky nejsou na denním pořádku.
15.10. Středa SENIORSKÉ DOSTAVENÍČKO ANEB KDYŽ JE VÁM ….. SÁT
10:00
dací sedačku. Cena dohodou. Foto zašlu a polní nemocnicí. Z Ústeckého kraje
Slavomil Jurnečka, DiS.
Akce Svazu postižených civilizačními chorobami.
na e-mail. Kontakt 777 634 052
bychom mezi zasahujícími našli kromě ředitel sdružení Záchranáři Žatec - SDZ
16.10. Čtvrtek KRÁSA Z MOULIN ROUGE
19:30
n Prodám byt 1+ 3 v OV, 3. patro,
Paříž, město umění, umělců, kabaretů. Město krásných příběhů. Pojďte a staň66
m2, parkety, balkon, sklep. Podměstí
29. 9. 2008 v 16.00 hodin se koná
te se svědky jednoho takového příběhu francouzkého malíře Henri Toulouse
Lautreca. Hrají: Jan Potměšil, Barbora Fišerová, Helena Vondrušková, František v Žatci, poblíž MŠ, ZŠ a MHD. Info:
ve vinotéce na Kruháku (u Berušky)
Kreuzmann. Mimo předplatné. Činohra
RK
Vstupné: I.místa 140,-

II.místa 130,-

III.místa 120,-

n Prodám RD - podsklepený ve
19.10. Neděle JŮ A HELE ANEB NEBOJTE SE STRAŠIDEL
15.00
středu
města Žatce, patrový, tři bytové
Zábavný pořad pro děti i jejich rodiče se známými televizními kamarády.
jednotky.
1. patro 1+5, přízemí nutná
Tentokrát se setkáme se strašidly z pohádkové půdy, v představení plném
loutkových výstupů, soutěží, písniček a her.
rekonstrukce. Plynové topení. Cena
Mimo předplatné. Vstupné : 70,dohodou. Tel.:723786757
21.10. Úterý
NEZMAŘI
19:00
n Provádím rekonstrukce koupeFolková klasika s vícehlasným vokálem. V Žatci oslaví skupina 30 let své
existence a zahrají zde zejména všechny své největší hity.
Nejen na akustické nástroje zahrají a zazpívají: Pavel Zajíc, Šárka Benetková,
Tonda Hlaváč, Pavel Jim Drengubák
Předplatné sk. D i mimo předplatné. Vstupné: 150,-

22.10. Středa AUTOŠKOLKA

10:00, 14:00

Červená, žlutá, zelená, co to asi znamená. V pořadu ve kterém se zpívá, vypráví,
hraje a čaruje se můžete stát skutečnými řidiči, chodci i dopravními policisty.
Ve spolupráci s Besipem uvádí Umělecká agentura SUSA, kterou zde zastoupí
František Prošek a Jan Susa.
Předplatné sk. E, M i mimo předplatné. Vstupné : 35,- Kč.

22.10. Středa

23.10. Čtvrtek

29.10. Středa

30.10. Čtvrtek

O DOBRU A ZLU

8:30, 10:00

Autorská pohádka s písničkami na motivy pohádky Boženy Němcové. Jak
všichni víme, není zlo bez dobra a naopak dobro bez zla. Přesvědčit se o tom
můžete v příběhu o chlapci, který pomocí obyvatel kouzelného lesa zachrání
dívku zakletou na hradě zlé čarodejnice.
Hrají: Julie Jurištová, Johana Moštíková, Radovan Snítil, Libor Jeník a další.
Uvede Divadelní společnost J. Jurištové.
Mimo předplatné. Pro školy. Vstupné: 45,- Kč.

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

5.10. NEDĚLE

n Čištění koberců. Tel.774 919 166.
n Prodám regály do prodejny a kupeckou váhu se závažím. Cena dohodou.
Pište prosím sms na tel.722 656 191.

