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Jak vyjdeme
o prázdninách

Žatecký týdeník vyjde během
letních prázdnin každý měsíc jen
jednou, konkrétně 21. července
a 25. srpna. V dalších měsících
roku bude vycházet opět pravidelně
počínaje čtvrtkem 8. září. Všem
čtenářům přejeme hezké prázdniny
a vydařenou dovolenou.

Žatecké kulturní léto

V sobotu 16. července opět startuje
Žatecké kulturní léto, které se bude
opakovat každou prázdninovou sobotu
na náměstí Svobody (v termínech 30. 7.
a 27. 8. proběhne v pivovarském restaurantu U Orloje). Vstupné zdarma, stánek
s občerstvením a Žateckým pivem. Akci
pro Vás připravilo Turistické informační
centrum MěÚ v Žatci ve spolupráci
s Komisí pro kulturu a cestovní ruch.
Podrobnější informace na www.infozatec.cz nebo na tel. 415 736 156.

Vzpomínka
na popravené

Konfederace politických vězňů ČR
a Město Žatec si pietním aktem připomenou 62. výročí popravy členů
skupiny Praha – Žatec. Vzpomínka se
uskuteční v pondělí 18. července od 12
hod. ve vestibulu radnice, náměstí Svobody 1, Žatec. Pamětní akt bude dále
pokračovat ve 13 hodin vzpomínkou
u pamětní desky kpt. Sabely na Nákladní
ulici u domu č.p. 397.

Dva měsíce
před Dočesnou

Dolní
Poohří
si
zvolilo
sídlo
Nemocnice má možnost
S novým tomografickým přístrojem seznamuje zástupce firmy Siemens

rychlé diagnostiky

Pracoviště počítačové tomografie bylo minulou středu slavnostně otevřeno
v Žatci.
Po několikaletém úsilí se podařilo 16 spirálový CT Siemens Emotion 16.
správní radě dotáhnout do úspěšPodstatné je, že pacienti z Žatecka
ného konce řadu jednání včetně už nemusí na toto specializované
finančních prostředků až po dohody vyšetření čekat a dojíždět do okolních
se zdravotními pojišťovnami. „Nový měst. Po propojení se sítí sousedních
přístroj CT je vhodný pro veškerou nemocnic si lékaři v případě nutnosti
rutinní diagnostiku lidského těla. ihned vymění informace o svých
Poskytuje kvalitní digitální snímky pacientech.
za nízkých provozních nákladů,“ zdůNový CT tomograf byl pořízen
raznil ředitel nemocnice Ing. Čestmír za 6,5 milionu korun s příspěvkem
Novák, který hosty přivítal a s pri- sponzorů. Bude využíván zatím
mářem MUDr. Jiřím Hamousem jednosměnným provozem třemi
provázel na chirurgickém oddělení specialisty. Předpokládá se vyšetření
žatecké nemocnice, kde je umístěn pět až sedm pacientů denně.

Zítra začínají prázdniny, ale pořadatelé
Město Žatec a Městské divadlo Žatec se
již připravují na jejich závěr, po němž
náměstí a ulice město zaplní davy obyvatel a hlavně návštěvníků.
Přesně dva měsíce totiž zbývají do tradiční Dočesné, která se letos uskuteční 2.
a 3. září jako vždy v historickém centru - zveřejnění záměru města prodat objekt
města Žatce, když hlavní scéna bude
Kapucínského kláštera č.p. 299 se
na opět náměstí Svobody. V současné
zřízením věcného břemene přístupu
době probíhá nábor brigádníků a přijía příjezdu přes p.p.č. 7232 v k.ú. Žatec
mání žádostí o stánkový prodej na akci.
za kupní cenu 2.700.000,- Kč a poPodrobnosti jsou k nalezení na www.
platky spojené s provedením smlouvy
docesna.cz.
s podmínkami kupní smlouvy:
část kupní ceny ve výši 700.000,- Kč
bude uhrazena před podpisem kupní
smlouvy , část kupní ceny ve výši
2.000.000,- Kč bude zaplacena do 2 let
od podpisu kupní smlouvy, její úhrada
bude zajištěna prostřednictvím přímé
Dne 23.07.2011 proběhne na Městvykonatelnosti, v případě dokončení
ském úřadu v Žatci mimořádný úřední
rekonstrukce střechy do 2 let od podden – sobota.
pisu kupní smlouvy bude část kupní
Úřední hodiny: 08,00 – 12,00 hod.
ceny ve výši 2.000.000,- Kč prominuta
Úřadující pracoviště:
- odvodu finančních prostředků ve výši
Budova radnice, nám Svobody 1,
21.710,00 Kč, získaných z výnosů při
Žatec: podatelna, pokladna, matrika,
Akci na kole dětem dne 8.6.2011. Dar
evidence obyvatel, úsek OP a CD, mave výši 10.855,00 Kč je určen na podjetkový odbor, obecní živnostenský úřad
poru dětského oddělení Nemocnice
Obránců Míru 295: pokladna, odbor
v Žatci a dar ve výši 10.855,00 Kč je
dopravy a silničního hospodářství, odpro nadační fond NA KOLE DĚTEM
bor životního prostředí a zemědělství,
k podpoře onkologicky nemocných
stavební a vyvlastňovací úřad.
dětí

Rada města Žatce na jednání
dne 27.6. rozhodla o:

Mimořádný
úřední den

- schválení přijetí peněžního daru
ve výši 30.000,00 Kč od „Stiftung
Saazer Heimatmuseum“ se sídlem
v SRN, který je určen na výdaje
spojené s Klášterní zahradou
- konání 3. ročníku akce „Žatecké kulturní léto“ v termínech 16.7., 23.7.,
6.8., 13.8., 20.8. na náměstí Svobody
a 30.7. a 27.8.2011 v areálu Chrámu
Chmele a Piva
- zapojení dotace z Ministerstva kultury do rozpočtu města z Programu
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2011 ve výši
200.000,00 Kč
- zapojení účelové dotace ze Státního
rozpočtu do rozpočtu města na úhradu nákladů na činnost odborného
lesního hospodáře za 1. čtvrtletí roku
2011 ve výši 30.000,00 Kč
- zapojení neinvestiční účelové dotace
z Ministerstva financí do rozpočtu
města na úhradu výdajů souvisejících
s výkonem přenesené působnosti
v roce 2011 ve výši 581.000,00 Kč

