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Na snímku vítězka Miss zlatého moku Petra Bubáková(uprostřed), první vicemiss Tereza Kučerová (zleva) a druhá
vicemiss Alice Rádrová a zlatá slavice Lucie Bílá.

Miss zlatého moku ČR je z Turnova

V sobotu zaplnil náměstí Rock for Žatec. Odpoledne roztančily náměstí mimo V žateckém Městském divadle v pátek 11. září odborná porota vybírala z dese- kého kraje Jana Vaňhová, která věnojiné i skupina Maxim Turbulenc a Barbeque, večer si známé písně pobru- ti finalistek soutěže Miss zlatého moku ČR, které zastupovaly deset různých vala také drobné ceny. „Jsem nadšena
kovali i dospělí.Na snímku Skupina Laura a její tygři a Václav Neckář. (stej) pivních značek našich regionálních pivovarů. V porotě zasedla mj. hejtmanka rozsahem a kvalitou této soutěže, která

Informace o dotačních programech.
Ústecký kraj 5.10.2009 vyhlásí program na záchranu a obnovu kulturních památek Usteckého kraje pro rok
2010. O dotaci mohou žádat vlastníci
kulturních památek - obce, neziskové
organizace, občanská sdružení a spolky, církve, právnické osoby a fyzické
osoby.
„Program podpory regionální kulturní
činnosti na rok 2010“ bude rovněž vyhlášen 5.10.2009. Program jen určený na
podporu kulturních a vzdělávacích akcí
- výstavy, koncerty, soutěže v uměleckých
oborech ap.
Informace o dotačních programech
ve sportu.

Ústecký kraj 15.9.2009 vyhlásí
druhou výzvu rozvojového programu
„S-P-O-R-T v roce 2009“, která je určena tělovýchovným jednotám. Termín
pro předložení žádostí je stanoven na
29. září 2009.
Dále bude dne 20.9.2009 vyhlášen
dotační program „ Sport a volný čas
2010“. Uzávěrka přihlášek bude 2. listopadu 2009. Program je mimo jiné
určen i pro neziskové organizace školy
a školská zařízení.
Podrobnější informace naleznete na:
www. kr-ustecky.cz
JUDr. Karel Krčmárik
zastupitel Usteckého kraje

ZŠ Komenského alej
Opravy říms, fasády a klempířských
prvků ZŠ v ul. Komenského Alej se
přesunuly do dvorního traktu budovy.
Lešení bylo demontováno ze tří stran
objektu a v současné době je jen na

zadní straně budovy. Provádějící firma
zde pokračuje v očištění a restaurování
posledního obelisku, výměně klempířských prvků a opravách poškozených
částí fasády včetně nátěru.

Úpravy v aule Žateckého
Gymnázia pokračují

Po provedených repasích oken a obnově vitráží v minulém roce byla provedena
v aule budovy Gymnázia výměna zastaralého bočního osvětlení. Firma EZR
s.r.o. Klatovy provedla na objednávku
výrobu 16-ti atypických bočních svítidel,
které byly navrženy v duchu stávajícího
historického lustru .
V současné době zástupce ORM připravuje projektovou dokumentaci ve
spolupráci s manžely Kantovými z Lubence na opravu oken a obnovu vitráží na
schodištích I.a II.patře kulturní památky
budovy Gymnázia tak, aby bylo možno
v příštím roce žádat o dotaci.

Ústeckého kraje Jana Vaňhová, která nad akcí převzala záštitu spolu se senátorem Marcelem Chládkem a starostou Žatce Erichem Knoblauchem.
Diváky přivítal nově zrekonstruovaný z Turnova. Soutěžila za pivní značku
interiér divadla, ale také nádherná scéna. pivovaru Svijany. Šerpu a dárek jí předal
Při otevření opony mnozí diváci oněměli starosta města Žatec Erich Knoblauch.
úžasem při pohledu na nádherné nasví- Návštěvníkům internetových stránek
cené obří drahé kameny a diamantové Denik.cz se nejvíce líbila osmnáctiletá
geody v hodnotě bezmála dvou milionů dívka Monika Kobzová z Písařovic
korun. Kolem kamenů stály dívky v krás- u Šumperka. Soutěžila za pivo Holba
ných společenských šatech, ke kterým Šerák ze severomoravského pivovaru
postupně přicházeli zástupci „jejich“ Holba. Zkrátka nepřišli ani diváci v sále,
pivovarů s květinami a za to dostávali Jan Čenský vylosoval tři šťastné diváky,
od dívek chmelové věnečky. V podob- kteří si ze Žatce odváželi poukázky na
ném duchu různých překvapení se nesl tři sudy piva. Po promenádě finalistek
celý tříhodinový galavečer pod režijním v plavkách vynesla devatenáctičlenná
vedením Jiřího Kopřivy ve zcela zaplně- porota svůj verdikt.
ném divadle a za přítomnosti televizních
Pivní královnou se stala Petra Bubákamer. Filmové dotáčky z plnění disciplín ková (23) z Turnova, zastupovala pivní
finalistek – česání chmele a čepování piva značku Svijany. Na druhém místě (1.
při Dočesné a jejich pobytu v německém vicemiss) se umístila Tereza Kučerová
akvaparku IFA Schöneck doplňovaly vol- (23) z Hovorčovic u Prahy, zastupovala
né disciplíny na pódiu i zpěv Petra Pavla pivo Suchdolský Jeník a na třetím (2.
Pačuta alias Freddie Mercury. Vše s pře- vicemiss) Alice Rádrová (23) z Mělníka,
hledem a profesionálně moderoval oblí- prezentovala pivo Regent.
bený Jan Čenský, který ocenil úžasnou
Dívky dekorovala hejtmanka Ústecatmosféru v sále. Finalistky byly hlasitě
podporovány svými fanoušky. Nádherný zážitek čekal na diváky po volných
disciplínách krásek, když zpoza obřích
ametystových geod vystoupila z mlžného
oparu zlatá slavice Lucie Bílá. Její 50minutový zpěv a srdečné vyprávění o životě
Po dobu prázdnin zajišťoval ORM
i pivu nemělo chybu, na čemž se shodli kompletní rekonstrukce sociálních
všichni přítomní. Byla odměněna nejen zařízení, které jsou již zastaralé a nepotleskem a květinami, ale na scénu ne- vyhovují současným hygienickým
plánovaně vyšel také žatecký podnikatel, předpisům. V minulých letech zde bylo
který Lucii Bílé daroval jeden z vystave- prováděno mnoho oprav jak potrubí
ných obřích krystalů v hodnotě čtvrt tak zařizovacích předmětů. Zhotovitelé
milionu korun!
těchto akcí byly vybráni v jednotlivých
Vystoupení Lucie Bílé zaštitoval výběrových řízeních a bez nedodělků od
generální partner akce společnost nich v srpnu zástupce ORM převzal nová
IZOS Pavla Aschenbrennera, stavební soc. zařízení v II. NP MŠ Fűgnerova čp.
společnost METALL QUATRO, která 260 a v MŠ Ot. Březiny 2769. Také v ZŠ
v Žatci provádí výstavbu projektu Chrám nám. 28. října 1019 byla provedena II.
chmele a piva a společnost EKOSTAVBY etapa kompletní rekonstrukce soc. zaLouny.
řízení včetně vybudování hygienických
Miss sympatii SMS, které zasílali hla- kabin a chybějících úklidových komor.
sy zájemci z celé republiky pomocí zpráv Ani škola na Jihu nebyla opomenuta
SMS, získala 23letá Petra Bubáková a již v III. etapě zde probíhala úprava

