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Oprava střechy

dokončena

Dovolená a prázdniny
v plném proudu

Krovy střechy žateckého muzea K.A.
Polánka byly napadeny tesaříkem a hrozila havárie celé střechy, proto se město
ihned rozhodlo k její opravě. Výběrové
řízení vyhrála firma Klemo z Bezděkova a nyní se už práce dokončují. Na
tuto opravu vzešla z výběrového řízení
částka cca 2,124 milionu korun. Zhruba
o třetinu z této částky se formou dotace
požádalo na krajském úřadě.

V příštím roce
vzroste nájemné
v městských bytech

Žatec – Rada města odsouhlasila
zvýšení nájemného v bytech v majetku
města. Týká se to zhruba 280 bytových
jednotek s výjimkou bytů v domech
s pečovatelskou službou nebo těch, jež
vznikly se spoluúčastí státu.
Současné nájemné činí 19,36 Kč za
metr čtverečný, po navýšení to bude
25,18 Kč. Například u bytu o velikosti
76 metrů čtverečných stoupne měsíční
nájemné o 442 korun na celkových 1914
korun.
(st)
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Probíhají přípravy na
instalaci bankomatu
v budově polikliniky

Žatec – Na základě žádosti odsouhlasila rada města umístění bankomatu
Komerční banky v budově polikliniky.
S instalací se počítá v prostoru za vrátnicí, tedy v budově C. Stavební úpravy
si uhradí žadatel, prostředky vybrané
za zabrané místo se stanou příjmem
nemocnice.
(st)

Oprava komunikace
v Radičevsi vrcholí

Investiční akce města Žatec jejíž
součástí jsou nově rekonstruované
autobusové zastávky na silnici I.třídy,
vedoucí vesnicí Radíčeves je již před
dokončením.
Na základě požadavků občanů ke
zřízení přechodu pro chodce se z prostředků města uvolnilo cca 1 400 000-,
Kč. Nakonec tu budou dva osvětlené
přechody pro chodce a součástí stavby
jsou nově budované zálivy autobusových zastávek. Také zde byl již položen
asfaltový povrch.
V těchto dnech se instalují svítidla
veřejného osvětlení k oběma přechodům a dokončují se povrchové úpravy
komunikací. Přístřešky autobusových
zastávek jsou ve výrobě a jejich osazení
bude provedeno v průběhu srpna.

Ještě zhruba tři týdny zbývají do začátku
nového školního roku 2009/2010.

Dočesná 4. a 5. 9. 2009
Staletá tradice – chmel, vyvrcholením sklizně - „Dočesná“.
Město Žatec je nazýváno městem
chmele a zeleného zlata. Jemný a vonící
chmel ze žatecké oblasti zaujímá pro
své vynikající vlastnosti přední místo
ve světové produkci „zeleného zlata“.
Na Žatecku se rodil vždy tak dobrý
a kvalitní chmel, že už v 11. století se
vyvážel do Rakouska, Bavor a Nizozemí.
Vyvrcholením každoroční sklizně těchto
chmelových šišek jsou žatecké slavnosti
– dočesná. Zachovaná rytina z roku
1833 znázorňuje chmelovou oslavu,
která se konala na Hošťálkově náměstí
na počest císaře Františka a císařovny
Karoliny, kteří projížděli Žatcem. Byla
to slavnost převážně měšťanů, šlechty
a církve. Později byla dočesná pořádána na způsob masopustních průvodů.
Od roku 1910 byly pořádány dočesné
formou lidových slavností. V období
první světové války a první republiky
se chmelové slavnosti v Žatci nekonaly.
V roce 1946 byla dočesná na stadiónu
Flóra u příležitosti delegace mládeže
z festivalu v Praze. V roce 1949 byla dočesná pojata spíš jako pouťová atrakce.
Rok 1957 nastartoval dočesnou v novém
provedení, ke kterému patří hlavně výzdoba města a atraktivní prvky. Od té
doby získala dočesná punc popularity
a každým rokem je navštěvována stále
větším počtem účastníků. Návštěvnost
se většinou odvíjí od nabídky programu
a atraktivnosti účinkujících. I když ne
vždy je atraktivní program rovný kvalitní zábavě.
(zdroj: kulturní měsíčník Žatecka 70 let)
„Vítáme Vás ve městě zeleného zlata
a na letošní 52. Dočesné“
Toto milé přivítání, by jistě rádi všem
účastníkům letošních slavností chmele,
řekli sami organizátoři. Ti, ale mají už
několik měsíců plnou hlavu starostí
s přípravami. Letošní zajištění dočesné
je o to složitější, že i zde se projevil důsledek hospodářské krize. Rozpočet na
letošní dočesnou je více než 2,8 mil. ko-

run. Město přispěje finanční částkou půl
milionu , agentura CzechTourism dotací
ve výši 150 tisíc korun na propagaci slavností v zahraničí, ostatní náklady by měly
pokrýt příjmy z pronájmu plochy atrakcím, stánkařům a pivovarům. Nedílnou
součástí příjmu tvoří finanční prostředky
od sponzorů. Bohužel seznam sponzorů
se ztenčil a ti, kteří přispějí, dávají méně,
než v minulých letech.Proto, pokud se
pořadatelům nepodaří sehnat částku
okolo osmi set tisíc korun, budou nuceni krátit náklady. Programu by se ale
krácení nemělo dotknout, pořadatelé
spíš sáhnou do provozně organizačních
věcí. Což znamená např. menší náklad
letáků, plakátků nebo méně světelných
efektů na pódiu.
Jaký program připravili pořadatelé
na letošní dočesnou jsme se dozvěděli
od ředitele divadla Martina Veselého.
„V sedmdesátých a osmdesátých letech
byly chmelové brigády na vrcholu, a z té
doby se z tranzistoráků na chmelnicích
ozývaly tehdejší hity, které budeme moci
slyšet v programu letošní dočesné která
se na hlavním pódiu ponese v duchu
retro“, sdělil Martin Veselý.
„Letošní hvězdy žateckých slavností
jsou Michal David, Jakub Smolík a Helena Vondráčková. Ti, kteří se nedávno
loučili s Waldemarem Matuškou, budou
mít možnost slyšet jeho písně v rockovém
podání od skupiny Walda Gang a na úplný závěr crazy kapela Hrací skříň, která
netradičně hraje písně 70tých let od
skupin Olympic nebo Katapult. Vystoupení Čechomoru za doprovodu zlínské
Filharmonie Bohuslava Martinů, bude
určitě bonbónkem pátečního večera.
Rockovou scénu pak ozdobí skupiny Toxique, Tleskač, Beattiful Cafilery a Krücipysk“, uvedl M. Veselý. „Tak trochu
ochuzeni oproti loňskému roku budou
příznivci dechovek. Plánovaná scéna na
Chelčického náměstí se stala z finančních
důvodů nereálná a tak dechové kapely vy-

stoupí v sobotním dopoledni na hlavním
pódiu“, dodal ředitel divadla.
Příznivci country se mohou v páteční
podvečer těšit na žateckou kapelu Lochness, Texmeny, folkaře Pepu Nose a opět
žateckou kapelu Průvan.
Na Dětské scéně vystoupí např. loutkoherecké sdružení Jitřenka, v bloku
plném písniček a soutěží zazpívá Pavel
Novák ml. a nebudou chybět oblíbené
postavičky Jů a Hele.
Jakub Smolík, který je znám svými
romantickými melodiemi, převážně
o lásce zazpívá na hlavním pódiu v sobotním odpoledni.
Před pětadvaceti lety zpívala Helena
Vondráčková na žateckém náměstí
v chmelovém rytmu se skupinou „Strýci“. Populární zpěvačka tentokrát svoje
hity zazpívá se skupinou Charlie Band.
Tento populární trojlístek zakončí zpěvák, skladatel a producent Michal David
za doprovodu své nové skupiny. Legenda české pop-music 80 let, jehož hudba
zní v několika úspěšných filmech a jeho
uměleckým vrcholem byl v roce 2002
muzikál Kleopatra.
Účastníci letošní 52. Dočesné budou
mít možnost navštívit několik doprovodných akcí, včetně historického
tržiště s dobovými stánky a řemesly ve
Dvořákově ulici.
V každém případě, se pořadatelé
snažili programovou nabídku posunout
opět o kousek dál. Příprava byla náročná,
tak jako je náročný sám divák. Ale použiji malé přísloví z divadelního prostředí
– „Děláte-li svou práci s chutí, divák to
ocení“. Bude-li to platit i v případě letošní dočesné, si musíme počkat na první
zářijový víkend.
Stanislava Žitníková