O založení poslední chybějící destinační agentury v Ústeckém kraji, Dolní
Poohří, se jednalo ve čtvrtek 23. června v žateckém Chrámu Chmele a Piva
„Zástupci kraje, měst Žatec, Louny, Chmele a Piva.
Kadaň, Klášterec n O., Podbořany
Pravděpodobnými zakladateli o.p.s.
a Postoloprt se tu dohodli na postupu Dolní Poohří budou: Ústecký kraj, Měsvytvoření destinační agentury, které to Kadaň, Město Žatec, Město Louny,
budou muset ještě schválit zastupitelstva Město Klášterec nad Ohří, Severočeské
jednotlivých měst a kraje. Faktické za- doly. Správní rada bude dvanáctičlenná,
hájení činnosti agentury je naplánované to je po dvou členech od každého ze šesti
na konec roku 2011,“ uvedl místosta- zakladatelů. Dozorčí rada bude polorosta Žatce Jan Novotný. „Účastníci viční s jedním zástupcem od každého
se shodli, že pro činnost agentury je zakladatele.
rozhodující rozvinout spolupráci na proBylo dohodnuto, že RRA ve spolupráci
jektech, jako je např. turistická 3K karta, s Ústeckým krajem připraví podklady pro
Rodinné pasy, cyklostezka Ohře, nabídka projednání vstupu zakladatelů - měst historických měst.“
v radách a zastupitelstvech.
Účastnící čtvrtečního jednání se
Další informace o nové turistické
současně dohodli, že sídlo o.p.s. Dolní tváři Ústeckého kraje najdete na www.
Poohří bude v Žatci, v areálu Chrámu branadocech.cz.

Nejžádanější je Žatecký Samec

S příchodem prázdnin se zvyšuje počet návštěvníků areálu Chrámu Chmele
a Piva. Obzvláště v horkých dnech zde s oblibou tráví volné chvíle místní
obyvatelé i turisté.
Cyklistické skupiny zde pravidelně kouřeného sladu, aby bylo dosaženo
zastavují načerpat sílu před další cestou. podobného tmavšího zabarvení piva jako
Od počátku tohoto roku návštěvníci ve středověku. K finálnímu chmelení
naší restaurace zkonzumovali již 42 je použit tradičně nejkvalitnější jemný
tisíc půllitrů našeho vlastního živého aromatický chmel z vyhlášené chmepiva. Z toho se dá odhadnout, že počet lařské polohy „Údolí Zlatého potoka“.
hostů dosáhl úrovně převyšující 20 Kombinací těchto surovin a ověřených
tisíc osob. Vyčepované nealkoholické výrobních postupů jsme pro Vás vytvořili
nápoje se počítají také v řádech tisíců osvěžující chmelový mok s vyváženou
litrů. Nejoblíbenějším nealkoholickým chutí a příjemnou hořkostí, která lahodí
nápojem je čepovaná pomerančová nejen chuťovým buňkám jazyka, ale také
limonáda vyráběná z přírodního cukru žaludku konzumenta. Jedná se o 11° pivo
a ovocného sirupu.
s obsahem alkoholu 4,5 %. Žatecký saNejžádanějším druhem piva je pak mec není, stejně jako všechna naše piva,
Žatecký Samec. Pivo stejného názvu se filtrován ani pasterizován. Obsahuje
vařilo v Žatci již ve středověku. Zmiňuje tolik dieteticky příznivých látek, polyfese o něm renesanční učenec Tadeáš Há- nolů a vitamínů, že střídmá a pravidelná
jek ve svém spise „O pivu“ z roku 1585: „ konzumace může Vám, našim ctěným
….mezi pivy v Království Českém nejvíce návštěvníkům, jenom prospět.
vyniká žatecké, Samec nazývané, protože
Zveme všechny příznivce gastronomie
v porovnání s jinými zrovna mužnosti a dobrého moku k návštěvě.
dodávati se zdá.“
Pro více informací klikněte na www.
K výrobě se i dnes používá část na- chchp.cz
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Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Záměr projednán RM dne 23.11.2009
n Nemovitosti č.p. 323 ul. Masarykova se st.p.č. 477/1 o výměře 612m2 a
n č.p. 584 ul. Úzká se st.p.č.477/3
o výměře 384 m2 v Žatci
Jedná se stavebně propojené objekty
v městské památkové rezervaci.
Č.p. 323 je třípodlažní pavlačový
částečně podsklepený dům s volnými nebytovými prostory naposledy
využívanými jako kulturní zařízení
„Posádkový dům armády“,
č.p. 584 je třípodlažní pavlačový částečně podsklepený dům s pěti volnými
bytovými jednotkami.
Kupní cena : 6.000.000,- Kč

harmonogramu rekonstrukce.

310/40636 vzhledem k celku za kupní
cenu …… 393.822,- Kč a poplatky
spojené s provedením smlouvy.

Zveřejněno od 17.6.2011 do 18.7.2011

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Volné bytové jednotky:
n č. 2553/18 ul. Černobýla v Žatci
o velikosti 1+3, plocha bytu 76,90 m2
s podílem společných částí budovy
č.p. 2553, 2554, 2555 v Žatci a podílem pozemků st.p.č. 1115/1 o výměře 757 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
769/41632 vzhledem k celku za kupní
cenu …… 758.634,- Kč a poplatky
spojené s provedením smlouvy.

Žádost o koupi je nutno podat na předepsaném tiskopisu žádosti o koupi
nemovitosti v termínu zveřejnění
záměru prodat. Zásady pro prodej
nemovitostí z majetku Města Žatec
včetně tiskopisu žádosti o koupi nemovitosti jsou k dispozici na www.
mesto-zatec.cz nebo na informacích
Měú Žatec. Bližší informace získáte
na tel. 415736224.
Zveřejněno od 17.6.2011 do 18.7.2011