propaguje náš kraj, Žatec a jeho chmel
- poloraný Žatecký červeňák, bez něhož
se výroba dobrého piva neobejde. Je
v zájmu kraje tuto soutěž nadále podporovat,“ uvedla z pódia.
Nová pivní královna obdržela mj. osobní automobil od společnosti AUTO KOPTA k půlročnímu užívání, drahé kameny
a zahraniční zájezdy. Všechny zúčastněné
finalistky dostaly drobné dárky. Ředitel
soutěže a předseda pořádajícího Sdružení rodáků a přátel města Žatce Petr
Šimáček závěrem řekl: „Tato soutěž je
nejen oslavou dívčí a ženské krásy, ale
hlavně také práce zemědělců, chmelařů
a pivovarníků; našeho kraje, naší země,
světoznámého Žateckého chmele a výborného českého piva. S radostí budeme
připravovat další ročník.“
V sobotu se pak první tři vítězné
dívky představily široké veřejnosti na
scéně Rock for IZOS Žatec na centrálním žateckém náměstí, kde letošní
ročník soutěže Miss zlatého moku ČR
vyvrcholil.
Jiří Vích

Rekonstrukce sociálních zařízení
v objektech v majetku města

soc. zařízení v pavilonu MVD. Při
všech rekonstrukcích byly kompletně
vyměněny veškeré již nefunkční rozvody
vody, kanalizace a požárních vodovodů.
S novými obklady, dlažbou a zařizovacími předměty nebude potřeba po léta již
žádných finančních prostředků.

strana 2

17. září 2009

Prosba žateckého muzea
o pomoc: kniha o gymnáziu
Práce na publikaci o dějinách
žateckého gymnázia, které má obdivuhodnou a v leckterých směrech
unikátní kontinuitu s návazností na
středověkou latinskou školu, spěje
do své finální fáze. Autoři knihy si

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 7.9.09
- 6.10.09

však stále myslí, že se nesešel dostatečně reprezentativní soubor fotografií, který má dějiny školy ilustrovat.
Problémy jsou především s období od
roku 1945 do roku 1990, pro které
by mělo být mezi žateckou veřejností fotografií dostatek. Alespoň si to
jako autoři myslíme. Proto prosíme
všechny bývalé studenty a kantory, ať
pomohou neradostné skóre vylepšit.
Nejde samozřejmě jen o fotografie
školy a učitelů, ale třeba také mimoškolní činnosti, různých brigád, povinné praxe atd. Čím pestřejší soubor
fotografií se sejde, tím pestřejší bude
obrazový doprovod v knize. Koho naše
prosba nenechá chladným, může své
fotografie přinést do muzea, Křížovy
vily nebo na gymnázium. Fotografie
budou samozřejmě zase vráceny
vlastníkům. Čas je do konce září.
Za autorský kolektiv děkuje
PhDr. Jiří Matyáš
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Klub českých turistů Žatec
Zve všechny příznivce turistiky na V. ročník pochodu
žateckým okolím pod názvem