Počasí nám o letošních prázdninách
moc nepřálo, dalo by se spočítat na
prstech jedné ruky kolikrát svítilo
sluníčko a byl den na koupání a vodní
hrátky. Protože v Žatci zatím na koupáni kromě řeky a krytého bazénu nic není,
a téměř u každého domku je vidět malý,
nebo větší bazén, není přesto si pořádně
zaplavat.
A tak Nechranické přehrada a okolní
koupaliště jsou doslova v obležení.
Takže si užívejte prázdniny a dny volna
plnými doušky a doufejme, že sluníčko
nás ještě po zbytek prázdnin pěkně pošimrá paprsky a bude alespoň pár dnů
hřát, abychom si ty poslední dny než
škola zavolá, pěkně užili. redakce

Po jižních Čechách
a Moravě pomůže
Žatec také Děčínsku

Žatec – Rada města Žatce schválila
poskytnutí 20 tisíc korun, určených na
pomoc záplavami postiženému Děčínsku. Peníze budou vložené do veřejné
sbírky, kterou vyhlásil Ústecký kraj. Před
několika týdny po 20 tisících korunách
dalo město Žatec nadaci Člověk v tísni
a občanskému sdružení Adra. Tyto prostředky byly určené na pomoc lokalitám
na jihu Čech a na Moravě, jež velká voda
postihla dříve.
(kas)

Výstavu k 90. výročí
letectva podpoří
radnice deseti tisíci
korunami

Žatec – Od 24. Září do 11. října bude
v Regionálním muzeu K. A. Polánka
probíhat výstava k 90. výročí československého letectva. Na základě žádosti
žatecké pobočky Svazu letců ČR město
podpoří pořádání výstavy částkou 10
tisíc korun. V pondělí o tom rozhodla
rada města.
V žateckém muzeu se objeví putovní
výstava, která po ČR obíhá od loňského
roku. Součástí výstavy se stane odhalení
památníku bývalého vojenského letiště
Žatec a prezentace nové knihy. K vidění
by podle našich informací měly být také
předměty připomínající letectví a letce
z letiště Žatec.
(st)

Přibudou nové kontejnery, určené
budou výhradně pro elektrozařízení

Žatec – Ve spolupráci se společností Asekol se v brzké době objeví na pěti
místech Žatce kontejnery. Určené jsou výhradně pro odkládání elektrozařízení,
jejichž součástky se budou dále recyklovat.
Vytipovaná místa jsou u již existujících rů pro zpětný odběr elektrozařízení
kontejnerových stání. Občanům usnad- se osvědčilo ve Středočeském kraji,
ní odevzdávání vysloužilých spotřebičů, a to i v podstatně menších sídlech ve
kteří často řeší, kam s nimi, protože do srovnání s naším městem. Žatec byl
běžných kontejnerů se odkládat nesmí. firmou Asekol osloven jako 12. město
Město Žatec se tak snaží i nadále přispí- v republice.
vat k větší separaci odpadů a recyklaci
Kontejnery budou umístěné na rohu
vhodných materiálů kvůli ochraně pří- ulice Ostrov a Moskevská, za radnicí na
rody a jejích zdrojů. Připomeňme, že ve nám. Svobody, na rohu ulice Dukelská
sběru jiného materiálu - použitých baterií a U Flory, na rohu Pražské a Dukelské
- je Žatec v České republice na špici.
a na rohu ulice Bratří Čapků a PekáPoužívání stacionárních kontejne- renské.
(st)

Neckyáda… Slunečné počasí přilákalo v sobotu k řece Ohři zhruba stov-

ku zvědavých diváků. Nadšenci této veselé akce dopravili desítku plavidel.
Pravidelně se zde koná Neckyáda, letos se uskutečnil již 25. ročník. Plavidla
různých tvarů a rozměrů vyplula po 13h po řece směrem k Zalužicím. Všichni
se bez větších problémů dostali šťastně k cíli, kde se veselili až do ranních
hodin. Akce se vydařila a příští ročník Neckyády všem vřele doporučuji. stej.
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Dočesná za dveřmi…
Tleskač - ska z Česka

Žatecký M*A*S*H dobrovolných
záchranářů na srazu Citroënů v Mostě
Ve dnech 28.7. – 2.8.2009 se na mosteckém hipodromu konal celosvětový
sraz „Kachen“, Citroënů 2CV. 3335
zaregistrovaných vozidel a přes 8500
lidí se tam sešlo díky společnému
koníčku. Tyto srazy se konají pravidelně každé dva roky a ten letošní byl
právě v Česku. Během pátku a soboty
ho navíc navštívilo 4000 lidí. Záchranáři Žatec, o.s. se na zdravotnickou
asistenci na této akci dlouho připravovalo. „Pro výjezdy do terénu jsme

Záměr Města Žatec
pronajmout ze svého
majetku

Nebytový prostor:
n parkovací stání č. 301 v EČ 2406
na st.p.č.3184 ul. Příkrá v Žatci, o ploše 21,25 m 2 za minimální nájemné
600,-Kč + 19% DPH / měsíc (tj. celkem 714,- Kč)
Rada Města Žatec usnesením č.
616/99 – schválila podmínku nájemních smluv a to: měsíční nájemné bude
uhrazeno před podpisem nájemní
smlouvy a následně dopředu nejpozději do pátého dne předcházejícího
měsíce.
Zveřejněno: od 31.7.2009 do
31.8.2009

Opakovaný záměr Města
Žatec pronajmout ze
svého majetku

Projednáno RM dne 17.03.2008
n nebytový prostor v čp. 49 na st.p.č.
264 Branka v Žatci o celkové ploše
101,52 m 2 za minimální nájemné ve
výši 1.000,- Kč/m2/rok bez služeb.
Rada Města Žatec si usnesením č.173/
99 vyhrazuje právo k jednání přizvat
pouze ty zájemce, jejichž podnikatelský
záměr odpovídá zájmům města.
Rada Města Žatec usnesením č.616/99
schválila podmínku nájemních smluv
a to: měsíční nájemné bude uhrazeno
před podpisem nájemní smlouvy a následně dopředu nejpozději do pátého
dne předcházejícího měsíce.
Zveřejněno: od 21.7.2009 do
19.8.2009

