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Na snímku starosta města Erich Knoblauch a obchodní zástupce JTH Group Petr Hájek.
Vystoupení ZUŠ Žatec v rámci jarmarku

Velikonoční jarmark se vydařil

Krásné slunečné počasí, zápis do Guinessovy knihy rekordů, pohodová atmosféra a 3000 spokojených návštěvníků, to vše byl víkendový Velikonoční jarmark
na náměstí Svobody v Žatci.
V pátek odpoledne proběhl pod do- medvědů pana Káni, či prodejní výstavky
hledem populární agentury Dobrý den velikonočních výrobků škol a zájmových
z Pelhřimova a několika set návštěvní- organizací, mezi kterými nechybělo ani
ků úspěšný pokus o překonání rekordu velikonoční pečivo „jidáš“ připravené
ve velikosti velikonočního osení. Nová Klubem seniorů. Z reakcí vystavovatelů
hodnota světového rekordu v průměru i návštěvníků je jasné, že jsou akce, které
kruhového osení je 510 cm. Netradiční oživují historické centrum velmi kladně
výzdobu osení i centra města zajistily hodnoceny, a proto bude město i nadále
děti z MŠ a ZŠ ze Žatce ve spolupráci jejich konání podporovat.
Českým svazem chovatelů Žatec. Velký
Velké poděkování Města Žatec patří
úspěch nejen u dětského publika pak skli- všem těm, kteří se na akci podíleli,
dilo vystoupení sokolníka a jeho dravců především Českému svazu chovatelů
a možnost svést se na konících kolem Žatec, Agentuře Armiger, ZUŠ Žatec,
náměstí. Večerní program doprovodila MŠ a ZŠ ze Žatce, zvláště pak ZŠ prakpohodová hudba u vojenského stanu tické, ZŠ Nové Sedlo, Městské knihovně,
a vystoupení loutkoherců.
Mateřskému centru Sedmikráska, ÚSP
Sobotní program obohatilo např. Kamarád Lorm, Regionálnímu muzeu,
středověké tržiště s ukázkou řemesel, vy- Klubů seniorů, Informačnímu centru
stoupení ZUŠ s tématikou velikonočních MěÚ, Technickým službám a dalším.
zvyků, chovatelská výstava, vystoupení
(jn)

Nová služba na CzechPOINT
- Insolvenční rejstřík

Minulý týden ve středu proběhlo v Žatci u Tesca předávání nových
nadstandardních bytů městu, které jsou volné ihned k nastěhování.

Krizové období, probíhající v minulých dnech mezi městem Žatec a JTH Group je tudíž zažehnáno a nyní je v nabídce 32 nadstandardních bytů, z čehož je již 5 bytů prodáno a 4 byty jsou v nájmu města. Dále jsou k dispozici
garáže, které se prodávají pouze k bytům. Dalších 20 bytů, které se staví ve vedlejším objektu by měly být hotové
do konce roku.
stej

Přijďte podpořit rekord!

Ve středu 22. dubna proběhne na náměstí Svobody v Žatci neobvyklý pokus.
Obyvatelé města se zde během pěti hodin (10.00 - 15.00) pokusí shromáždit
rekordní množství baterií a zapsat se tak české obdoby Guinessovy knihy
rekordů. Akci spolu s městem pořádá nezisková společnost Ecobat, která se
sběrem vybitých baterií v ČR zabývá. Jejímu jednateli, RNDr. Petru Kratochvílovi, jsme položili tři otázky:
1. Co je hlavním smyslem pokusu o rie sbírat? Proč se nemají vyhazovat
překonání národního rekordu ve sbě- do popelnic spolu s dalším směsným
ru baterií, co by to mělo obyvatelům odpadem?
Žatce přinést?
Vybité baterie obsahují řadu chemicOd loňského roku intenzivně spolu- kých látek, které mohou být nebezpracujeme při sběru baterií se zástupci pečné životnímu prostředí (například
města a se školami v Žatci. Uspořádá- rtuť nebo kadmium). Odděleným
ním „rekordu“ chceme upozornit na sběrem baterií můžeme navíc získat
prospěšnost sběru baterií co nejširší druhotnou surovinu, ze které se dají
veřejnost. Věříme, že akce žatecké ob- energeticky úspornou recyklací získáčany skutečně zaujme a že se třídění vat kovové látky (zinek, mangan, nikl)
baterií stane pro většinu z nich celoži- pro další využití. Směrnice Evropské
votním návykem.
unie ukládá, aby každý občan v roce
2. Proč je vlastně nutné vybité bate- 2012 odevzdal k recyklaci průměrně tři

tužkové baterie. V České republice proto
musíme množství sebraných baterií více
než zdvojnásobit !
3. Kdo všechno se již o překonání
rekordu pokusil či v dohledné době
pokusí?
Projekt národního rekordu ve sběru
baterií se zatím rozbíhá a proběhl dosud
ve třech městech. Současným rekordmanem je Ústí nad Labem, kde občané
během pěti hodin odevzdali více než 1,5
tuny použitých baterií. Pro menší města
je vhodnější soutěžit v množství sebraných baterií na jednoho občana, zde je
držitelem stávajícího rekordu město
Příbram. V dubnu proběhne pokus o
překonání rekordu kromě Žatce také v
Třinci a Mladé Boleslavi, na podzim se
pokusí o překonání rekordu ve Zlíně,
Orlové a v Kladně.