Rozloučení s babím létem
V sobotu dne 10. 10. 2009

Trasa: 12km Po neznačených cestách vhodná i pro cyklisty
Start: u koupaliště Žatec 13.00 – 13.15 hod
Startovné: děti do 15.let zdarma ostatní 20 Kč.Program: Pochod do obce Nové Sedlo.Prohlídka kostela s jeho jedinečnou výzdobou (od 14.00 hod) a varhanní koncert (od 14.30 hod.) Při
zpáteční cestě posezeni při harmonice a ohni v obci Libočany v restauraci
„Pod kaštanem“
Popis trasy: Od startu jdeme po panelové cestě mezi zahrádkami do
Libočan. Zde u restaurace přejdeme kolmo hl.silnici do ulice mezi paneláky. Po té pokračujeme až k rozcestí za podnikem Concrete (výroba
dlažby). Odbočíme vlevo, pokračujeme (kolem stohu) polní cestou až
k rozcestí, na kterém odbočíme vlevo a mírným stoupáním dojdeme
k okraji obce Nové Sedlo a poté ke kostelíku. Zpáteční cestu absolvujeme od kostelíku polní cestou vpravo ke kapličce.Zde zabočíme vlevo
na vrch Zlatník. Sejdeme k cestě po které jsme přišli a pokračujeme do
obce Libočany.Na kraji obce zabočíme první uličkou vlevo k restauraci
„Pod kaštanem“. Zde se můžeme občerstvit a k dobré pohodě nám zahraje harmonikář.Pro děti bude připraven oheň. Zpět do Žatce se jde
stejnou cestou.
Všichni jste srdečně zváni výborem KČT Žatec
Kontakt: p.Hanušová E. tel: 728 837 040
email: kct.zatec@seznam.cz

Novinky ve výuce tanečního
oboru v ZUŠ Žatec

Stejně jako v loňském roce, i v tom letošním se děti mohou těšit na jejich oblíbenou hudbu a taneční pohyby. Náplní výuky bude taneček z populárního seriálu HANNAH MONTANA –Howdown trowdown , nejnovější trendy v street
dance a prvky z muzikálů ROCK TÁBOR a Z MUZIKÁLU ZE STŘEDNÍ.
Do taneční aktivity se však mohou zapojit nejen děti, ale i dospělí.A to hned
v několika variantách:
1. Od 7.záři se každé pondělí od 18.15 do 19.45 otvírá taneční kurz s názvem
BUĎ FIT S TANCEM. Zde se tančí různé taneční vazby na moderní hudbu.
Nejnovější a nejoblíbenější je styl ZUMBA,což je složení afrického, latinskoamerického a moderního tance s prvky aerobiku Kurz má 10 lekcí a končí
23.11.2009..Cena kurzu je 990,-Kč.
2. Od 25.9.2009 otvíráme KURZ TANCE PRO DOSPĚLÉ. I tento kurz má
10 lekcí a je určen pro taneční páry.Vyučovat se budou základy společenských tanců Waltz,Valčík, Foxtrot, Mazurka, Tango, Blues, Čača, Polka,
Jive a Slowrock.
Kurz končí 4.12.2009 Věnečkem a cena je 990,- Kč na osobu.
3. V minulém školním roce se na naší ZUŠ začal vyučovat ORIENTÁLNÍ TANEC, a to nejen pro děti, ale i pro dospělé. Tato novinka setkala s velkým
zájem, a proto i v nastávajícím novém škol.roce budeme ve výuce pokračovat..
Výuka dospělých bude zahájena ve středu 7.10.09 v 17.30 hod.v suterénu
školy.
4. Již 2 roky při ZUŠ pracuje i kroužek lidových tanců pro dospělé. Skupina
nese název
OLD STARS REGRÚTKY a učí se lidovým tancům z Čech, Moravy a Slovenska. I „Oldiny“ přijmou rády mezi sebe nové tanečnice a tanečníky
a tak kdo máte zájem, kdo byste rád nakoukl pod pokličku lidových tanců,
neváhejte, a přijďte mezi ně.
Regrútky začínají ve čtvrtek 1.10.09 v 18.00 hod.
Pokud byste měli o nějaké tancování zájem, přihlásit se můžete osobně
v ZUŠ, telefonicky na čísle: 415 740 368, nebo na www.zuszatec.cz

Žatecký
týdeník

ĀȀ̀ЀԀऀࠀ܀ఀഀఀఀༀༀက
ᄀሀఀጀ᐀ఀᔀᘀᜀ᠀ሀᤀᨀᄀᬀఀᰀᴀᴀḀ

ऀࠀఀഀༀ̀ကᄀ̀ሀᄀጀ᐀ᔀࠀ̀ĀȀ̀̀ࠀ܀ᔀ܀ᘀᜀ᠀ሀఀᘀᤀ̀ᨀ̀ĀȀᬀᰀᬀᰀᴀĀᴀ̀
Ḁ̀ᔀ܀ᄀက̀ሀ̀ȀĀᬀᄀἀᜀᔀḀ̀̀ἀᨀ̀ᰀᴀĀᴀ̀ሀᄀጀ᐀ᔀࠀ̀Ā ̀ࠀ܀

ሀᄀഀጀࠀЀᄀ᐀ᔀᘀᜀ̀ऀကఀЀЀĀĀ᠀ Ѐ᐀ఀᤀᘀЀ᐀ऀЀ܀ఀᨀЀᬀᰀᴀЀḀᰀἀЀᴀ ᰀ!Ѐ
Ḁ"ᰀЀ#ᰀἀЀᴀḀ$

Sběrová sobota v obcích Velichov, Záhoří,
Bezděkov, Trnovany, Radíčeves, Milčeves
Dne 19.9.2009 proběhne sběrová
sobota zaměřená na svoz odpadu
objemného, nebezpečného a elektroodpadu. V tento den budou v obcích
(náves) k dispozici velkoobjemové
kontejnery k ukládání výše uvedených odpadů. U každého stanoviště
bude také k dispozici proškolená
obsluha, která bude nápomocna při
vykládce odpadů. Občané mohou
odpad dovézt v daný termín od 8,00

do 12,00 hodin. Prosíme občany
o dodržení termínů a ukázněnost při
předávání odpadů obsluze sběrného
stanoviště. Po naplnění kontejnerů
provede společnost LIKOR CZ s.r.o.
odvoz odpadů do Sběrného dvora
města Žatce, kde proběhne případné
dotřídění odpadů a dále odvoz odpadů
k recyklaci nebo konečnému odstranění. Věříme, že tato služba, která je
pro občany místních částí města Žatce

