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Žateckého týdeníku vyjde až 25.
srpna, další první vydání po prázdninách 8. září a pak již opět pravidelně, jak jsou naši čtenáři zvyklí.
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Při významné události, jakou je Národní zahájení Dnů evropského dědictví
(EHD) pro město Žatec a Ústecký kraj,
nabízejí pořadatelé kulturní program,
který se v sobotu 9. a neděli 10. září
uskuteční na několika místech v Žatci. Během těchto dnů budou volně
přístupné památky v centru města
do 21 hodin.
Kulturní program zahájí páteční výstava Tradice lidových řemesel v muzeu
a od 21 hodin začne v divadle představení souboru Klouzáci.
Sobota je nabita událostmi zejména
na náměstí Svobody, kde se koná Historický jarmark s programem. Vystoupí
v něm skupiny šermířů (Vítkovci,
Rekruti), sokolníci, mezi návštěvníky
se předvedou kejklíři, zahraje skupina
Arcus, u Libočanské branky se střetnou
šermíři (14 h.) a na své si při dětských
představeních přidou i ti nejmenší.
V zahradě Křížovy vily (16 hodin) se
uskuteční komorní divadelní představení
divadla Klas. V Děkanském chrámu (18)
se představí vokální koncert Schola Gregoriana Pragensia, Klášterní kostel (20)
vytvoří prostředí pro vokální koncert
Žateckého příležitostního sboru a oﬁciální závěr (21.30) patří Chmelobraně
v CHCHP na náměstí Prokopa Velkého.
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Mimořádné úřední soboty na pracovištích MěÚ Žatec jsou na II. pololetí 2011
plánované na tyto dny: již tuto sobotu
23.7., a dále 27.8., 1.10., 5.11. a 3.12.
Úřední hodiny: 8:00 – 12:00 hod.
Úřadující pracoviště:
Pracoviště budova radnice, nám. Svobody 1, Žatec
 Ɣ Podatelna Ɣ Pokladna Ɣ Matrika Ɣ
Evidence obyvatel Ɣ Úsek OP a CD Ɣ
Majetkový odbor Ɣ Obecní živnostenský úřad
Pracoviště Obránců Míru 295, Žatec
 Ɣ Pokladna Ɣ Odbor dopravy a silničního hospodářství Ɣ Odbor životního
prostředí a zemědělství Ɣ Stavební
a vyvlastňovací úřad
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Jednalo se o armádní odbojovou skupinu propojenou ještě s civilními odbojáři. Podle některých pramenů bylo v této skupině zapojeno přes 300 osob.
Zúčastnění odbojáři nesouhlasili s uchopením moci KSČ, což byl jednotící
moment jejich snah.
Odbojová skupina pracovala pře- přidat i další vojenské posádky, které se
devším na ose Praha – Žatec, odtud cvičení nezúčastnily.
i jeden z jejích názvů. Případně se jí
Než však mohlo dojít k samotné akci,
říkalo Jebavého skupina, to podle hlav- rozjelo se velké zatýkání pod taktovkou
ního organizátora Miloslava Jebavého. StB, v jehož rámci byli zatčeni prakticky
Na přípravách puče spolupracovali lidé všichni členové odbojové skupiny.
z několika vojenských posádek: Žatec,
Soudní přelíčení se konalo 30. 5. až
Praha, Chomutov, Plzeň, Kralovice, 9. 6. před Státním soudem v Praze. Stb
Beroun, Litoměřice, Milovice.
jejich skupinu nazvala „skupina NorV Žatci pracovalo v rámci skupiny bert“, takže je možno se o nich dočíst
kromě vojáků i její tzv. civilní křídlo i pod tímto názvem. V první vlně bylo
vedené Karlem Vovsem a Václavem obžalováno 15 vůdčích osobností celé
Žateckým a dále příslušníci žateckého odbojové organizace. Vzhledem k tomu,
SNB – František Ouřada a Stanislav že se jednalo především o armádní důKörner.
stojníky, vynesl komunistický tribunál
V Žatci hlavní skupinou byla drakonické tresty: 5 rozsudků smrti, 8
21. tanková rota a vůdčí postavou trestů doživotí a 2 tresty v trvání 25 let.
kpt. Karel Sabela. Kromě něho bylo Odvolání odsouzených bylo zamítnuto,
později obžalováno celkem 36 vojáků a tak byli Josef Gonic, Vilém Sok, Karel
z této roty.
Sabela, Bohuslav Hubálek a Miloslav
Skupina připravovala puč více než Jebavý 18. července 1949 oběšeni. Jerok. Samotná akce měla proběhnout 8. jich ostatky byly zpopelněny a uloženy
března 1949. Plánem bylo, že se využije do neznačeného společného hrobu.
tankového cvičení, v jehož rámci se
V dalších vlnách rozsudků byla větčást spolupracujících posádek přesune šina obžalovaných shledána vinnými
neplánovaně do Prahy a zaútočí na řídící a následně skončily obvykle v uranových
centra země. K nim se měly postupně dolech na Jáchymovsku.
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V červenci přibyla do aktivit CHCHP další část celého projektu. Od počátku
měsíce je veřejnosti otevřena unikátně řešená Klášterní zahrada. Otevřeno je
denně od 9 do 21 hodin.
Uvnitř zahrady návštěvníky čekají zasloužilým chmelařům „Řád chmelovépřekvapení v podobě bylinkové zahrady, ho rytíře“. Tato tradice začala ve Francii
vinice , tyčové chmelnice, místa pro hry ve 14. století a dodržuje se dodnes.
dětí, fontány nebo miniaturní zoo. Nad
Klášterní zahrada doplňuje turistickou
chodem a pořádkem dohlíží správce, nabídku města Žatce o prostor k relajenž má na starost i toalety umístěné xaci spojenou se zážitky z neobvyklých
ve středu zahrady.
architektonických prvků.
Dolní části zahrady dominuje vodní
Prázdninový čas přilákal do Žatce
fontána se sloupem, na jehož vrcholu je další skupiny turistů. Kromě základní
vetknutý meč. Pozorným návštěvníkům turistické nabídky a služeb restaurace
by neměly uniknout tři svítící drahé nabízí areál CHCHP také dvě hudební
kameny umístěné v v jeho rukojeti. Meč produkce. V sobotu 23.7. od 14 hodin
symbolizuje připomenutí všech českých bude hrát v pivovarském dvoře restau„Chmelových rytířů“ . Světová chme- race U Orloje dechová hudba, která se
lařská organizace IHGC totiž uděluje specializuje na balkánské rytmy. Další

hudební večer se uskuteční 30. července.
Od 18 hodin zahraje k tanci a poslechu
domácí žatecká kapela Trioband. Vstup
na obě akce je zdarma. Více informací
získáte jako obvykle na internetových
stranách www.chchp.cz.
Internetové strany poskytují informace ve třech rovinách. Jedná se
o informace o areálu CHCHP, dále je
zde sekce o turismu ve městě a také
třetí sekce. Zde jsou umístěny informace o možnostech turistiky v našem
regionu. Víte například, kde je nejbližší
golfové hřiště? Internetové stránky
CHCHP jsou v současné době doplňovány o cizojazyčné verze. Do konce léta
bude k dispozici také anglická, německá
a ruská verze.