Opakovaný záměr Města
Žatec pronajmout ze
svého majetku

Projednáno Radou Města Žatce
20.7.2009
n bytovou jednotku č. 3085/303
Husova v Žatci o velikosti 1+K (pokoj
28,71m2, soc. zařízení 3,19m2, předsíň 3,60m2) o celkové ploše 35,50m2
za měsíční nájemné 110,-Kč/m 2 (tj.
3.905,- Kč) bez služeb a nájemného za
zařizovací předměty na dobu určitou
1 rok s podmínkou uhrazení vratné
kauce ve výši trojnásobku měsíčního
nájemného.
Zveřejněno: od 22. 7. do 20. 8. 2009
Ve lhůtě zveřejnění přijímáme písemné
žádosti na řádně vyplněném tiskopise,
který je k vyzvednutí na informacích
MěÚ Žatec
Prohlídku zajistí majetkový odbor
v termínu dle telefonické dohody
tel.415736228

Žatecký
týdeník

využívali naši převozovou sanitu.
V jednom z velkých stanů byla polní
ošetřovna s lehátkem, zdravotnickým
vybavením, léky i přístroji včetně
defibrilátoru. Byl zde k dispozici
lékař, sestra nebo záchranář a zkušení zdravotníci,“ vysvětloval ředitel
žateckých dobrovolných záchranářů
Slavomil Jurnečka. „Od neděle 26.7.
do pondělí 3.8. jsme ošetřili 243
osob z 20 zemí Evropy. K 18 lidem
vyjíždělo naše sanitní vozidlo, téměř
desítka z nich byla transportována
do nemocnice. Několik dalších jsme
v soukromých vozech doprovázeli
a překladem z angličtiny či němčiny
jim pomohli překonat jazykovou
bariéru při nemocničním ošetření.
Zdravotnická záchranná služba do
areálu vůbec vyjíždět nemusela, vše
jsme zvládali sami. Některé ošetřené
účastníky srazu jsme si zvali i na kontroly. Tuto naši nadstandartní službu
si účastníci srazu moc pochvalovali.
Celkový počet ošetření včetně kontrol
se nakonec vyšplhal na 293,“ uvedla
M. Andršová, která statistiku ošetření
zpracovávala. Nejvíce ošetřených bylo
z řad Čechů, Francouzů a Němců. Ve
čtvrtek 30.7. přijali dobrovolní záchranáři výzvu záchranné služby
a jeli k pacientce do Žatce. Ta byla
převezena na interní oddělení žatecké nemocnice. Práce v „MASH“ byla
pro žatecké dobrovolné záchranáře
nesmírně přínosná. „Zde jsme poprvé pracovali v jednom týmu s lékařem.
S MUDr. Pohlreichem byla fantastická
spolupráce, moc jsme se od něj naučili
nejen po stránce odborné, ale i lidské,“
vyprávěla Z. Uďanová. „Udivoval nás
jeho přístup k pacientům i k nám,
zdravotníkům - laikům. Nechal nás
samostatně pracovat, nutil nás nahlas přemýšlet o diagnóze i postupu
ošetření. Při složitějších výkonech
nás nechával asistovat. I laici tedy
byli stále součástí týmu. Měli jsme
v „MASH“ pacienty, u nichž byla monitorována srdeční činnost, prováděna
infúzní terapie, podávány léky do žíly.
Bylo je potřeba neustále kontrolovat,
přeměřovat krevní tlak, puls, sledovat
dýchání. Směli jsme zůstat a pomáhat,
což si nesmírně cením. Měli jsme také
možnost zdokonalit se v angličtině
i němčině.“ Záchranáři v „MASH“
přivítali i několik vzácných návštěv.
„Provedli jsme naším zázemím mladou lékařku z Polska. Chtěla vidět,
jak je akce takovýchto rozměrů u nás
zajištěna, protože ji v příštích letech
čeká něco podobného. Přišla se podívat i sestřička ze Švédska, která
sraz pomáhala zajišťovat v roce 2007
v jejich zemi. Vyjádřila nám uznání za
to, jak máme připravenou ošetřovnu,
organizovanou zdravotnickou službu
i ošetřování pacientů. Na naši práci se
přišli podívat i pracovníci německého

Červeného kříže,“ uvedl S. Jurnečka.
Mezi ošetřeními převažovala bodnutí
od vos a včel, odstranit bylo třeba
i několik klíšťat. „Jedno jsme také
odstraňovali ani ne ročnímu dítěti,“
doplnil. Lidé přicházeli s popáleninami od slunce, drobnými úrazy,
zánětem spojivek i vážnějšími popáleninami a opařeninami. „Vyjížděli
jsme k amatérskému plivači ohně.
Mladík z Německa utrpěl popáleniny
v oblasti obličeje a krku v rozsahu asi
3% a byl převezen na chirurgii. Do nemocnice byl převezen i muž s bolestmi
na hrudi a žena se silnou migrénou.
U nás na ošetřovně jsme dvě hodiny
pečovali o muže z Velké Británie, který
si vzal na spaní větší dávku léků než
bylo třeba. K tomu se připojilo i přehřátí organismu, zvracení a následná
dehydratace organismu. Po několika
dnech nám vděčný muž přišel poděkovat, nesmírně si cenil pomoci, které se
mu od nás dostalo,“ uvedl ředitel sdružení S. Jurnečka. „V noci ze čtvrtka na
pátek jsme pečovali i o ženu, která se
poprvé setkala s marihuanou. Krátce
předtím u nás ležela i dívka, která při
práci v horkém prostředí bistra zkolabovala. Po infúzní terapii a odpočinku
se její stav upravil a od nás odcházela
po vlastních, jen s doprovodem jednoho z našich zdravotníků.“ Pro žatecké
dobrovolné záchranáře byl týden mezi
„kachnami“ na mosteckém hipodromu skvělou školou a vítanou praxí.
„Zatímco čeští pacienti brali naši
zdravotnickou službu jako naprostou
samozřejmost, ti zahraniční nešetřili
děkováním. Někteří slovním, jiní
chtěli přispět menším finančním darem, věnovali upomínkové předměty.
Oceňovali naši práci, její kvalitu,
nadstandartní služby jako kontroly,
převazy či tlumočení v nemocnici.
Všechny nás to nabilo pozitivní energií a nadlouho zahřálo u srdce. I my
máme za co děkovat. Panu doktoru
Pohlreichovi z Prahy, organizátorům
akce za vynikající přípravu celého
srazu i našim pacientům za ta mnohá
poděkování. Nesmírně si toho ceníme.
Víc než kdy jindy máme pocit, že to, co
jako dobrovolníci děláme, je správné
a že to má smysl,“ uzavřeli jednomyslně žatečtí dobrovolní záchranáři.
Dle tvrzení harcovníků, kteří jezdí
na všechny světové srazy již od roku
1975 (tehdy se sraz konal ve Finsku),
byl český sraz ten nejlepší z hlediska
programu, čistoty toalet, ochoty organizátorů, kvality a ceny jídla i pití,
služeb apod. „To byl náš hlavní úkol
– ukázat celému světu, že kachňáci
z Česka předvedou skvělý sraz. Jsme
rádi, že se to povedlo,“ doplnil za pořadatele J. Kettner. Příští sraz kachen
bude v roce 2011 ve Francii.

Rozhoupáni z rytmů reggae budeme
za další hodinu, po absorbování energie plzeňského Tleskače potřebovat
oddychový čas. Tleskač je plzeňská
„ska“ skupina, jinak také „Pilsner
ska orchestra“. Ska je hudební styl
vycházejíc z kořenů tradiční jamajské
hudby obohacený během svého vývoje
o prvky západní hudby. Tolik slovník.
Ve skutečnosti je ska v podání Tleskače veselá a živá hudba, která nenechá
nikoho v klidu. Trochu reggae, trochu
funky, něco rocku, humorné texty
často čerpající z místních reálií, to je
základ hudebního koktejlu a úspěchu
Tleskače. Skupina se sestává se z přehršle muzikantů v počtu 11, v rytmické, dechové a pěvecké sekci. Tleskač
sází na vlastní tvorbu, ale dokáže
překvapit zajímavou předělávkou.

