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Ve dnech 4. a 5. září se v Žatci uskuteční již 53. ročník akce Dočesná
2010. Jak již z názvu vyplívá, jedná
se o oslavu dočesání chmele. Kromě
tradičních soutěží jako jsou tanec
s korbelem na hlavě nebo ruční česání chmele se návštěvníci mohou
těšit na bohatý kulturní program.
Pro širokou veřejnost zde mimo
jiné zahrají Miroslav Žbirka, David
Koller, Vidiek, Brutus, Láďa Křížek
a Kreyson, Schovanky, Mandrage,
Aquarius, Jakub Třasák, Sophie
Chair, Jitka Charvátová, Status
Praesent, Kurtizány z 25. Avenue,
Prague Conspirasy, Coda, Beautifull
Caﬁllery, ZZ Top Revival, Žatečanka
a mnoho dalších. Zajímavostí bude
určitě páteční vystoupení skupiny
Laura a Její Tygři. Ta zde oslaví 25
let své existence. Těšit se můžete na
velkolepý koncert se spoustou hostů
(Ilona Csáková, Martin Pošta a další), Big Bandem a velkou bubenickou
sekcí. Program začíná v pátek 4. 9. od
18:00 hod. a v sobotu 5. 9. od 10:00
hod. Kompletní informace o akci si
můžete najít na www.docesna.cz.
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Oznámení
Místostarosta Městského úřadu v Žatci
Aleš Kassal se dne 25.7.2010 stal otcem
syna Ondřeje. Rodičům blahopřejeme.
redakce

Nové kurzy pro občany
Na webových stránkách města
www.mesto-zatec.cz - vzdělávací portál
- občané ORP jsou zdarma k dispozici
pro Vás nové kurzy:
- Základní pojmy informačních a komunikačních technologií
- Používání počítače a správa souborů
- Windows Vista
- Zpracování textu - MS Ofﬁce 2007
- Tabulkový procesor - MS Office
2007
- Použití databází - MS Ofﬁce 2007
- Prezentace - MS Ofﬁce 2007
- Práce s Internetem a komunikace
- Komunikace a vystupování na veřejnosti
- Typologie osobnosti
Kurzy jsou přístupné po celou dobu
provozu pod jednotným jménem a heslem: Přihlašovací jméno: obcan04 Heslo:
zatec

Divadlo příjme
brigádníky na
Dočesnou
Městské divadlo v Žatci příjme brigádníky na pomocné práce při pořádání
akce s názvem Dočesná 2010. Brigáda se
uskuteční zejména ve dnech od 1. do 5.
Září. Upřednostněni budou chlapci ve
věku od 17 let. Pro více informací volejte
paní Zeleňakovou ze žateckého divadla
na telefonu 415 710 519.

Vyjádření k prodeji parcel na Kamenném vršku
– špatné návyky některých představitelů města.
Dne 21. 6. 2010 byl publikován v Žateckém a Lounském deníku článek „Žatec
prodá zbylé parcely na Kamenném vršku ﬁrmě IZOS“. V tomto článku byly
uvedeny nepřesné a zavádějící informace, proto jsem se rozhodl na tento článek
reagovat svým vyjádřením také v Žateckém týdeníku.
Uvedu pouze ověřitelná fakta a po- řejně prohlásil na jednání městského
nechám na každém z Vás, aby si o věci zastupitelstva, že pokud nebude mít
udělal vlastní názor, zejména názor na o nabízené pozemky za cenu 1.250,-- Kč
chování některých zastupitelů města. nikdo zájem, koupím je sám. Je logicMěsto Žatec provedlo zasíťování 13 ké, že pokud se stále hovoří o možném
parcel na Kamenném vršku II. etapa budoucím zlevňování pozemků, nebude
celkem za částku asi 20 mil. Kč. Tyto mnoho zájemců o jejich koupi, všichni
parcely byly nabízeny za částku 1.250,- vyčkávali, jak cenová politika města
- za m2 pozemku, celkem tedy za částku týkající se pozemků dopadne.
15 mil. Kč. Při prodeji pozemků za naO pozemky do posledního dne nabídky
bízenou cenu Město Žatec prodělá na za cenu 1.250,-- Kč neprojevil nikdo zá„podpoře“ výstavby částku - 5 mil. Kč. jem, proto jsem dal nabídku sám, že tyto
Tato částka byla uhrazena z městského pozemky za 1.250,- Kč za m2 koupím.
rozpočtu, tedy z peněz všech obyvatel V tu chvíli jsem se stal terčem útoků něŽatce. Touto částkou měla být podpo- kterých zastupitelů města, zejména pana
rována výstavba 14 rodinných domů, Richtera, Kopty a Martinovského, mimo
tedy pouze 14 majitelů.
jiné i v tom smyslu, že město podporuNěkteří zastupitelé, zejména MU- je naši ﬁrmu mnoha miliony atd. Jejich
Dr. Vladimír Richter, již po delší dobu útoky jsem nechápal, domníval jsem se,
usilovali o zlevnění nabízených pozemků že všichni zastupitelé budou rádi, že se
pod cenu 1.250,-- Kč s odůvodněním, že „nechtěné“ pozemky prodaly za dražší
pozemky jsou zbytečně drahé, že o ně cenu a že město na jejich prodeji tolik
není zájem a městu v nich leží zbytečně neprodělá. Opak byl pravdou.
peníze. Navrhoval snížení částky za 1 m2
Vysvětlení této situace nastalo záhy
pod asi 800,-- Kč, byť by na takovémto poté, co byly publikovány v novinách
snížení částky město prodělalo dalších články, že společnost IZOS s.r.o. kupu5 mil. Kč. S takovýmto postupem jsem je všechny pozemky. Během týdne se mi
zásadně nesouhlasil a proto jsem ve- ozvalo 6 zájemců o pozemky, kteří mi