Dny evropského dědictví (European Heritage Days, dále EHD) proběhnou
v České republice 10. až 18. září 2011, aby jako každý rok otevřely nejširší
veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně
těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné.
Hlavním organizátorem EHD je
hejtmanka Jana Vaňhová převzala nad
Sdružení historických měst Čech,
žateckým Národním zahájením
Moravy a Slezska (dále SHS),
osobní záštitu.
které ze svých členů vybere vždy
Kromě SHS se na každém
jedno město, kde proběhne NáNárodním zahájení podílí i Mirodní zahájení Dnů evropského
nisterstvo kultury a Ministerstvo
dědictví. Tento rok se bude konat
pro místní rozvoj, neboť kromě
ve dnech 9. - 10. září v Žatci.
vlastního zahájení EHD je na akci
Sdružení historických měst Čech, předán i titul Nositel lidových tradic,
Moravy a Slezska (dále SHS) organizuje který předává osobně ministr kultury
významná „památková“ města v České přebírající osobní záštitu nad každým
republice v počtu dvou set členů. Jedním Národním zahájením.
z jeho zakládajících členů roku 1991 bylo
Vzhledem k charakteru akce je mísprávě i město Žatec. Každý rok SHS tem konání de facto celé město. Hlavní
vybere ve výběrovém řízení jedno město, myšlenkou je návštěvnost a prezentace
které je pověřeno organizací Národního žateckých památek, které budou otezahájení, akce, jíž se odstartuje každý vřeny v počtu 22 objektů. Centrálním
nový ročník Dnů evropského dědictví bodem akce bude náměstí Svobody, kde
v České republice. Letos se této cti v sobotu 10. září v 10 hodin proběhne
dostalo Žatci. Vítězné město vždy také slavnostní Národní zahájení Dnů evropstanoví Národní téma daného ročníku ského dědictví, kterého se zhostí Ministr
EHD, námětem roku 2011, s nímž Ža- kultury MUDr. Jiří Besser, hejtmanka
tec uspěl v soutěži, je Památky – tvůrci Ústeckého kraje Jana Vaňhová a starostpanoramatu našich měst a městeček.
ka města Žatec Mgr. Zdeňka HamousoPořádání Národního zahájení není vá. Poté bude následovat udělení titulu
významnou akcí pouze pro samotný Nositel tradice lidových řemesel.
Žatec, ale také pro Ústecký kraj, neboť
Generálním sponzorem akce je skuje to vůbec poprvé, kdy se Národní pina ČEZ, akci finančně podpořil
zahájení koná v Ústeckém kraji, jehož i Ústecký kraj.
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Již více než pět let chybí občanům a návštěvníkům města koupaliště, které
patřilo od svého vzniku k nejpopulárnějším areálům v regionu. Vzhledem k technické zastaralosti a nedostatečným investicím v předešlých letech, přistoupilo
město k výstavbě nového moderního areálu otevřeného letního koupaliště. To
by mělo být připraveno k provozu nejpozději o letní prázdniny roku 2012.
Původní částka za realizaci nového stavba parkoviště a celé komunikace
koupaliště činila, dle smlouvy o dílo Libočanské cesty, včetně inženýrských
uzavřené v listopadu 2010, téměř 174 sítí, povrchů komunikací a opěrné
milionů Kč. Na základě dodatků smlouvy zdi. Zhotovitel stavby se navíc zavázal
s realizátorem stavby se Radě města vybudovat 2 kurty pro plážový volejbal
v únoru 2011 podařilo snížit tuto částku a dodat vybavení vstupního objektu.
z rozpočtu města na 149,5 milionů Kč. Od konce července bude v areálu zproS rekonstrukcí bylo započato v květnu vozněna webkamera, prostřednictvím
2011 a termín dokončení se posunul na které budou moci návštěvníci webu
polovinu května 2012.
http://www.mesto-zatec.cz/ sledovat
V rámci stavby dojde především průběh výstavby.
k vytvoření plaveckého a zážitkového
Ve spolupráci s DDM Žatec je pro obbazénu z nerezového materiálu, doplně- dobí prázdnin 2011 organizována každé
ného skluzavkami, tobogánem, vodními úterý a čtvrtek od 9.00 hodin zdarma
atrakcemi a dětským brouzdalištěm. doprava dětí na koupaliště v Krásném
V nové hlavní budově se bude nacházet Dvoře. Nabídka nezahrnuje platbu
technologická část, sociální zařízení, vstupu na koupaliště, pracovníky DDM
zázemí pro provoz, občerstvení a také je nutné kontaktovat alespoň jeden den
v Žatci velmi populární sauna.
předem. Akce se koná za příznivého
Součástí projektu je dále např. vý- počasí.
(jn)
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Záměr Města Žatec
Opakovaný záměr Města
prodat ze svého majetku Žatec prodat ze svého
Záměr projednán RM dne 27.06.2011
majetku
 Nemovitost č.p. 299 ul. Obránců
míru v Žatci - jiná stavba – kulturní
památka bývalý Kapucínský klášter se
st.p.č. 412 o výměře 1756 m2
K nemovitosti bude zřízeno věcné břemeno přístupu a příjezdu přes p.p.č.7232
v k.ú. Žatec a předkupní právo pro
Město Žatec.
K nemovitosti je zpracován:
Stavebně historický průzkum
vydáno stavební povolení na „ Opravu
střechy včetně kanalizační přípojky a
vnitřní kanalizace“ ze dne 22. 2.2000.
dle projektové dokumentace.
statické posouzení střechy ze dne
8.9.2009
znalecký posudek – Posouzení stavu
dřevěných konstrukcí krovů ze dne
23.10.2009
Kupní cena: 2.700.000,- Kč
Podmínky 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 vykonatelnosti,
v případě dokončení rekonstrukce střechy do 2 let od podpisu kupní smlouvy
bude tato část kupní ceny prominuta
- zřízení věcného práva předkupního
pro Město Žatec po dobu 2 let ode
dne vkladu do katastru nemovitostí
za zaplacenou část kupní ceny
- zřízení věcného břemene přístupu
do objektu na st.p.č. 413 přes st.p.č. 412
- kupní smlouva musí být podepsána
do 2 měsíců ode dne schválení ZM
formou notářského zápisu.
K žádosti o je nutno doložit podnikatelský záměr a návrh časového
harmonogramu rekonstrukce
Zveřejněno: od 1.07.2011 do 1.08.2011

Projednáno RM dne 12.11.2007
 Pozemky za účelem bytové výstavby
– ornou půdu: p.p.č. 4646/6 o výměře
3560 m2, p.p.č. 4646/21 o výměře 1221
m2, p.p.č. 4646/22 o výměře 4508 m2, p.
p.č. 4646/26 o výměře 10160 m2 a p.p.č.
4646/27 o výměře 5162 m2 v lokalitě
Pod Kamenným vrškem v Žatci za účelem realizace bytové výstavby
za kupní cenu 1.000,-Kč/m2 s tím,
že ze strany žadatele bude k žádosti
přiložen návrh zástavby v souladu
s územním plánem města k zastavění
stavbou pro bydlení a k realizaci veřejné
zeleně, a to zastavovací studii (parkovací
plochy, zeleň, hřiště, napojení na inž.
sítě) - graﬁcká část, hmotové uspořádání (podlažnost, počet bytových a nebytových jednotek), časový harmonogram
výstavby, návrh podmínek kupní smlouvy s tím, že si Město Žatec vyhrazuje
v kupní smlouvě stanovit podmínky:
- termín pro vydání příslušného rozhodnutí stavebního úřadu pod smluvní
pokutou
- termín dokončení stavby včetně vydání příslušného rozhodnutí stavebního
úřadu pod smluvní pokutou (případně
lze výstavbu rozdělit do etap)
- věcné právo předkupní po dobu
realizace výstavby
Zveřejněno: od 1.7.2011 do 1.8.2011

Záměr Města Žatec
prodat ze svého majetku
Projednáno RM dne 27.6.2011 usnesením č.
/11
 Pozemek p.p.č. 7160/21 ostatní
plocha o výměře 199 m2 v k.ú. Žatec.
Za kupní cenu 500,-Kč/m2
Zveřejněno: od 1. 7. 2011 do 1. 8.
2011

Opakovaný záměr Města Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
Žatec prodat ze svého
majetku
majetku
Projednáno RM dne 10.12.2007
 Pozemky určené k výstavbě RD:
p.p.č. 3982/2 (orná) o výměře 1440 m2
ul. Jungmannova v Žatci jako jeden
celek k výstavbě RD za podmínek stanovených odborem rozvoje města za
kupní cenu 500.000.,- Kč
Podmínky kupní smlouvy:
zahájit výstavbu vydáním příslušného
rozhodnutí stavebního úřadu do dvou
let od podpisu kupní smlouvy pod podmínkou odstoupení od smlouvy
dokončit výstavbu vydáním příslušného
rozhodnutí stavebního úřadu do čtyř let
od podpisu kupní smlouvy pod smluvní
pokutou 100.000,-Kč.
Zřízení věcného práva předkupního pro
Město Žatec po dobu 3 let od vkladu
kupní smlouvy, a to za kupní cenu
rovnající se ceně kupní.
Zveřejněno: od 1.7.2011 do 1.8.2011