Dne 16.4.2009 bude spuštěna nová funkcionalita na Czech POINTu. Jedná se
o výpis z insolvenčního rejstříku, který je dalším informačním systémem veřejné
správy. Insolvenční rejstřík je spravován Ministerstvem spravedlnosti.
Jedná se o veřejně přístupný rejstřík, a umožnit sledování jejich průběhu.
nebude tedy nutné ověřovat totožnost Prostřednictvím insolvenčního rejstříku
žadatele. V rejstříku je možné vyhledávat jsou zveřejňovány veškeré relevantní
na základě dvou ukazatelů - identifikač- informace týkající se insolvenčních
ního čísla organizace (hledání příslušné správců, dokumenty z insolvenčních
organizace) a podle osobních údajů spisů i zákonem stanovené informace
(konkrétní osoba). Poplatek za ověřený týkající se dlužníků.
výpis se bude řídit zákonem o správních
Více informací naleznete na http:
poplatcích, tzn. za první stranu 100 Kč, //insolvencni-zakon.justice.cz/obecneza každou následující 50 Kč.
info-prevence-upadku/insolvencni-rizeInsolvenční rejstřík je novým infor- ni-rejstrik.html
mačním systémem veřejné správy. Jeho
základní úlohou je zajistit maximální
Ing. Bc. Petr Vajda
míru publicity o insolvenčních řízeních
vedoucí odboru vnitřních věcí

Dětský dobrodružný park Macerka nebude
Dětský dobrodružný park Macerka, který měl v budoucnu vzniknout
v parku pod autoservisem zatím nebude. V loňském roce tento projekt
předložil odbor životního prostředí
komisy Nadace Proměny a obnášel
přebudování parku na dětský zábav-

Řidiči pozor

ný prostor. I když se dostal mezi deset
nejzajímavějších, nakonec se Nadace
rozhodla tento projekt nepodpořit.
„Nenecháme se odradit a budeme
V těchto dnech již bylo zrealizováno přeznačení všech ulic
v přípravě projektu pokračovat“, uvedl vymezených ulicemi Volyňských Čechů, Komenského Alej,
Petr Janda, vedoucí odboru životního Pražská a K Perči.
prostředí.
stej
Zvláštní důraz je kladen na zažitý průjezd ulicemi Student-

ská a Svatopluka Čecha, které jsou nyní hlavními silnicemi. .
Na všech křižovatkách je výrazným vodorovným dopravním
značením vyznačena dopravní značka „Křižovatka“ (viz.
obrázek).
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Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

m2 ul. Pražská v Žatci k výstavbě dle územního plánu města
k žádosti je nutné předložit:
- zastavovací studii
- harmonogram výstavby
Volnou bytovou jednotku:
2
n č. 2832/22 ul. Dr. Václava Kůrky v Žatci - návrh kupní ceny min. 1.250,- Kč/m
u
právnických
osob
nutno
doložit
ověřenou
2
o velikosti 0+1, plocha bytu 31,00 m s pofotokopii platného výpisu z obchodního
dílem společných částí budovy č.p. 2832,
rejstříku.
2833, 2834 v Žatci a podílem pozemku
st.p.č. 5081 o výměře 1067 m2 v k.ú. Žatec Do ploch Občanské vybavení (OV) jsou zařao velikosti 310/40636 vzhledem k celku za zeny plochy občanského vybavení charakteru
kupní cenu 379.100,- Kč a poplatky spojené veřejného vybavení (veřejná správa, ochrana
obyvatelstva, školství, sociální péče, zdras provedením smlouvy.
Žádost o koupi je nutno podat na předepsa- votnictví, kultura) a dále významné objekty
ném tiskopisu žádosti o koupi nemovitosti církevní, administrativní a finanční (banky,
(volného bytu) v termínu zveřejnění záměru spořitelny a pojišťovny, pozšta), ubytování
a obchodu (hypermarkety a supermarkety,
prodat.
Zásady pro prodej nemovitostí z majetku obchodní síť).
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 19.3.2009 do 17.4.2009

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Žatecký týdeník

Záměr Města Žatec prodat ze svého majetku
Záměr projednán RM dne 14.07.2008
n Nemovitosti č.p. 323 ul. Masarykova se st.p.č. 477/1 o výměře 612m2 a
n č.p. 584 ul. Úzká se st.p.č.477/3
o výměře 384 m2 v Žatci
Jedná se stavebně propojené objekty
v městské památkové rezervaci.
Č.p. 323 je třípodlažní pavlačový
částečně podsklepený dům s volnými
nebytovými prostory naposledy využívanými jako kulturní zařízení „Posádkový dům armády“,
č.p. 584 je třípodlažní pavlačový částečně podsklepený dům s pěti bytovými
jednotkami z toho jsou dvě obydleny
nájemníky.
Kupní cena : 10.000.000,- Kč
Zveřejněno: od 19. 3. 2009 do
17. 4. 2009

Projednáno RM dne 8.9.2008
Pozemek k výstavbě občanského vybavení Zveřejněno od 25.3.09 - 23.4.09
n p.p.č. 3814/1 (orná půda) o výměře 1935
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Pozvánka na přednášku
o kosmetické péči
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Školka U Mašinky chystá pochod

Zima se s námi rozloučila a my jsme s radostí přivítali jaro jak má být. Abychom
si toto roční období dostatečně užili, nesmíme vynechat tradiční Povelikonoční
pochod, který je určen nejen dětem z naší školky, ale všem zájemcům
o dobrodružství a jarní radovánky. Čeká nás cesta zajímavých úkolů a poté
odpočinek u ohně s vůní špekáčků. Přihlášky si můžete vyzvednout v MŠ, kde je
také do 21.4.2009 odevzdáte. Pochod se bude konat 25.4.2009 od 12:00 hod.,
což jistě bude den plný slunečních paprsků a vysokých teplot. A pakliže tomu tak
náhodou nebude, s dobrou náladou to zvládneme i za deště v prostoru naší školky.

Dne 30.dubna 2009
V 16:00 hod v Mateřském centru
Přednáška bude zahrnovat:
první návštěva kosmetického salonu
( kdy začít pravidelně pečovat
o svou pleť, pravidelnost návštěv
kosmetického salonu )
zjištění typu pleti
ošetření pleti – rozbor jednotlivých
úkonů
poradenství
odpovědi na Vaše dotazy
Srdečně Vás zve Jana Jirásková,
kosmetický salon Tulipán,nám.
Popperinge, Žatec

MATEŘSKÉ CENTRUM
SEDMIKRÁSKA
Dne 29.4.2009 od 16h.!!!
se uskuteční odpoledne plné
HER A DOVÁDĚNÍ
S DÁREČKY OD GENERALI!
Přijďte, těšíme se na Vás!!!