sdělili, že by akceptovali cenu 1.250,-- Kč
za 1 m2 pozemku a všechny podmínky,
které si kladlo město pro prodej. Sdělili
mi také, že je někteří zastupitelé dříve od
koupě pozemků za cenu 1.250,-- Kč odrazovali s tím, ať si počkají na zlevnění,
že se tyto pozemky budou i jejich přičiněním zlevňovat. Nyní, kdy se o pozemky
přihlásila naše společnost, byly zklamání
z toho, že těmto „našeptávačům“ uvěřili,
neboť v současné době nemají možnost
v Žatci stavět. Jednotlivá jména těchto
zastupitelů, „strážců ekonomického
blahobytu města“, záměrně neuvádím,
pouze přemýšlím o důvodech, které je
k takovémuto jednání vedly.
Závěrem chci uvést, že nemám jakékoliv developerské ambice v Žatci, mým
cílem nebylo a není na projektu výstavby
domů vydělávat ani být překážkou komukoliv postavit si rodinný dům na území

našeho města, na druhou stranu však
nedopustím, pokud budu představitel
města, aby kdokoliv pro své „kamarádíčkování“ akceptoval, aby město
prodělalo na již prodělečném projektu
stavebních parcel na Kamenném vršku
ještě více než dosud, to vše za vědomí
toho, že o pozemky byl ve skutečnosti
zájem i za nabízenou cenu.
S ohledem na zájemce o předmětné
pozemky jsem ochoten od záměru
koupit všechny parcely na Kamenném
vršku odstoupit, to však pouze za předpokladu, že město tyto parcely prodá
za cenu 1.250,-- Kč za m2 pozemku,
tedy že nebude pozemky zlevňovat
a tím pádem ještě více dotovat pouze
pár vyvolených na úkor všech ostatních
obyvatel Žatce.
Ing. Pavel Aschenbrenner
IZOS s.r.o.

Povinná výměna řidičských průkazů se blíží
Dne 31.12.2010 končí platnost řidičských průkazů vydaných od 01.01.1994
do 31.12.2000. Ve správní oblasti Městského úřadu Žatec se tato výměna týká
více než 1.600 občanů. Chtěli bychom
tedy vyzvat všechny tyto řidiče, aby
neotáleli s podáním žádosti o výměnu
tohoto řidičského průkazu. K podání
žádosti je třeba se osobně dostavit na
registr řidičů Městského úřadu Žatec
(budova Obránců míru 295 – naproti
„Zvonu“). K žádosti je třeba předložit
doklad totožnosti, řidičský průkaz
a jednu platnou průkazovou fotografii. Výměna řidičského průkazu bez

provedení změny údajů je zdarma. Výroba trvá cca 20 dnů a k jeho převzetí
můžete být následně vyzváni zasláním
SMS zprávy.
Pro lepší a cílenou informovanost občanů začal odbor dopravy a silničního
hospodářství v těchto dnech rozesílat
informační dopis všem řidičům, kteří
jsou držiteli těchto řidičských průkazů. Doufáme, že tato nadstandartní
informační kampaň napomůže tomu,
že se nebudou ke konci roku na úřadě
tvořit zbytečné fronty, kterým je možno
se vyhnout včasným podáním žádosti.
Jiří Dobruský

V sobotu

se už po XXVI. koná Neckyáda 2010. Sraz účastníků
a stavění plavidel je v 9.30h u Starého splavu na Ohři v Žatci a plánovaný odplav je ve 13.07 směrem na Rybňany, kde bude v cíli pod
mostem zábava při kytaře a ohni pokračovat až do ranních hodin.
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Dočesná 2010…

Miro Žbirka: Zahraniční hvězda nejvyšší svítivosti

Mandrage

Slovensko má letos na Dočesné tři zástupce a tím nejslavnějším z nich je
Miro (Mekky) Žbirka. Slovák žijící a tvořící v Praze, zde i podruhé oženěný.
Jeho jméno je pojem a mnohé jeho prvním slovensky zpívajícím Zlatým
písničky patří k tomu nejlepšímu co slavíkem v Československu. To bylo
mezi Ašem a Čiernou pri Čope v oboru období písniček Atlantida nebo Biely
pop music vzniklo. Ovšem Mekky ne- kvet. Mezi vojáky odcházejícími do cižije pouze slavnou minulostí. Skládá, vilu byla kdysi populární jeho písnička
koncertuje a objevuje nové tváře a ne- 22 dní…Před pár lety se jeho Balada
bojí se je zapojit do svých projektů. o polných vtákoch objevila v českém
V současnosti se hodně a pochvalně filmu Pupendo.
Miro se učil a vyrůstal na písničkách
mluví o jeho loňském albu Empatie.
Pamětníkům, se možná vybaví jeho Stones i Beatles a jako jeden z mála
účinkování ve skupině Modus, po si nemusel vymýšlet slova, protože
boku Janka Lehotského a duety s Ma- texty mu opisovala jeho matka rodilá
rikou Gombitovou, i pozdější účinko- Angličanka. Beatlesovská zpěvnost
vání s Limitem. Nakonec se rozhodl a melodičnost v něm nakonec zůstala
pro dráhu sólového zpěváka. Sám si a zvítězila.
Možná že nezaslouženě, ale nikdy
psal, sám si zpíval a s tímto se stal

Zázračná děti dospěly v rockery

ohlasem nepřekonal své hity z počátků
své kariéry. Jeho písničky pořád patří
k tomu lepšímu co se na polích českého
i slovenského šoubyznysu rodí. Dokonce písnička Čo bolí to prebolí některým
prý připomíná jeho výše zmíněnou baladu a zpěvák byl obviněn z vykrádání
sebe sama.
Na všechny ty hity si na Dočesné
určitě zavzpomínáme spolu Mirem,
protože v tomto rád vyjde posluchačům
vstříc. V loňském roce koncertoval spíše v akustické podobě v sálech. Vzbudilo to velký ohlas, ale na Dočesnou
patrně dorazí s hlučnější kapelou.
Po Lauře a jejích tygrech, bude
vystoupení Mekkyho Žbirky dalším
vrcholem Žatecké Dočesné.
Jiří Navrátil