Trasa C

zdarma pomůže nejen „uklidit si před
vlastním prahem“, ale hlavně přispěje
k ochraně životního prostředí.
Další možností odložení odpadů je
Sběrový dvůr v ulici Čeradická 1014,
který je v provozu:
Po až Pá od 7:00 do 18:00
So až Ne od 9:00 do 18:00
Státní svátky – zavřeno!
Roman Městecký
ekolog společnosti

svoz č.3
19.9.2009
od - do

svoz č.4
7.11.2009
od - do

objemný, nebezpečný a elektroodpad

8,00 - 12,00

8,00 - 12,00

2 - Záhoří náves

objemný, nebezpečný a elektroodpad

8,00 - 12,00

8,00 - 12,00

3 – Bezděkov náves

objemný, nebezpečný a elektroodpad

8,00 - 12,00

8,00 - 12,00

4 – Trnovany náves

objemný, nebezpečný a elektroodpad

8,00 - 12,00

8,00 - 12,00

5 - Radíčeves náves

objemný, nebezpečný a elektroodpad

8,00 - 12,00

8,00 - 12,00

6 – Milčeves náves

objemný, nebezpečný a elektroodpad

8,00 - 12,00

8,00 - 12,00

Stanoviště číslo

druh odpadu

1 – Velichov náves

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.

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

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

n Hledám menší rodinný dům
na Lounsku nebo Žatecku. Děkuji
za nabídky. Tel. 604 371 163.

ŘÍJEN 2009
7.10.

ALADINOVA KOUZELNÁ LAMPA

10:00, 14:00

Divadelní soubor Mladá scéna Ústí nad Labem.
Dobro a Zlo vedou věčný spor a aby je někdo rozsoudil, vyhlédnou si hodného rybáře Aladina a pošlou ho pro lampu do propasti, která je plná pokladů.
Čekají, zda se nechá zlákat. Poctivý chlapec však na světlo vynese pouze tu
starou lampu. Spor není rozhodnut a proto mu ponechávají kouzelnou lampu
a sledují, jak s ní bude nakládat. Aladin nezneužívá její moci a proto Zlo v roli
vezíra ovládne jeho bratra Hasima, který se svými intrikami nakonec lampy
zmocní a jak to všechno dopadne?Přijďte se podívat.
Osoby a Obsazení: Petr Paluba, Petr Svobod:, Kristina Herzinová, Josef Barták,
Tereza Volejníková. Předplatné skupiny E a M. i mimo předplatné

13.10.

OBUŠKU Z PYTLE VEN

9:00, 10:30

14.10.

NÁŠ SVĚT 2009

9:00, 16:00

15.10.

Klasická pohádka na motivy K.J.Erbena. Co svět světem stojí, někteří lidé touží
jen po bezpracném životě, bohatství a moci. Napravit všechny špatnosti je velká
práce i pro kouzelné bytosti. Buďme proto rozvážní a opatrní. Když chudý švec
Matěj dostane zázračný ubrousek a beránka snášejícího zlaťáky, v krčmě už na
něj čeká vykutálená dvojička hostinských, která ho nestydatě okrade. Tentokrát ji však stihne zasloužený výprask. Teprve když je po starostech, mohou
si všichni oddechnout. Příběh plný písniček a komických situací je určen pro
dětské diváky od 3 do 10 let i pro dospělé. Hrají: Jiří Krejčí, Mário Kubec,
Julie Jurištová, Milena Soukupová, Dana Pražáková, Jiří Hána, Radovan Snítil,
Milan Duchek, Rafael Pražák
Mimo předplatné, Pro školy. Vstupné: 45,-Kč
Sedmý ročník festivalu malých divadelních forem. Tradiční a úspěšná přehlídka
pod patronací ÚSP Kamarád Lorm.
Mimo předplatné. Festival
Vstupné: ráno pastelka, odpoledne 30,-

DEN SPCCH „Mám svůj den“

10:00 - 16:00

V rámci „Týdne SPCCH“ pořádá ZO SPCCH, o.s. Žatec setkání seniórů a prezentace svazu. Program: Kultura, Přednášky, výstava.
V kulturním bloku vystoupí sbor Čmeláček, Žatecké popelky, Hana Hořická
(Schovanky) Jste srdečně zváni.
Mimo předplatné. Vstupné: Zdarma