Autorské čtení Pavla J. hejátka
(Žatec, 8.4.2009) Městská knihovna
Žatec připravila na středu 22. dubna od
16 hodin v přednáškovém sále centrální
knihovny (Nám. Svobody 52) Autorské
čtení Pavla J. Hejátka, autora sociálně-politické poezie s originální vizáží a osobitým
přednesem připomínajícím hlas Miroslava
Moravce. Extravagantní a kontroverzní
současný český autor, jehož uměleckými

Žatecký
týdeník

vzory jsou Karel Kryl a Egon Bondy, se
věnoval muzice (grin core) a fandil rastafarianismu. V současné době převažuje
jeho básnická tvorba a novinářská práce.
Autorské čtení zaměřené na zatím jeho
poslední vydanou sbírku básní „Pomníky
z asfaltu“ je spojené s autogramiádou.
Přijďte si poslechnout recitaci poezie a setkat se se zajímavou osobností…
(fr)

Dne 27.4.09 od 16h. !!!
Přijďte se Vy i Vaše dětičky podívat,
jak pracuje policie, děti si vyzkouší
otisky prstů a další ....
Těšíme se na Vás ;-).

POVÍDÁNÍ O DĚTSKÉ
ŘEČI S LUCIÍ
V pondělí 20.4.09 od 16h.!!!!
MLUVÍ VAŠE DÍTĚ MÁLO ?
NEMLUVÍ VŮBEC?
ZDÁ SE VÁM, ŽE NEUMÍ
VYSLOVOVAT MNOHO HLÁSEK?
Na Vaše dotazy ráda odpoví
Lucie – klinická logopeda

Klub českých turistů Žatec

Zve všechny turisty na výšlap za „Hlaváčkem jarním“
na České středohoří
V sobotu 18.4.2008 Žatec hl.nádraží – odjezd 8.04 hod.,
Louny město _ 8.31 hod.
Trasa 18 km: žst.Louny město - Dobroměřice – rozcestí pod
Červeňákem – vrchol Oblíku (509 n.m) – návrat stejnou
cestou se zacházkou na turistickou chatu Červeňák

Těšíme se na vás
Petra Komorášová – učitelka
MŠ Podměstí 2224, Žatec

Pavel Josefovič Hejátko, básník, spisovatel, novinář, filosof, orientalista…

ODPOLEDNE
S ČESKOU
POLICIÍ
V SEDMIKRÁSCE !!!

Velikonoční den
na Základní škole
v Měcholupech

Ve středu 8. dubna se v naší škole
zpívalo, tančilo, hrálo divadlo, pletly
pomlázky…Proč? Připomínali jsme
si staré velikonoční tradice, které se
v dnešní uspěchané době bohužel
pomalu vytrácejí. Přejeme všem
příjemné Velikonoce strávené v kruhu
rodiny a nezapomeňte: Podle lidového
obyčeje se nesmíte na „Škaredou
středu“ škaredit a mračit, jinak se
budete mračit po všechny středy v roce.
Bc. Helena Gondeková

Ze žst. Louny město jdeme po Č TZ Červený vrch za občerstvením.
na náměstí k rozcestníku TZ a vydáme
Dobroměřice – při silnici raně gotický
se po Z TZ z města. Přejdeme po mostě kostel z 2 pol.13 stol.Na návsi socha sv.
přes Ohři, odbočíme ze silnice vlevo na Václava z 19 stol. Z Loun směrem na
cestu mezi zahrádky, která nás dovede do Dobroměřice uvidíme na pravé straně
Dobroměřic. Projdeme vesnicí a pokra- záplavový most z 19 stol.(původně s 41
čujeme cestou podél nové silnice k rozc. oblouky),na svou dobu pozoruhodné
pod Červeným vrchem a k odpočivadlu. technické dílo.
Zde přejdeme cestu, můstek a dále kolem
Oblík 509 m – čedičový vrch ze severu
Dobroměřického rybníka k usedlosti Ob- zalesněný, při úpatí hustá křoviska, háj
lík. Z TZ nás dovede až na vrchol kopce s dubem, hlohem, javorem a jasanem.
Oblík 509 m.n.,který je domimantou V bylinném patře plicník lékařský, hluČeského středohoří na Lounsku.Právě chavka pitulník žlutý, jaternik podléška
v této době je zde k vidění velice vzácná a lilie zlatohlávek. Na jižních svazích
rostlina – Hlaváček jarní, který je v Česku bohatá stepní květena: hlaváček jarní,
chráněn jako silně ohrožený druh naší koniklec luční, kozinec bezlodyžný, tařice
květeny. Kopec Oblík je národní přírodní skalní, kavyly, kostřava. Na temeni kopce
rezervaci s bohatou květenou: (koniklec, jsou stopy po kapli z poč. 16 stol. Lounští
podléška, sasanka, pryskyřníky). Z vr- odtud vezli kámen na stavbu ND.
cholu je výborný kruhový rozhled.Návrat
Přijemně prožitý den přeje výbor KČT
do Loun je stejnou cestou s výšlapem na
Zpáteční doprava vlakem:
Louny střed
17.01
Louny město
15.32
17.32
19.32
Postoloprty př.
15.45
17.45
19.45
Postoloprty odj,
16.03
18.03
20.03
Žatec hl.
16.19
17.33
18.19
20.19
Žatec záp.
16.22
18.22
20.22
Kontakt: SamkováV tel.: 720 375 679 721 381 053
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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

16. dubna 2009

ŘÁDKOVÁ INZERCE

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

DUBEN 2009
16.4. Čtvrtek

PRINC BAJAJA

8:30, 10:30

21.4. Úterý

NICHOLAS WINTON – SÍLA LIDSKOSTI

8:00, 10:00

Pohádka o statečném princi, který se utká se zlou královnou a ukrutným
drakem, aby zachránil krásnou princeznu.
Hru napsala Jana Galinová z Docela velkého divadla Litvínov.
Vstupné: 40,-Kč Pro I.stupeň ZŠ
Výchovně vzdělávací pořad pro studenty SŠ a žáky 5. až 9.tříd ZŠ doplňující
výraznou mezeru ve výuce holocaustu a novodobých dějin České republiky
a Západní Evropy v období II.světové války s poukázáním na boj proti rasismu
ve světě. Film představuje příběh o iniciativě jednoho mladého člověka, který
v roce 1939 zachránil před jistou smrtí 669 českých a slovenských dětí.