David Koller: Goliáš českého rocku
David Koller je další velkou osobností, která se objeví v sobotu na hlavním
podiu Dočesné. Samozřejmě nejen objeví ale i zahraje. Protože hraní, to je
jeho.
K Davidu Kollerovi patří titul zpívají- bylo úspěšné a plodné ale po 18 letech
cí bubeník. Zpěv mu jde neméně dobře skončilo rozchodem a neshodami. Zůjako bubnování a možná je to i průpra- stalo po něm 10 alb a spolupráce na
vou v Bambini di Praga. Bubnovat se hudbě k ﬁlmu Amerika. A samozřejmě
učil na bráchových bicích a naučil se množství skutečných pecek. Medvítak, že později bubnoval v Jasné Páce, dek, Šrouby do hlavy, Amerika,Černí
odkud si přinesl svůj velký hit Majo- Andělé atd.
Období Lucie je doba kdy se nejvíc
lenka. V době nucené nečinnosti Jasné
páky působil jako doprovod Luboše proslavil či vstoupil ve známost i širPospíšila, hrál s Jankem Ledeckým šímu publiku. Jeho aktivity především
v Žentouru, hostoval s Pražským vý- na hudební scéně i mimo ni jsou ovšem
běrem, s Lenkou Dusilovou v Puse téměř workoholické. Mimo koncerty
i v jiných projektech. V r. 1987 spolu- a skládání, nahrává ve svém studiu,
založil skupinu Lucie… Období Lucie produkuje a účastní se politických,

kulturních i charitativních akcí. Poslední album, své druhé sólové „Nic
není na stálo“, nahrál před čtyřmi lety.
I tehdy vyvolal jistý rozruch jako kdysi
Lucie s Medvídkem, když v titulním klipu, v němž se zpívá o mj. nebezpečných
slečnách, nechal hrát roli dirigenta kontroverzního sbormistra Bambini di Praga, Bohumila Kulínského mladšího.
S čím přijede do Žatce, se můžeme nechat překvapit i předpokládat.
Bude to kvalitní muzika, která potěší,
vyprovokuje a určitě nenechá člověka
lhostejným. V jeho hlase je cítit neklid
a energie. David Koller si určitě nic
z toho nenechá pro sebe.
Jiří Navrátil

Vidiek- Venkovští gentlemani
Stejně tak jako vloni Demikát a předloni Horkýže Slíže, ani letos nebudou
na Dočesné chybět zástupci slovenské rockové scény.
Na hlavní scéně se objeví skupina dí…Natočeno na kapelníkově dvorku.
Vidiek. Skupina Vidiek je pokračo- Bylo to něco do té doby nevídaného
vatelem kultovní skupiny Ventil RG a neslýchaného. Posluchači ani povoz první poloviny osmdesátých let. Dva lovatelé netušili je li to vážně míněný
muzikanti z tehdy už nehrajícího „Ven- pokus nebo úlet, pro nebo proti.
Od té doby se Vidiek ani moc netilu“postupně dali v roce ´87 dohromady kapelu a na rozdíl od „Ventilu“, změnil. Vždycky si hrál trochu na
který v dobách své největší slávy desku svém dvorku, byl nezařaditelný a hlavně
nevydal, se Vidieku zadařilo již v roce zábavný. V textech v hudbě i ve vystu1988. Vydali album „Nechajte si ju“ pování. Frontman Janko Kuric zpívá
a měli první hit „Vidiečan“. Pamětníci takovým zvláštním stylem, že to může
možná vzpomenou na televizní hudební být stejně tak dobře tím, že to líp neumí
hitparádu Triangl, kde běžel klip s dív- anebo je to mistrná image.Už od vznikami tančícími s hráběmi na poza- ku kapely jsou pro ni typické varhany,

různé zvuky a ruchy.Vše samozřejmě šikovně zaranžované a zahrané.Vidiek je
koncertní kapela, důkazem, čehož jsou
i nabité sály na jeho koncertech a opět
taková zvláštnost.V roce 2000 si natočili živě své „Best of“ album za účasti tak
různorodých hostů jako byla slovenská
slavice Jana Kirschner,slovenský rocker
Mišo Kaščák a česká romská zpěvačka
Věra Bílá. S ní také Jano Kuric natočil
své sólové album.
Pamětníci budou moci zavzpomínat
a mladší ročníky si udělat výlet do dávnověku československého popu a rocku
konce 80tých let.
Jiří Navrátil

PRÁZDNINOVÁ akce S DOBROVOLNÝMI HASIČI
Žatec, 21.7.2010:Druhá prázdninová akce pod názvem
Dobrovolní hasiči se konala v rámci letního programu
knihovny nazvaného Léto pro děti s knihovnou v úterý
20.7.2010. Zúčastnilo se jí sedmnáct dětí a deset dospělých.
Sbor dobrovolných hasičů připravil pro děti velmi zajímavý program u řeky Ohře. Děti si ve skupinkách vyzkoušely
střelbu na terč ze vzduchovky, hašení doutnajícího ohně a
jízdu na záchranném motorovém člunu po řece. Pro větši-

Žatecký
týdeník

nu dětí představovaly všechny uvedené činnosti premiéru
a vyvolaly v nich velké nadšení. Na závěr si děti prohlédly
vozovou techniku hasičů, dostaly odpovědi na všetečné
otázky a opékaly si buřty. Počasí nám přálo a malí i velcí
účastníci akce byli nadmíru spokojeni. Chtěli bychom touto
cestou ještě jednou poděkovat všem členům Sboru dobrovolných hasičů ze Žatce pod vedením pana Libora Staňka
za ochotu a pomoc při velmi vydařené akci. (pe, fr)