Projednáno RM dne 26.10.2009
 Pozemek za účelem bytové výstavby
– ornou půdu: p.p.č. 4646/29 o výměře 7199 m2 v lokalitě Pod Kamenným
vrškem v Žatci za účelem realizace
bytové výstavby
za kupní cenu 1.000,-Kč/m2 s tím,
že ze strany žadatele bude k žádosti
přiložen návrh zástavby v souladu
s územním plánem města k zastavění
stavbou pro bydlení a k realizaci veřejné
zeleně, a to zastavovací studii (parkovací
plochy, zeleň, hřiště, napojení na inž.
sítě) - graﬁcká část, hmotové uspořádání (podlažnost, počet bytových a nebytových jednotek), časový harmonogram
výstavby, návrh podmínek kupní smlouvy s tím, že si Město Žatec vyhrazuje
v kupní smlouvě stanovit podmínky:
- termín pro vydání příslušného rozhodnutí stavebního úřadu pod smluvní
Opakovaný záměr Města pokutou
- termín dokončení stavby včetně vyŽatec prodat ze svého dání příslušného rozhodnutí stavebního
úřadu pod smluvní pokutou ( případně
majetku
lze výstavbu rozdělit do etap)
Projednáno RM dne 8.9.2008
- věcné právo předkupní po dobu
 Pozemek k výstavbě občanského
realizace výstavby
vybavení
Zveřejněno: od 1.7.2011 do 1.8.2011
p.p.č. 3814/1 (orná půda) o výměře
1395 m2 ul. Pražská v Žatci k výstavbě Opakovaný záměr Města
dle územního plánu města
Žatec prodat ze svého
k žádosti je nutné předložit:
majetku
- zastavovací studii
Volné bytové jednotky:
- harmonogram výstavby
- návrh kupní ceny min. 1.250,- Kč/ m2  č. 2/11 Stroupeč o velikosti 1+3, plo2
- u právnických osob nutno doložit cha bytu 71,70 m s podílem společných
ověřenou fotokopii platného výpisu částí budovy č.p. 2 Stroupeč o velikosti
717/8536 vzhledem k celku za kupní
z obchodního rejstříku.
Do ploch Občanské vybavení (OV) jsou cenu … 220.773,-Kč a poplatky spojené
s provedením smlouvy.
zařazeny plochy občanského vybavení
 č. 1678/11 ul. Pražská v Žatci o vecharakteru veřejného vybavení (veřejná
likosti 1+1, plocha bytu 48,30 m2 s pospráva, ochrana obyvatelstva, školství, dílem společných částí budovy č.p. 1678
sociální péče, zdravotnictví, kultura) v Žatci a podílem pozemku st.p.č. 1861
a dále významné objekty církevní, admi- o výměře 949 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
nistrativní a finanční (banky, spořitelny 483/5636 vzhledem k celku za kupní
a pojišťovny, pošta), ubytování a ob- cenu … 574.170,- Kč a poplatky spojené
chodu (hypermarkety a supermarkety, s provedením smlouvy.
obchodní síť).
 č. 2555/13 ul. Černobýla v Žatci
ZZveřejněno: od 1.7.2011 do 1.8.2011 o velikosti 1+2, plocha bytu 60,90 m2
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s podílem společných částí budovy č.p.
2553, 2554, 2555 v Žatci a podílem
pozemku st.p.č. 1115/1 o výměře 757
m2 v k.ú. Žatec o velikosti 609/41632
vzhledem k celku za kupní cenu …
657.330,- Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.
 č. 2553/14 ul. Černobýla v Žatci
o velikosti 1+1, plocha bytu 35,70 m2
s podílem společných částí budovy č.p.
2553, 2554, 2555 v Žatci a podílem
pozemku st.p.č. 1115/1 o výměře 757
m2 v k.ú. Žatec o velikosti 357/41632
vzhledem k celku za kupní cenu …
459.920,- Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.
 č. 2652/4 ul. Osvoboditelů v Žatci
o velikosti 1+3, plocha bytu 66,10 m2
s podílem společných částí budovy č.p.
2652 v Žatci a podílem pozemku st.p.č.
4110 o výměře 174 m2 v k.ú. Žatec
o velikosti 661/3940 vzhledem k celku
za kupní cenu … 396.822,-Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.
 č. 2815/11 ul. Písečná v Žatci o velikosti 1+3, plocha bytu 68,20 m2 s podílem společných částí budovy č.p.2815,
2816 v Žatci a podílem pozemku st.
p.č.5044 o výměře 680 m2 v k.ú. Žatec
o velikosti 682/28304 vzhledem k celku
za kupní cenu … 779.084,-Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.
 č. 2815/24 ul. Písečná v Žatci o velikosti 0+2, plocha bytu 40,20 m2 s podílem společných částí budovy č.p.2815,
2816 v Žatci a podílem pozemku st.
p.č.5044 o výměře 680 m2 v k.ú. Žatec
o velikosti 402/28304 vzhledem k celku
za kupní cenu … 500.650,-Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.
 č.2816/12 ul. Písečná v Žatci o velikosti 0+2, plocha bytu 40,20 m2 s podílem společných částí budovy č.p.2815,
2816 v Žatci a podílem pozemku st.
p.č.5044 o výměře 680 m2 v k.ú. Žatec
o velikosti 402/28304 vzhledem k celku
za kupní cenu … 497.930,-Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.
 č. 2816/14 ul. Písečná v Žatci o velikosti 1+3, plocha bytu 68,20 m2 s podílem společných částí budovy č.p.2815,
2816 v Žatci a podílem pozemku st.
p.č.5044 o výměře 680 m2 v k.ú. Žatec
o velikosti 682/28304 vzhledem k celku
za kupní cenu … 802.519,-Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.
 č. 2816/17 ul. Písečná v Žatci o velikosti 1+3, plocha bytu 68,20 m2 s podílem společných částí budovy č.p.2815,
2816 v Žatci a podílem pozemku st.
p.č.5044 o výměře 680 m2 v k.ú. Žatec
o velikosti 682/28304 vzhledem k celku
za kupní cenu … 801.278,-Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.
 č. 2819/5 ul. Písečná v Žatci o velikosti 1+3, plocha bytu 68,20 m2 s podílem společných částí budovy č.p.2817,
2818, 2819 v Žatci a podílem pozemku
st.p.č.5040 o výměře 1043 m2 v k.ú.
Žatec o velikosti 682/42456 vzhledem
k celku za kupní cenu … 740.370,Kč a poplatky spojené s provedením
smlouvy.
 č. 2819/13 ul. Písečná v Žatci o velikosti 1+3, plocha bytu 68,50 m2 s podílem společných částí budovy č.p.2817,
2818, 2819 v Žatci a podílem pozemku
st.p.č.5040 o výměře 1043 m2 v k.ú.
Žatec o velikosti 685/42456 vzhledem
k celku za kupní cenu … 791.783,Kč a poplatky spojené s provedením
smlouvy.
 č. 2825/12 ul. Písečná v Žatci
o velikosti 1+3, plocha bytu 76,10 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 761/30476 vzhledem k celku
za kupní cenu ……772.752,-Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.
 č.2828/6 ul. Dr. Václava Kůrky
v Žatci o velikosti 1+3, plocha bytu
71,00 m2 s podílem společných částí
budovy č.p.2828, 2829 v Žatci a podílem pozemku st.p.č.5078 o výměře 694
m2 v k.ú. Žatec o velikosti 710/28844
vzhledem k celku za kupní cenu ……
803.862,-Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.
 č. 2832/22 ul. Dr. Václava Kůrky
v Žatci o velikosti 0+1, plocha bytu
31,00 m2 s podílem společných částí
budovy č.p. 2832, 2833, 2834 v Žatci
a podílem pozemku st.p.č. 5081 o vý-
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310/40636 vzhledem k celku za kupní
cenu … 379.100,- Kč a poplatky spojené
s provedením smlouvy.
 č. 2727/16 ul. Lípová v Žatci o velikosti 1+1, plocha bytu 39,70 m 2
s podílem společných částí budovy č.p.
2727, 2728 v Žatci a podílem pozemku
st.p.č. 3580 o výměře 481 m2 v k.ú. Žatec
o velikosti 397/29377 vzhledem k celku
za kupní cenu … 463.400,- Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy,
 č. 2726/9 ul. Lípová v Žatci o velikosti 1+2, plocha bytu 64,40 m2 s podílem společných částí budovy č.p. 2726
v Žatci a podílem pozemku st.p.č. 3579
o výměře 239 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
644/14263 vzhledem k celku za kupní
cenu … 758.770,- Kč a poplatky spojené
s provedením smlouvy,
 č. 2824/20 ul. Písečná v Žatci
o velikosti 0+2, plocha bytu 40,20 m2
s podílem společných částí budovy č.p.
2823, 2824 v Žatci a podílem pozemku
st.p.č. 5051 o výměře 690 m2 v k.ú. Žatec
o velikosti 402/30476 vzhledem k celku
za kupní cenu … 461.460,- 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 1.7.2011 do 1.8.2011
2