DIGITÁLNÍ KINO - DVOŘÁKOVA 27/ŽATEC/438 01/415710519
1.10. ČTVRTEK ULOVIT MILIARDÁŘE

19:30

2.10. PÁTEK

ULOVIT MILIARDÁŘE

19:30

3.10. SOBOTA

ULOVIT MILIARDÁŘE

19:30

4.10. NEDĚLE

ULOVIT MILIARDÁŘE

19:30

Komedie /Česko, 2009, 120 min / BIOSCOP
Miliardáře touží ulovit každý i každá. Policisté, novináři, politici, umělci, dámy
i chlápci od náboženství. Na úspěšného podnikatele Patrika Grossmanna je
navlečena vykonstruovaná reportáž. Atmosféra zhoustne natolik, že si do
něho může každý kopnout, a tím emonstrovat svou morálnost. I jeho přítelkyně, televizní rosnička, cítí, že by její kariéra mohla být ohrožena. Zdálo by
se, že musí přijít nezastavitelný pád, když se v marihuanovém opojení dostaví
spásný nápad… Režie: Tomáš Vorel st. Hrají: Jiří Mádl, Tomáš Matonoha, Miroslav Etzler, Milan Šteindler, Tomáš Vorel ml., Gabriela Partyšová, Tomáš Vaněk,
Ester Janečková, Josef Carda
Přístupné. E-cinema. Vstupné: 80,- Kč

10.10. SOBOTA Giacomo Puccini - TOSCA

18:45

„V Tosce se snoubí Pucciniho jedinečná hudební inspirace s melodramatickou
vitalitou skvělého Hitchcockova filmu,“ říká šéfdirigent metropolitní opery
James Levine, který tuto novou inscenaci diriguje. Tosca je příběhem tří lidí:
slavné operní pěvkyně, volnomyšlenkářského malíře a sadistického policejního
ředitele, kteří jsou lapeni v osidlech milostné touhy a politických intrik. Sopranistka Karita Mattila, kterou jste měli možnost shlédnout v letošním přímém
přenosu opery Salome, se za hranicemi svého rodného Finska v titulní roli představí vůbec poprvé. Nového nastudování Toscy se chopil uznávaný divadelní
a operní režisér Luc Bondy. V roli Caravadossi se představí Marcelo Álvarez,
v roli Scarpia Juha Uusitalo. Diriguje: James Levine, Režie: Luc Bondy, Scéna:
Richard Peduzzi. Hrají: Tosca: Karita Mattila, Caravadossi: Marcelo Álvarez,
Scarpia: Juha Uusitalo, Sacristan: Paul Pliska a další
Přístupné, Satelitní přenos
Vstupné: 280,- . MET IN HD

12.10. Pondělí TOBRUK

19:30

Drama / Válečný / Historický / Česko / Slovensko, 2008, 100 min
Druhá světová válka, podzim roku 1941. Do Němci a Italy obleženého města
Tobruku v severoafrické Libyi jsou odveleni vojáci 11. východního československého praporu. Mezi nimi i mladý voják Jiří Pospíchal. Jeho naivní a idealistické
představy o hrdinství a válce jsou syrově konfrontovány s nesnesitelným peklem
africké pouště, dennodenním ohrožením života a všudypřítomnou smrtí. To vše
si u něj vybírá svoji krutou daň – postupnou ztrátu vlastní sebeúcty a odvahy.
Odvaha je síla vůle, které žádný muž nemá nazbyt. Když se používá, brzy se
vyčerpá. Odvaha je kapitál, který postupně utrácíme.

n Prodám byt 3+1 (65m2) v Žatci,
Podměstí. Cena: 850.000,- Kč. RK nevolat. Tel.: 607 240 174
n Pronajmu byt 3+1 (65m2) v Žatci
Podměstí. Nájem 7000,- Kč + energie.
Kauce 14.000,- Kč. Tel.: 607 240 174
n Prodej OA zn. MÉGANE 1,6; benzin; el. stahování oken; r. v. 1996; STK
do X./2010. Cena 25.000,-Kč; tel.:
605 129 704
n Pronajmu garáž na Pražské“ tel.
608 057 430
n Prodám dveře vchodové plast vč.
zárubně, 2 ks bílé a hnědé z neuskutečněné stavby. Částečně prosklené,
PC 6.900 Kč a 14800 Kč, nyní 4800 Kč
a 8800 Kč. Dále různá plastová okna
a zahradní bránu a branku vč. sloupků
a pletiva - levně. Přivezu zdarma. Tel:
777106709.
n Výuka NJ pro začátečníky i pokročilé. Připravím k maturitě. Tel.:
737 320 580
n Květinářství ARKÁNA, nově
otevřeno u Hasičů. Uzeninové, bonbónové, cigaretové květiny na objednání.
Hrnkové a řezané květiny pro každou
příležitost. Na řezané květiny dlouhodobě po celý týden, včetně víkendů
10% sleva. Otevírací doba: po-ne 8.00
– 18.00 hod. Nákup nad 300 Kč dárek.
n Pronajmu garsonku v Žatci – Podměstí. Nájem 3800,-Kč + služby. Vratná
kauce 10 tis.. Tel. 777 876 373.Pronajmu byt 1+1 v Žatci, nájem 4800,- Kč
+ služby. Vratná kauce 13 tis.Tel.777
876 373.
n RE/MAX nabízí v Žatci
3+1/L, Růžová, 790000,
3+kk, B.Němcové, 849500,
3+1/B, garáž, zahrada,
Bratří Čapků,1100000
3+1, garáž, zahrada,
Osvoboditelů, 880000,
3+1/L, Libočany, 800000,
vč. vybavení-viz foto na netu
www.re-max.cz/marcela.ondrusova
M: 605 523 172
n Pronajmu byt 3+kk v cihlovém
klidném domě s dvorem po částečné
rekonstrukci, nová koupelna. Nájem
4 700,- Kč + energie. Pouze slušným
lidem. Tel.775 094 353.
n Pronajmu prostor 20m2 v centru
města na sklad a kancelář, popř. nenáročné bydlení. Vlastní WC s koupelnou,
v uzamykatelném dvoře. možno i skladový prostor 100m2. Nájem 2500,- Kč/
měsíc. Tel. 775 094 353.
n Pronajmu prostornou garáž v Žatci,
ul. Šafaříkova, plocha 25 m2, zavedena
el. 220 V, tel. 732747481