21.4. Úterý

KAMELOT „O 106“

22.4. Středa

O PEJSKOVI A KOČIČCE

23.4. Čtvrtek

ÚSMĚV JE ZÁZRAK

19:30

Po třech letech vydává hudební skupina Kamelot nové album s názvem „Mořská
sůl“. U této příležitosti se kapela vydává na velké turné po celé České republice a Slovensku, které u nás ani ve světě nemá obdoby. Do Žatce přijedou ve
složení: Roman Horký, Viktor Porkristl, Pavel Plch a Jiří Meisner.
Vstupné 160,- Předplatné skupiny D i mimo předplatné

10:00, 14:00

Nápaditě a s patřičnou dávkou humoru uvidíte Tři příběhy pejska a kočičky:
Jak myli podlahu, O panence, která tence plakala a Jak pejsek a kočička dělali
dort. V dramatizaci Jana Kaliby zahraje Hravé divadlo Brno.
Vstupné: 35,-Kč
Předplatné skupiny E a M. i mimo předplatné
7.Benefiční koncert dětí z Dětských domovů. Vstupné: 50,-

18:00

DIGITÁLNÍ KINO - DVOŘÁKOVA 27/ŽATEC/438 01/415
18.4. Sobota

HROZBA V POUŠTI

19:30

Sci-Fi / Thriller / Válečný / Maroko, 2008, 90 min
Film režiséra kultovního snímku Záhada Blair Witch.
Afgánistán. Listopad 2001. Dva měsíce po útoku na Světové obchodní centrum. Elitní speciální vojenská jednotka je poslána do afgánské pouště, aby
kontaktovala muže známého jako „Mohammed Abam“. Místo něj však najdou
něco jiného...na co nebyli připraveni. Situace se rychle stává neúnosnou - každý
člen týmu se ptá sám sebe: „Kdo je tu vlastně nepřítel?“
Zajímavost: Ve slunečních brýlích můžete několikrát zahlédnout odraz skoro
celého štábu. Hrají: Jonas Ball, Matthew R. Anderson
Vstupné: 60,-

20.4. Pondělí UMÍRAJÍCÍ ZVÍŘE

19:30

Drama / Romantický / USA, 2008, 108 min
V dramatu Elegy hraje Ben Kingsley stárnoucího kritika a profesora umění
na NYU. Pomalu bilancuje svou kariéru, své rozpadlé manželství, 20ti letou
nevěru, a i sny a touhy, jenž kdysi měl. Jednoho dne se ale seznámí s půvabnou
studentkou Consuelou (Penelope Cruz), která v něm posléze probudí vášeň
a city, o kterých si už dávno myslel, že jsou pryč. Svým žárlivým a nerozhodným
přístupem ke vztahu ale Consuelu pomalu ztrácí... Jeden osudový novoroční
telefonát však všechno změní... Režie: Isabel Coixet. Hrají: Penélope Cruz, Ben
Kingsley, Dennis Hopper, Patricia Clarkson, Peter Sarsgaard, Sonja Bennett,
Antonio Cupo, Deborah Harry, Chelah Horsdal, Laura Mennell
Vstupné: 50,-

25.4. Sobota

CRAZY GANG A ZÁHADA STŘÍBRNÉHO DOLU

19:30

Rodinná komedie / Norsko, 2009, 94 min
PŘI ZAKOUPENÍ VSTUPENKY DOSTANETE DVD FILM ZDARMA !!!
Egon Olsen a jeho dva nejlepší kamarádi Benny a Kjell jsou partička kluků,
kteří se nebojí žádného dobrodružství. Když se v jejich městečku ztratí korunovacní klenoty, které mají nesmírnou hodnotu, Egon a jeho parta se rozhodnou
klenoty zachránit. Kluci se vydávají po stopách zločinců, které je dovedou až
do města Kongsberg a do blízkých královských stříbrných dolů. Když se však
ke zlodějům klenot začnou přibližovat, zjistí, že nejsou jediní, kdo se do dolu
vydal. Podaří se Egonově partě získat ukradené klenoty a uniknout nebezpečným zločincům a policii, kteří jim jsou v patách?
Vstupné: 60 ,-