Skupina Mandrage je skupinou dvou zázračných dětí a dvou zkušenějších
rockových muzikantů. Ti se zhruba před 7 lety potkali v Plzni a ačkoli se
k sobě věkem nehodili, chuť dělat svou muziku je svedla časem v jednu
kapelu. A protože měli talent a pracovali na sobě stali se po šesti letech
hraní uznávanou kapelou která nemá o fanoušky a hlavně fanynky nouzi…
A nejen v Plzni a okolí.
Léta běží, ze zázračných 12letých
Jejich muzika je dostatečně tvrdá
aby oslovovala rockery a dostatečně hochů se stali dvacetiletí muži a tak
chytlavá aby se mohli objevit za ši- už ani věkový rozdíl kapely nebije tolik
rokými zády Haliny Pawlovské v TV do očí. Z textů je cítit pokus řešit život
show Pretty Woman. Mimoto mají tak jak přichází a trochu protest jak to
již na triku nominace na cenu Anděl má u mladých rockerů být.
Skupina Mandrage má za sebou dvě
a Žebřík.
V jejich muzice se objevují různé CD u vydavatelství Universal music,
vlivy, někdy znějí jako rockoví mini- které si dnes mne ruce nad svou
malisté, jindy jakoby pod povrchem prozíravostí. Před lety se ujalo mladé
bublá metal a při pozorném poslechu kapely i přesto že kytaristu a bubeníka
lze zaslechnout Říhovské rify. Lze vy- bylo třeba na podiu pro jejich věkem
stopovat i pokus a jakýsi druh rocko- daný vzrůst, trochu hledat. Dnes už je
vého rapu. Z poslechu písniček z CD je přehlédnout nelze nejen na podiu ale
poznat , že si buď umějí nechat dobře na české hudební scéně a dá se čekat,
poradit od producenta, nebo sami že ještě (hudebně) porostou.
zkoušejí různé fígle se zvukem. V tiJiří Navrátil
tulní skladbě posledního alba Hledá
Rocková scéna
se žena, znějí dokonce smyčce.

Jitka Charvátová
Díky Dočesné můžeme v Žatci slyšet zpěváky a kapely, které bychom jinak
v Žatci sotva potkali. A dost možná bychom se nikdy o jejich existenci nedozvěděli.
To je i případ, 35leté zpěvačky Jitky objevila s pražskou rock-rapovou forCharvátové, která už se na naší hu- mací Skyline, jejíž hlavní hvězdou se
dební scéně pohybuje přes 16 let. Jen stala tentokráte ona sama. Se Skyline
vždy tak nějak zastíněna většími jmé- hodně koncertovala i nahrávala (3
ny. Poprvé se ukázala na soukromém alba) a mezitím připravovala, a předalbu Dušana Vozáryho (ex Oceán) loni vydala svou první sólovou desku
Déva. Spolupráce pokračovala i poté Feed my lion. (Nakrm mého lva)
Od počátku své kariéry udělala oba časem vyústila v projekt, z nějž se
narodila kapela Fiction. Velkou posta- louk od rockové až po elektronickou
vou této kapely byl legendární Mejla hudbu ale její sytý a výrazný hlas se
Hlavsa , s nímž nazpívala úspěšnou nezměnil a dokáže se uplatnit v růzpísničku Básníci ticha. Hlas, který ných hudebních proudech.
Lva jí asi nikdo z posluchačů nenatam Mejlu Hlavsu „překládá“ do ankrmí, jak žádá. Naopak to bude ona,
gličtiny, je hlas Jitky Charvátové.
Později po ukončení činnosti skupi- kdo bude krmit naše uši. O očích
ny se na nějaký čas přestala objevovat nemluvě…
Jiří Navrátil
na podiích. Až se v roce 2003 opět

Alan Mikušek
Na slovenské rockery už jsme si na dočesné zvykli, ale slovenské country
je do Žatce importováno poprvé. V pátek večer na country scéně zazpívá
slovenská country star první velikosti Alan Mikušek.
Alan Milušek je trnavský rodák mu. Ať tak či tak prodělat nelze…
Velkým mezníkem v jeho hraní bylo
s hudebním nadáním zděným po
předcích. Jeho skutečná hudební seznámení se Michalem Tučným což
kariéra začala koncem osmdesátých vyústilo ve společný duet a další plány
let v country skupině Podkova. Od na společné hraní. Na to již bohužel
roku 1993 je na sólové dráze, když nedošlo, ale od Michala se lecčemu
už předtím nahrál své a zároveň i slo- přiučil. V roce 97 si jej z nabídky předvenské první sólové country album. skokanů při svém pražském koncertě
Od té doby pravidelně přibývají další vybral sám Johny Cash. Alan Mikušek
alba, koncerty a fanoušci. Alan se spolupracuje a hraje s mnoha českými
stal pojmem nejen na Slovensku ale folk i country muzikanty.
Folk& country „Made in Slovakia“
i v Čechách, zemi country zaslíbené.
Tento countryový písničkář se drží a ještě k tomu live je pro nás v Čechách
spíše romantičtější polohy country, a zvláště na jejich Slovensku vzdálepřičemž to neznamená, že by hrál nější straně velkou neznámou a tak
nějaké „cajdáky“. Jeho kapela pěkně pro příznivce tohoto žánru bude jistě
šlape a někdy z toho bývá dilema, zajímavé porovnat a ochutnat.
Jiří Navrátil
zda poslouchat nebo se poddat ryt-

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. Kontaktní telefon: 415 736 115. Příjem inzerce: Pondělí a středa od 14 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.

Žatecký týdeník

5. srpna 2010

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

ŘÁDKOVÁ INZERCE

SRPEN - HRAJEME OD 21,00!!!
5.8.