ŽATECKÝ SKLÍPEK
Hotelu Zlatý Lev

Od Po - Pá od 10.30h – 14.00h
MENU:
Polévka • Hlavní chod • Bonaqua

Vše za 69,-Kč

Jídlo pro vás připravuje kuchařka Květa.
Možnost zasílání jídelního lístku na e-mail.
zatecky.sklipek@seznam.cz,
tel.: 415 240 031

Kompletní program vždy na www.divadlozatec.cz

Přenosy z New Yorské
Metropolitní Opery opět v Žatci

Městské divadlo Žatec si pro své pravidelné návštěvníky připravilo opět několik
přímých přenosů z New Yorské Metropolitní opery.
V pořadí již čtvrtý ročník projektu že díky úspěšnému vojenskému tažení se
The Met: Live in HD začíná 10. října bude moci oženit s dívkou Aidou. Aida
a přinese vám devět světově proslulých je v Egyptě Aida vstupenky otrokyní,
titulů: Tosca, Aida, Turandot, Les Contes ale nikdo neví, že je dcerou etiopského
d’Hoffmann, Der Rosenkavalier, Car- krále Amonasra. Právě proti němu pomen, Simon Boccanegra, Hamlet a Ar- vede Radames válku. V italském znění
mida. V říjnu uvede žatecké divadlo hned se zde představí Violeta Urmana, Dolora
dva živé přenosy. První bude v sobotu 10. Zajick, Johan Botha, Carlo Guelfi a dalříjna opera od Giacoma Pucciniho s ná- ší. Všechny opery jsou v původním znězvem Tosca. Děj nás zavede do Itálie léta ní s českými titulky. Přenosy zhlédnete
1800. Příběh odehrávající na pozadí po- v HD kvalitě i prostorovém zvuku 5.1.
litický bojů a plný dramatických napětí Přenášeny budou na velkém filmovém
i otřesů vášní. V režii Luce Bondy a pod plátně a navíc v krásném divadelním
dirigentským vedením zazpívají Karita prostředí. Kompletní informace o proMattila, Marcelo Álvarez, Juha Uusitalo gramu celé sezony si můžete najít na
a Paul Plishka.
www.divadlozatec.cz
Druhým přenosem bude 24. října opět
Fotky ke stažení jsou na:
velmi známá opera Giuseppe Verdiho
http://www.aero.capsa.cz/?doc=2127
s názvem Aida. Tentokrát se setkáme
http://www.aero.capsa.cz/?doc=2381
s vojevůdcem Radamesem, který doufá,
http://www.aero.capsa.cz/?doc=2104

Ohlédnutí za prázdninovými akcemi

(Žatec, 8.9.2009) - Prázdninového programu Městské knihovny Žatec nazvaného Léto pro děti s knihovnou se zúčastnilo celkem 119 dětí a 20 dospělých.
Na každé úterý byl pro děti i dospělé připraven výlet se zajímavým cílem cesty.
Poslední, osmá, prázdninová akce nazvaná Prázdninová noc v knihovně se
konala v noci z pondělí 24.8. na úterý 25.8.2009. V dětském oddělení knihovny
nocovalo 20 dětí ve věku od 6 do 14 let a 3 knihovnice. Program noci byl rozmanitý a zahrnoval zejména malování na trička a na kameny, noční procházku
a stezku odvahy, čtení, hraní i noční štěbetání, dopoledne pak soutěžní kvíz,
modelování, prohlídku náměstí a na závěr návštěvu cukrárny. Sladké odměny
pro děti nám poskytla formou sponzorského daru firma Cukrárna Květa, které
i touto cestou patří poděkování. (fr)

last moment
tel. 604 409 659
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ČSŽ Staňkovice Vás zve na

Václavskou zábavu,

která se koná 25. 9. 09 od 20 hod.
v restauraci Bílý lev
hraje: duo ALEX - vyzkoušet si můžete
také karaoke, vstupné: 50,- Kč
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PŘIŠLI NA SVĚT
9.9.
9.9.
10.9.
11.9.
12.9.
14.9.

Erik Štark
Magdalena Wagnerová
Eliška Kovárnová
Adéla Musilová
Sebastian Bindas
Anna Gažiová
Sabina Kuruczová
Karolína Hrtánková
Ellen Kaplanová

ROZLOUČENÍ
10.9.
12.9.
13.9.
14.9.

Bohuslav Hnik
Gerhard Schwarz
Rudolf Červeňanský
Hedvika Jurčová
Pavlína Helebrantová