Záměr Města Žatec
pronajmout ze svého
majetku
projednáno radou města dne 27.6.2011
 byt č. 2 v domě č.p. 8 ul. Obránců
míru v Žatci o velikosti 1+2 o ploše
117,50 m2 za měsíční nájemné 58,08
Kč/m2 bez služeb na dobu určitou jeden
rok s podmínkou uhrazení vratné kauce
ve výši trojnásobku měsíční úhrady

za užívání bytu
 byt č. 4 v domě č.p. 8 ul. Obránců
míru v Žatci o velikosti 1+3 o ploše
78,20 m2 na dobu určitou jeden rok
za nájemné 58,08 Kč/m2 bez služeb
s podmínkou uhrazení vratné kauce
ve výši trojnásobku měsíční úhrady
za užívání bytu
 byt č. 1 v domě č.p. 49 Branka v Žatci o velikosti 1+3 o ploše
118,26 m2 na dobu určitou jeden rok
za nájemné 58,08 Kč/m2 bez služeb
s podmínkou uhrazení vratné kauce
ve výši trojnásobku měsíční úhrady
za užívání bytu
 byt č. 5 v domě č.p. 49 Branka
v Žatci o velikosti 1+2 o ploše 73,48
m2 za měsíční nájemné 58,08 Kč/m2
bez služeb na dobu určitou jeden rok
s podmínkou uhrazení vratné kauce
ve výši trojnásobku měsíční úhrady
za užívání bytu
 byt č. 6 v domě č.p. 49 Branka v Žatci o velikosti 1+3 o ploše 106,50 m2
na dobu určitou jeden rok za nájemné
58,08 Kč/m2 bez služeb s podmínkou
uhrazení vratné kauce ve výši trojnásobku měsíční úhrady za užívání bytu
Zveřejněno od 1.7.2011 do 1.8.2011
V termínu zveřejnění přijímáme písemné žádosti na řádně vyplněném
tiskopise, který je k dispozici na informacích Měú Žatec, majetkovém odboru
nebo na www.mesto-zatec.cz.

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku
Projednáno RM dne 16.06.2008
 Pozemky určené k výstavbě RD:
za podmínek stanovených odborem
rozvoje města
p.p.č.2217/7 (orná) o výměře 72 m2,
p.p.č.2217/5 (orná) o výměře 585 m2
a p.p.č.2217/4 (orná) o výměře 754
m2 ul. Lounská v Žatci za kupní cenu
500,- Kč/ m2.
Zveřejněno: od 1.7.2011 do 1.8.2011
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V pondělí 11.7. proběhlo slavnostní předání cen soutěžícím ve dvou kategoriích soutěže, vyhlášené u příležitosti konání charitativní mezinárodní akce
„Na kole dětem“, konané 8. června v Letním kině v Žatci. Ocenění soutěžící převzali hodnotné věcné ceny na základě výsledků hodnotící komise z řad
zástupců 1.DFK Žatec.
Přinášíme výsledky soutěže:
KATEGORIE: Žáci II. stupně ZŠ
1. místo za snímek „Večerní výlet„
a cenu (Dotykový mobilní telefon telefon LG – P350) získala:
Kateřina BARTOŠOVÁ (14 let) z Lipence
(tř. TERCIE- Gymnázium V. Hlavatého Louny)
2. místo za snímek „Vztah k cyklistice“
a cenu (Radiopřijímač SCOTT s MP3 přehrávačem) získal:
Radek VAIS (11 let), ze Žatce
(tř. VI. A – ZŠ Komenského alej Žatec)
3. místo za snímek „Dvojí tvář???“
a cenu (FLASH disk 16GB PATRIOT X-porter) získala:
Nikola HRÁDKOVÁ (13 let) ze Žatce
(tř. VII. C – ZŠ Komenského alej Žatec)
KATEGORIE: Žáci středních a odborných škol
1. místo za snímek „Protože po dešti se jezdí nejlépe“
a cenu (Dotykový mobilní telefon LG GT540) získal:
Adam JANATA (18 let) ze Žatce
(tř.SEPTIMA – Gymnázium Žatec)
2. místo za snímek „Osvěžení“
a cenu (MP4 přehrávač S FM Radiem CREATIVE ZEN X-Fi 8 GB) získal:
Petr VANĚK (18 let) ze Žatce
(tř. SEPTIMA – Gymnázium Žatec)
3. místo za snímek „Cyklistika“
a cenu (Externí Hard DISK G2 Portable 250 GB) získala:
Klára BARTOŠOVÁ (16 let) z Lipence
(tř. KVINTA - Gymnázium V. Hlavatého LOUNY)
Výhercům srdečně blahopřejeme k umístění a získání věcných cen!

Pořadatelé upřímně děkují všem partnerům za podporu této akce
a za poskytnutí hodnotných soutěžních cen.
ċ~Œ Œ~ŁŁŒŚŚŒ] Ś

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

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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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

Prodám RD, 2x 2+1 v Želči, velký
pozemek, k tomu náleží 2 zemědělská
stavení. Cena 1.400.000,-Kč. Tel.:
732 762 729.

Koupím byt 2+1 v OV v klidné
lokalitě v Žatci. Tel.: 728 819 076

Pronajmu kompletně zařízený byt
1+1, samostatný vchod, byt v RD, vhodný pro jednu osobu. Volný od 1.8.2011.
Tel.: 723 464 899, 728 995 973

Pronajmu garáž v Roosweltově ulici. Cena dohodou. Telefon 415 710 283,
606 492 360.
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5. 7.
6. 7.
8. 7.
11. 7.
12. 7.
14. 7.
16. 7.
17. 7.
18. 7.