Žatecký týdeník

Cenu od krajské hejtmanky
převzali i hasiči z Libočan

Na autodromu v Mostě se minulý týden konal den záchranářů Ústeckého
kraje. Na této akci se veřejnosti vždy prezentují složky integrovaného
záchranného systému. Po celý den předvádějí znalosti a schopnosti
v konkrétních ukázkách své práce, předvádějí svoji techniku a vybavení. Při této příležitosti byly na závěr ukázkové dne paní hejtmankou
Ústeckého kraje složkám IZS předány symbolické finanční šeky a věcné
dary.
Za svoji činnost okresních záchra- Cena tohoto čerpadla přesahuje částnářů zamířily dary i do lounského ku 200 tisíc korun. Nového pomocokresu. Dobrovolní hasiči z Libočan níka pro dobrovolné hasiče převzal
tak dostali od krajského úřadu pra- starosta obce a místních hasičů
covní stejnokroje a novou přenosnou v jedné osobě J. Hudeček.
stříkačku TOHATSU. Tento typ si naDalší dary v podobě pracovních
šel své využití u dobrovolných hasičů stejnokrojů od Ústeckého krajského
jak k zásahu, tak i ke sportu. Pro svůj úřadu převzal tajemník starosty OSH
výkon a nízkou hmotnost, ve srovná- v Lounech R. Sádovský. Ty jsou
ní s jinými nabízenými stříkačkami, určeny pro SDH Peruc, Koštice,
agregát disponuje extrémně nízkou Domoušice, Kryry, Černčice a Kráshmotností a to pouhými 94 kg. Proto ný Dvůr .
ho lze bez problémů přenášet pouze
Za SDH Libočany a OSH Louny
dvěma hasiči i v nerovném terénu.
Hofmann Miloslav

Raná péče - pomoc rodinám s dětmi s postižením
nebo závažným opožděním vývoje v raném věku
n č. 2826/19 ul. Písečná v Žatci
o velikosti 1+3, plocha bytu 75,80
m2 s podílem společných částí budovy
č.p. 2825, 2826 v Žatci a podílem
pozemku st.p.č. 5053 o výměře 699
m2 v k.ú. Žatec o velikosti 758/30476
vzhledem k celku za kupní cenu …..
791.809,- Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.

Zveřejněno od 17.6.2011 do 18.7.2011 n č. 2833/5 ul. Dr. Václava Kůrky
Žatci o velikosti 1+0, plocha bytu
Opakovaný záměr Města v30,60
m2 s podílem společných částí
Žatec prodat ze svého budovy č.p. 2832, 2833, 2834 v Žatci
majetku
a podílem pozemku st.p.č. 5081 o výměře 1067 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
Projednáno RM dne 20.09.2010
n Pozemky s objektem jednoduché- 306/40636 vzhledem k celku za kupní
ho bydlení čp. 2931 ul. Heydukova cenu …… 418.719,- Kč a poplatky
v Žatci se zastavěnou plochou st.p.č. spojené s provedením smlouvy.
5697 o výměře 95 m2, zahradou p.p.č. n č. 2833/6 ul. Dr. Václava Kůrky
4443/1 o výměře 1981 m2 a zahradou v Žatci o velikosti 0+1, plocha bytu
31,00 m2 s podílem společných částí
p.p.č. 4443/7 o výměře 235 m2.
Pozemky jsou určeny dle územního budovy č.p. 2832, 2833, 2834 v Žatci
plánu města k výstavbě a objekt čp. a podílem pozemku st.p.č. 5081 o vý2931 je ve špatném technickém stavu měře 1067 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
310/40636 vzhledem k celku za kupní
bez využití.
K žádosti je nutno předložit záměr cenu …… 356.771,- Kč a poplatky
výstavby v souladu s přípustným spojené s provedením smlouvy.
využitím území dle ÚP města Žatec. n č. 2833/9 ul. Dr. Václava Kůrky
v Žatci o velikosti 0+1, plocha bytu
Kupní cena : 1,155.500,- Kč
30,60 m2 s podílem společných částí
budovy č.p. 2832, 2833, 2834 v Žatci
a podílem pozemku st.p.č. 5081 o výměře 1067 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
306/40636 vzhledem k celku za kupní
cenu …… 382.738,- Kč a poplatky
spojené s provedením smlouvy.
Zveřejněno od 17.6.2011 do 18.7.2011 n č. 2833/21 ul. Dr.V.Kůrky v Žatci
o velikosti 0+1, plocha bytu 30,60 m2
Opakovaný záměr Města s podílem společných částí budovy
Žatec prodat ze svého č.p. 2832, 2833, 2834 v Žatci a podílem pozemku st.p.č. 5081 o výměmajetku
ře 1067 m 2 v k.ú. Žatec o velikosti
Záměr projednán RM dne 12.4.2010
306/40636 vzhledem k celku za kupní
us. č. 289/10
cenu …… 418.642,- Kč a poplatky
n objekt bývalé kotelny EČ 2554
spojené s provedením smlouvy.
ul. Vrchlického v Žatci se zastavěnou
n č. 2834/30 ul. Dr. Václava Kůrky
plochou st.p.č. 3356 o výměře 314
v Žatci o velikosti 0+1, plocha bytu
m2, část prostor je stavebně upravena
31,00 m2 s podílem společných částí
na garáže , které jsou pronajaty.
budovy č.p. 2832, 2833, 2834 v Žatci
kupní cena : 1.000 000,- Kč
a podílem pozemku st.p.č. 5081 o výK žádosti o je nutno doložit podnikaměře 1067 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
telský záměr včetně návrhu časového

Žatecký
týdeník

Starosti nebo potíže, které nás v životě potkávají, snášíme někdy snadno,
jindy obtížněji; těžko si lze ale představit větší obavy než takové, které se
týkají zdraví vlastního dítěte. Může
jít o situaci po narození miminka se
zdravotním postižením nebo o zjišťování, že vývoj děťátka nepostupuje
očekávaným způsobem. Pro rodinu pak
nastává období intenzivní psychické
zátěže; někdy se doslova ze dne na
den mění její potřeby a pořadí dosud
uznávaných hodnot. Rodiče v takovou
chvíli potřebují zejména psychickou
podporu a vědomí, že nejsou s obavami, nejistotou a bolestí sami, vědomí,
že dokážou potíže překonat.
V roce 2006 byly Zákonem o sociálních službách (108/2006 Sb.) definovány služby, jejichž hlavním smyslem je pomoc v náročných životních
situacích. Službou určenou rodinám
s dětmi se zdravotním postižením
nebo ohrožením vývoje v raném věku