Kompletní program vždy na www.divadlozatec.cz

Pozvánka na 18. dubna do
Zkušebny v Žatci
n Please the Trees
Objev roku 2007 a jedna z největších
nadějí české indie-rockové scény. Kdo
navštěvuje jejich koncerty potvrdí dvě
věci. Za prvé je každý koncert je jiný
a nabitý pokaždé odlišnou energií a za
druhé je to velký a silný hudební zážitek. V zákulisí na první pohled velmi
citlivý Václav Havelka se na podiu
změní ve smršť kytarových sol. Z hudby
Please the Trees je cítit jakoby stesk,
naléhavost, důraz.Žádné laciné tony
a cinkrlátka. Syrový zvuk který v nitru
probouzí pocity.Václavova kytarová sola
velmi připomínají Jethro Tull. Odehrané
se zavřenýma očima a s kytarou vysoko
zdviženou, často až nad hlavu. Kdo zná,
ví na co se těšit.
n CCTVallstars
Kamarády a bouřliváky z této kapely
není nutno některým lidičkám ze Žatce
přestavovat. Našli si tady plno svých fanoušků již po prvním koncertu odehraném na Zkušebně 1.11.2008 a předvedli,
že fakt umí. Hrají hlavně na festivalech
a v pražských klubech. Bubeník z Mexika, zpěvák Eddie z Anglie, trumpeťák
Tommy z USA, basák Ulf ze Švédska,
další trumpetista Štěpán z Klatov. Jejich
hudba nekompromisně donutí každého

k tanci. Směs SKAčka, latiny, rocku,
country, jamu má šťávu. Držte si klobouky-tohle bude divoká jízda.18.4.odehrají
předtím ještě jeden koncert v pražském
klubu Wakata a pak doslova vpadnou na
žateckou Hudební zkušebnu.
n Coldfeet
Kapela z Plzně. Také již v Žatci odehráli 2 koncerty. Se skvělou zpěvačkou
Žanetou s neskutečně sametovým
hlasem a vzhledem. Dobrý šoumen
zpěvák Dick z Anglie ví, co od publika
chce a také si to umí vzít. A vrátit jako
radost z vystupování. Na druhý koncert,
který odehrál v Žatci si Dick vzal cylindr, ve kterém se ženil. Říkal,že chtěl do
výjimečné atmosféry na koncertech ve
Zkušebně také přinést něco zvláštního
a osobního. Byla to pro nás opravdu
pocta.
Koncert 18.4. na Zkušebně patří
bohužel mezi tři poslední. Přijďte si
poslechnout výjimečnou akustiku tohoto prostoru. Shodli se na tom všichni
profesionální zvukaři, kteří zde zvučili
(mimo jiné zvučili i kapely Tata bojs,
No name, Nazareth….). Zvučení je
samozřejmě na profi aparátech. Stejně
tak jsou nadšené všechny kapely a také
doufáme, že i návštěvníci. (Petr Czan)

POZVÁNKA Restaurace u Horejse (mrtvolka) 17.4.09
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Tři sestry - revival

n Hledám menší rodinný dům
na Lounsku nebo Žatecku. Děkuji
za nabídky. Tel. 604 371 163.
n Koupím zahradu v klidné části Žatce, minimálně od 4 arů. Tel.:
774 240 723
n Pronajmu garáž v Žatci, Klostermannově ul. Tel.: 415 710 283
n Prodej slepiček. Drůbež Červený
Hrádek u Jirkova, firma Dráb, oznamuje
svým zákazníkům, že opět prodává slepičky snáškových materialů Hisex hnědý a Dominant černý, kropenatý, žíhaný
a modrý. Stáří 14-17 týdnů, cena 128
– 148 Kč/ks dle stáří, začátek snášky:
květen. Prodeje se uskuteční: v pondělí
20. dubna – v 15 00 hod. u Západního nádraží. Případné bližší informace: tel – 728 605 840, 415 740 719,
728 165 166.
n Pronajmu 2+1 v Podměstí. min.zařízený, volný ihned, vratná kauce 10 000,Kč. Celkový nájem včetně energie
a služeb 9 000,- Kč. Při rychlém jednání
sleva. Tel. 739 263 273, volat po 17 h.
n Prodám byt 3+1+balkon v OV Žatec, Písečná ul., 75,80 m2, v původním
stavu, udržovaný, nová kuchyňská linka,
cena 885 000,- Kč. Dohoda možná. Tel.
777 909 322.
n Pronajmu garáž v Žatci v blízkosti
ulic Šafaříkova, Dukelská, Pražská, el.
220 V. Více info na tel. 777 881 880.
n Pianino nebo křídlo. Koupím. Tel:
602 366 831.
n Pronajmu byt 1+1, holý nájem
6000,- Kč. Tel. 724 122 177.
n Pronajmu byt 2+1, neplatíte žádný
fond oprav. Tel. 739 887 705.
n Do nově otevřeného studia v Žatci
K-Style přijmu „nehtařku“ s vl.ž.l.
a kadeřnici s vl.ž.l. Bližší info na tel. č.
724 967 217 p.Hášová.
n Hledáme schopného řidiče. Řidičský průkaz „B“. Tel.: 607 755 911
n Pronajmu byt v Podměstí 1+1, 42
m2. Nájem 3500,- Kč + energie a služby.
Tel. 777 634 051.
n Prodám byt v OV 3+1 v Žatci, ul.
Dr Kůrky, nová fasáda, plastová okna,
zaskleněná lodžie, tel. 728 472 724.
n Dlouhodobě pronajmu pěkný, zrekonstruovaný byt 2+1+ balkon v Žatci,
Družstevní ul.Byt je upraven jako 3+KK.
Volný od května 2009. Nájemné 4000,Kč + služby + vratná kauce. Možnost
trvalého bydliště.Volejte mezi 17.00
a 20.00 hod. Tel. 721 181 431.

Domácí mléko

prodej ze dvora, vysoká kvalita,
denně čerstvé.