Mládkův Jóžin z bažin naroubovaný
na McFerrinovo Don´t worry, be
happy. Kdo s nimi nemá dosud tu čest,
nechť si představí Lauru a její tygry
v odvázanější podobě.Vznik skupiny
se datuje k roku 2000, kdy se tři členové skupiny Požár Mlýna rozhodli, že
by mohli hrát ska. Sháněli muzikanty
a posílili se teprve patnáctiletou zpěvačkou Olgou Konopkovou, která to
s nimi táhne, dodnes, ačkoli o tom
jak se to hraje údajně moc nevěděli.
Od té doby se již leccos naučili, vydali
tři alba a chystají DVD. V roce 2006
slavili třístý koncert a nezadržitelně se
blíží k první tisícovce… Je to kapela,
která by třeba někdy v příštích letech
mohla být ozdobou pátečních vychytaných představení na hlavní scéně.
Jiří Navrátil

Místo čaje o páté nás na rockové
scéně v čajovou denní dobu bude čekat Pražsko -Jamajské reggae. Rozbalí
to na nás hoši křtění Vltavou a zpěvák
křtěný karibský mořem původem
z Francouzského Martiniku pouhých
1700 km vzdáleného od Jamajky, kolébky této hudby. Skupina se jmenuje
Riddim shot. Hraje reggae a to svým
vlastním stylem, v tradičnější houpavé ale o něco melodičtější podobě.
Riddim je jamajský výraz odvozený
z anglického rhytm a je to zároveň

i způsob hraní založený na rytmice.
Svými rytmy se budou, a jistě úspěšně, snažit rozhoupat publikum na na
žateckém „autobusáku“ k čemuž jim
bude pomáhat podmanivý zpěv zpěváka původem z Martiniku, který si
říká King Kalabash. Skupina vznikla
na sklonku roku 2002 a od té spíš
hrává v klubech na akcích zaměřených
na hudbu reggae. Na videích letošního
léta jsou zaznamenány dvě zpěvačky,
takže i ony jistě přispějí k příjemnému
hudebnímu zážitku.
Jiří Navrátil

Demikát je jméno a)Brynzová polévka, b) jméno kultovní slovenské
hardrockové kapely z počátku osmdesátých let (1981-1983) za c) sólové album Marián Greksy.Všechny odpovědi
jsou správně. Nás ale zajímá odpověď
b, neboť před pátečním koncertem
Čechomoru zahraje na hlavní scéně
od 19:30 znovuvzkříšená skupina Demikát (Demikaat). Tu původní založili
baskytarista Marián Greksa a Andrej
Šeban. Demikát byl takovým tvrdším
protipólem Elánu nebo slavného Modusu. Než se kapela roce 1983 rozpadla, stihla natočit jeden singl a album,
které jim ale bohužel Opus již nevydal
s odůvodněním, že se rozpadli.
V roce 1995 se Demikát přeci jen
alba dočkal, když vyšlo pod názvem
Grejtst Hic. Rámci propagace byl
Demikát dočasně oživen pro sérii

několika koncertů.
A do třetice všeho dobrého se letos
představil Demikát v Košicích a zdá
se že to zatím myslí trvaleji než před
14 lety.
Slovenský hudební portál Rockplanet o nich napsal:
„V žádném případě se však nejednalo
o klasické vykopávky, právě naopak, ty
nejzásadnější skladby dostaly díky zkušenostem a procítěnosti zainteresovaných úplně jiný nádech. Obecenstvu
se dostalo toho nejlepšího z hudební
historie až po dnešní dny. Postaví li
se vám tito pánové někde do cesty,
neváhajte a nechte se unést jejich
mistrovstvím.“
Co dodat? Snad jen zopakovat že do
cesty se nám slovenští rockeři postaví
v pátek 4.9 v 19:30 na hlavní scéně.
Jiří Navrátil

Riddim shot - reggae o páté

DEMIKAAT – oživená hudební historie

Baumaxa - sranda všeho druhu

Rocková scéna Dočesné je na letošek dramaturgicky velmi zajímavě připravena. Otevře je spíše popová skupina a uzavře folkař.
Litvínovák Lubomír Tichý alias Zvláštní atmosféru mají koncerty za
písničkář Xavier Bauamaxa je tro- doprovodu smyčcového sextetu hnědé
chu zjev a trochu objev. Člověk ob- smyčce. Mimo jiné i díky propracovadařený slušnou kytarovou technikou ným aranžím. Jakožto dobře vybavený
a smyslem pro někdy až drsný humor muzikant ve svých písních kombinuje
a mystifikaci..
různé hudební styly a vlivy, ale proUž jeho umělecké jméno nezapře tože je to akusticky a unplugged, je
inspiraci jiným litvínovským písnič- to pořád folk. Na jeho vystoupeních
kářem, dnes hvězdou popu, kříženou zní jeho komponované průpovídky
se sítí obchodů s se stavebninami.
i poezie, z tvorby jeho kamaráda Em
Na pódiu se objevuje se svým kama- Rudenka. Nebrání se ani parodiím či
rádem, údajně ukrajinským básníkem děláním si legrace z politiků herců či
Em Rudenkem který na Ukrajince zpěváků.
mluví až neskutečně česky… KoXavier Baumaxa je něco mezi písmentáře k jeho klipům na YouTube ničkářem bavičem a šoumenem.
přetékají chválou a nadšením, sály
Jeho vystoupení uzavře veškeré dění
kde vystupuje, přetékají lidmi a smí- na sobotní rockové scéně, ovšem že
chem. Nic a nikdo mu není svaté, ze by to snad mělo znamenat zklidnění
všeho a každého si umí udělat legraci. po divokém Krucipüsku, tak to ani
Písničkami přetéká i jeho diskografie. náhodou.Baumaxa je jedním slovem
Od roku 2003 vydává každý lichý rok živel.
jedno album, což už je slušná porce.
Jiří Navrátil

Krucipüsk

Krucipüsk je dnes značka rockové
hudební kvality. Solidní hutná kytarová jízda, s níž se vezou někdy tvrdší,
někdy měkčí ale v obou případech zajímavé texty Tomáše Hájíčka. Hardcore
jak má být. Vznik kapely je datován
do let 1991-1992 do města Liberec.
Záchranáři Žatec, o.s. Pár měsíců po svém vzniku už vydali u Monitoru minialbum Ratatata.
Nová kapela se postupně zabydlovala
na české rockové scéně, vydávala alba,
hrála a táhla. Před dvěma lety se dočkala svého prvního DVD z koncertu
Od minulého týdne se kontaktní místo ČEZ, které sídlilo na rohu ulice
v roce 2007 v Roxy klubu u příležitosti
Kovářská a Smetanova náměstí, přestěhovalo do objektu firmy Hanzl Elekkřestu zatím posledního CD Ahoj.
tromontáže na Pražské ulici.Jsou to prostory bývalé Severočeské energetiky.
Tomáš Hájíček, punkový bubeník
ve výslužbě, je nejmenovaný mluvčí,

Kontaktní místo ČEZ přestěhováno

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 13 do 16 hodin v kanceláři č.30 ve vstupní hale městského úřadu.

textař, zpěvák, mediální tvář a zakladatel Krucipüsku. Muž, jehož zjev
působí trochu strašidelně - na stránkách kapely má u jména přídomek
Lovec mamutů - ale jinak člověk,
jenž to má v hlavě srovnané a který
kapelu nenápadně ale jistě posunuje vpřed směrem hudební kvalitě.
Na pódiu srší energií, křičí, skáče,
pitvoří se a hlavně umí dost dobře
zpívat. Jména a obsazení Krucipüsku
se tu tam mění to hlavní, co dělá
Krucipüsk Krucipüskem chuť nadšení
a muzikantská kvalita zůstávají. Takže
sobota 5.9 rocková scéna, autobusák
Žatec 21:30.
Jiří Navrátil

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

13. srpna 2009

ŘÁDKOVÁ INZERCE

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

13.8.