(0-7 let) je raná péče. Jejím cílem je
„provést“ rodinu prvními roky péče o
dítě – sdílet radosti i trápení, otevírat
nové možnosti prostřednictvím nápadů
na podporu vývoje děťátka.
Jakým způsobem raná péče probíhá?
Protože se jedná o službu terénní, není
zapotřebí za ní nikam jezdit. V dohodnuté době (zpravidla v intervalu 1-3
měsíce) přijede do rodiny poradkyně
rané péče. Rodiny pak mohou podle
svých aktuálních potřeb volit z okruhu
služeb ty, které se jim nejvíce hodí.
Někdy si potřebují o těžkostech povídat
a nacházet řešení, jindy pomoci najít
vhodný způsob, jak si s dítětem hrát
a rozvíjet ho, půjčit hračku, pomůcku
nebo odbornou literaturu; také hledají
pomoc při vyhledání vhodného předškolního zařízení, jiných sociálních
nebo komunitních služeb či speciálně
zaměřené sociálně právní poradenství.
Raná péče je pro uživatele zdarma.
V Žatci a okolí poskytuje ranou péči

několik organizací (jsou specializovány
podle převažujícího charakteru postižení děťátka). Jedním z nich je Raná
péče Diakonie ČCE, která v průběhu
své šestnáctileté existence spolupracovala s mnoha rodinami z regionu.
Na tuto Ranou péči se mohou obrátit
rodiny s dětmi v raném věku s mentálním, pohybovým či kombinovaným
postižením nebo s dětmi, jejichž vývoj
je postižením ohrožen. Další informace o službě naleznete na www.rana-pece.cz , případně o ně požádejte na
níže uvedených kontaktech. Telefon:
731445502-4, 731446683 (pracovní
dny), 235518392 nebo 731446682
(pondělí, úterý čtvrtek 9-12h); e-mail:
ranapece@diakoniep13.cz.
Kontakty na další poskytovatele služby v regionu získáte na www.ranapece.
eu a www.tamtam-praha.cz.
Mgr. Pavla Těhníková,
poradkyně rané péče
Raná péče Diakonie Stodůlky

Nejlepší řemeslníci převzali Dobrý list komory
Kde brát šikovné řemeslníky, když trendem posledních let ve vzdělávání jsou
studia a nikoliv řemesla?
Hospodářská komora motivuje stu- poručí škola k slavnostnímu vyhodnocení
denty odborných a středních učilišť Okresní hospodářské komory Louny.
k nejlepším výsledkům také okresním
Tato sláva se letos konala v úterý 28.
vyhodnocením. Nejlepší žáci OU a SOU, června v zasedacím sále historické radnice
kteří splňují vyhlášená kritéria, pak do- v Žatci, kde pozvaným nejlepším studen-

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 v kanceláři Infocentra MěÚ
Žatec v úředních hodinách, telefon 415 736 156

tům regionu blahopřáli zástupci komory
a představitelé měst okresu. Devět studentů několika učebních oborů (tři v zastoupení) tak převzalo Dobrý list komory, který
by měl zaujmout každého zaměstnavatele.
Větší doporučení mladým technikům
a řemeslníkům už nikdo jiný nedá…

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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LETNÍ KINO – ČERVENec - HRAJEME OD 21.30 HOD.
1.7. 	Všemocný

75,-

2.7. 	V peřině

80,-

3.7.	Zdrojový kód

75,-

4.7.

70,-

HCE / Thriller / USA 2011 / 110 min / titulky / od 12 let přístupný /
Chemická akcelerace mozku. Akční thriller o zrádných účincích utajované
drogy, která umožní využít mozek na 100%, ale není úplně jisté, zda to
přežiješ… Režie: Neil Burger. Hrají: Robert De Niro, Bradley Cooper, Abbie
Cornish, Anna Friel
HCE / Hudební, komedie, rodinný / ČR 2011 / min / přístupný
Boj o sny se sny! Magický svět dobrých i zlých snů, který se ukrývá přímo
v našich peřinách, ožívá v muzikálové pohádce S Lucií Bílou.
Režie: F. A. Brabec. Hrají: Lucie Bílá, Karel Roden, Jiří Mádl, Bolek Polívka,
Nina Divíšková, Arnošt Goldflam…
HCE / Akční – sci-fi - thriller / USA-Francie 2011 / titulky / od 12 let /
…nebýt ve své kůži. Kapitán Colter se právě probudil v těle jiného člověka
na sedadle příměstského vlaku. Než se stačí z nastalé situace vzpamatovat,
je vlak rozmetán silným výbuchem i se všemi cestujícími. A znova a znova…
Režie: Duncan. Hrají: Jake Gyllenhaal,Michelle Monaghan, Vera Farmiga…..

Medvídek Pú

Falcon / Animovaný / USA 2011 / 70 min / dabing / přístupný /
Akční méďa a jeho kamarádi. S filmem Medvídek Pú se malí diváci vrací
do Stokorcového lesa, kde znovu ožívají nadčasové kouzlo, vtip a žertovná
atmosféra původních krátkých filmů. Před snímkem Medvídek Pú bude
promítán krátký animovaný film Balada o Nessie.

5.7.	Rychle a zběsile

85,-

6.7.	Obřad

70,-

7.7.	Voda pro slony

80,-

8.7.	Transformers 3

85,-

9.7.	Rio

85,-

10.7.	Týden bez závazků

70,-

14.7.	Skyline

70,-

15.7

70,-

Bontonfilm / Akční / USA-Francie 2011 / min / titulky / od 12 let přístupný
Akce v Riu. Nohou zašlapávají pedál plynu do podlahy, jednou rukou řídí
a v té druhé třímají zbraň nebo aspoň ukazují vztyčený prostředník. Jsou
prostě rychlí a zběsilí. Už popáté. Režie: Duncan Jones. Hrají: Jake Gyllenhaal,Michelle Monaghan, Vera Farmiga…..
Warner Bros / Thriller / USA 2011 / min / titulky / od 12 let přístupný /
Nevíra v ďábla vás před ním neochrání. Film je inspirovaný skutečnými událostmi, jde o příběh skeptického amerického studenta kněžského semináře.
Ten navštěvuje školu exorcizmu ve Vatikánu. Během svého pobytu v Římě se
seznámí s neortodoxním knězem Otcem Lucasem, který mu ukáže i temnou
stranou jeho víry. Režie: Mikael Hafström. Hrají: Anthony Hopkins, ColinO‘
Donoghue, Alice Braga, Toby Jones, Rutger Hauer