Podivní

75,-

Nechte je, ať se vyvraždí navzájem… Obyvatelé poklidného městečka se začnou
chovat podivně a ze dne na den se změní ve vraždící monstra. Předlohou ﬁlmu
se stal stejnojmenný ﬁlm The Crazies zroku 1973, jehož autorem je guru hororového žánru Georgie A. Romeo. Zatímco původní ﬁlm byl nízkorozpočtový,
nezávislý a vizuálně skromný, režisér Eisner jeho příběh v nové verzi proměnil
ve velkolepou hrůzostrašnou podívanou.
HCE / Horor - Sci-ﬁ – Thriller / USA-SAE 2010 / 101 min / DD / od 15 let
Režie: Breck Eisner. Hrají: Radha Mitchell, Timothy Olyphant, Joe Anderson

6.8.

Přestupný rok

75,-

Anna chtěla 29.2. požádat svého kluka o ruku. Ten co stojí vedle ní, není její
kluk. V Irsku mají pěknou tradici. Na přestupný rok může právě 29.2. požádat
holka kluka o ruku. V této skvělé komedii zjistíte,co všechno je moderní mladá
žena ochotna podstoupit, aby si tento obyčej mohla vyzkoušet na vlastní kůži,
zvlášť, když ten její se ne a ne vyjádřit.
Bontonﬁlm /Romantická komedie/USA 2010/99 min/DD/titulky/od 12 let
Režie: Anand Tucker. Hrají: Amy Adams, Matthew Goode, John Litgow

7.8.

Pevné pouto

75,-

Příběh o životě a o tom, co následovalo po něm. „Jmenuji se Susie Salmonová.Bylo mi čtrnáct, když mě zavraždil.“ Těmito slovy začíná hrdinka příběhu
vyprávět svůj nevšední životní a posmrtný příběh. Adaptace stejnojmenné
knihy, která se stala literární senzací se ujal režisér Peter Jackson, jenž si
udělal jméno na jiné literární klasice -Tolkienově Trilogii „Pán prstenů“. Ti,
kdo ﬁlm viděli, se shodují na tom, že si místo mezi nebem a zemí v ničem
nezadá s výpravností páněprstenovských lokací.
Bontonﬁlm / Drama / USA 2010 / 135 min / DD / Titulky / od 12 let /
Režie: Peter Jackson. Hrají: Saoirse Ronan, Mark Wahlberg, Rachel Weisz,
Susan Sarondon, Stanley Tucci….

8.8.

Souboj titánů

75,-

Souboj mezi muži a bohy znovu začíná. Ve ﬁlmu „Souboj Titánů“ staví boj
o moc muže proti králům a krále proti bohům.Boj mezi bohy samotnými
může zničit celý svět. Perseus – syn boha vychovávaný člověkem – neuspěje
v záchraně své rodiny před Hádem, pomstychtivým bohem podsvětí. Když už
nemá co ztratit rozhodne se pro nebezpečnou misi, jejímž cílem je zničit Háda
dřív, než se jemu podaří zničit Dia a rozpoutat tak peklo na zemi.
Dobrodružný / USA 2010 / 106 min / DD / Titulky / od 12 let
Režie: Louis Leterrier. Hrají: Sam Worthington, Liam Neeson, Ralph Fiennes

12.8.

Exmanželka za odměnu

80,-

Dostat bejvalku za mříže… Kšeft snů. Když smolařský lovec odměn dostane
zakázku – vystopovat a předat spravedlnosti bývalou manželku, reportérku Nicole – domnívá se, že ho čeká snadná odměna. Postupně si ovšem uvědomuje,
že co se týká jeho a Nicole, není jednoduché.Oba neustále stupňují ﬁnty, jak
jeden druhého obelstí, až do chvíle kdy zjistí, že jim jde oběma o život. Ono
totiž pustit do novin článek, týkající se vražedného spiknutí…no nic moc.
Falcon / Akční komedie / USA 2010 / 110 min / DD / Titulky / přístupný /
Režie: Andy Tennat. Hrají: Jennifer Aniston, Gerard Butler, Christine Baranski

13.8.

Kick-Ass

70,-

Svět nutně potřebuje nové hrdiny! A proto přichází Kick – Ass se svými komplici! Teenager Dave nevyniká žádnými zvláštními schopnostmi. Jediné co ho baví
jsou komiksy.Ty ho inspirují natolik, že se rozhodne stát superhrdinou.Bohužel
mu k tomu chybí jedna maličkost – nadpřirozené schopnosti. Film je nadupaný
akcí, drsnými fóry, ironií a černým humorem.Cynismus, drzost a provokace
jsou zde na prvním místě. Natočeno podle stejnojmenného komiksu.
Bioscop / Akční / USA 2010 / 106 minut / DD / Titulky / od 15 let /
Režie: Matthew Vaughn. Hrají: Aaron Johnson, Chris Mintz-Plasse, Nicolas
Cage, Chloe Moretz…

14.8.

Nine

70,-

Muzikál, který si nemůžete nechat ujít! Excelentní taneční čísla a superhvězdná
herecká sestava dominují této verzi proslulého brodwayského muzikálu. Film
nás zavede do Benátek, kde se režisér Quido Contini snaží dokončit ﬁlm. Kazí
mu však radost nastupující krize středního věku a nedostatek inspirace. Navíc
silně podléhá vlivu žen, které ho obklopují. Matky, manželky, milenky, můzy,
kostýmní výtvarnice, módní redaktorky….
Bioscop / Muzikál / USA 2009 / 120 min / DD / Titulky / přístupný /
Režie: Rob Marsal. Hrají: Nicole Kidman, Penélope Cruz, Sophia Loren, Kate
Hudson, Marion Cotillard,Daniel Day-Lewis….

15.8.