Válka nevěst

70,-

14.8.

Výměna

70,-

n Hledám menší rodinný dům
na Lounsku nebo Žatecku. Děkuji
za nabídky. Tel. 604 371 163.
n Koupím byt 3+1 v Žatci, prosím
levně. Tel. 602 132 290.
n Pronajmu garáž v Klostermanově
ulici. Tel 415 710 283
n Přijmu řidiče. práce i o víkendech.
volejte do 18 hodin na tel. 607 755 911
n Pronajmu byt 2+kk za 6500,- Kč+
energie, 2x kauce vratná, v centru města,
tel. 603 873 590
n Pronajmu garáž v ulici Černobýla
– 900,-Kč/měsíc. Tel.: 775 242 873
n Prodám byt 3 + 1 Žatec, Radíčeves.
Rozloha 70m2 + 200 m2 pozemek. Byt
po celkové rekonstrukci. Nová koupelna, plovoucí podlaha, kuch. linka
včetně nových el. spotřebičů. O anuita,
cena 650.000,- Kč, nejsem RK. Tel.:
608 179 783

70,-

n Do restaurace u Medvěda
přijmeme servírku a HPP. Požadujeme vyučení v oboru, nebo min. 2
roky praxe. Dále přijmeme kuchařku s praxí. Bližší informace na tel.
777 776 666.

SRPEN - HRAJEME OD 21,00 HOD.

15.8.

16.8.

20.8.

Bontonfilm / Komedie / USA 2009 / 88 minut / titulky /
Nejlepší kámošky…až do svatby! Příběh není o nevěstě a ženichovi. Je o nevěstě …a nevěstě. Holky o kterých je řeč jsou nejlepší kamarádky. Nemohou si
být bližší a dokonale se doplňují. To vše se změní, když nešťastným omylem
připadnou jejich svatby na jejich vysněném místě na tentýž den. Vdavekchtivé nevěsty se tedy rozhodnou použít všech prostředků ke zničení svatby té
DRUHÉ. Režie: Gary Winick. Hrají: Kate Hudson, Anne Hathaway, Kristen
Johnson….
Bontonfilm / Drama / USA 2008 / 142 minut / Titulky / od 15 let /
Pro záchranu syna udělala to, čeho se ostatní báli. Příběh,který jde až na dřeň
lidských emocí. Příběh svobodné matky z Los Angeles ve dvacátých letech
minulého století. Příběh ženy, která se nemůže a nechce smířit se zmizením
svého syna je ochotna bojovat do posledního dechu. Režie: Clint Eastwood.
Hrají: Angelina Jolie, John Malkovich, Colm Feore / Jeffrey Donova….

Zach a Miri točí porno

Palacepictures / Romantická komedie / USA 2008 / 101 min / titulky / do 15
let nepřístupný /
Byli mladí a potřebovali peníze… Nový film legendárního Kevina Smithe. Zack
a Miri jsou dlouholetí kamarádi a spolubydlící,kteří mají hromady dluhů. Když
jim je odpojena elektřina a voda,napadne je spásná myšlenka, vydělat si rychle
peníze tím, že s pomocí přátel a podomácku natočí pornofilm.
Režie: Kevin Smith. Hrají: Seth Rogen, Elizabeth Banks, Traci Lords….

T.M.A.

70,-

Warner Bros/Psychologický thriller – horor/ČR 2009 / 90 minut / od 12 let
Mystický thriller. Snímek vypráví příběh umělce Marka, který se rozhodl opustit kariéru hudebníka a na čas se usadit v opuštěném rodinném domě. Dům,
kde trávil Marek dětství s rodiči a sestrou má tajemnou minulost. Vynořují se
matné vzpomínky, nejasné obrazy dávných událostí. Marka to vše motivuje
k objevování dávno zapomenutých tragédií, které se tu odehrály. Přichází čas,
aby dům prozradil léta utajované a kruté pravdy.
Režie: Juraj Herz. Hrají: Ivan FraNěk, Lenka Robotová, Malgorzata Kozuchovska, Bořek Procházka, Michal Dlouhý, Andy Hryc, Zuzana Kronerová,
Petr Zelenka…

Holka z města

75,-

SPI / Romantická komedie / USA 2009 / 96 minut / titulky /
Od producentů filmu „Moje tlustá řecká svatba“. Lucy je ambiciozní a podnikavá manažerka, žijící v Miami. Miluje své boty, svá auta a svůj kariérní
postup. Když dostane nabídku na přeorganizování jedné malé továrny, skočí
po této možnosti s vědomím, že má jasné povýšení na dosah ruky. Netuší
ovšem, že jede do věčně zmrzlého zapadákova v Minnesotě.
Režie: Jonáš Elmer .Hrají: Renée Zellweger, Harry Connick Jr., Nathan Fillion,
Siobhan Falkon…

21.8.

Doba Ledová 3

75,-

22.8.

Transformers – Pomsta poražených

75,-

23.8.

27.8.

28.8.

29.8.

30.8.

Bontonfilm / Animovaná komedie / USA 2009 / dabing /
Úsvit dinosaurů. Pokračování jedné z nejúspěšnějších animovaných komedií.
A Kryserčák má Kryserku. Režie: Carlos Saldanha
Bontonfilm / Akční scifi / USA 2009 / 147 minut / dabing /
Čas odplaty nadešel. Mimozemští roboti, měnící se v pozemská auta jsou zpátky a jak už to tak u pokračování chodí, druzí Transformers mají být akčnější,
napínavější a zábavnější.To při vzpomínce na první díl vyvolá otázku, zda je
to vůbec možné. Režie: Michael Bay. Hrají: Shia LaBeouf, Megan Fox…

Harry Potter a Princ dvojí krve

70,-

Warner Bros/Fantasy, dobrodružný, rodinný /USA 09 / 140 minut / dabing
Po šesté v Bradavicích. Harry objeví v Bradavicích velmi zvláštně označenou
knihu: „ Tato kniha je majetkem Prince dvojí krve“. Současně se dovídá další
důležité informace z Voldemortovy temné minulosti.
Režie: David Yates. Hrají: Daniel Radclife, Emma Watson, Rupert Grint, Helena
Bonham Carter….

Wrestler

75,-

SPI / Sportovní, akční drama / USA 2009 / 109 minut / titulky /
Randy je bývalý profesionální wrestler, který ovšem nehodlá pověsit řemeslo
na hřebík, nýbrž chce pokračovat v bojových kláních i přes pokročilý věk.
Možnou cestou k jeho návratu do ringu je nezávislý spolek, který mu nabízí
Comeback do hry v podobě finálního zúčtování proti jeho dřívějšímu rivalovi.
Režie: Darren Aronofsky. Hrají: Mickey Rourke, Marisa Tomei...