Letecký den měl co nabídnout
Na žateckém letišti Macerka proběhl v sobotu 18. června za podpory města
Žatce již 21. Slet ultralehkých letadel. Navzdory studené frontě, která v noci
přešla přes západní Čechy, se bylo na co dívat.
Tradičním tahákem byla ukázka letou- bu Jaroslav Penkrt a František Valchař
nu L-29 Delfín provozovaného žateckou a zdárně se trefili při seskoku na plofirmou ATS, který předvedl několikrát chu letiště.
během dne akrobacii a ohlušující nízké
Kromě leteckých atrakcí se na sletu
průlety. Nad letištěm bylo stále živo. Ne- představili kynologové se psy vycvičeustálé přilétala a odlétala letadla na vy- nými na vyhledávání osob po zemětřehlídkové lety, ukázku akrobacie a nebo seních a jiných živelných katastrofách,
právě přilétali účastníci sletu z různých za které získali na odborných soutěžích
koutů republiky.
několik ocenění. Členové žateckého AiLetošním tahákem byly také seskoky kido klubu na tatami předvedli, jak se
parašutistů z Plas z letounu Brigadýr. ubránit útočníkovi a využít jeho síly pro
Parašutisté návštěvníkům ukázali, jak svou sebeobranu. Když se večer uklidnil
se přistává na cíl, či jak se balí padák. vítr, byla k vidění absolutní letecká akroK profesionálům se přidali také dva od- bacie, kterou by žádný pilot nevydržel,
vážní členové žateckého leteckého klu- a umí ji pouze modely letadel.

řádková inzerce
n Přijmeme administrativní pracovnici. Zájemci volejte na tel: 724019791.
n Dlouhodobě pronajmu pěkný
a prostorný 1+1 v podměstí s balkonem a výhledem. K dispozici kočárkárna, sklep, sušárna. Nájemné dohodou,
vratná kauce, možnost zřízení trvalého
bydliště. Volejte prosím mezi 17.00 –
20.00 hod. na tel. 721 181 431.
n Pronajmu nebo prodám byt 3+1
v Žatci. Kontakt: 606 263 220
n Prodej bytu 1+1 v Žatci ul. Příkrá,
osobní vlastnictví, velikost 45m2, balkon, sklep, komora, přízemí, původní
stav. Cena 430.000 Kč. T: 603 461 815,
T. Minar@seznam.cz
n Pronajmu byt 2+1 v Podměstí.
Cihlová zástavba, klidná lokalita, plastová okna, ústřední topení. Volejte po
16.00 hod. tel. 724 623 806
n Prodám byty v OV: 1+4 panelový
dům (plast. okna, zateplený), 6. patro.
Plocha 80 m2. Lokalita Žatec-Jih u
restaurace Tulipán. Cena: 870.000,Kč. 1+2 panelový dům ( plast. okna,
zateplený ), 4. patro. Lokalita Žatec
– Jih. Cena: 490.000,- Kč. Kontakt:
724 048 626
n Pronajmu prostornou garáž.
Snadný vjezd do zahrady v začátku
ul. Bří Čapků. Měsíční nájem 1.000,Kč, platba vždy předem na 6 měsíců,
smlouva. Pouze serióznímu zájemci!
Tel.: 728 753 469.
n Pronajmu prostornou garáž.
Snadný vjezd do zahrady v začátku
ul. Bří Čapků. Měsíční nájem 1.000,Kč, platba vždy předem na 6 měsíců,
smlouva. Pouze serióznímu zájemci!
Tel.: 728 753 469.
n Koupím byt 2+1 v OV v klidné
lokalitě v Žatci. Tel.: 728 819 076
n Prodám RD, 2x 2+1 v Želči, velký
pozemek, k tomu náleží 2 zemědělská
stavení. Cena 1.400.000,-Kč. Tel.:
732 762 729.
n Stavební firma zakoupí
větší množství cihel-půdovek,
nejlépe rozměr 20x20 cm. Kontakt
777 766 505.

Na své si během celého zábavného
odpoledne přišly především děti. Kdo
se neúčastnil soutěže, kterými po celý
den provázel předseda leteckého klubu
Pavel Lenkvík, tak se mohl při vyhlídkovém letu podívat nad město či na nedalekou přehradu Nechranice, nebo se
mohl spolu s rodiči svézt v bojovém
vozidle v pěchoty. Právě bojové vozidlo
pěchoty k radosti všech diváků na závěr leteckého dne předvedlo svou sílu
a několikrát přejelo přes vrak osobního
automobilu, na kterém několik hodin
předtím předvedli ukázku dobrovolní
hasiči z Libočan.
Večer patřila plocha letiště alternativnímu hudebnímu festivalu Fly
Fest.
(lm)

Léto pro děti s knihovnou

Bontonfilm / Romantický příběh / USA 2011 / 120 min / titulky / od 12 let
Nejúžasnější představení je sám život.
Výpravná romance z cirkusového prostředí 30. let minulého století o zakázané lásce, která se zrodí na magickém místě plném dobrodružství, zázraků
a nebezpečí, vznikla podle celosvětového knižního bestselleru Sary Gruenové.
Hlavní role ztvárnili Reese Witherspoon a Robert Pattinson.
Režie: Francis Lawrence. Hrají: Robert Pattinson, Reese Witherspoon,James
Frain, Hal Holbrook…
Bontonfilm / Dobrodružný-scifi-akční / USA 2011 / min / dabing / od 12
Třetí díl dobrodružství ze světa robotů. Když má Sam Witwicky konečně
pocit, že už se mu blýská na lepší časy, pravé problémy teprve začínají.
Decepticoni se vracejí, aby si vyřídili účty s planetou Zemí. Je opět na autobotech, aby zachránili svět. Ale nebude to tak snadné, decepticoni jsou
mnohem silnější než kdy byli.
Režie: Michael Bay. Hrají: Shia LaBeouf, Hugo Weaving, Tyrese Gibson,
Frances McDormand, John Malkovich, Ken Jeong…
Bontonfilm / Animovaná komedie / USA 2011 / 96 min./ Dabing / přístupný
Blu je pták, který sice neumí létat, ale jinak je naprosto výjimečný
Rio je nejv ětším a nejambicióznějším animovaným filmem, který nás zavede
do pestrobarevné džungle, rozrůstajícího se velkoměsta, na krásné brazilské
pláže i slavný karneval. Nejen díky podmanivému příběhu s novými hrdiny,
ale i díky jedinečné atmosféře roztančeného barevného města a fantastické
animaci má Doba ledová v Riu více než důstojného nástupce.
Režie:Carlos Saldanha. Česky hrají: Michal Holán, Jolana Smyčková, Jana
Mařasová, Filip Jančík, Jan Vondráček