Mikuláš Patkoló
Helena Jánošíková
Ema Pelcová
Jiřina Bajborová
Andrej Baláž
Marcela Kowalová
Žeňa Voráčková
Karel Kůřil
Naděje Hradcová
Petr Karásek
Josefa Barešová
Marie Červeňanská
Jiřina Müllerová
Antonie Kleinová
Jaroslav Klicera
Pavel Smek
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Ačkoli to vypadá, že Sedmikráska přes prázdniny lenoší, není tomu tak, ale
naopak. Kromě technických a provozních úprav, jak v Mateřském centru, tak
v Sociálním centru, probíhají v Mateřském centru prázdninové volné herničky
v pondělí a v pátek, od 9:00 do 12:00 hodin.
Rodinné centrum Sedmikráska Žatec, Kvaliﬁkovaně pomůžeme a podpoříme
o. s. nově nabízí odborné sociální po- v případě vztahových, rodinných, či
radenství podle zákona č. 1028/2006 partnerských krizí.
Nelze opomenout také spolupráci SoSb., o sociálním zabezpečení. Poradenství je nabízeno přímo v Sociálním ciálního centra Sedmikráska s Poradnou
centru Sedmikráska na Hošťálkově ná- pro cizince z Ústí nad Labem, která proměstí 137, vždy v pondělí a ve čtvrtek bíhá jednou za měsíc ve čtvrtek od 11:00
od 8:30 do 14:30 hodin. Pondělky jsou do 14:00 hodin. Konkrétní termíny lze
mimo jiné dny, kdy se v Sedmikrásce vyčíst na internetových stránkách www.
střídají odborní konzultanti, kteří se sedmikraskazatec.cz (cizinci).
Rodiče svých dětí si již nyní mohou
Sedmikráskou spolupracují. Konkrétně jde o advokáta, speciálního peda- ve svém kalendáři zaškrtnout termín 10.
goga a finančního poradce. Cílovou 9. 2011, kdy se bude již tradičně konat
skupinou poradenství v Sedmikrásce Pohádkový les v Holedeči.
Ivana Benešová.
jsou rodiny s dětmi a osoby v krizi.
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Bontonﬁlm / Komedie / ČR 2011 / min / přístupný /
Střelená komedie nabitá létem. S komedií WesternStory se do českého ﬁlmu
vrací kolty proklatě nízko, stetsony vražené do čela, kankán v zakouřeném
saloonu a dokonce i legendární Vinnetou a Old Shatterhand. To, že půjde
především o zábavu, naznačuje i jedna z hlavních postav ﬁlmu v podání Petra
Vondráčka. Jeho švihácký kovboj a hlavní frajer WesternStory má téměř celý
ﬁlm obě ruce v gypsu. Režie: Vlastimil Peška. Hrají :Mário Kubec, Veronika
Kubařová, Petr Vondráček, Bob Klepl, Pavel Zedníček, Kristýna Leichtová,
Matouš Ruml, Pavel Landovský
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Film Europe / Drama-komedie / VB 2010 / 121 min / titulky / / do 15 let nevhodný /
Pravdivý příběh nejslavnějšího dealera. Toto je skutečný příběh H. Marxe,
držitele diplomu z Oxfordu, který se stal hlavním dovozcem marihuany
v šedesátých letech v Anglii, který unikal vězení tím, že předstíral, že je agent
MI6, který bojoval za legalizaci marihuany a nakonec se dostal i na kandidátku do parlamentu. Režie: Bernard Rose. Hrají: Rhys Ifans, Chloe Sevigny,
David Thevlis, Crispin Glover, Elsa Pataky…
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Bontonﬁlm / Komedie / ČR 2010 / 100 min / do 12 let nevhodný /
Po Románu pro ženy, Román pro muže. Po Pažoutovi Bruno. Další skvělá
ﬁlmová komedie podle bestselleru Michala Viewega, tentokrát o třech
sourozencích, kteří se sice povahově nepředstavitelně liší, přitom ale mají
kvůli předčasné smrti rodičů mezi sebou to nejpevnější pouto jaké může
být. Režie: Tomáš Bařina. Hrají: M. Donutil, V. Hybnerová, M. Vladyka, T.
Pauhofová, J. Budař, I.Chmela…
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Warner Bros / Komedie / USA 2011 / min / titulky / do 12 let nevhodný
Bangkok rozhodně není Las Vegas… Phil, Alan a Doug jedou na Stuovu
svatbu do exotického Thajska. Po nezapomenutelné rozlučce ve Vegas
nenechá Stu nic náhodě a naplánuje zcela bezpečnou a poklidnou pozdní
snídani. Jenže ne vždy se všechno děje tak, jak to naplánujete... Režie: Todd
Philips. Hrají: Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galiﬁanakis, Justin Bartha.
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Bontonﬁlm / Pohádka / ČR 2011 / min / přístupný /
Zbrusu nová pohádka Zdeňka Trošky. Čerti patří mezi nejoblíbenější postavy
českých pohádkářů a také režiséra Zdeňka Trošky, který doposud tvořil pekelníky někdy malé, ale šikovné, jindy zase dobrácké a nosící z pekla štěstí.
V této adaptaci pohádky Boženy Němcové ale ukáže, že ne vždy je radno
si s čerty zahrávat. Výpravná podívaná sršící humorem, triky a hvězdami
v hlavních rolích. Režie: Zdeněk Troška. Hrají: Sabina Laurinová, David
Suchařípa, František Němec, Eva Josífková, Václav Šanda…
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Bontonﬁlm / Fantasy / USA 2011 / 130 min / Titulky i dabing / / do 12 let nevhodný
Bůh. Rebel. Legenda. Thor - další člen elitní líhně superhrdinů komiksového
gigantu Marvel, který už přivedl na plátna kin jeho sourozence Spidermana,
Ironmana nebo mutanty X-Men. Poznáte ho podle kladiva. Bez něj ani ránu.
Může být i legendou. Jen musí zkrotit vlastní pýchu.
Režie: Kenneth Branagh. Hrají: Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom
Hiddleston, Anthony Hopkins, Rene Ruso, Stellan Skarsgard…
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Bontonﬁlm / Komedie / USA 2011 / min/ přístupný
Život byznysmena nabere obrátky poté, co zdědí šest tučňáků. Jakmile
upraví svůj byt na lední říši, z jeho podnikání se díky tučňákům stává peklo.
Avšak vše zlé je k něčemu dobré. Režie: Mark Waters. Hrají:Jim Carrey,
Carla Gugino, Philip Baker Hall, Madeline Carroll, Angela Lansbury, James
Tupper, Dominic Colon, Ophelia Lovibond



/LGLFH



Bioscop / Válečný/ČR 2011/ min/ přístupný / www.ﬁlmlidice.cz
192 popravených mužů,58 žen a 88 dětí zemřelo v koncentračních táborech.
Příběh obyčejných lidí, kteří se absurdní náhodou připletli do cesty dějinám.
Režie: Petr Nikolaev. Hrají: Karel Roden, Zuzana Bydžovská, Zuzana Fialová,
Ondřej Novák, Adam Kubišta, Roman Luknár, Veronika Kubařová a další

1DXĀQiVWH]NDMH
YQRYpPKiYX
V minulých dnech dokončili členové
Ekologického centra Žatec 1. etapu
revitalizace Naučné stezky v Holedeči.
V rámci této etapy byly vyměněny krajinky na střechách šesti přístřešků, bylo
vyrobeno a instalováno deset nových
atypických odpadkových košů, obnoveno kompletní značení podél celé NS
a byl ošetřen lazurolem veškerý mobiliář, u něhož se nepředpokládá výměna.
Kromě jiného bylo spotřebováno neskutečných 38 litrů lazurolu, 1,5 m3 řeziva
a 4,5 kg hřebíků a vrutů. A tak zveme:
Přijďte se projít do lesa. Počátek NS naleznete asi 200 od výjezdu z obce Holedeč směr Sádek vlevo kousek od silnice
pod vodiči VVN.
(ph)



Film Europe / Drama, krimi, romantický / USA 2010 / min / titulky / do 15 let nevhodný /
„Ne každý kriminálník chce být gangsterem“. Propuštěný trestanec s dobrými
úmysly, nádherná ﬁlmová hvězda, schovávající se před hordami fotografů
a reportérů. A jejích plány na nový klidný život. Jenže pak je tu taky gangový
boss, před jehož hněvem není v bezpečí nikdo. A můžeme začít.
Režie: William Monahan. Hrají:Colin Farrell, Keira Knightley, Anna Friel,
David Thewlis, Ray Winstone, Ben Chaplin, Eddie Marsan, Jamie Campbell
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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
Arquette, Emma Roberts, Hayden Panettiere, Marielle Jaffe, Rory Culkin

Velmi pěknou akci pro děti z Dětského domova v Žatci připravila 25. června
žatecká organizace Svazu českých zahrádkářů č.16 Drahobýl. Na krásném
místě v přírodě, mimo ruch města, probíhal Dětský den.
Děti nejprve shlédly veselou loutkovou valy nadšení a všechny se postupně
pohádku O zajíčkovi a lišce, kterou jim povozily.
zahrálo Loutkoherecké sdružení JitřenNa závěr zábavného odpoledne si malí
ka ze Žatce. Následovaly různé soutěže, i velcí milovníci přírody zasadili pod veve kterých mohly děti uplatnit zručnost dením pana Miroslava Kaloše, který je
i své znalosti. Všichni uspěli a dostali známým a dlouholetým pěstitelem skalsladké balíčky. Nechybělo ani oblíbené niček a kaktusů, svou „květinku“, kterou
opékání špekáčků.
si v květináčku nesli domů.
Děti i dospělí odcházeli z vydařené
Největším překvapením byla jízda
na koních, o kterou se postarala cho- akce plní dojmů a radosti.
Valerie Kozová, DD, ZŠ a SŠ Žatec
vatelka paní Rebiská. Děti neskrý-