Hannah Montana

80,-

Falcon / Rodinná hudební komedie / USA 2009 / 102 min / dabing /
Žila dva životy… Teď si musí vybrat jen jeden z nich. Fenomenálně úspěšný
seriál zamířil konečně i na plátna kin. Miley se zoufale pokouší zvládat svůj
náročný dvojí život. Stále víc ji všák ovládá její druhá tajná identita, popová
hvězda Hannah. Její otec ji proto raději odveze domů, aby si uvědomila, co je
v životě opravdu důležité. Rozjede se tak dobrodružství plné zábavy, smíchu
a romantiky, které si ani Hannah nedokázala představit. Režie: Peter Chelsom.
Hrají: Miley Cyrus, Billy Ray Cyrus, Emily Lament, Jason Earles…

Případ nevěrné Kláry

70,-

Bontonfilm / Komedie / ČR – Itálie 2009 / 95 minut / dabing /
Viewegh po italsku. Miloval Kláru. Miloval ji opravdově, hluboce a šíleně.A
z jeho šílené láska se zrodila žárlivost. Zbytečná, nekonečná a hlavně nebezpečná. Už po páté jde do kin film podle jednoho z bestsellerů asi nejpopulárnějšího českého spisovatele současnosti. Režie: Roberto Faenza. Hrají: Laura
Chianti, Ian Glen, Claudio Santamaria, Miroslav Šimůnek, Pavlína Němcová,
Anna Geislerová

Veřejní nepřátelé

75,-

Bontonfilm / Kriminální drama / USA 2009 / …minut / titulky /
Gangstera z 30tých let. Agent Purvis jde po stopě bankovního lupiče gentlemana a gangstera Johna Dillingera a jeho bandy s jasnými rozkazy – raději
mrtvého, než živého. Dillingerova banda postupně řídne a sám gangster musí
dělat pro svou záchranu věci o kterých se mu nezdálo ani v těch nejhorších
snech. Režie: Michael Mann. Hrají: Johnny Depp, Christian Bale, Channing
Tatum, Billy Crudup

Kompletní program vždy na www.divadlozatec.cz

POZVÁNKA
V pátek 14. 8. 2009 se v Synot baru na Pražské ulici koná od 17h. šipkový
turnaj Memoriál Josefa Brdičky v 501 out. Srdečně zvou pořadatelé.
Prodej slepiček. Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb opět prodává slepičky
snáškového materialu Dominant v barvách: černý, hnědý, modrý, bílý a kropenatý. Stáří slepiček 17-19 týdnů – těsně před snáškou – cena 138-148,- Kč/ks
dle stáří. Prodeje se uskuteční v pátek 28. srpna v 15. 30h u Západního nádraží.
Případné bližší informace na tel.728 605 840, 728 165 166, 415 740 719.

n Pianino nebo křídlo. Koupím. Tel:
602 366 831.
n Prodám štěně Jackrussel, 6.týdnů,
cena 5000,- Kč. Tel. 775 346 125.
n Dlouhodobě pronajmu v centru
Žatce částečně zařízený zděný byt 1+3.
celková měsíční úhrada včetně záloh na
energie pro 2 osoby 8 500,-Kč. Vratná
kauce 15 000,-Kč. Podrobné informace
na tel.723 418 572.
n RE/MAX nabízí v Žatci
3+1/L, Husova, 970000,
4+1/L, Vrchlického, po
modernizaci, 1150000
3+1/L, Růžová, 830000,
2+1/L, El. Krásnohorské,
koup+WC=cihla, 750000
3+1/B, garáž,zahrada,
Bratří Čapků, 1100000
Ondrušová 605 523 172
n Pronajmu dlouhodobě byt 2+1,
60m2 v Žatci Podměstí po rekonstrukci.
Nájem 9 000,- Kč. Tel.: 606 631 033
n KVĚTINÁŘSTVÍ
ARKÁNA,
NOVĚ OTEVŘENO OD 3. 8. 09
– U HASIČŮ! Uzeninové, bonbónové,
cigaretové květiny na objednání. Balení
dárků, dárkové předměty, řezané a hrnkové květiny pro každou příležitost.
Otevírací doba PO-NE 8:00-18:00 hod.
Nákup nad 300 Kč DÁREK ZDARMA!
Těší se na Vás květinářky, které znáte
:-))
n ZŠ a MŠ Nové Sedlo přijme od
září 2009 učitelku s aprobací předškolní věk. Kontakt: 415 786 140
n Dne 10.8.2009 V 10:00 HOD. byla
otevřena prodejna DOMÁCÍCH POTŘEB vedle REST. KAPITÁN.

AKVA – TERAKAJMAN

www.akva-tera-kajman.webnode.cz
Vám nabízí
Prodej krmiv pro veškerá domácí
zvířata za Internetové ceny dále živá
zvířata do zájmových chovů, krmný
hmyz, mražená krmiva, veškeré
chovatelské potřeby.
Rozvoz krmiv po Žatci zdarma.
Každý týden akční slevy na veškerý
sortiment.
Těšíme se na vaši návštěvu v naší
prodejně v 1. patře OBCHODNÍHO
DOMU ZLATÝ CHMEL ŽATEC.
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Základní škola a Mateřská škola Nové Sedlo
Hlavní 6, tel.: 415 78 61 40, 775 127 147, milsda@seznam.cz

Mateřská škola
s výukou anglického jazyka

přijme do naplnění kapacity od školního roku 2009 – 2010
děti rodičů bydlící mimo region obce Nové Sedlo
Kritéria přijetí dětí do MŠ:
1. Děti v posledním roce před nástupem do ZŠ
2. Děti matek, které jsou již zaměstnané a dítě bude zapsáno k celodenní
docházce
3. Děti matek, které uvažují o nástupu do zaměstnání v průběhu roku a dítě
bude zapsáno k celodenní docházce
Dopravu do mateřské školy:
1. zajistí rodiče sami nebo
2. předají ráno děti u autobusu učitelce MŠ - po trase Žatec, Libočany,
Nové Sedlo
Dopravu zpět z mateřské školy:
1. zajistí rodiče sami nebo
2. převezmou děti z autobusu od učitelky MŠ po trase Libočany, Žatec
Kontaktujte se na shora uvedeném telefonu.
K žádosti o přijetí do MŠ přineste rodný list dítěte, občanský průkaz
Na místě: vyplníte formulář k zápisu
O přijetí dítěte rozhoduje ředitelka MŠ podle zákona
č.561/2004 Sb. § 34 odst. 1 – 7.
V Novém Sedle 6. 8. 2009
Mgr. D. Milsimerová, ředitelka ZŠ a MŠ Nové Sedlo

last moment
tel. 604 409 659

w w w. a z u r o - d o v o l e n a . c z

Žáci adoptivními rodiči páva

Dne 12.8.09 proběhlo v Podkrušnohorském zooparku v Chomutově den adoptivních rodičů, mezi které patří již několik let i naše škola - ZŠ Žatec, nám.
28. října. Žáci se opět rozhodli přispět a stali se pro následující školní rok
adoptivními rodiči páva korunkatého.
S Podkrušnohorským zooparkem stránce byly velmi pečlivě připraveny.
jsme navíc v loňském roce navázali spoDoufáme, že bude naše spolupráce
lupráci i v rámci vzdělávaní žáků, zúčast- s Ekocentrem chomutovského zooparnili jsme se Šelmiády, soutěže věnované ku v příštím školním roce minimálně
šelmám, dále jsme absolvovali přímo stejně úspěšná a zajímavá. Co může být
v zooparku několik výukových exkurzí, pro žáka lepšího, než učit se o přírodě
které děti nejen zaujaly, ale po odborné právě v přírodě.
S. Svobodová

Základní škola a Mateřská škola Nové Sedlo
Hlavní 6, tel. 415786140, 775 127 147, milsda@seznam.cz

Škola s výukou anglického jazyka od mateřské
školy a již od prvního ročníku základní školy
Naše základní škola nabízí vzdělávání všem dětem, které mají povinnost
plnit školní docházku v prvním až pátém postupném ročníku.