Farma Šťastný, Radičeves u Žatce,
kontakt 724 548 654

Kadeřnictví Hášová

Chmelařské nám.348, Žatec – vedle hasičů
• oslavte s námi krok do nového studia
• nové prostory • nové služby
kadeřnictví, holičství, prodlužování vlasů,
kosmetika, vizáž, barvová typologie
do 31. 6. 2009 máte možnost losování
o zajímavé ceny
do losování se zahrnují úkony nad 70,- Kč

Studio K- Style

Alešova 829, Žatec – vchod z rohu – místo
prodejny koberců a látek…

PŘIŠLI NA SVĚT
8.4. Jan Habada
3,5kg
11.4. Vivien Vrábelová
3,3kg
Sheila Antropiusová 3,8kg
12.4. Natálie Koutová
3,4kg
14.4. David Nazaruk
3,3kg

ROZLOUČENÍ
7.4. Miroslav Bázler
8.4. Hana Grublová
Jaroslav Pšenička
9.4. Josef Holý
10.4. Anna Justýnová
11.4. Vlastimil Fus

51cm
50cm
53cm
52cm
50cm

Pohádková noc v knihovně

V Městské knihovně Žatec se v noci z pátku 3.4. na sobotu 4.4. sešlo dvacet
dětských čtenářů ve věku od 6 do 10 let, aby zde strávili kouzelný večer plný
překvapení a Pohádkovou noc.
Brzy večer nás navštívili členové lout- historického centra města a v hodině dukohereckého souboru Jitřenka, kteří chů prošly zkouškou odvahy. Na závěr
dětem zahráli část pohádky O Červené večera jsme si četli pohádku na dobrou
Karkulce. Zbývající část pohádky do- noc a než zazněla poslední slova, většina
hrály samy děti pod bedlivým dohle- z dětí si již nechala o pohádkách zdát. Po
dem loutkoherců a vyzkoušely si tak, snídaní děti obdržely odměny, kterými
jak se opravdové loutky vodí. V další na akci přispěly formou sponzorského
části večera děti hrály pohádky s malými daru firmy Cukrárna Květa a Rekl, jimž
loutkami a stolním loutkovým divadlem. i touto cestou děkujeme. Děti spolu
Vedly si moc dobře a velmi se jim tato s námi zasílají ještě jednou poděkonová zkušenost líbila. Po náročném vý- vání souboru Jitřenka za krásný úvod
konu si ozdobily velikonoční perníčky, večera. Poděkování patří i samotným
četly si, řešily kvízy a hrály si. Po noční knihovnicím, které na akci připravily
svačince se vypravily na již tradiční sladké svačinky a velikonoční perníčky
noční procházku po temných zákoutích pro nocležníčky.
(fr)

Kameloti ostošest

Po intelektuálně náročnějších „Bratrech z Ebenu“ zahrají 21. 4. V Městském
Divadle v Žatci další stálice folk & country, brněnští Kameloti.
Příznivcům žánru nebo i těm, jimž kanty, kteří cítí hudbu podobně jako on,
jen občas prolétla uchem, naskočí při a jeho lehce nakřáplý hlas je bezpečným
zaslechnutí jména Kamelot neodbytně poznávacím znamením Kamelotů. A to
písnička, Zachraňte koně, a po ní další vše dohromady se příjemně poslouchá.
známé „kousky“.
Při poslechu Mořské soli vám ani neKamelot je zřejmě poslední dosud přijde, že už uplynulo 19 let od vydání
hrající legenda trampské odnože folk & první desky.
country. Skupina rozhodně nezůstala
Již staří trampové inklinovali k jazzu
u jednoho hitu a od roku 1990, kdy vy- a blues a těmito žánry se rád inspiruje
dala první desku, jich nahrála 20 řado- i kapelník Roman Horký. Díky nezaměvých. (Tak plodný není ani Jan Nedvěd.) nitelnému rukopisu, jímž kapelník píše
Poslední z nich se jmenuje Mořská sůl své písničky, leckdy poznáte i z úvodních
a na její podporu se Kamelot vydal na několika akordů, s kým máte tu čest.
turné s názvem „O 106“ s nímž se chce
Kamelot v jiném složení a po více než
zapsat do České knihy rekordů. Během čtvrt století je zkrátka pořád ten starý
106 dnů chce odehrát rovnou stovku dobrý Kamelot, jak jsme ho znali anebo
koncertů. Jedním ze sponzorů je pivovar možná teprve poznáme.
Černá Hora, jehož výrobek mají možnost
Stačí jen zajít 21. 4. v 19:30 do Městnávštěvníci koncertů ochutnávat.
ského divadla v Žatci. Vzhledem k výše
Kamelot se ale bude snažit především zmíněnému sponzorství pivovaru Čero to, aby zachutnala jeho muzika. Bát se ná Hora, tentokrát s sebou můžete vzít
o to ani nemusí. Od roku 1982 kdy Ro- i malou žízeň.
man Horký - poslední zakládající a půNa závěr zajímavá informace. Kamevodní Kamelot dal dohromady skupinu loti odevzdávají část svého honoráře za
s kamarádem Bůčkem (Radek Michal každé vystoupení na fond ohrožených
+ 30. 11.1995), se ubírá víceméně po dětí. Více o Kamelotech včetně ukázek
stejné hudební stezce. Stále je autorem písní na adrese http://www.kamelotvšech písní, pořád si zve do kapely muzi- brno.cz/
Jiří Navrátil

Hvězdný Penzion Ponorka

Městské divadlo v Žatci uvede 27. dubna úspěšnou francouzskou komedii
s názvem „Penzion Ponorka“ od známého autora Pierra Chesnota.
Děj činohry nás tentokrát zavede na Hana Sršňová, Alena Boháčová, Lukáš
jih Francie, do vily na pobřeží, která se Masár, Petr Erlitz, Jan Bouše a Petr Kokvůli nebezpečí prozrazení mileneckého zák. Podrobnější informace o úsměvné
vztahu promění v penzion, ve kterém si činohře najdete na stránkách Docela
nezvaní hosté podávají dveře. V úpravě velkého divadla z Litvínova na www.doa dramaturgii Jany Galinové a režie celavelkedivadlo.cz. Vstupenky jsou již
Jurie Galina zahrají oblíbení herci Lu- v těchto dnech v předprodeji v pokladkáš Vaculík, Jan Révai, Roman Štolpa, ně žateckého divadla nebo si je můžete
Lenka Lavičková, Andrea Traganová rezervovat na telefonu 415 710 519.