28. 6. Dominik Jaroš
Adéla Tučková
Adéla Pospíchalová
29. 6. Marie Fleková
Štěpánka Teinzerová
30. 6. Eliška Šuterová
Daniel Pazourek
1.7. Alice Jelínková
3. 7. David Filo
4. 7. Nikola Gregorová
Vanesa Putová
6. 7. Jakub Vágner
7. 7. Leontýna Drapáková
Tomáš Puškarský
8. 7. Nikola Hrazdírová
Filip Segeč
Matyáš Zázvorka
Miroslav Červenák
9. 7. Luu Gia Phú
Pavel Tancoš
10. 7. Andrea Habichová
11. 7. Nela Sloupová
Petr Synek
Lukáš Bubeníček
12. 7. Pavel Lakatoš
Jiří Mlejnek
13. 7. David Novotný
Filip Ertl
14. 7. Jiří Sekret
Matěj Dyrynk
15. 7. Petr Bak
16. 7. Kináčová Mia
Pham Thi Khanh Linh
17. 7. Vanesa Lacková
18. 7. Anežka Matlová

27. 6.
30. 6.
1. 7.
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Bontonﬁlm / Akční-sciﬁ-drama/ USA 2011/ min/ přístupný od 12 let
Charles Xavier a Erik Lehnsherr byli dva mladí muži, kteří zatím jen zkoumali své zvláštní schopnosti a pracovali na zastavení největších hrozeb pro
lidstvo. Bývali to přátelé, ale potom se z nich stali Profesor X a Magneto
a válka mezi X-Meny a Bratrstvem mohla začít… Režie: David Yates. Hrají:
James McAvoy, Michael Fassbender, January Jones, Nicholas Hoult, Kevin
Bacon, Jennifer Lawrence, Lucas Till, Edi Gathegi, Jason Flemyng