95 let
70 let
79 let
31 let
85 let
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ZE ŽATECKÉHO FOTBALU
Bohatý víkend nabídky účasti na
utkáních žateckého Slavoje, měl fotbalový fanoušek. V některých utkáních bylo možné vidět i střeleckou
kanonádu a zisky mistrovských bodů
do tabulek dle jednotlivých kategorií.
Bohužel, nepříjemnou informací byl
očekávaný výsledek mužů A ve Štětí. Po
slibném výsledku v minulém kole
s vedoucí Modrou, přišlo neuvěřitelné
selhání a Slavoj si přivezl ostudný výsledek v podobě pětigólového přídělu.
Lepší výkon předvedla rezerva, když
v Libočanech nasázela pro změnu
pět branek sousedním Podbořanům.
Doslova kanonádu v podobě fotbalové
střelnice předvedli oba dorostenecké
týmy v krajském přeboru. Hostujicímu
soupeři nadělily shodně jak starší, tak
mladší týmy skóre 10 - 0. Takže na Slavoji
padlo dvacet branek jednomu klubu.
Vedoucí postavení potvrdili starší žáci,
kteří zvítězili v Krásnem Dvoře 4 - 0,
branky: Vintr, Grešo, Strnad a Hynek.
Druhý tým starších žáků nadělil v Libočanech pro změnu Černčicím osm branek: Minařík 5, Gebert a Tamchyna po
1.
Mladší žáci zvítezili v Podbořanech
4 - 2, když tři branky vstřelil Šimeček
M., a jednu přidal Solčány. Neuspěla
přípravka, která doma podlehla daleko
vyspělejšímu soupeři z Lenešic 0 - 6.

Hlavní budova – Husova ul. 678:
n „VÝPRAVA DO PRAVĚKU“: 17. 9. – 1.11. – dotyková výstava přibližující život
lidí v pravěku a starověku. Přijďte si vyzkoušet zemědělské postupy staré více než 2000
let a mnoho dalšího. Vernisáž výstavy 17. září od 17.00 hodin.
n „90 LET ČESK. LETEC. VOJENSTVÍ“ : 24. 9. – 11.10. Výstava československého vojenského letectví doplněná žateckými reáliemi. Vernisáž 24. září od 17.00
hodin.

Křížova vila – Zeyerova ul. 344:
tel.: 415 710 389, E-mail: vilakriz@muzeumzatec.cz

n „ČTVERO ROČNÍ OBDOBÍ“ 12. 9. – 10. 10. Výstava digitální fotografie DFK
Fotosvět. Vernisáž výstavy 12. září od 14.00 (v rámci EHD 2009)

NÁVŠTĚVNÍ DOBA MUZEA A KŘÍŽOVY VILY:

Žatečtí G-Titáni budou pořádat
nábor nových členů

Čaja a Pek úspěšně vstoupili do nové sezony

Žatecké házenkářky
porazily nováčka soutěže

duben – září / úterý – pátek: 9.00 – 17.00 hodin
sobota a neděle 10.00 – 16.00 hodin,
pondělí: zavřeno
(polední přestávka 12.00 – 12.30 hodin),
Informace o stálých expozicích muzea a aktuality z jeho činnosti najdete na internetových stránkách na adrese: www.muzeumzatec.cz
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Šroubárna Žatec – Sokol
Božkov 19 : 11 (10 : 6)
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Nohejbalové utkání v Libočanech
mělo opravdu úspěch!

V neděli 13. září se na asfaltovém hřišti u obecního domu konal nohejbalový
turnaj. Družstev se sešlo celkem 10. Bylo opravdu na co se dívat! Zahrát si přišli
jak naprostí amatéři, tak i lidé, kteří se tomuto sportu věnují. Časté pády,krásné
přihrávky a hlavně spousta kvalitní zábavy. V Libočanech to sportem skutečně žije.
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Regionální
muzeum
K.
A.
Polánka
Husova 678, Žatec, tel., fax: 415 749 466,
E-mail: rmz@muzeumzatec.cz, www.muzeumzatec.cz
KULTURNÍ TIPY – PLÁN AKCÍ MUZEA NA MĚSÍC ZÁŘÍ 2009

V tělocvičně G-Titánů proběhne dne 2.10.2009 od 17 hodin nábor nových členů
ve věku od 6-100 let. V krátkosti jen připomenu, že G-Titáni ve své tělocvičně
v Mládežnické ulici (za barem „Do rána“) cvičí pod vedením trenéra Romana
Šifaldy bojové umění Muay-Thai nebo-li thajský box.
Toto bojové umění vzniklo na území armáda, vojáci cvičili tuto techniku boje.
dnešního Thajska, kdy bylo používáno Pro armádu je to technika na boj z blízka.
v armádě při obraně země. První náhlý Kdykoliv má thajský voják bojovat beze
vzestup zájmu o muay-thai byl za vlády zbraně, vždy užije thajký box.
krále Naresuana v r. 1584. V Thajsku
Thajský box se cvičí v Žatci od konce
bylo toto bojové umění povýšeno na krá- roku 2005, kdy také v boxovně G-Titánů
Příští program:
lovský sport. Thajský box se stal velmi ob- proběhl první nábor nových členů. Žatečtí
FK Bečov - FK Slavoj Žatec B 16.9.09 líbeným a lidé všech vrstev jeho cvičením G-Titáni se od té doby dostali do povědomí
trávili svůj volný čas. V každé vesnici bylo všech, kteří se pohybují na scéně plnokonod 16.30 hod. pohár v Bečově
možné vidět zápasy, každá měla své místní taktních sportů a pravidelně vozí medaile
19.9.2009
FK Slavoj Žatec přípravky - FK Postolo- šampióny. Do konce byl až do dvacátých i z mezinárodních turnajů.
let 20. století zařazen do osnov povinné
Tímto Vás všechny zveme.
prty od 10.00 hod. v Postoloprtech
školní
výuky.
Pátek 2.10.2009 od 17 hodin boxovna
FK Slavoj Žatec ml. žáci - FC Chomutov
Snad odjakživa, co v Thajsku existuje G-Titánů Mládežnická ulice
od 10.30 hod. v Žatci
Březenecká Chomutov - FK Slavoj Žatec
B od 16.30 hod. ve st. Spořicích
FK Cítoliby - FK Slavoj Žatec st.žáci OP Mladí stolní tenisté Severu Žatec úspěšně vstoupili do nové sezony. Jejich start
na celostátním bodovacím turnaji byl velice příjemným překvapením.
v Cítolibech
V sobotu v Děčíne v kategorii mladších gorii starších žáků Pavel Pek. Dokázal zo20.9.2009
žáků se žatecký Čaja v konkurenci více pakovat Čajův úspěch v ještě náročnější
Mladší přípravka FK Slavoj Žatec - sajak stovky nejlepších hráčů z celé ČR konkurenci. V průběhu kvalifikačních
telit ve Výškově od 9.00 hod.
dokázal probojovat náročnou kvalifikací bojů vystavil stop jednomu ze spolufaFK Slavoj Žatec A - SIAD Bílina od 16.30 až mezi nejlepší dvaatřicítku účastníků voritů turnaje zlínskému Čajkovi.
hod. v Žatci
závěrečného finále. To se v historii žatecOba mladí stolní tenisté Severu se
FK Ústí - FK Slavoj Žatec dorosty od kého mládežnického stolního tenisu ještě tak výrazně prosadili po loňských
10.00 hod. a 12.00 hod. v Chabařovicích nikomu nepodařilo. Že to nebyl náhodný výborných výsledcích v kraji i na celoFK Slavoj Žatec st. žáci 1. A tř. - FK výsledek potvrdil v neděli v Praze v kate- státní úrovni.
Ervěnice od 10.30 hod.v Žatci
Pavel Maňák