V rámci prázdninového programu nabízí knihovna tyto akce:
12. 7. 2011 (8,00 - 15,00)
ROZHLEDNA VOCHLICE
výlet pěší a busem na kamennou rozhlednu u obce Lubenec
19. 7. 2011 (9,00 - 15,00)
MUZEUM V PERUCI
výlet pěší a vlakem do Peruce (zahradní muzeum, dub a studánka)
26. 7. 2011 (8,00 - 15,30)
ZÁMEK CHYŠE
výlet pěší, busem a vlakem s prohlídkou zámku a okolí
02. 8. 2011 (8,10 - 17,15)
KRÁLOVSTVÍ ŽELEZNIC
výlet pěší a vlakem na největší modelovou železnici ČR do Prahy
09. 8. 2011 (9,00 - 17,00)
MÁME RÁDI ZVÍŘATA
výlet pěší a busem za medvědy pana Kani a na farmu do Bitozevsi
16. 8. 2011 (7,00 - 15,30)
ZÁMEK LIBOCHOVICE
výlet pěší a vlakem s prohlídkou zámku a zámeckého parku
23. 8. 2011 (9,00 - 15,00)
DOBROVOLNÍ HASIČI
pěší výlet po Žatci a ukázka akce dobrovolných hasičů
29. 8. 2011 (20,00 - 12,00)
PRÁZDNINOVÁ NOC
prázdninové nocování v knihovně s programem pro děti od 6 do 15 let

Záchranáři a hasiči zasahovali
v Měcholupech

Ukázka techniky žateckých dobrovolných hasičů a záchranářů proběhla v pátek 17. 6. na školním dvoře ZŠ Měcholupy.
Žáci se seznámili s postupem při oži- nářů. Nechyběla ani praktická ukázka
vování zraněných a poté měli možnost si hasičského vybavení Děti si mohly provše vyzkoušet téměř naostro na cvičném hlédnout a vyzkoušet různé prostředky
modelu. Po prohlídce sanitky a záchra- záchranářů - oblečení, helmu, hasicí
nářského vybavení záchranář Slávek přístroj, dýchací přístroj a všem velmi
Jurnečka se vrhl i na maskování zraně- líbila.
(hg)
ní pro přítomné děti. Nalíčená poranění
vypadala opravdu velmi reálně. Během
přišli na svět
akce se žáci dozvěděli, nejen jak speci14.6.
Danko Ondřej
fikovat riziko úrazu a jak začít s ošetřením sebe samých či kamaráda, ale také 15.6. Krob Matyáš
spoustu zajímavostí z práce záchra- 16.6. Staňková Klára
17.6. Kalazi Vojtěch
20.6. Svobodová Sally
Rozloučení
		 Kuneš Michal
14.6. Vrábel Milan
65 		 Čičatková Eliška
		 Lecková Zuzana
72 21.6. Bezděk Radim
16.6. Vaněček Pavel
39 		 Filip Adam
		 Janouchová Jarmila
84 22.6. Balogová Olga
		 Pinc Jaroslav
69 		 Merta Daniel
18.6. Kvapilík Zdeněk
67 		 Bláha Václav
20.6. Pastier Antonín
66 23.6. Boučková Tereza
21.6. Gábrišová Helena
84 		 Jošková Markéta
23.6. Malecký Oto
70 24.6. Legát Denis
24.6. Misof Jiří
34 		 Szamková Patricie
27.6. Pojmon Antonín
60 26.6. Stuchlík Vojtěch
		 Adamec Milan
68 28.6. Holinka Ondřej

Warner Bros / Komedie / USA/2011 / 105 min / titulky / Do 12 let nevhodný
Jeden týden vůbec žádná pravidla
Nejprve se to zdá jako splněný sen, ale Rick a Fred brzy zjistí, že jejich očekávání od života singles -a jich samých – je naprosto a zcela mimo realitu.
Hrají:Owen Wilson, Jason Sudeikis, Jenna Fischer, Richard Jenkins a Christina
Applegate. Režie: Peter Farrelly & Bobby Farrelly
Intersonic / Akční sci-fi thriller / USA 2010 / Titulky / Do 12 let nevhodný
Jsou blíž, než si myslíš…Nedívej se vzhůru! Apokalyptický sci-fi thriller, který
disponuje především propracovanými a velkolepými vizuálními efekty. Jejich
autory jsou bratři Colin a Greg Strausovi, kteří si vydobyli slávu a uznání
za vizuální efekty ve filmech Avatar, Iron Man 2, 300: Bitva u Thermopyl,
Vetřelec vs. predátor, 2012, Titanic a mnoha dalších.
Režie: Colin Strause, Greg Strause. Hrají: Eric Balfour, Scottie Thompson,
Donald Faison, Brittany Daniel, Crystal Reed

Útěk ze Sibiře

Bioscop / Drama / USA 2010 / 133 min / titulky / do 12 let nevhodný
Útěk byl teprve začátek. Drama, založené na skutečné události z roku 1940,
popisuje útěk mezinárodní skupiny vězňů z ruského Gulagu. Uprchlíci se
vymaní z nelítostného mrazu, projdou oblastí Bajkalu a překročí Transsibiřskou magistrálu. Čekají je ale mnohem horší zkoušky lidské odolnosti.
Režie: Peter Weir. Hrají: Colin Farrell, Dragos Bucur, Ed Harris, Saoirse

16.7.	Czech made man

85,-

17.7.	Zkus mě rozesmát

80,-

21.7.	Vřískot

80,-

Falcon / Černá komedie / ČR 2011 / 85 min / do 15 let nevhodný /
S poctivostí leda pojdeš. Naprosto nečítanková kariéra. Od otloukánka z rodiny alkoholika, ke králi internetových domén. Už jako kluk ví, že spolehnout
se musí jen sám na sebe. Totáčem prokličkuje ne zrovna vzorově a sametový
listopad prožije mezi blázny v léčebně. Po revoluci už to frčí. Nahoru, ale
i dolů. Z netušených možností internetu vyroste virtuální blahobyt. Hrdina
má všechno, vypadá to na happyend, ten se ovšem stylově zvrtne.
Režie: Tomáš Řehořek. Hrají: Jan Budař, Kateřina Brožová, Martin Písařík,
Milan Šteindler, Zdeněk Srstka, Ester Kočičková…
Falcon / Komedie / USA 2011 / 116 min / titulky / přístupný /
Bez holky se holka těžko hledá. Když si plastický chirurg začne romanci
s mnohem mladší učitelkou, využije svou asistentku, aby předstírala, že
je jeho budoucí ex-manželka, aby zamaskoval lehkomyslnou lež. Když
toho selže mnohem víc, musí se do toho plánu zatáhnout i děti asistentky
a všichni míří na víkend na Havaj, který změní životy všech zúčastněných.
Režie:Dennis Dugan Hrají:Jennifer Aniston, Adam Sandler, Nicole Kidman,
Brooklyn Decker, Nick Swardson
Film Europe / Horor, mysteriózní, thriller / USA 2011 / min / titulky / /
do 15 let nevhodný /
Nové desetiletí. Nová pravidla. Sidney , nyní autorka nové self-help knihy,
se vrací domů do Woodsboro, které je poslední zastávkou jejího turné k vydané knize. Naneštěstí její návrat přiláká zpátky Ghostface a tím se Sidney,
Dewey, Jill s jejími kamarády a celým městečkem dostávají do nebezpečí.
Režie: Wes Craven. Hrají: Neve Campbell, David Arquette, Courteney Cox...
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Veteráni si opět zahráli na MČR