Princ z Persie

80,-

Postav se osudu. Akční dobrodružný ﬁlm, jehož děj jeho tvůrci (Trilogie Piráti
z Karibiku), zasadili do tajuplné Persie. Líný princ, ačkoli velmi váhá, spojí své
síly se záhadnou princeznou a spolu bojují proti temným silám, aby ochránili
starověkou dýku, která může osvobodit Sands of Time-dar bohů a ten může
vrátit čas a umožnit jejímu vlastníku ovládnout svět.
Falcon / Akční dobrodružný /USA 2010 / 116 min / DD / titulky / od 12 let
Hrají:Jake Gyllenhaal, Ben Kingsley,Gemma Arterton, Alfred Molina

19.8.

Špatnej polda

75,-

….a ještě navíc závislej! Jednoznačně ﬁlm, který patří mezi deset nejlepších
ﬁlmu roku a v němž Nicolas Cage podal nejlepší herecký výkon posledních
let, je prodchnutý temnou atmosférou a velmi znepokojivými otázkami.Při
vyšetřování brutálního masakru rodiny afrických přistěhovalců se detektiv
McDonagh dostane do velmi nebezpečné spirály, ze které vede cesta do jen
do míst,kde je až nezdravě mnoho nápisů “Odpočívej v pokoji“. Ještě může
zařadit zpátečku. Otázkou je, jestli vůbec bude chtít.
HCE / Krimi – drama / USA 2010 / 122 min / DD / titulky / od 15 let /
Režie: Werner Herzog. Hrají: Nicolas Cage, Eva Mendes, Val Kilmer…

20.8.

Iron Man II

80,-

Jsi připravený? Tak jedem...! V hitparádě okouzlujících rošťáků, kteří navléknou
tu a tam nějakou masku, aby zachránili svět, by bral bezkonkurenčně první
místo. I proto se tento komiksový superhrdina dočkal druhého dílu. Ten slibuje
další intenzivní zážitek, v němž navíc už tak luxusní herecké obsazení jedničky
doplňují další hvězdná jména.
Bontonﬁlm / Akční / USA 2010 / 117 min / DD / Titulky / od 12 let /
Režie: Jon Favreau. Hrají: Robert Downey jr., Gwyneth Paltrow, Scarlett Johanson, Sam Rockwell, Don Cheadle, Samuel L.Jackson, Mickey Rourke…

21.8.

Kajínek

80,-

Pět týdnů na útěku. Kriminální thriller inspirovaný příběhem Jiřího Kajínka,
který je považován za prvního českého nájemného vraha. Díky svému útěku
z vězeňské pevnosti Mírov se z něj stala téměř legenda a nejhledanější člověk
v Evropě. Filmový Kajínek je silným příběhem nejznámějšího vězně u nás,
příběhem dvojnásobné vraždy, příběhem obhájkyně hledající nové důkazy,
příběhem podsvětí a jeho prorůstání do státní správy.
HCE / Akční, thriller / ČR 2010 / DD /
Režie: Petr Jákl. Hrají: T. Vilhelmová, K. Lavroněnko, B. Linda, M.Dlouhý,
V. Dlouhý, V. Noid Bárta, D. Horváthová- Jakubisková, Alice Bendová…

22.8.