57 let
57 let
77 let
72 let
83 let V pátek 3. dubna se 18 druháků a 2 třeťáci ze Základní školy Komenského alej
84 let sešli ve školní družině, kde pro ně paní učitelka a paní vychovatelka připravily
zábavné předvelikonoční přespání.
Ihned po příchodu v 18 hodin jsme si jsme si na dortu a rychlých špuntech.
zahráli hru Hádej zvíře, které máš nale- Narozeninová oslava plynule přešla do
pené na čele. Během této hry postupně pyžamové párty, při níž jsme tančili a vevšechny děti hledaly v celém pavilonu selili se až do pozdních nočních hodin.
družiny otázky a své odpovědi vpisova- Usínali jsme při pohádce o Krtečkovi.
ly do křížovky. Tajenka je zavedla do Někteří usnuli během pohádky, jiní ještě
nářaďovny u tělocvičny, kde na každého chvíli štěbetali, ale nakonec nás únava
čekala sladká velikonoční odměna. Pak a prožité zážitky zmohly všechny. Ráno
jsme si v tělocvičně zahráli různé hry. jsme se nasnídali, sbalili všechny věci
Poté se žáci proměnili v kuchaře a sami a s otázkou, zda si toto vydařené spaní
si připravili svůj toust, který jsme jim ve školní družině ještě někdy zopakuve svých toustovačích upekly. Po umytí jeme, a plni hezkých dojmů jsme se
nádobí a uklizení kuchyňky nás čekala rozešli domů.
bujará oslava devátých narozenin Míši
p.uč. Ditrtová,
Vybírala a Lilči Farkasové. Pochutnali
p.vychovatelka Chovanová

Zábavné spaní ve školní družině
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ZE ŽATECKÉHO FOTBALU

Žatecký týdeník
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Družstvo mužů odjíždělo k mistrovskému utkání do Štětí, po výrazném vítězství
v předcházejícím kole nad Oldřichovem,
s nadějí na možnost zisku dalších bodů
nutných ke klidnější záchraně v krajském přeboru. Místo toho si přivezli
jak brankovou Velikonoční nadílku, tak
navíc červenou kartu, kterou obdržel
stopér Heinc.
Dorostenci naopak nadělovali v Kozlech, a pokračují v jarní stíhačce vedoucích Ervěnic.

Ā
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ကЀᄀሀጀሀ᐀ᔀЀᘀᜀ᠀ЀĀᔀጀᤀᨀЀᬀᰀᰀᴀ

n Mondi Štětí - FK Slavoj Žatec A 6
- 1 / pol. 2 - 0 /

Sestava: Voigt - Vávra - Heinc - Jindra
- Zlatohlávek - Dykas - Macháček M. - Podroužek - Macháček Zd. - Paul M. - Vlk
Střídali: Baierl, Baran
Nečekaný výsledek a tvrdá lekce v podobě Velikonoční nadílky. V brance Slavoje
nastoupil Voigt, který nahradil zraněného
Zaťka. První polovina utkání nijak nenaznačovala k jakému brankostroji se chystají domácí. V 31.minutě po vymyšleném
faulu nepřesného rozhodčího Hlinky na
hranici velkého vápna, zahřmělo poprvé
a domácí obstřelili zeď a šli do vedení.
Zanedlouho nejasná penalta ve 37.minutě a vedení domácích 2 - 0. Netrvalo
dlouho a hostující Heinc dostává zcela
zbytečně přímou červenou kartu při
souboji s domácím útočníkem.
Druhý poločas oslabená sestava Slavoje
a začátek pohromy 3 - 0. Zbytečné branky a také pochybné výroky rozhodčích
stanovily nelichotivý výsledek utkání.
Jediný úspěch Slavoje zaznamenal po
individuální akci Macháček M. Početnější
výprava fanoušků Žatce byla zklamaná
z celkového výsledku utkání. Nezbývá než
rychle zapomenout a připravit se na dalšího soupeře a to druhých Neštěmic.
n FK Kozly - FK Slavoj Žatec A dorost 0 - 6 / pol. 0 - 3 /
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V sobotu 4.4.2009 proběhly v Praze-Radlicích Velikonoční závody. Náš oddíl
zde zastupovali dva plavci - David a Lucie Urbanovi. První půlden plavali žáci
dvousetmetrové tratě a žačky stometrové, odpoledne se vzdálenosti prohodily.
Lucka plavala s o rok staršími soupeř- jovala časem 2:36.98 výborné 3.místo.
kami, ale hned v prvním závodě ukázala, V posledním svém závodě 200m volným
že se s nimi může rovnat. Na trati 100m způsobem naše závodnice zopakovala
volným způsobem zaplavala 1:04.24 výborný výkon a časem 2:20.71 skončila
a obsadila skvělé 2.místo. David začal na 5.místě. David odpoledne pokračoval
disciplínou 200m polohový závod, kde ve svých excelentních výkonech. Na 100m
svedl pěkný souboj s plzeňským plavcem znak sice skončil jen těsně druhý, ale ve
Švecem. Náš plavec prokázal více vůle po zbývajících dvou startech opět zvítězil.
vítězství a v samotném konci zapnul na Na 100m VZ zaplaval čas 0:58.12 a na
plný plyn a zvítězil v čase 2:23.96. Lucka 100m PZ 1:09.85.
v dalších dvou závodech na 100m motýHlavní cenou Velikonočních závodů
lek a 100m polohový závod obsadila místa byl pohár za nejlepší bodový výkon v kana rozmezí první a druhé desítky. David tegorii žáků a žákyň. Vítězem se stal náš
zakončil dopolední program startem na David Urban za vítězství na 200m VZ
200m volným způsobem. Zde předvedl, že a plzeňská Tereza Kocmoudová ve stejné
v této disciplíně v současné době kraluje disciplíně.
v celé ČR a s náskokem více jak 3 vteřin
I když jsme měli v Praze jen dva zástupce
zvítězil v čase 2:04.94.
přivezli jsme celkem 7 medailí - 4 zlaté, 2
Odpoledne dokázala Lucie opět zabo- stříbrné a 1 bronzovou a navíc i pohár za
dovat a na 200m polohový závod vybo- nejlepší bodovaný výkon.