n Renomovaná a seriozní bezpečHELLO DOLLY ANEB VZPOMÍNÁNÍ NA LAĎKU KOZDERKOVOU 19:30
nostní agentura přijme muže na pozice
Jitka Dolejšová si společně s Janem Přeučilem zazpívá písně jako Hello Dolly, obchodní detektiv-strážný do prodejny
Vždyť já už jsem vdaná, Loudá se půlměsíc, Kde najdu ideál, Jarní víra, Paagle
a mnoho dalších. Vše v doprovodu kapely ve složení: Zdeněk Honců, Dušan v Žatci. Možno na DPP, PS, brigádně.
Nabízíme dobré platové ohodnocení
Barva, Petr Ernst, Zdeněk Wolf, Jan Mišejka
Mimo předplatné. Vstupné: 150,a zázemí stabilní společnosti. Volejte:
725 543 881
AUGUST, AUGUST, AUGUST
19:30
Hořká komedie ze šedesátých let minulého století o manipulování a ohlupován Prodej slepiček. Drůbež Červení lidí. Uvede divadelní soubor DK Krupka Olympie ve složení Rudolf Rýsl,
ný Hrádek, firma Dráb opět prodává
Jaroslav Kejzlar, Václav Vašák, Alena Jechová, František Rýsl a další.
Mimo předplatné. Činohra. Vstupné: 50,slepičky snáškových materialu Hisex
a Dominant. Stáří slepiček 14-17 týdPAVEL JAKUB RYBA TOUR AND THE FISH MEN
19:30
V rámci turné po vlasti české i slovenské přijedou zahrát společně s P. J. Ry- nů: začátek snášky – listopad: cena
bou také zajímavý hosté. Poprvé v Žatci tak představí například Dean Brown ( 118,- až 148,- Kč/ks. Plná snáška
USA), Petr Valášek, Mikoláš Nop, Dr. Boss. Poslechnout si tento večer můžete
v zimních měsících. Prodeje se uskuteční
hudební mix Funky, Rocku, Fusion a popu.
Mimo předplatné. Koncert. Vstupné: 150,v pondělí 6. října 2008. Prodejní místo:
Žatec u západního nádraží v 14.30h.
BLÁZINEC V PRVNÍM POSCHODÍ
19:30
Jedna z nejúspěšnějších bláznivých komedií proslulého českého dramatika Případné bližší informace na tel.728
a herce druhé poloviny 19.století F.F.Šamberka. Příběh se odehrává v pro- 690 584, 728 165 166, 415 740 719,
středí divadelní společnosti, která je však po finanční i mezilidské stránce
na pokraji krachu. Hrají: Jaroslava Obermajerová, Oldřich Navrátil, Martina 415 710 575.
Hudečková, Kamila Špráchalová, Julie Jurištová, Kateřina Fixová a další Režie:
Milan Schejbal
Předplatné sk A i mimo předplatné. Činohra
Vstupné: I.místa 180,II.místa 170,- III.místa 160,-

31.10. Pátek

len, zednické práce, bourací práce,
sádrokartony, malování, úklidy. Tel.
722 151 286.

ZLOVĚSTNÉ TICHO

19:30

Bonton Film. Horor / Thriller / Mysteriózní / USA, 2007, 90 min
Thriller z dílny Jamese Wana a jeho týmu, kteří vytvořili mezinárodní hit
„SAW“. Novomanželé Jamie (Ryan Kwanten) a Lisa Ashenovi si založili nový
život daleko od svého domova v Ravens Fair - ospalé, skoro zapomenuté tečky
na mapě, kde je pozdě v noci slyšet podivné šeptání a vyprávějí se strašidelné
historky z minulosti. Když je ale Lisa brutálně zavražděna, Jamie se váhavě
vrací do Ravens Fair na pohřeb a odhodlává se rozluštit záhadu její smrti.
Režie: James Wan. Hrají: Donnie Wahlberg, Amber Valletta, Laura Regan,
Bob Gunton, Ryan Kwanten
Přístupné od 12. let. DVD. Vstupné: 50,-

LOVCI DRAKŮ

15:00

HCE. Animovaný / Francie / Německo / Lucembursko, 2008, 80 min
Připravte se na průzkum ostrovů, kde nebezpečí číhá za každým rohem, na
seznámení s nejstatečnějšími hrdiny a nejrychlejší běh svého života (ten budete
nutně potřebovat, až se na vás pohrnou draci z obou stran Velké západní zdi)!
Tito draci mohou být větší než ostrov nebo malinkatí jako květák, chrlí nebo
prskají oheň, lítají nebo se plazí, jsou všude a každý je jiný. Co mají společného,
ptáte se? Neskutečnou chuť na vás!
Režie: Guillaume Ivernel, Arthur Qwak. Hrají: Vincent Lindon, Patrick Timsit,
Rob Paulsen, Mary Matilyn Mouser,
Přístupné. DVD. Vstupné: 50,-