I Love you Phillip Morris

70,-

Poslední útěk. Poslední trest – 144 let. Film natočený podle skutečné události
o muži, který proslul bizarními útěky z vězení, které realizoval vždy v pátek
13. Vydával se přitom za soudce, údržbáře, lékaře a dokonce i za bachaře.Bylo
mu naměřeno IQ 169. Šlo o šťastně ženatého muže, který se při odpykávání
jednoho z mnoha trestů bezhlavě zamiloval do svého spoluvězně.
Bioscop / Komedie / USA- Francie 2010 / DD / 102 min / titulky / od 15 let
Režie: Glen Ficcara, John Requa. Hrají: Jim Carrey, Ewan McGregor ….
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n Hledám menší rodinný dům
na Lounsku nebo Žatecku. Děkuji
za nabídky. Tel. 604 371 163.
n Prodám stavební buňku, obložená
dřevem, okna a dveře zajištěné masivním plechováním. Nový rozvaděč. Cena:
15.000,- Kč. Tel.: 608 973 745
n Prodám byt 3+1 v OV - Žatec,
Vrchlického ul. Plastová okna, zděné
jádro, plovoucí podlaha, dlažba, rohová kuchyňská linka, velký balkon,
klidné místo. Cena: 900.000,- Kč. Tel.:
608 973 745
n Poprvé v Žatci! Výklad z karet 8,Kč/min. Objednávky na 607 834 434
u Caroline.
n Jsi ze Žatecka a máš zájem o spol.
turist., cyklist., plavání a výlety s pohod.
sport. čtyřicátnicí ? Odpověz: epistulkamea@seznam.cz
n Manželský pár koupí byt 1+1
v Žatci na Jihu Případné nabídky prosím
volejte na tel. číslo: 739 149 083
n Pronajmu zrekonstruovaný byt
1+1 v Žatci. Ihned volný. Volejte
774 240 723
n Pronajmu zrekonstruovaný byt
1+1 v Žatci, Šafaříkova ul., 3.patro,
výtah, nájem Kč 6.500/měs. včetně
služeb, vratná kauce 6.500,-Kč. Tel.:
732 149 989
n Pronajmu byt 1+1 Žatec – JIH
(naproti OSP). Tel.: 606 552 068
n Pronajmu byty v RD v Žatci 1+2
(70 m2) 8.000 Kč nájem + inkaso; 1+2
(59m2) 7.000 Kč nájem + inkaso. Vratná
kauce 10.000 Kč. Tel.: 415 210 135
n Prodám zděnou, zateplenou vybavenou chatu 2+1 s půdními prostory
v Žatci na břehu Ohře. Teplá , studená
voda, vlastní studna, elektřina 220,
380 V. Nová, zařízená kuchyň. Lokální
topení, venkovní krb, betonový bazén.
V přístavku samostatná vodárna, suchý
záchod, koupelna se sprchou, dvě úložné
místnosti na nářadí. Cena 550.000,-Kč
– sleva možná. Tel.: 604 440 903,
737 056 025
n Prodám byt 2+1 v Žatci U Jezu
o rozloze 54 m2. Cena: 620.000,- Kč
(nebo dohodou). Volný ihned. Tel.:
602 748 999
n Prodám byt 2+1, 65m2 , 1. patro,
lodžie, sklep, parkování. Cena 750.000,Kč. Více na www.daino.cz nebo tel.
777 132 635
n Stěhování Bodnár tel. 776 111 947
n Autodoprava – stěhování, Hynek
Zábranský 723 820 621.
n RE/MAX nabízí v Žatci
OV 2+1 Příkrá, plná rekonstrukce,
900000
DB 3+1 Příkrá, 760000
OV 2+1 U Jezu, 580000
Chalupa, garáž, zahrada,
Strojetice (obec Kryry), 1700000
Komerční objekt s bydlením a zahradou, Tvršice, 1280000
www.re-max.cz/marcelaondrusova
mobil: 605523172
n Koupím garáž v podměstí, lokalita
Ostrov (za kravínem) nebo U Jezu.
Č. tel.: 604 40 19 40
n Přijmu začátečníky i pokročilé na
doučení: AKORDEÓN, KEY BOARD
klavír. Tel.: 607 538 982
n Pronajmu od 1. 9. 2010 byt 1+1
v RD cca 50m2, možno částečně zařízený. Tel.: 725 768 294
n Prodám: kočárek DELTIM-modro-béžový, trojkombinace, taška, pláštěnka
– cena 1.500,-Kč; boudu pro menšího
psa 55x70 – palubková, zateplená
– cena 600,- Kč; nový el. motor 4kW,
1440 ot./min., hřídel průměr 28 mm
– cena 600,- Kč. Tel.: 723 577 134
n Pronajmu byt v OV 2+1, 3. p., výtah, balkon, sklep, klidné prostředí. RK
ne! Inf. na tel.: 723 577 134
n Prodej slepiček. Drůbež Červený
Hrádek, firma Dráb oznamuje svým
zákazníkům, že opět prodává slepičky
snáškového materialu Dominant v barvách – hnědý, černý, modrý, kropenatý
a bílý. Stáří 17 -19 týdnů – těsně před
snáškou – cena 138 – 148 Kč/ks dle stáří.
Garantujeme začátek snášky do 4 týdnů
od nákupu.Slepičky pouze z našeho odchovu 5x vakcinované, 13 let prodejů bez
reklamace. Prodeje se uskuteční v pátek
20. srpna 2010 Žatec – u západního nádraží ve 14. 30 h. Případné bližší informace na tel. 728 605 840, 415 740 719
n Pronajmu pěkný byt 1+1 v Žatci
na jihu v ulici Růžová, nájem a služby
6 800Kč měsíčně, tel.: 606 650 040
n Hledám pronájem bytu 1+1, garsonky nebo 1 místnosti pro 1 osobu za
rozumnou cenu. Spěchá. 739 869 716
n Zednické práce: škrábání, stěrkování, štukování, malování bytů. Volejte
kdykoli na č. 739 869 716

Dovolená ve Francii
Dům dětí a mládeže Žatec připravil o velkých prázdninách zahraniční zájezd
doslunné Francie. Tato rekreace se uskutečnila od 9.7. do 18.7.2010. Po celou
dobunašeho pobytu nám přálo krásné počasí a moře nás neustále lákalo do
svých vln.
Ubytováni jsme byli v moderních mobilhoumech, k dispoici nám byl i velký
bazén a stravování bylo na jedničku s hězdičkou. Naše poděkování patří paní
Petře Tykalové majitelce CK - MOPET, bez níž bychom zahraniční zájezdy
nemohli organizovat. Už nyní připravujeme plán dovolené na příští léto.
Bc. Marta Kačenáková učitelka DDM Žatec

Prázdninový výlet s knihovnou
na Hasištejn
Prázdninové akce v rámci letního programu Městské knihovny Žatec Léto
pro děti s knihovnou pokračují. Skupinka 7 dětí a 2 dospělých se vypravila
dne 27.7.2010 na výlet do obce Místo u Chomutova na zříceninu hradu Hasištejn.
Zříceninu včetně jejího okolí a strážné elektráren. V předhradí jsme posvačili,
věže jsme důkladně prozkoumali a vy- děti si nakoupily upomínkové předměty
stoupali na rozhlednu po 114 dřevěných a vydali jsme se na zpáteční cestu.
Počasí se vydařilo, zpět jsme se vraceli
schodech. Díky dobré viditelnosti jsme
si prohlédli daleké okolí, včetně Nechra- s dobrou náladou plní nových zážitků.
(pe, fr)
nické přehrady, tepelných a větrných

PŘIŠLI NA SVĚT

21.7. Dominik Voráčka
Olivek Matas
Pavel Pelc
22.7. René Horváth
Karel Havelka
23.7. Daniel Fušer
Ilona Milenková
24.7. Temuujin Byambasuer
25.7. Ondřej Kassal
26.7. Petr Burda
Matouš Šťastný
Soﬁe Čáková
27.7. Dominik Kučera
28.7. Veronika Nováková
29.7. David Klása
Valerie Hüblová
Aneta Hangurbadžová
PODĚKOVÁNÍ
1.8. Natali Nováková
Lucie Valová
n Děkuji úřednicím Živnostenského
úřadu za vstřícnost, ochotu a pomoc 2.8. Andrej Tolog
Kamila Kronďáková
při zřizování ŽL. Ing. Hana Henrychová, Stroupečská 2075, Žatec
Valerie Zemanová

ROZLOUČENÍ
15.7.
18.7.
20.7.
21.7.
22.7.
23.7.