Mohou u nás začít žáci od prvního ročníku nebo k nám přestoupit ti žáci, kterým se dosud ve škole příliš nedařilo, byli zatíženi velkým
množstvím učiva, ve třídě bylo mnoho žáků, ….i ti žáci, jejichž rodiče
chtějí svým dětem zajistit kvalitní vzdělávání v malém kolektivu dětí ve

škole s plně kvalifikovanými pedagogy, ve škole, která je perfektně vybavena
vzdělávacími pomůckami, multimediální učebnou s počítači, dataprojektorem,
velkým projekčním plátnem, množstvím výukových DVD, CD, … a vyučuje
podle vynikajícího vzdělávacího programu.

Co naše škola nabízí:

Školní vzdělávací program Tvořivá škola – činnostní učení.
Tento vzdělávací program zajišťuje úspěchy všech žáků bez rozdílu, jejich nadšení pro vzdělávání, přátelskou atmosféru a nestresující vyučování. Všechny
tyto aspekty pomáhají dětem zvládat vzdělávání bez větších problémů.
Další součásti školy: mateřská škola, školní družina a školní jídelna
Naši školu můžete navštívit kdykoliv. Těšíme se na Vás.
Pedagogové ZŠ a MŠ Nové Sedlo
Ústřední kontrolní a zkušební ústav
zemědělský,
organizační složka státu,

nabízí k pronájmu
kancelářské prostory
v budově Chmelařské náměstí 1612,
Žatec. Výše nájemného bude stanovena
v ceně místě obvyklé. V případě zájmu
o pronájem ze strany organizačních
složek státu bude nájemné zdarma
a nájemník bude hradit pouze podíl na
provozních nákladech budovy.
Případné další informace lze získat na
tel.: 737 267 050 nebo 737 267 580

Relaxační studio Eva,
Masáže & Terapie,

PŘIŠLI NA SVĚT
28.7.
29.7.
30.7.
1.8.
4.8.
5.8.
6.8.
8.8.

9.8.

Otakara Březiny 2895, Žatec

10.8.

[ Reiky,
[ Klasická masáž,
[ Ajurvédská masáž šíje a obličeje
[ Aromasáž
[ Anticelulitidová masáž
[ Breussova masáž
[ Čínská energetická masáž
[ Havajská masáž
[ Indická masáž hlavy
[ Liftink obličeje
[ Lymfatická masáž
[ Masáž lávovými kameny
[ Medová masáž
Přijímáme telefonické objednávky a těšíme
se na Vaši návštěvu
D. Středulová tel. 777 038 693
M. Irmanová tel. 724 509 873

11.8.

Nabízíme Vám tyto služby

Nella Bednářová
Jiří Blažej Žiga
Patrik Mucha
Matěj Maier
Vanessa Matéová
Václav Minařík
Vít Mikula
Anna Černá
Karolína Beránková
René Pelc
Lucie Orgoniková
Martina Karlová
Ondřej Šípka
Alexandra Fihlovská
Tereza Hájková
Barbora Kahátová
Vendula Šramčíková
Patrik Pechárek
Jakub Pásztor
Adriana Branská
Ondřej Harajda
Petra Nicola Hrabová

ROZLOUČENÍ
28.7.
29.7.
31.7.
2.8.
4.8.

Jiřina Dušková
Václav Grimm
Petr Pichert
František Károly
Josef Jaroš
Václav Vrábel
6.8. Zdeněk Turek
Jiří Bernáth
10.8. Emil Poděbradský

88 let
49 let
73 let
68 let
88 let
59 let
70 let
57 let
71 let
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13. srpna 2009

Žatecký týdeník

ZE ŽATECKÉHO FOTBALU...
Startuje nový ročník, jako první vstoupí do hry
muži A. Tak se nám po krátké letní přestávce
otevře nový ročník Krajského přeboru mužů
Ústeckého kraje. Mimo žateckého Slavoje budou
bojovat o mistrovské body v této soutěži fotbalisté
sousedních Blšan. Určitou pikantností bude vzájemný souboj ve čtvrtém kole na stadionu u Ohře.
Trenéři žateckého Slavoje Martin Brynda a jeho
asistent Jirka Bešík se v rámci letní přípravy snažili od počátku navodit snahu navázání výsledků
z jarních bojů. Z mužstva odešli zřejmě Zdeněk
Macháček, který se pokouší o angažmá v klubech
vyšší soutěže a hostování ukončil mladý Vlk Martin, jehož mateřským klubem je FK Chmel Blšany
a který se pokouší rovněž o získání angažmá ve
vyšších soutěžích. Fanoušky Slavoje s určitostí
zajímá v jakém složení se představí domácí tým.
V době uzávěrky ještě není s konečnou platností
rozhodnuto o celém kádru. Jisté je, že v brance se
objeví opět Zaťko z Kadaně, ke kterému se v přípravě přiřadil mladý Martin Dupály, který byl na
hostování v Sedčicích. Ve hře je ještě po operaci
zotavující se Marek Voigt. Roční hostování obnovil Dykas z FC Chomutov , Heinc z Baníku Most.
Doposud probíhají jednání o uvolnění Macháčka
M., Vávry, Podroužka, Zlatohlávka, Poborského
z Blšan, mladého Barana z Teplic, Beránka T. z Kryr.
Z dorostu přišel a vede si dobře Majoros Jakub, zatímco Wiesinger má nevýrazný přístup k fotbalu.
Tento týden zbývá doladit tedy celý kádr, v kterém
se mohou objevit jména hráčů, kteří mají za sebou
nejen ligové ale i reprezentační starty. To ovšem
fanoušci budou mít možnost se dočkat na prvním
utkání v sobotu v Proboštově. Muži B rovněž pokračují v přípravě. Družstvo trénuje Jiří Plečinda,
který přišel s několika hráči Sedčic, a má za sebou
přátelská utkání. Naplno již trénují oba týmy dorostu, žáků a tento týden začnou i dva týmy přípravek.
Během příštího týdne tedy čeká výbor Slavoje nemálo práce a úsilí, aby na trávník za prvními body
nastoupil tým v plné zbroji.
Družstvo mužů A odehrálo minulý týden přípravu ve Spořicích, kde góly Poborského a Macháčka
M.zvítězilo 0 - 4. Tento víkend na domácím hřišti
zvítězilo nad FK Kopisty v poměru 6 - 0, góly Poborský 2, Jarolím, Vávra, Heinc z penalty a Beránek.
Prozatimní sestava: Zaťko / Dupály / - Vávra - Heinc - Paul M. - Zlatohlávek - Dykas - Macháček M.
- Jindra - Podroužek - Poborský - Baran - Jarolím
- Majoros - Wiesinger - Baierl - Bereš
n Pozvánka na generálku, před mistrovským
utkáním: Středa 5.8.09 od 17.30 hod. u Ohře proti
FK Postoloprty.
n Přihlášky na turnaj v malé kopané 8. ročník
PM SPORT CUP 09 se přijímají do 6.8.09. Turnaj
se uskuteční v Libočanech 8.8.09. Informace na tel.
604 60 98 96.
n Určité napětí a v očekávání byli fanoušci žateckého Slavoje, před zahájením podzimní části
soutěže, která odstartovala o víkendu. Předem
pozornosti byl již páteční trénink na hřišti u Ohře,
kdy se objevily posily, tak jak se spekulovalo
v průběhu minulých dní. Bezesporu příjemným
zjištěním byla již účast bývalých sparťanských
hráčů a reprezentantů Michala Horňáka a Zdenka
Svobody, kteří se hlásili trenéru Martinu Bryndovi.
Na přestup z Baníka Most přichází mladý útočník
Bereš, hostování bylo potvrzeno u hráčů ze sousedních Blšan, Vávry, Zlatohlávka, Podroužka,
Poborského a Macháčka Michala. V kádru dále
jsou hráči Heinc z Baníku Most, Dykas z FC Chomutov, Jindra z Vroutku, Jarolím Jiří z Tuchořic,
brankář Zaťko z Kadaně, z hostování se vrátil
mladý brankář Dupály, a kádr doplňují z dorostu
Majoros, Wiesinger, a další kmenový hráči Baierl,
Paul Marek / v Proboštově chyběl/účast na svatbě /.
FK Proboštov - FK Slavoj Žatec A 3 - 0 / pol. 0 - 0
Sestava: Zaťko - Vávra - Horňák - Jindra - Dykas Macháček - Podroužek - Svoboda - Heinc - Poborský
- Bereš. Střídali: Zlatohlávek, Baierl, připraveni:
Dupály, Majoros, Jarolím, ČK - Heinc
Překvapivě nový kapitán žateckého týmu, mladý
Vávra přivedl na proboštovský trávník sestavu, která se určitě chtěla postarat a dobrý výsledek svého
úvodního vystoupení v novém ročníku krajského
přeboru. Od počátku utkání, dirigovaná obrana
Horňákem, který přesnými dlouhými pasy, vybízel
útočníky Slavoje k aktivitě. Z druhé vlny doplňované
o pohledné přihrávky dvojice Svoboda, Heinc. Přišli
první šance do 30.minuty zahrozil rychlý Poborský a Macháček, který vyzkoušel velice pozorného
brankáře domácích, kteří příliš šancí neměli
v prvním poločase, který skončil také bez branek.
Do druhého poločasu domácí tým provedl změny
v sestavě, kdy zejména úřadoval domácí Sedlák,
který zle zatápěl obraně hostů. Je nutné ještě poznamenat, že sparťanská posila Svoboda několika
přesnými přihrávkami vybídl postupně Poborského
a Bereše ke skórování a do šancí, které by se měly
proměnit. Další průběh utkání ale přivodil nečekaný zvrat. Nejprve po nenápadném protiútoku vnikl
do šestnáctky domácí Sedlák a doslova si vymodlil
faulem penaltu, když u zákroku byl Heinc, který
obdržel i žlutou kartu, a domácí šli do vedení.
Záhy na to sám před brankářem zahazuje gólovku Bereš a následuje útočný faul Heince, k němu
slovní výtka na adresu rozhodčího a druhá žlutá
karta a po ní červená. Bylo nutné provést změny
v sestavě, nastoupil Zlatohlávek. I přes toto oslabení slibné gólovky neproměnili útočníci a domácí
trestali. Kontaktní gól mohl zařídit Svoboda jehož
šanci bravůrně zlikvidoval domácí brankář. Když
potom přestřelil Horňák ve slibné šanci radovali
se domácí z prvních bodů, a hráči Slavoje odcházeli zklamaní, neboť pomýšleli určitě na bod,
nad soupeřem, s kterým nevyhráli počtvrté v řadě.
A tak se určitě pokusí o zisk prvních bodů s dalším
soupeřem s FK Střekov.
Pavel Maňák