Ve druhém kole nového ročníku první
ligy národní házené hostily Žatečanky na
svém hřišti nováčka prvoligové soutěže.
Po rozpačitém a nervózním začátku se domácí klidnily, když poznaly, že házenkářky z Božkova příliš zlobit nebudou a tak
jedinou otázkou bylo, jak velký brankový
příděl si hostující celek ze Žatce odveze.
Branky a sestava: Vojarová-Havlová, Vlčková, Schneiderová, Pourová-Plecitá(4), Wüstová(7), Čítková(8),
Solčaniová 1. Trenér Popelka, vedoucí
Kubešová.

Žatecký týdeník
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Klub českých turistů Žatec
pořádá celodenní autobusový zájezd

NAHLÉDNUTÍ DO
DOUPOVSKÝCH HOR
V sobotu 26.9.2009
Trasa: 13 km.
Pokyny pro účastníky:
Odjezd autobusu: 8.00 hod. autobusové nádraží Žatec
Úhrada za osobu: členové KČT 60.- Kč ostatní 120,-Kč. Přihláška je akceptována po zaplacení poplatku, který je nevratný! Přihlášky a poplatek přijímá
p.Kochová (tel:723 342 496 ) v hale MěU Žatec na radnici vždy
Po. – Stř. 15 – 17 hod. 7, 9, 14, 16. září do využití kapacity autobusu
Popis trasy: Vyjdeme z obce Velichov, která se nachází nedaleko Ostrova a patří
k velmi starým. Hovoří se o ní již v r. 1142. Je zde několik zajímavých památek – pozdně barokní zámek, barokní kostel a tvrziště s valem a příkopem po středověké tvrzi.
Jdeme po ČTZ proti toku řeky Ohře úzkým zalesněným údolím. Silnice odbočí vlevo,
vystoupá do svahu a přetíná ostroh obklopený ze tří stran řekou. V nejvyšším místě
stoupání zvaném Košťál asi 200 m. vlevo jsou příkopy a valy hradiště kultury knovízké.
Sestoupíme do vsi Radošov. Mineme barokně přestavěný kostel a přijdeme na křižovatku.Vedlejší silnice tu přechází Ohři po dřevěném mostě, původně renesančním,
několikrát upravovaným. V roce 1986 byl nahrazen přesnou kopii. ČTZ pokračuje dál
kolem osady na Špici do obce Kyselka s areálem zpustlých lázní a známou stáčírnou
minerální vody Mattoni. Zdejší prameny jsou známy od 13 stol. V 19 stol. při nich
vyrostly novorenesanční kolonády, honosná Mattoniho vila a Ottuv pavilon. V Kyselce se napojíme na naučnou stesku. Po ní a ČTZ jdeme dál. Za vsi se dáme vzhůru
k Ottovu prameni a k rozcestí pod vrchem Bučina. Po odbočce můžeme vystoupat
až na vrchol, kde stojí kamenná rozhledna z r. 1880 opět po delší době přístupná
veřejnosti. ČTZ pak pokračuje lesem k rozcestí u lesní kapličky.Zde se stáčí vlevo
a vede zalesněným svahem , téměř po vrstevnici až k hájovně, kde začíná ŽTZ. Jdeme
po ní vlevo dosti prudkým stoupáním úžlabinou.Poté se stáčí ostře vpravo a již téměř
po rovině dojdeme k národní přírodní památce – Skalky skřítků. Stejnou cestou se
vrátíme zpět na ČTZ.Sestoupíme k silnici a autobusové zastávce ve vsi Dubina.Zde
bude čekat autobus. Na zpáteční cestě se zastavíme na Andělské Hoře, kde je možná
prohlídka zbytků hradu založeného pány z Oseka. Hrad byl zničen požárem v r.1718.
Dále můžeme navštívit poutní kostel Nejsvětější trojice, kde je výstava „ Zaniklé obce
Doupovských hor“. Poté odjedeme přes Podbořany do Žatce.
Zdrávi došli
Kontakt: Pištělák O. tel: 723 122 928 Příjemně prožitý den přeje: Výbor KČT Žatec