6.10. PONDÉLÍ POKÁNÍ

19:30

Válečný / Drama / Romantický / Velká Británie / Francie, 2007, 130 min
Pokud se vám líbilo filmové zpracování Pýchy a předsudku, nepochybně stejně intenzivně prožijete i Pokání. Pod oba snímky se totiž podepsal prakticky
stejný tým, a to jak na straně realizační (režisér Joe Wright, skladatel Dario
Marianelli, střihač nebo návrhářka kostýmů), tak částečně i mezi herci (Keira
Knightley a Brenda Blethyn). Jen poklidnou atmosféru gregoriánské Anglie
vystřídala pochmurnější éra téže země na prahu a uprostřed druhé světové
války.
Režie: Joe Wright. Hrají: Keira Knightley, James McAvoy, Romola Garai, Brenda Blethyn, Vanessa Redgrave,
Přístupné od 12. let. DVD. Vstupné: 50 ,- Bonton Film

11.10. SOBOTA Richard Strauss / SALOME

19:30

Nastudováno v německém jazyce. + anglické a české titulky
Karita Mattila způsobila senzaci, když v roce 2004 v MET poprvé vystoupila
v roli tajemné a smyslné Salome. Nyní zopakuje své mimořádné ztvárnění této
výjimečné postavy operní literatury, včetně slavného a v jejím podání nezapomenutelného Tance sedmi závojů.
Karita Mattila (Salome), Ildikó Komlósi (Herodias), Kim Begley (Herodes),
Joseph Kaiser (Narraboth), Juha Uusitalo (Jochanaan) Mikko Franck (dirigent), Jürgen Flimm (režie)
Přístupné od 15 let. SATELITNÍ PŘENOS. Vstupné: 300,MAGMETROPOLITNÍ OPERA
Kompletní program vždy na www.divadlozatec.cz

sraz bývalých cvičenek
a cvičitelek ze cvičení,

které probíhalo v hale na Severu v TJ
Sever‚ Zatec, pod vedením cvičitelky
Jany Hubkové. Přijďte se potěšit
a zavzpomínat - foto s sebou.
Marie Klasnová-cvičenka

ROZLOUČENÍ
16.9.

Věra Hrdličková
Aloisie Kadeřávková
Bohumil Lefner
Zdeněk Lefner
Vladimír Chramosta
Josef Vacek
Václav Pouba

18.9.
22.9.

83 let
83 let
89 let
83 let
60 let
64 let
71 let

Akce

Salon Paris
Nákladní 781, 43801 Žatec,
pedikúra Kateřina

Základní pedikúra
200,- Kč

Při třetí návštěvě parafín
zdarma.
Stálým zákazníkům sleva.
kontakt: tel. 723 469 628
platí do 31. 12. 2008
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XAVERgen,a.s.

farma Libočany

ĀȀ̀ЀԀЀ

zahajuje od 15. září 2008 prodej
brojlerové drůbeže
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SLEPICE - 45,- Kč
KOHOUT - 55,- Kč

Od pondělí do pátku - od 7.00 do
13.00 hod.
v sobotu - od 7.00h - 11.00 hod.
V jiném termínu než je uvedeno možno
po telefonické dohodě na tel. čísle pev.
linka - 415 712 867
mob. tel - 723 948 357

MĚSTSKÁ KNIHOVNA ŽATEC
Přečtěte si...
n Rutherfurd, Edward
Sarum
Román zachycuje v 19 kapitolách
historické situace v Anglii, kterými
prošla společnost britského ostrova od
pravěku po dnešek.
n Naumann, Frank
Umění konverzace
Knihu uvítají i lidé stydliví i ti, kdo
mají zábrany v oblasti navazování nových kontaktů.
n Verne, Jules
Dvacet tisíc mil pod mořem
Jeden z nejslavnějších románů nesmrtelného Julese Verna s kompletním obrazovým doprovodem Zdeňka Buriana,
nově převyprávěný Ondřejem Neffem.
n Maa, Winfried
Divy světa
Úchvatná výprava za výtvory přírody
i lidských rukou, nad jejichž velkolepostí se tají dech. Najdete tu také sedm
nových divů světa, které si v roce 2007
zvolilo v celosvětové anketě 100 milionů
lidí.
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NÁBOR

Hledáte pro svou dceru kroužek ve kterém by vynikala?
Sháníte něco, v čem by byla úspěšná?
Pokud si myslíte, že má taneční nadání, nebo ji baví tancování, pak jsme tu
právě pro Vás.