Juniorské mistrovství Evropy

Ve dnech 8.7.-12.7.2009 proběhlo v pražském Podolí Juniorské mistrovství Evropy v plavání. Sešlo se zde 650 závodníků ze 44 zemí Evropy. Česká republika
na tento závod nominovala 39 plavců z nichž dva – Tomáš Plevko a Katka Iblová
jsou členy našeho oddílu Jazzmani Žatec. Oba si zajistili svoji účast na těchto
závodech svým umístěním na MČR dorostu v Ostravě.
Katka Iblová plavala ve svých oblíbe- vedle něho plave a 50m volný způsob
ných znakových disciplinách a dále na zaplaval na hranici svého osobního re50m volným způsobem. Nejlepším umís- kordu a časem 23.40s si zajistil postup do
těním bylo pak 40.místo na 200m znak semifinále. Tomáš se v semifinále stateča 50.místo na 100m volný způsob a 50m ně rval o postup do finále a ani jeho nový
znak, 61. místo na 50m volný způsob.
osobní rekord, který je zároveň novým
Tomáš Plevko plaval v disciplínách českým juniorským rekordem 23.29s na
50m motýl, 100m volný způsob a 50m postup nestačil. Umístil na vynikajícím
volný způsob. V 50m motýl je držite- 10. místě a od postupu do finále ho dělily
lem českého dorosteneckého rekordu pouze 0.04s.
a patřil tedy k největším nadějím české
Pro Tomáše a Katku byla účast na
reprezentace. Tomáš však k velkému tomto mistrovstvím velkým sportovním
zklamání nepostoupil do semifinále zážitkem a zároveň zkušeností do příštích
a umístil se na 21.místě Na 100m volný mezinárodních závodů. Tomášův výkon
způsob obsadil 40. místo. Pro Tomáše na 50m volný způsob byl pro všechny
byly zaplavané časy hluboko pod jeho příznivce plavání velkou radostí a zároveň
osobními rekordy. Přičítal to svému pro Tomáše odměnou za tvrdou přípravu
prvnímu startu na mistrovství Evropy jak pod vedením svého trenéra Mgr. Jirky
a tedy velké nervozitě, plavání v otevře- Karase, tak pod vedením reprezentačních
ném bazénu a respektu k velké evropské trenérů. Více informací na www.plaveckonkurenci plavců zejména z Itálie, kyblog.cz a záznam ze semifinále na
Maďarska, Německa, Ruska. V neděli - internetových stránkách České televize
poslední den závodů se už dokázal plně http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/
soustředit, nepřemýšlet kde plave a kdo 10169270779-plavani

Tenisový oddíl TJ Šroubárna Žatec pořádá na tenisových dvorcích

PŘEBOR MĚSTA ŽATCE V TENISU
MUŽŮ A ŽEN PRO ROK 2009
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Hraje se podle platných pravidel tenisu ČST s míči značky Wilson na dvě vítězné
sady se zkrácenou hrou TIE-BREAK za stavu 6:6 ve všech sadách.
Startovné: členové 100,- Kč, nečlenové tenisového oddílu TJ ŠŽ 200,- Kč.
Pořadatel si vyhrazuje právo na případné úpravy.
Přihlášky do obou turnajů přijímá ředitel turnaje (602 192 386). Konec přihlášek
do kvalifikace je stanoven na 14.8. 2009 do 16.30 hod a pro hlavní soutěž
na 21.8.2009 do 16.30 hod.
Kvalifikace (dvouhra, čtyřhra, útěcha)
Datum konání: 14.-16.8.2009
Hrací doba: 14.8. – od 16.30 hod, 15. a 16.8. od 8.00 hod
Startující:
všichni zájemci o tenis bydlící v Žatci. Pořadatel může udělit volné
karty dle potřeby
Ceny:
1. – 4. místo, čtyřhra a útěcha finalisté

Hlavní soutěž (dvouhra, čtyřhra)
Datum konání: 21.-23.8.2009
Hrací doba: 21.8. – od 17.00 hod, 22. a 23.8. od 8.00 hod
Startující:
registrovaní hráči tenisového oddílu TJ ŠŽ, čtvrtfinalisté kvalifikace
a hráči na volnou kartu, které pořadatel může udělit dle potřeby
Ceny:
1. – 4. místo

SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY MILOVNÍKY TENISU
Z NAŠEHO MĚSTA

Ing. Zdeněk Ptáček
ředitel turnaje

Bohumír Linka
předseda tenisového oddílu