Vladimír Jedlička
Libuše Bartková
Václav Jeřábek
Marie Goculjaková
PharmDr. Josef Pištělák
Ferdinand Petrik
Marie Tůmová
Helena Procházková
24.7. Kateřina Novotná
25.7. Mikuláš Šereťuk
27.7. Rudolf Brenner
Marie Wirthová

56 let
42 let
57 let
83 let
73 let
82 let
75 let
81 let
90 let
94 let
55 let
91 let

Práce - brigáda - životní šance!
Potřebujete peníze, které
zatím nemáte?
Hotovostní půjčky, Směnky, se splatností až 7
let! Přijmu minimálně 5 lidí na administrativní
práci. Možnost výdělku za týden až 7.000,-.
Ostatní záleží na Vás…

Vyplácíme na ruku! Tel.: 777 816 323
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Městský úřad Žatec,
zastoupený tajemnicí,

 












vyhlašuje dne 2. 8. 2010 výběrové řízení na obsazení pracovního
místa na dobu neurčitou:
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sociální pracovník odboru
sociálních věcí
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Místo výkonu práce: Městský úřad Žatec
Platové zařazení (dle zákona č. 262/2006 Sb., ve znění NV č. 564/2006 Sb.v
platném znění): platová třída 9.
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Vítězná dvojice: Jan Gregorik (vlevo) a Tomáš Kail.

Prázdniny osvěžil tenisový turnaj
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Prázdninová AKCE
ČISTÍRNY PEŘÍ „U RADNICE“

V sobotu 31. července proběhl v Žatci 4. ročník tenisového turnaje čtyřher Márdza Kap 2010. Hlavním smyslem tohoto sportovního klání, kterého se zúčastnilo
dvanáct deblových párů, je umožnit tenisovým nadšencům zahrát si s co největším
počtem různých soupeřů.
Přes čtyřicet jednosetových tenisových výrazně oslabil bolavý „tenisový“ loket debitev nakonec vyneslo na první místo blového specialisty Milana Linky.
Další pořadí:
dvojici Jan Gregorik – Tomáš Kail, kteří
2. místo: Jiří Karas – Miroslav Karas
v posledních dvou ročnících skončili vždy
3. místo: Petr Tamler – Martin Dvořák
těsně pod vrcholem.
4. místo: Ondřej Krumphanzl – Ludvík
Vítězný pár loňského ročníku Bohumír
Linka – Milan Linka se tentokrát příliš Svoboda
5. místo: Petr Ibl – Jan Vachel
neprosadil a obsadil 6. místo. Jeho výkon

l prošívané deky od 1000,- Kč do 1250,- Kč
l zhotovení zakázky do 24 hodin
l větší zakázky přivezeme a odvezeme
Provozní doba
Po:
13.00 - 16.00 h.
Út-St: 8.00 - 11.00 h. 13.00 h - 17.00 h.
Čt:
8.00 - 11.00 h. 13.00 h - 15.00 h.

Te l : 7 3 1 5 5 6 5 1 0

MĚSTSKÁ KNIHOVNA ŽATEC
Přečtěte si...
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n Pánek, Jiří
Louka ohňů

Drsný příběh líčí věrně a napínavě počátky vzniku Sámovy říše a nabízí neobvyklý
pohled na mladou ženu zápasící s nutným
zlem její doby.
n Janáčková, Laura
Bolest a její zvládnutí

Kniha je určena studentům medicíny,
praktickým lékařům a pacientům.
n Švandrlík, Miloslav
Neuvěřitelné příhody žáků Kopyta a Mňouka

Spolužáci a kamarádi Kopyto a Mňouk
dokáží i z nevinného nápadu vykouzlit většinou velký průšvih…
n Kvítek, Martin
Průkopníci vědy a techniky v českých zemích

Život a činy významných průkopníků
vědy a techniky působících v Českých
zemích, např. J. Božka, V. Laurina
a V. Klementa, F. Křižíka aj.
n Falconer, Colin
Má krásná špionka
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Nick poprvé spatřil krásnou a tajuplnou
Danielu v baru za choulostivých okolností.
Osudový vztah, který se mezi nimi rozvine, je oba hluboce poznamená. Román se
odehrává za dramatických událostí druhé
světové války v Rumunsku a Turecku.
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Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
l Státní občanství České republiky, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt
na území ČR
l Minimální věk 18 let
l Způsobilost k právním úkonům
l Morální a trestná bezúhonnost
l Znalost jednacího jazyka – češtiny (u cizích státních příslušníků s trvalým
pobytem v ČR)
Ostatní předpoklady:
l Vyšší odborné vzdělání v oboru sociální práce a příbuzných oborech (v souladu s § 110 a 120 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném
znění)
l Ovládání PC (Microsoft Word a Excel, Outlook Express)
l Znalost zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí, zákona č.
94/1963 Sb. o rodině, zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, zákona
č. 109/2002 Sb. o výkonu ochranné a ústavní výchovy, zákona č. 99/1963 Sb.
občanský soudní řád, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, zákona č. 500/2004
Sb. správní řád
l Řidičský průkaz skupiny B
l Předpokládaný nástup 1.9.2010
Přihlášku s uvedením osobních údajů:
l jméno a příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo
trvalého pobytu, č. OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, datum a
vlastnoruční podpis zájemce,
doloženou následujícími přílohami:
l ověřeným dokladem o nejvyšším dosaženém vzdělání,
l výpisem z rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce,
l životopisem
zašlete na Městský úřad Žatec, nám. Svobody 1, 438 24 Žatec k rukám vedoucího
odboru vnitřních věcí (prostřednictvím podatelny) nejpozději do 13.8.2010 do
14.00 hod. Obálku označte heslem „výběrové řízení – sociální pracovník “.
Přihláška k výběrovému řízení včetně příloh nebude vrácena. V souvislosti s účastí
ve výběrovém řízení uchazeč v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb.
O ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění souhlasí
se zpracováním a archivací osobních údajů uvedených v přihlášce a jednotlivých
přílohách.