Soukromý kroužek roztleskávaček hledá další šikovné mladé
slečny ve věk 7 - 10 let
Nábor dívek pořádáme ve dnech 8. 10. od 16-17 hod. a 10. 10.
2008 od 15-16 hod. ZŠ (tělocvična - vchod za budovu školy).
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ZE ŽATECKÉHO FOTBALU...
Žatecká rezerva mužů zajižděla k dalšímu utkání do Černovic, kde vybojovala
bod za remízu a nechybělo mnoho a odvezla všechny body. Dorost A bodoval
s Košťany, mladší žáci porazili FC
Chomutov, starší žáci neuspěli v souboji
s fyzicky vyspělejším Krásným Dvorem
a mladší dorost přehrál Kyjice. Očekáván byl výsledek mužů s Modrou.

n FK Slavoj Žatec dorost A - Sokol
Košťany 5 - 1 / pol. 2 - 0 /

Sestava: Vítek - Hynek - Schmied - Francis - Zavadil - Klepáček - Hoferica - Liška
- Holan - Wiesinger - Smékal
Domácí se dlouho nemohli dostat do hry.
V zadních řadách postrádali zraněného
Fedorišku. V brance nastoupil na hostování z Baníku Most Pavel Vítek. Nakonec
se rozstříleli domácí hráči a výsledek v závěru utkání byl střízlivý pro hosty.
Branky: Wiesinger 2, Holan, Klepáček
a Zavadil po 1.
n FK Slavoj Žatec dorost B - Jirkov
Kyjice 6 - 2 / pol.2 - 0 /

Domácí hráči ovládli svoji hru zejména
zlepšením ve druhém poločase a prosadili
se i střelecky.
Branky: Hoferica, Ječmen , Klepáček,
Uherek, Liška a Valenta po 1.
n FK Slavoj Žatec ml.žáci - FC Chomutov 2 - 1

Regionální muzeum K. A. Polánka
v Žatci
vyhlašuje soutěž

„O NEJHEZČÍ BETLÉM“
PODMÍNKY SOUTĚŽE:

Letní soustředění se
G-Titánům vyplatilo

První týden v srpnu proběhlo v Jesenici u Rakovníka spojené soustředění
žateckého a chomutovského oddílu thajského boxu, kde kluci tvrdě tří
fázově trénovali.
To se vyplatilo žateckému Radku
Další žatecký Titán Jirka Doležel naBušovi i Jirkovi Doleželovi, neboť se stoupil proti Danu Pasevovi z Lanna
v sobotu 13. 9. 2008 v Ostravě konal gymu Praha ve váhové kategorii -67kg.
galavečer k seriálu mezinárodního Jirka Doležel nedal svému soupeři žádmistrovství v thajském boxu Muay Thai. nou šanci a jednoznačně duel vyhrál 3:
Tento galavečer se konal pod záštitou 0 na body.
oddílu Elvis gym z Frýdku-Místku,
V hlavním zápase tohoto galavečeru
náměstka primátora města Ostravy nastoupil několikanásobný mistr světa,
a CMTA. Zúčastnili se ho již zmiňova- taktéž trenér a patron žateckého oddílu
ní borci Radek Buš a Jirka Doležel pod Jirka Žák z chomutovského Elga proti
dohledem trenéra G-Titánů a reprezen- švédskému reprezentantovi Patricku
tanta ČR Romana Šifaldy.
Loverfeltovi. Patrick Loverfelt je mistr
Radek Buš nastoupil proti polskému Švédska a na mistrovství světa obsadil
borci Slezsku Maciejovi ve váhové ka- 3. místo. Jirka Žák svého soupeře Lotegorii -71kg. V tvrdém boji, ve kterém verfelta převálcoval a zaslouženě tento
byli oba borci počítáni, Maciej v prvním souboj vyhrál technickým KO.
kole a Buš ve třetím kole, dokázal Buš
Pokud se i Vy chcete stát Titány,
obrátit výsledek ve svůj prospěch máte šanci, neboť v říjnu probíhá
a vyhrát.
nábor nových bojovníků.

n FK Slavoj Žatec st.žáci - Sokol
Krásný Dvůr 0 – 12

POZOR: Původně plánované utkání
s AC Atletic Teplice bylo zrušeno !!!