V Chomutově na herně Strikeland se
republiky amatérů v bowlingu.
Amaterskou bowlingovou ligu hraje
asi 1 000 družstev, ale jen 36 se dostane na MČR.
Družstvu Stará Garda ze Žatce,ve složení Jiří Stulík,Dáša Stulíková
a Walter Enders, se to povedlo již
po čtvrté za sebou. Naše hráče letos
svazovala nervozita. Ve druhém kole
nastoupili proti hráčům z Pardubic.
Zde už je důležitá hra každého hráče.
Vítězstvím nad svým protihráčem zís-
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hrálo v neděli 19. 6. Mistrovství České
ká pro družstvo bod a další dva body
jsou za vyšší nához družstva. Žatečtí
vyhráli v poměru 9:1. Ve třetím kole
měli smůlu. Nastupovali proti juniorským reprezentantů České republiky. I když hráči podali dobrý výkon,
na soupeře to nestačilo a prohráli 1:9,
čímž z celé republiky obsadili celkově
pěkné 16.místo a byli třetím nejlépe
umístěným družstvem ze severočeského regionu.
(we)

Bronz na MČR pro žatecké
mladší žáky v národní házené

národní házené ve Studénce velkého
byla nakonec rozhodující pro zisk 3.místa díky lepšímu skóre.
Sestava + branky:
Lukeš – Masopust, Gebert D., Kocaj,
Vida, Hořejší – Večeřík (33), Fiala Jan
(20), Wolf (28), Janich D.(5). Trenér:
Monika Čítková, ved. družstva: Vlastimil Fiala, as. trenéra: Miroslav Bobek
a Martin Nýdrle.
MČR ve Studénce: 1. Studénka, 2.
Ostopovice, 3. Žatec, 4. Plzeň-Újezd,
5. Opatovice, 6. Čakovice.

Foto Jaroslav Kubíček

Žatečtí mladší žáci dosáhli na MČR
úspěchu v podobě bronzové medaile.
Sice se jim v úvodních dvou utkáních
s moravskými soupeři nedařilo, ale poté
se dokázali vyhecovat a v dalších zápasech už neprohráli, takže mohou oprávněně slavit. K tomu byl ještě František
Lukeš vyhlášen nejlepším brankářem
celého mistrovství - o to byl úspěch
cennější. Je třeba všem mladším žákům
poděkovat zejména za příkladnou bojovnost, kdy po úvodním dnu předvedli
všichni zúčastnění bojovné výkony, plné
nasazení a také úspěšnou střelbu, která

V utkání s Modřicemi blokuje domácí Michal Pecina brněnského Pavla Kopa (vlevo).

Nohejbalisté se k utkáním o titul nedostali

Ani výborný výkon mužstva SKN Žatec proti vedoucímu mužstvu Extraligy v nohejbalu nestačil na vítězství v minulém týdnu, v němž Žatec podlehl
doma Modřicím 4:6.
Hosté šli na stadionu Mládí do vedení, hodný stav 3:3 to dotáhl v singlu Petr
ale vzápětí vyrovnala dvojice bratrů Tir- Vít, který přestože prohrál úvodní set
páků na 1:1. Také po prvních trojkách 5:10 s Pavlem Kopem, dokázal vyhrát
Turnaj v minivolejbalu chlapců a dívek 1.-3. tříd se konal ve středu 8.6. 2011 byl nerozhodný stav 2:2. Hosté vyhráli zbývající dva.
Rozhodující byly následné dvě
na kurtech VK Sever Žatec za účasti 12 družstev ze tří žateckých základních následnou dvojku, ale na další nerozškol.
Areál kurtů na celé dopoledne za- tolik dětí má stále chuť sportovat a proplnily bojovné výkony a hlasité fan- žívat napětí za sportovního zápolení.
dění nejmenších adeptů volejbalu. Poděkování zaslouží zejména učitelé,
Po zápasech v základních skupinách kteří ve svých školách vedou kroužek
a následných lítých bojích ve vyřazo- míčových her a tráví s dětmi mnoho
vací části se na první místo prosadilo času jak v tělocvičnách tak i při vyvrAntonín Svěcený (ročník 1977) po dis- daili. Dalším startem Lucky byl nejkratší
B družstvo ZŠ Komenského alej, druzí cholení celoročního snažení na závěrečskončili Tygři ze ZŠ nám. 28 října a třetí ném turnaji. Rádi bychom na tuto akci kvalifikaci z medailového umístění sprint na 50m volným způsobem a opět
Berušky ze ZŠ Petra Bezruče. Nejlepší v budoucnu navázali a v příštím školním na minulém MČR dokázal, že si me- z toho bylo 2.místo a další stříbro. Na
hráčkou turnaje byla zvolena Jana Jírová roce vytvořili pravidelnou minivolejba- daili zasloužil. Druhý den plaval Tonda 100m znak stylem start-cíl nedala naše
svou silnější disciplínu 200m prsa. Hned závodnice svým soupeřkám žádnou šanci
a mezi chlapci získal ocenění Jirka Hanz- lovou soutěž.
po startu nasadil zdrcující tempo a v půl- a získala titul mistryně ČR.
Jaroslav Vrbata
lík. Důležitější než výsledky byl fakt, že
ce závodu měl již více než 2.5s náskok.
Podobný průběh jsme očekávali
A i když mu v závěru pomalu docházely i na 200m znak. Lucka vyrazila hned
síly, své vedení až do cíle udržel a zís- dopředu a vypracovala si náskok, takkal tak svojí první vytouženou medaili ticky si hlídala všechny soupeřky, ale
bohužel si nevšimla na vzdálenější
Mezinárodní turnaj v bowlingu hráčů nad 50 let se konal 9.-11. června v Bra- na MČR a hned zlatou!
Jeho sestra, juniorská reprezentantka krajní dráze soupeřky z Ostravy. Sil
tislavě za účasti hráčů Maďarska, Polska, Slovenska a České republiky.
Do teamu ČR byli nominováni i dva sadili naši hráči 15.místo z 27 dvojic. Lucie Svěcená, hned v prvním závodě měla naše závodnice na rozdávání, ale
hráči ze Žatce, Jiří Stulík a Walter En- V teamové soutěži měli Žatečané největší svedla nádherný souboj na 200m mo- malá nepozornost znamenala pro Lucii
týlek a získala svoji první stříbrnou me- velké zklamání ze zisku „jen“ stříbrné
ders, kteří se v mezinárodní konkurenci šanci. Finále jim uteklo o pouhých 13
neztratili. Naopak, Jiří Stulík se probo- bodů a skončili na pěkném 5.místě z 18
joval do finále jednotlivců a vybojoval celků. Je vidět, že jejich nominace byla
pěkné 2. místo, Enders skončil na 34. oprávněná a že úspěšně reprezentovali
(we)
místě z 54 účastníků. Ve dvojicích ob- naší republiku.