.OiåWHUQt]DKUDGDYtWiQiYåWěYQtN\

Od 1. července je veřejnosti zpřístupněna rekonstruovaná Klášterní zahrada
u Kapucínského kláštera v Žatci.
Slavnostní zahájení s kulturní akcí a Piva a náklady na rekonstrukci byly
proběhlo minulý pátek za účasti zástup- hrazeny z poskytnuté dotace z Regioců města v čele se starostkou Zdeňkou nálního operačního programu SeverozáHamousovou. V příjemném prostředí pad. Celkem se náklady na rekonstrukci
se pobavili při doprovodu hudby četní zahrady a jejího příslušenství vyšplhaly
na 33 milionů Kč.
návštěvníci.
Otevřeno bude denně od 9 do 21 hoZahrada o celkové ploše přes 8500 m2
nabízí relaxační prostor s dětským hřiš- din. Programy najdete cca týden před
těm, volierami s ptactvem, místem pro akcí na www.chchp.cz. Město Žatec se
kulturní vystoupení, bylinkovou zahra- nyní snaží opět získat investora na rePříměstské tábory po celé letní prázd- du, WC a mnoha krásnými detaily. Are- vitalizaci kláštera, který už přes 20 let
niny pro mladší děti od předškoláků ál je součástí projektu Chrám Chmele chátrá a je nevyužit.
po 12 let pořádá Dům dětí a mládeže
Žatec. První turnusy již probíhají, další potrvají do konce srpna.
Předškoláci mají týdenní turnusy od 8
do 16 hodin s celodenním stravováním Máte rádi zvířata? Nemáte na vstupné do cirkusu? Nevíte, jak v srpnu zahnat nudu?
za 400 korun.
Přijďte se podívat do zahrady Kří- Káni o nich něco zajímavého dozvíte.
Větší děti platí bez stravování 10 koCo si vzít s sebou? Dobrou náladu
run na den. Pořadatelé upozorňují, že žovy vily v Žatci. Bude tam pan Jaroje ale třeba v obou případech odevzdat slav Kaňa z Veletic se svými zvířaty, a 20,- Kč na vstup. Začínáme v úterý 9.
přihlášky týden dopředu. Informace medvědem a ocelotem. Zvířátka nejen srpna od 10 hodin dopoledne. Vítány jsou
na tel. 415 710 591, nebo 731 610 572. uvidíte, ale zároveň se ještě od pana nejen děti, ale i široká veřejnost. (jm)
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Bontonﬁlm / sciﬁ-komedie/ Velká Británie 2011/ 104 min/ přístupný od 12
Příběh dvou kamarádů, kteří se zajímají o UFO. Stanou se svědky autonehody,
při níž poznají metrového mimozemšťana Paula. Že s ním nikdy nebude
nuda, o tom se ti dva přesvědčí na vlastní kůži. Režie:Greg Mottola. Hrají:
Simon Pegg, Nick Frost, Seth Rogen, Jason Bateman, Bill Hader
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Warner / Dobrodružný-Drama-Rodinný–Fantasy/ Velká Británie, USA
2010/ 146 min/ do 10 let nevhodný / www.HarryARelikvie.cz
Tento sedmý a poslední díl dobrodružství Harryho Pottera začíná, když se
Harry, Ron a Hermiona vydávají na nebezpečnou misi, jejímž cílem je najít
a zničit tajemství Voldemortovy nesmrtelnosti - viteály. Režie:David Yates.
Hrají:Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Ralph Fiennes, Helena
Bonham Carter, Alan Rickman, Jason Isaacs, Bill Nighy, Bonnie Wright …
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Warner / Dobrodružný-Drama-Rodinný-Fantasy/ Velká Británie, USA
2011 / www.HarryARelikvie.cz
Závěrečný díl Harryho Pottera je ve znamení pokračujícího hledání zbylých
viteálů a zničení lorda Voldemorta. Režie: David Yates. Hrají: Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Helena Bonham Carter, Bonnie Wright,
Maggie Smith, Evanna Lynch, Robbie Coltrane…
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H.C.E. / Drama/ Španělsko - Mexiko, 2010, 148 min
Příběh ﬁlmu ukazuje životní cestu Uxbala, konﬂiktního bývalého narkomana, který hledá smíření se svým otcovstvím, láskou, duševnem, zločinem,
vinou a smrtelností, obklopený nebezpečným podsvětím moderní Barcelony.
Jeho obživa stojí mimo zákon a oběti, které je ochoten položit pro své děti,
neznají hranic. Režie: Alejandro González Iñárritu. Hrají: Javier Bardem,
Maricel Álvarez, Blanca Portillo, Rubén Ochandiano, Raul Moya Juarez
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Bontonﬁlm / Animovaní-Akční-Komedie-Rodinný/ USA 2011
Po si plnými doušky užívá život legendárního Dračího bojovníka, který
společně s pěti přáteli, Tygřicí, Jeřábem, Kudlankou, Zmijí a Opičákem,
hájí rodné údolí. Všudypřítomnou pohodu ale naruší zprávy o zlosynovi,
který plánuje krádež mocné zbraně.
Režie: Jennifer Yuh. Hrají: Jack Black, Angelina Jolie, Seth Rogen, Dustin
Hoffman, Lucy Liu, James Hong, David Cross, Michelle Yeoh, Jean-Claude
Van Damme, Victor Garber, Gary Oldman, James Woods, Jackie Chan
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Falcon / Dobrodružný - Thriller - Akční / USA - Velká Británie – Německo 2011/111 min
Titulní hrdinka tohoto dobrodružného thrilleru natáčeného v Evropě,
Hanna (kterou ztvárnila Saoirse Ronan, nominovaná na Oscara za snímek
Pokání), je dospívající dívka. Je výjimečná tím, že má zásluhou svého otce
(Eric Bana z ﬁlmu Star Trek), bývalého pracovníka CIA, který ji vychovává
ve ﬁnské divočině, sílu, vytrvalost a znalosti zkušeného vojáka.
Režie: Joe Wright. Hrají: Saoirse Ronan, Eric Bana, Cate Blanchett, Olivia
Williams, Michelle Dockery, Tom Hollander, Jessica Barden, Álvaro Cervantes
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Bontonﬁlm / Drama/ USA 2010/ 98 min/ přístupný od 12 let
Hollywoodské zlatíčko Johnny bydlí v proslulém hollywoodském hotelu
Chateau Marmont. Z ničeho nic se jednoho dne přede dveřmi jeho apartmá
objeví jedenáctiletá dcera Cleo, jediný úspěch jeho jinak velmi nevydařeného
manželství. Jejich setkání donutí Johnnyho, aby se ohlédl za svým dosavadním životem a upřímně si odpověděl na otázku: „Nešel jsem náhodou
po špatné životní cestě?“ Režie: Sofia Coppola. Hrají: Stephen Dorff, Elle
Fanning, Chris Pontius, Benicio Del Toro, Laura Ramsey, Becky O’Donohue,
Alexander Nevsky, Laura Chiatti, Michelle Monaghan, Jennifer Sky
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Bontonﬁlm / Komedie –Dobrodružný- Fantasy/ USA 2011/ 102 min
Komedie o dvou princích, kteří se vydají zachránit krásnou Belladonnu ze
spárů čaroděje Leezaroma. Oba zcela rozdílní bratři se tak vydají na dobrodružnou výpravu, aby zachránili princeznu. Režie: David Gordon Green.
Hrají: Zooey Deschanel, Natalie Portman, James Franco, Danny R. McBride,
Damian Lewis, Toby Jones, Charles Dance, Justin Theroux, Brian Steele
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Film Europe / Drama / USA, 2011, 138 min / do 12 let nevhodný
Texas, 50. léta minulého století. Jack si prošel dětstvím plným her a krásné
nevinnosti. Dospívání mu však přináší rozčarování a vztah s jeho otcem,
který by mu pomohl tímto nelehkým obdobím projít, je dosti komplikovaný.
Jack je ztracenou duší v moderním světě, která si klade řadu otázek a snaží
se v životě zorientovat. Režie: Terrence Malick. Hrají:Brad Pitt, Sean Penn,
Jessica Chastain, Kari Matchett, Fiona Shaw, Joanna Going, Kimberly
Whalen, Jennifer Sipes, Will Wallace
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Výpravný ﬁlm vypráví příběh hrdinného křižáka Behmana (Nicolas Cage)
a jeho nejbližšího přítele Felsona (Ron Perlman). Po desetiletích boje se
vracejí do vlasti, kterou nacházejí zdevastovanou morem. Církevní hodnostáři jsou přesvědčeni, že za katastrofu je odpovědná dívka obviněná
z čarodějnictví, a proto dvojici hrdinů rozkáží, aby ji dopravili do vzdáleného
kláštera… Režie: Dominic Sena. Hrají: Nicolas Cage, Ron Perlman, Stephen
Campbell Moore, Stephen Graham, Ulrich Thomsen, Claire Foy
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Letní přípravu na divizi zahájili fotbalisté Slavoje Žatec pod vedením trenéra Pavla Koutenského a nového asistenta Martina Oppela minulý týden a již
v sobotu sehráli první přípravné utkání na hřišti v Libočanech.
Na tréninku se objevil široký kádr uvedl středopolař Petr Janeček roč. 86
hráčů, kteří budou jistě usilovat o své ze Sl. Karlovy Vary, dále Petr Fiřt roč. 91
místo v základní sestavě. Zda je opět z Mostu a odchovanec Martin Vlk roč. 89
doplní někdo ze tria exligových hráčů (Blšany), který naposledy hrál za divizní
(Horňák, Svoboda, Čížek), není zatím Vltavín. Očekávají se další posily, jak to
dojednáno. Je ale velmi pravděpodobné, v přípravném období chodí.
že novým hráčem s bohatými ligovými
Žatec měl hrát v sobotu v Libočanech
zkušenostmi bude 34letý Aleš Pikl, který s Modlany (nastoupí kombinovaný tým),
se vrací ze SRN a svoji skvělou dráhu ale dává přednost nedělnímu pohárovému utkání Ondrášovka Cup v Nejdku,
začal před lety v Blšanech.
Na přestup přišel Alexandr Jakubov který postoupil do 1.A třídy. Pokud tam
ze Sparty, který zde již na jaře hosto- Slavoj vyhraje, hostil by doma Slavii Karval a byl druhým nejlepším střelcem. lovy Vary a v případě postupu by přivítal
Na zkušenou přišli mladí brankáři, Petr Mistra ČR 2011 a účastníka Ligy mistrů
Schwarc roč.90 z FC Chomutov a Petr Viktorii Plzeň! Divizi začíná Slavoj 14.
(jak)
Cypra roč.89 z V. Plzeň, dobře se již srpna.
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Po delší době se ve druhé polovině června opět doma v Žatci představili místní
borci na dlouho očekávaném thaiboxerském dopoledni, které se konalo pod
názvem Souboje žateckých G – titánů.
V pátém zápase nastoupila stálice
Promotér G – titánů Honza Greisiger
vybral kvalitní zápasníky, což potvrdilo a matador žateckých G – titánů Kuba
140 nadšených diváků a konečný vý- Mach proti Adamovi Gyorgy ze Spartasledek, protože ze sedmi zápasů padlo ku Žebrák v zápase do 71 kg. Ač Kuba
předvedl domácímu publiku velice pěkný
5x K.O.
Hned o první K.O. se postaral v kate- zápas, až mnozí měli dojem, že vyhrál,
gorii – 57kg Dan Zámečník z Rodo gym rozhodčí se bohužel přiklonil na stranu
Cheb na začátku třetího kola. Přestože soupeře a Kuba prohrál k nelibosti dodomácí Kačeňák po celou dobu tlačil mácích 1:2
V šestém zápase do 71kg domácí Sláva
soupeře, inkasoval tvrdý kontra direkt,
po kterém ho rozhodčí nenechal otřese- Špác stejně jako loni svého soupeře „vypustil“ kolenem a Michal Danko (Mar.
ného dál pokračovat.
Ve druhém zápase do 71kg padlo dal- Lázně) prohrál K.O. tentokrát již ve 2.
ší K.O. I když G – titán Honza Minář minutě prvního kola.
O poslední vítězné K.O. se v 7.zápabyl v 1. kole počítán, dokázal se natolik vzchopit, že ve 3. kole Příborského se do 67kg postaral v současnosti nejz Atomu Plzeň (koučovaný exmistrem úspěšnější závodník G – titánů David
Evropy Kalašem) srazil a zápas vyhrál. Nekola, který za zvuku thajské virtuální
Ve váze nad 91kg nestačil žatecký muziky wai-kru a za křiku 140 fanoušků
Vláďa Hrbáček na o 10kg těžšího Jana posílá po velice tvrdém zápase ve třetím
Michálka z Muaythai Ravána Mariánské kole k zemi Kamila Boudu ze Spartaku
Žebrák.
Lázně a dostal K.O. ve 2. kole.
Všechny zápasy dle pravidel ČSFU –
Ve čtvrtém zápase do 75 kg se představil teprve 15letý Hany Greisiger, který K1 rozhodoval mezinárodní rozhodčí
porazil 18letého Vladimíra Trulíka Mua- Petr Šucha. O kulturní vložku se poythai Rodo gym Cheb po velice pěkném staralo dívčí uskupení z Podbořan Potechnickém zápase 3:0. Nejmladší G – wer Dance. Nejspokojenější byl trenér
titán má za sebou již několik vítězství G – titánů Roman Šifalda, neboť jeho
v kickboxerských žákovských turnajích, svěřenci v celkovém počtu zápasů zvíale také má na svém kontě již 3 úctyhod- tězili 4:3 pro Žatec a to bylo pro všechné vítězství v plnokontaktních zápasech ny zadostiučinění po ukončení náročné
sezony.
(lb)
v kategorii K1.