l soutěže se mohou zúčastnit jednotlivci i kolektivy všech věkových kategorií,
pouze zaměstnanci RM Žatec a jejich rodinní příslušníci jsou ze soutěže vyřazeni
l vytvořte betlém z jakéhokoli materiálu (maximum 1x1x1 metr) a doneste/
pošlete na adresu našeho muzea: Regionální muzeum K. A. Polánka, Husova
678, Žatec do 14. listopadu 2008
l uveďte jméno a příjmení/ případně třídu – adresu bydliště/adresu školy – telefonní kontakt
l betlémy budou vystaveny v rámci výstavy „Vyšla hvězda betlémská“ a po
skončení výstavy zůstanou v majetku RM v Žatci
l během výstavy návštěvníci budou hlasovat o nejhezčí betlém a po skončení
výstavy 12. ledna 2009 proběhne sečtení hlasů
l autoři pěti betlémů s největším počtem získaných hlasů budou odměněni
a vyrozuměni pracovníkem muzea o získání ceny, v případě stejného počtu
hlasů bude rozhodovat originalita betlému
l výsledky soutěže budou zveřejněny v místním tisku

SOUTĚŽNÍ CENY:

1. cena: společenská hra „POJĎ SE SMÁT“ + kniha
2. cena: společenská hra „SCRABBLE“ + kniha
3. cena: společenská hra „CARCASSONE“ + kniha
4. cena: společenská hra „LOUPEŽNÍCI“ + kniha
5. cena: stavebnice s funkčním hodinovým strojem „HODINY“ + kniha
Ceny do soutěže věnovala Prodejna hraček Pompo - Marie Glaserová,
Náměstí Svobody 150, Žatec
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo změn.

Nehoda u Lipence
TRW Volant a.s. ve své provozovně
v Podbořanech nabízí zajímavou práci
manuálně zručným ženám i mužům

n FK Slavoj Žatec A - Jiskra Modrá
0 - 2 / pol. 0 - 1 /

Sestava: Voigt - Heinc - Dykas - Jindra
- Fryš Zlatohlávek Majoros - Macháček
- Havelka - Klíma Wiesinger
Střídali: Kouba, Vrábík
Utkání, ve kterém mělo být povinností
se pokusit získat plné tři body, domácí hráči propadli na celé čáře a odešli poraženi
s průměrným výkonem, s průměrným
soupeřem. Velice slibně vypadal začátek
utkání, kdy šance Heince z trestného
kopu skončila na tyči, Macháček minul
již opuštěnou branku hostů a nedal ani
střídající Kouba ve vyložené pozici, který
nahradil brzy zraněného Klímu. K tomu
ještě Majoros nepřesně zamířil, a to
bylo ze strany domácích vše. Přišel trest
v podobě špatně odvráceného centru
a hostující hráč prostřelil celou obranu
včetně brankáře Voigta. To měli domácí
již vyloučeného Fryše, který v přerušené
hře strčil do soupeře. Hosté řešili nemohoucnost domácích hráčů, napadáním
a ojedinělými protiútoky, z nichž ten
rozhodující stanovil výsledek utkání na 0
- 2 pro hosty. Domácím trenérům se tak
zcela rozpadá představa o sestavě pro
krajský přebor. Ke zraněným Baierlemu,
Beránkovi, Klímovi, odcházejícímu Uhlíkovi do Blšan, se přidal vyloučený hráč
a nastává problém se sestavou. Slibný
začátek soutěže po dobré přípravě není
na kvalitě týmu znát v tom dobrém, jak
by si fotbaloví příznivci přáli.

Dvojí úhel podhledu

Dívali jsem se na ně jako na atrakci. Ukázali nám výcvik MUSADO, vyhledávání
drog, zbraní a výbušnin ve vozidlech pomocí psů, zadržení pachatele, ukázali nám,
jak se bránit před napadením nepřítelem…. Všichni si mohli potěžkat zbraně,
prohlédnout si vozovou techniku.
Neobyčejné odpoledne pro děti z Dět- a obětavosti. A tak jim všem popřejme
ského domova, připravili příslušníci 4. bri- zrovna tak chrabrého anděla strážného
gády rychlého nasazení na stadiónu Mládí a šťastné návraty domů. Za velice zajímavé
v sobotu 20. září. Děti byly nadšené a plné a poutavé odpoledne děkujeme především
obdivu. Úhel pohledu nás dospělých se podprap. Petru Svobodovi, kpt. Miroslavšak během odpoledne měnil. Uvědomi- vu Jordánkovi, rtm. Zdeňku Šimečkovi,
li jsem si, v jaké době žijeme. A že ti, kteří rtm. Jaroslavu Kouglovi, rtm. Jiřímu
nám právě na trávníku ukazují kus své sku- Heclovi, Petře Matouškové a manželům
tečně vysoké profesionality už třeba zítra Weinertovým ze Základní kynologické
mohou zachránit mnohým z nás život. Že organizace Louny.
někteří z nich jsou vysíláni na mise, kde
Věra Uhlíková, tety a děti
už to není o předvádění, ale o statečnosti
z Dětského domova Žatec