Žatecký Night club se dotáhl
na medailové pozice

zápase prohráli, ale hned si spravili chuť
v duelu s Varnsdorfem.
Velice důležitá výhra se zrodila v pátém
zápase proti domácí Klíši. Výborně v něm
zahrál kapitán Kozlovský a vyhecoval i své
dva spoluhráče.
Poslední duel už byl formalitou, soupeři
se nedařilo vůbec nic.
Ve třetím hracím dnu se tak Žatečtí propracovali až na třetí místo, ale hlavně se
celá čtveřice Kozlovský, Dufek, Würzová,
Jarolím vyvarovala předchozích chyb.
Poslední hrací den je na pořadu 12.5.
v novém bowlingovém centru v Chomutově.

Vesmír uvidíte v muzeu

Regionální muzeum K. A. Polánka a Základní umělecká škola v Žatci vás zvou
na novou výstavu – „Vesmír“.
Práce žáků výtvarného oboru, které bu- nované techniky, grafickou techniku tisku
dou představeny na letošní výstavě, byly z výšky, keramiku a mnoho dalších. Děti
inspirovány tématem Vesmíru. Vesmír ve si letos také vyzkoušely voskovou batiku
všech jeho představitelných podobách a se a komiks.
vším jeho tajemstvím byl žákům od 6 do 18
Jak se jim práce zdařily můžete
let krásnou inspirací po celý letošní rok. posoudit na výstavě, která začíná 23.
Na výstavě uvidíte různé techniky od dubna 2009 od 17.00 v hlavní budově
klasické kresby tužkou, malbu vodovými muzea. Výstava potrvá do 31. května
a temperovými barvami, rozličné kombi- 2009.

Večery Ve Vile s archeologem
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DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
V SEDMIKRÁSCE !!!

Velikonoční závody

Sestava: Kočárek - Zavadil - Hynek
- Fedoriško - Pelikán - Schmid - Smékal
- Baran - Ječmen - Wisinger - Holan
Střídali: Chromý, Franc
Rovněž dorostenci zajížděli k očekávanému souboji do Kozlů, kteří mají ve
svém týmu několik mosteckých nadějí.
Od počátku bylo utkání poněkud nervozní,
zejména ze strany domácího týmu, který
nešetřil tvrdými zákroky, ty musel řešit
nekompromisní rozhodčí Šebek.
Družstvo nakonec zvládlo utkání s přeKe třetímu hracímu dnu 1. ligy ABL odhledem a připsalo si další body.
jížděli
žatečtí do Ústí/Labem s cílem získat
Branky: Wiesinger 3, Holan 2, Ječalespoň
6 bodů ze šesti zápasů a pojistit
men
si tak před posledním kolem klidný střed
n Další program:
tabulky. Svůj cíl nakonec víc než překročili.
Sobota 18.4.09 od 10.00 hod. - FK
Z 6 zápasů prohráli jediný, získali 10 bodů
Slavoj Žatec dorost A - FK Postoloprty
a po vývoji dalších duelů se usadili zatím
Neděle 19.4.09 od 17.00 hod. - FK
na bronzovém stupínku v kontaktu na druSlavoj Žatec muži - FK Neštěmice
Neděle 19.4.09 od 10.30 hod. - FK hý tým. Do posledního hracího dne mají
poměrně příznivé vylosování a tak mohou
Slavoj Žatec st.žáci - FK Meziboří
Neděle 19.4.09 od 10.30 hod. - FK nastupovat v pohodě a klidu.
Hrací den zahájil Night club dvěma
Slavoj Žatec dorost B - FK Vroutek v Livýhrami, když ta druhá proti úřadujícím
bočanech
Pavel Maňák mistrům ABL, byla velice příjemná ( jejich
zatím jediná prohra!). Pak sice v dalším

ĀȀ̀ЀԀࠀ܀ЀऀЀ̀ԀఀഀఀЀऀ܀ఀༀ

ᄀఀሀԀఀጀЀĀЀ᐀᐀ᔀᘀᜀЀ᠀ഀఀᤀ܀ЀഀఀЀᨀᨀᬀ
ᰀༀကሀԀఀጀЀᴀഀḀЀ᐀ἀᔀᜀᜀЀ Ѐ᐀ἀᔀᘀᜀЀᴀЀᨀᨀᬀ
!ࠀ܀ጀЀ"#ᜀᔀ Ѐ$%

Srdečně zveme na další „VVV... Večery
Ve Vile“. Tentokrát to bude přednáška
archeologa Mgr. Petra Čecha „Nejnovější
poznatky z historie Žatce“. Žatecký archeolog bude hovořit o posledním výzkumu na okraji tehdejšího města, kde se dříve

nacházely chudinské čtvrtě. Součástí
přednášky jsou i ukázky vykopaných
nálezů.
Máte-li zájem dozvědět se více, zavítejte do Křížovy vily ve čtvrtek 16. dubna
v 18.00 hodin.

Úsměv je zázrak

Srdečně zveme širokou žateckou veřejnost na 7. Benefiční koncert s názvem
„Úsměv je zázrak“, který si pro vás připravili chlapci a děvčata z Dětského domova, Základní a Střední školy Žatec. Koncert se uskuteční ve čtvrtek 23. 4. 09
od 18.00 hodin v Městském divadle v Žatci . Malé umělce přijede podpořit a také
zazpívat Hanka Křížková, známá muzikálová zpěvačka.
Vstupenky si můžete zakoupit již nyní v předprodeji divadla.
Srdečně zvou děti a tety z DD Žatec.
V. Uhlíková

Dne 22.4.09 od 16h. !!!

Divadelní společnost JITŘENKA Vám přijde zahrát pohádku

„O PEJSKOVI A KOČIČCE“
Vstupné: 50,- Kč rodina
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