Sportování volejbalového potěru

trojky, které Žatec prohrál vždy 1:2
na sety. Ke zraněným Dráždilovi
a Brehmovi totiž přibyl nejlepší hráč
zápasu Petr Vít. Po celkové porážce
4:6 skončil Žatec na 5. místě a místo
play off o titul, musí hrát o udržení.
Jeho soupeřem je poslední Český Brod
začátkem září.

Na plzeňském mistrovství ČR plavců byli
zlatí sourozenci Svěcení

Stulík byl druhý v Bratislavě

medaile. Následujícím závodem Lucky
byl 100m motýlek a vzhledem k tomu,
že naše závodnice drží na této distanci
český rekord staršího žactva, očekávala se další medaile. Lucka po zaváhání na 200Z na nic nečekala a vyrazila
okamžitě po startu kupředu. Trať prolétla v čase 1:05.42 a získala druhý titul
mistryně ČR!
Žatečtí plavci v Plzni předvedli skvělé
výkony. Celkem získali 6 medailí - 3 zlaté
a 3 stříbrné. Perličkou je, že stejně jako
sourozenci Urbanovi v roce 2009 v Chomutově, získali Tonda a Lucka Svěcení
titul na Mistrovství ČR

Regionální muzeum K. A. Polánka
Husova 678, Žatec, tel., fax: 415 749 466,
E-mail: rmz@muzeumzatec.cz, www.muzeumzatec.cz

Kulturní tipy muzea na MĚSÍC červenec 2011
Hlavní budova – Husova ul. 678:
Výstavy:
n „CUKR, CUKŘÍK, CUKŘÍČEK“: probíhá do 21. 8. Sběratelská výstava
baleného cukru a homolí Miloslavy Žďárské z Prahy, doplněná o historii cukrovarů na Žatecku i Lounsku a o činnosti současného největšího komplexu
Cukrovary a lihovary TTD, a.s. Pro každého návštěvníka připravena malá pozornost.
n „RAKOUSKO-UHERSKÉ NÁMOŘNICTVO“: probíhá do 21. 8. Výstava
lodních modelů Zdeňka Tollara, fotografie a exponáty z historie válečného
námořnictva.
n „KOTĚROVA KOLONIE V LOUNECH“: probíhá do 21. 8. Pokus o realizaci ideálního „Zahradního města“ ve střední Evropě..

Křížova vila – Zeyerova ul. 344:

tel.: 415 710 389, E-mail: vilakriz@muzeumzatec.cz
Výstavy:
n „OBRÁZKY“: probíhá do 10. 7. Známá herečka, moderátorka a výtvarnice
Iva Hűttnerová vystaví svoje obrázky v Žatci.
n „ŠAMANSKÉ A JINÉ CESTY“: 14. 7. – 21. 8. Obrazy malířky a výtvarnice Kristiny Folprechtové. Vernisáž 14. července od 17 hodin.
n „VITRÁŽE A VITRÁŽOVÉ SOCHY A DROBNOSTI“: 14. 7. – 21. 8.
Vitrážové umění představí manželé Jitka a Richard Kantovi. Vernisáž 14. července od 17 hodin.

NÁVŠTĚVNÍ DOBA MUZEA A KŘÍŽOVY VILY:

5. a 6. července budou obě budovy uzavřené (Státní svátek)
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

Na snímku se radují funkcionáři klubu, Pavel Aschenbrenner, Karel Vávra, trenér Pavel Koutenský, sekterář Pavel
Maňák a vpředu vedoucí týmu Pavel Benda.

Fotbalisté Slavoje postupují do divize
Fotbalisté Slavoje Žatec A vybojovali po letech fotbalovou divizi, navíc v roce,
kdy klub slaví výročí 75 let od svého založení. Přestože skončili v krajském
přeboru na 2. místě za postupující Souší, využili práva postupu za odstupující
rezervy některých ligových týmů, neboť Žatec měl nejlepší koeficient ze všech
mužstev na 2. místech KP.
V sobotu 25. června se uskutečnilo ve skupině objevilo mužstvo FK Chmel
rozlosování českých soutěží ČFL, divizí Blšany (skončilo v KP třetí!), přestopro nový ročník. Účastníci aktivu byly že v ostatních soutěžích KP byly týmy,
informováni o skutečnosti že od roční- které měly větší bodový zisk. K postupu
ku 2012 - 2013, se v ČFL snižuje počet Blšan tak pomohlo odstoupení Mostu B.
účastníků z 18 na 16.
K hodnocení postupujícího týmu se vráNáš tým Slavoje byl rozlosován do Di- tíme v příštím čísle.
vize sk. B a k překvapení přítomných se
Slavoj Žatec, v jehož kádru dojde k ně-

kolika změnám, zahajuje svoji přípravu
na divizi 14. července. Své první mistrovské utkání sehraje 14. srpna proti
SK STAP-TRATEC Vilémov na jeho
hřišti. Ve druhém kole a prvním utkání
na domácím trávníku odehrajeme proti FK Neratovice - Byškovice. Všechny
účastníky naší skupiny najdete na www.
slavojzatec.cz
V pátek 24. června se ve večerních
hodinách uskutečnilo v hotelu Zlatý
lev vyhodnocení fotbalové sezóny 20102011 FK Slavoj Žatec.