n SK Černovice - FK Slavoj Žatec
B 1 - 1 / pol. 1 - 0 /

Sestava: Haštaba - Bodnár - Oppel
- Vořechovský - Havelka Vrábík - Fryš Schmied J. - Němec R. - Holan - Kouba
Střídali: Schmied P., Smékal
Slušně hrané utkání se šancemi na obou
stranách. V prvním poločase domácí měli
více ze hry, ale pozorná obrana odvracela nebezpečné útoky vysokých domácích
hráčů. Promarněné šance měli Kouba a
Holan, ale skóre bylo v poločase kladné
pro domácí, kteří využili chyby v zadních
řadách hostů. Po změně stran místo Havelky přišel dorostenec Schmied P. a pokračoval v podporování záložní řady ke
stále nebezpečným útokům a narůstajícím
šancím hostů. Nakonec to byl i posledně
jmenovaný, který zakončil celou akci načatou snaživým Koubou, a bylo srovnané
skóre. V samotném závěru utkání nejprve
domácí brankář vyškrábl přesně mířenou
střelu R. Němce do šibenice a těsně před
závěrem mohl rozhodnout, kdo jiný než
Kouba. Bohužel z vyložené šance těsně
minul domácí branku a hosté tak brali
alespoň další bodík ze hřiště soupeřů.

Žatecký týdeník

- ruční pošívání volantů kůží.

Klub českých turistů Žatec
Zve všechny příznivce turistiky na podzimní pochod
žateckým okolím pod názvem

Rozloučení s babím létem
V sobotu dne 11. 10. 2008

Trasa:
10 km Po neznačených cestách
Start:
restaurace „Labuť„ (u železného mostu) 13.00 hod.
Startovné: děti do 15 let zdarma, ostatní 20 Kč.
Popis trasy: Od startu jdeme k jatkám a přes most směr Staňkovice.Za druhým
žel. přejezdem odbočíme vlevo mezi domky a pokračujeme souběžně s tratí (směr
Chomutov).U Velichovského viaduktu zahneme vpravo a cca po 200 m vlevo až
k můstku přes potok Hutná.Přejdeme jej a při dobrém počasí pokračujeme rovně
stoupáním na louku pod „Bílou skálou“ a vpravo na ní.Je to chráněné přírodní
území.Dále pokračujeme po hraně přírodní terasy až k cestě, která nás dovede
na silnici a poté do Staňkovic.
V případě nepříznivého počasí jdeme za můstkem vpravo.( Bílá skála je vlevo ) až
k poslední odbočce.Zde jdeme vpravo k hřišti, které obejdeme a pokračujeme do
vsi.Po levé straně silnice zajdeme do hospůdky (Dušek-Vrána), kde se můžeme
občerstvit a k dobré pohodě nám zahraje harmonikář.Pro děti bude připraven
oheň. Zpět do Žatce se jde po silnici.
Někteří účastníci si mohou zkrátit cestu odbočením za „Silnicemi“ vlevo a projit
pod žel. tratí k bývalému cukrovaru.
Všichni jste srdečně zváni výborem KČT Žatec
Zdrávi došli !!!
Kontakt: p. Hanušová E., tel: 728 837 040

Jednosměnný provoz. Po zapracování
13. a 14. plat, stravenky, příspěvek na
penzijní připojištění i životní pojištění.
Kontakt: TRW Volant a.s., Hlubany
707, 441 01 Podbořany, tel: 415
214 083, fax: 415 211 692, e-mail:
jana.holiencinova@trw.com

Při dopravní nehodě, ke které došlo 17. září před půl pátou odpoledne
nedaleko Lipence, byly zraněny dvě
osoby. Lékařská posádka ZZS Žatec
jednoho zraněného se zhmožděním
zad ošetřila a následně převezla na
chirurgii do Loun, druhý účastník
nehody byl ponechán na místě
s drobným poraněním horních
končetin. Na místě zasahovali také
hasiči a policie.
Slavomil Jurnečka, DiS.
pracovník ZZS Žatec

Rozvoz obědů po Žatci a okolí
Výběr denně ze 7 jídel, 1 polévky a 3 salátů.
Restaurace „U Horejse“ (Mrtvolka) Žatec
Pražská ulice 2893. Kontakt: 775 167 880