FOTO KAREL VÁVRA
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Fotbalisté Slavoje Žatec již oslavili postup do divize ze 2. místa krajského přeboru, když skončili za vítěznou Souší a před 3. Chmel Blšany, který po několika sestupech z I. ligy až do KP nyní poprvé postupuje za odstoupivší Most B.
Nad letošními výkony týmu Slavoje tréninkovou docházkou (13 hráčů mělo
však panovaly rozpaky. Mužstvo ztratilo tréninkovou účast pod 30% z celkodoma několik bodů zcela zbytečně, na- vých 43 tréninkových jednotek), bylo to
opak potěšilo výhrami na hřištích soupe- znát v některých zápasech. Za poslední
řů, což bylo oceněno zejména v Lounech, zápas v Neštěmicích po katastrofálním
které po podzimu vedly tabulku.
výkonu v prvním poločase si mužstvo
„Plánovaná zimní příprava začala po- postup nezaslouží,“ zlobil se trenér
dle předem určeného tréninkového plánu v závěru jara.
V mužstvu mužů FK Slavoj Žatec
5.ledna a již za 3 dny jsme začali hrát
turnaj Apollo Cup v Mostě-Souši, kde A se v jarní části vystřídalo celkem
jsme měli obhajovat loňské prvenství,“ 25 hráčů (vč. hráčů st. A dorostu a B
mužů.)
říká trenér Pavel Koutenský.
Z celkem 15 mistrovských zápasů
„Bohužel většina hráčů odmítla ﬁnančně přispět na zimní soustředění, (tj. 1350 minut) odehrál nejvíce Maa protože i celá zimní příprava byla na- rek Paul 1346, dále jarní posila Radek
rušena hlavně absolutně nedostatečnou Čížek 1313, Martin Vávra 1263, Karel

Krejčík 1259, Mirek Heinc 1236, Saša
Jakubov 1155, Zdeněk Svoboda 1080
a Radek Procházka 1037. Po zranění
odehrál exmistr Evropy Michal Horňák
pouhých 181 minut.
Nejlepší střelci jara: 1. Čížek 8 branek, 2. Jakubov 7, 3. Baierl 6, 4. Vávra
a Macháček po 5
Nejlepší nahrávači: 1. Svoboda 14, 2.
Čížek 7 a Baierl 7, 4. Vávra a Paul po 3
Tréninková docházka: Paul a Procházka 90 %, Baštýř 79 % , Vávra 78 %,
Zaťko a Jakubov 70 %
Statistika diváků doma – venku:
doma – 1. místo (5150 diváků), venku
– 6. místo (2885 diváků), to je celkem –
2.místo (8035 diváků) . Největší návštěva soutěže byla na utkání Žatec – Souš
(1:1), celkem 1200 diváků!
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První přípravné utkání na novou sezonu představili domácí čtyři nové hráče.
Dva se vystřídali v brance, zatímco oba středopolaři se uvedli každý jedním
gólem!
Slavoj navzdory vedru sehrál výborný průnikem Macháček. Aktivní byli zejméprvní poločas a jen brankáři hostů mohl na oba útočníci.
soupeř ze Střč. 1.A třídy děkovat, že byl
Ve druhém poločase po různých kompro něj milosrdný stav. Vedoucí branku binacích ve střídání, domácí ztráceli
domácích vsítil Vlk, který se dobře ori- hodně míčů, ale přesto měli další šanentoval před brankou soupeře. Do po- ce, mimo jiné treﬁli třikrát břevno. Třetí
ločasu ještě zvyšoval nekompromisním úspěch dal po svém příchodu Hankocy,

ale vzápětí hosté z rychlého protiútoku
snížili. Čtvrtou branku přidal střelou ze
30 metrů Janeček, než hosté ještě snadno
upravili výsledek z přímého kopu
Branky: Vlk, Macháček, Hankocy,
Janeček. Rozhodčí R. Hofmann st, 60
diváků. Sestava: Cypra (46. Schwarz)
– Fedoriško, Heinc, Bešík, Krejčík –
Paul, Macháček, Janeček, Vlk – Jakubov,
Baierl. Střídání: Procházka, Hankocy.
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Letní plavecká sezóna pro nejlepší závodníky Jazzmanů Žatec vyvrcholila 8.- skončila jen 3 desetiny za medailí.
Tomáš Plevko opět dokázal, že patří
10. července Mistrovstvím ČR v Praze Podolí, kde startovali Lucie Svěcená,
k nejlepším sprinterů u nás a ve velice
Kateřina Iblová, Lucie Urbanová, Tomáš Plevko a David Urban.
Lucie Urbanová startovala ve znakových disciplínách. Nejvíce se jí dařilo
na 100m znak, kde odsadila 22. místo. Na 200m znak skončila na 24.místě
a na 50m znak si zlepšila osobní rekord
a obsadila 27. místo.
Dorostenka Kateřina Iblová se dokázala
na znakových tratích prosadit mezi dospělými do první desítky. Nejlepšího umístění
dosáhla na 50m znak, kde obsadila ve ﬁnále skvělé 8.místo v čase 31.33. Na 100
a 200m znak se probojovala do ﬁnále „B“,
kde shodně obsadila 10.místa. Katka plavala Praze ještě doplňkových 50m motýlek,
kde obsadila 19.místo a 50m volným způsobem kde skončila na 23.místě.

Dorostenec David Urban na kraulových tratích hned 3x postoupil mezi 8
nejlepších plavců ČR. Nejvíce se mu
dařilo na 200m volným způsobem, kde
obsadil výborné 7.místo v čase těsně
nad svým osobním rekordem 1:57.39.
Náš plavec odplaval celý závod se zlomeninou prstu na ruce, kterou odhalila
až pondělní kontrola u lékaře.
Lucie Svěcená předvedla v Praze
fantastické výkony. Naše závodnice,
která stále ještě startuje v kategorii
staršího žactva, se dokázala 3x probojovat do finále „A“. Největším a neskutečným umístěním bylo 4.místo
na 100m motýlek, kdy časem 1:03.79

vyrovnaném ﬁnále na 50m volným způsobem zvítězil nejtěsnějším možným
rozdílem jedné setiny před brněnským
Martinem Vernerem a získal v čase
23.49 titul Mistra ČR! Na 100m volným
způsobem se pořadí obrátilo a Tomáš
skončil na 2.místě v čase 51.33 a získal stříbrnou medaili. Na 50m znak
Tomáš završil své veleúspěšné vystoupení 8.místem.
Naši plavci předvedli v Praze vynikající
výkony, když se 10x probojovali do ﬁnále
„A“ a 4x do ﬁnále „B“. Tomáš Plevko se
stal Mistrem ČR a přidal i stříbrnou medaili. Všem ke skvělým výkonům gratulujeme
a těšíme se na další sezónu.
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Plavecké Mistrovství České republiky dorostu 2011 se konalo v závěru června ve Zlíně, kam se z oddílu Jazzmani Žatec svými výkony nominovali Lucie
Urbanová, Kateřina Iblová a David Urban. Konkurence byla opravdu velká,
neboť zde startovalo celkem 275 nejlepších juniorů ze 66 oddílů z celé ČR.
Lucie Urbanová, coby nejmladší účastník, měla hlavní cíl postoupit alespoň jednou do ﬁnále, kde plavalo vždy 8 nejlepších
plavců kategorie 1995-1996. Po dvou 12.
místech a jednom 19. se dočkala na 200m
znak. Časem 2:36.90 do ﬁnálových bojů
proklouzla z 8.místa. kde svůj čas ještě
vylepšila na 2:36.34 a v celkovém pořadí skončila shodně jako v rozplavbách
na 8.místě.
Kateřina Iblová potěšila, že ve všech
svých pěti startech se jí podařilo postoupit
do ﬁnále. V kraulech, které měla spíše jen
jako doplňkové disciplíny, skončila na 8.
a na 7.místě. To hlavní ji čekalo na zna-

kařských tratích. Ve sprintu na 50m se
Katka hned usadila na špici závodu. V cíli
dohmátla na skvělém 2. místě v čase
31.29 v závěsu za naší nejlepší juniorkou
Barborou Závadovou z Ostravy. Na 200m
znak. skončila čtvrtá v osobním rekordu
2:27.81. Posledním startem Katky bylo
ﬁnále na 100m znak, kde sváděla hned
od startu velký souboj s trutnovskou Martinou Elhenickou o 3.místo. Ani po dohmatu nebylo jasné, kdo bude mít medaili. Až
elektronická časomíra k naší velké radosti
určila, že Iblová je 3. s časem 1:07.32.
David Urban, který měl na MČR přihlášeno také 5 startů, na 400m volným způ-

sobem skončil „až“ na 6.místě. Na 50m
znak jen 4 setiny ho dělily od bronzové
medaile. To, co se nepovedlo ve znaku, si
ale David vynahradil ve svých zbývajících
startech. Na nejkratším 50m nepřipustil
žádnou diskuzi o tom, kdo je nejlepší
sprintér v ČR mladšího dorostu a zvítězil s velkým náskokem ve fantastickém
čase 24:60.
Na 200m v. zp. všechny obrátky obracel
první David, ale v poslední padesátce měl
nakonec více sil Jan Micka (USK Praha),
který získal zlato a náš plavec vybojoval stříbrnou medaili v čase 1:57.93.
Na poloviční trati 100m si ale David přichystal odvetu. Hned po startu vyrazil
jako blesk a k našemu velkému nadšení
zvítězil na královské stovce ve skvělém
čase 53.31.

