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Prezident České republiky Václav Klaus navštíví
v rámci třídenní návštěvy
Ústeckého kraje i královské město
Žatec, a to ve čtvrtek 20. října
2011 od cca 12.00 hodin.
Detailní doprovodný program
akce bude zveřejněn na webových
stránkách města www.mesto-zatec.
cz, www.infozatec.cz a prostřednictvím dalších medií.

Rada města Žatce
na jednání dne
26.9. 2011:

- Schválila přijetí věcného daru v hodnotě 10.000,- Kč pro Základní a Mateřskou školu Jižní, Žatec.
- Schválila příjem do rozpočtu města
ve výši 50.000,- Kč od společnosti
AXA ČR, partnera projektu dětských
hřišť v Žatci.
- Schválila uzavření smlouvy pro realizaci systému platby parkovného
ve městě pomocí SMS.
- Vydala nařízení o placeném parkování
v ul. Obránců míru (parkoviště za budovou MěÚ, účinnost od 15.11.2011,
cena parkovného 5,- Kč/30 min., POMiss chmele a piva Lenka Hovorková uprostřed s vicemiss na podiu žateckého divadla po finálovém večeru ojedinělé světové soutěže.
-PÁ: 08.00-16.00 hod.).

Hopfenfest 2011 v Poperinge Vyvrcholila cesta ke královské slávě
Unikátní soutěž Miss chmele a piva ČR dospěla v poslední zářijový den ke svému vyvrcholení VII. ročníku finálovým večerem v žateckém divadle.
Z více než šesti stovek přihlášených ve volné disciplině.
Deset finalistek, každá reprezentující
dívek z celé republiky tu usilovala desítka
krásných finalistek o korunku vítězky. jeden pivovar, se Žatečanům a návštěvZískala ji 19letá Lenka Hovorková níkům Dočesné představily v centru
z Chrudimi, zastupující značku Rebel světového chmelařství již začátkem
z Měšťanského pivovaru z Havlíčkova září, kdy o chmelových slavnostech
Brodu. Nová královna chmelařů a pivařů česaly chmel a tančily s korbelem piva
s výškou 180 cm se představila v mírách na hlavě. Své znalosti mohly v předkole
90 – 64 – 90. To samotné by na primát také prokázat při tradiční degustaci
ovšem nestačilo, neboť testem účastnic piv, která byla nedílnou složkou cesty
v divadle byla také jejich umění spole- za královskou slávou.
Náročnost večera jim usnadňoval
čenské komunikace, módní přehlídka,
promenáda v plavkách a schopnosti provázející populární moderátor, glosá-

tor a bavič Vladimír Hron. O uvolnění
soutěžících a zvýšenou pozornost diváků
se postaral kouzelník Pavel Kožíšek.
Porota současně určila první vicemiss
19letou Hanu Hegarovou z Hranic
(91 – 65 – 97), která reprezentovala
Rodinný pivovar Bernard Humpolec,
třetí skončila 21letá Marie Bartíková,
studentka České zemědělské univerzity
v Praze, reprezentující školní pivovar
Suchdolský Jeník. O titulu Miss sympatie rozhodli čtenáři Deníku, kteří ze
4711 hlasů dali 1731 již stříbrné Haně
Hegarové,
(jak)

Jaké jsou u nás podmínky pro rozvoj podnikání? Jaké je v jednotlivých místech
podnikatelské prostředí, kvalita dané lokality, pracovní trh, veřejná správa
a cenové podmínky?
Na tyto otázky odpovídá srovnávací konečného pořadí. První příčku letos
výzkum Město pro byznys, který již obsadil zejména díky nejlepším výsledčtvrtým rokem vyhodnocuje podnika- kům v oblasti kvality veřejné správy
telské prostředí v 227 obcích České a průzkumu mezi podnikateli.
Druhou příčku v letošním ročníku
republiky. Odpovědi na to, jak si v této
soutěži vedou města Ústeckého kraje, obsadilo město Žatec. Bodovalo zejména
ukazuje zveřejněný přehled s vyhlášením v oblasti cenových podmínek a stejně
výsledků, které se konalo koncem září jako Chomutov i v kvalitě veřejné správy.
v Ústí nad Labem. A pro město Žatec V jejím rámci se hodnotila mimo jiné
dopadlo nadmíru úspěšně, neboť obsa- kapacita mateřských škol, elektronická
dilo 2. místo za vítězným Chomutovem komunikace úřadu či výdajový deficit
města. Třetí Ústí nad Labem (loni bylo
a před 3. Ústím nad Labem.
Po vyhodnocení pěti základních oblas- sedmé) letos uspělo mezi podnikateli
tí, obsahujících celkem 50 kriterií určují- a dílčího prvenství dosáhlo v oblasti,
cích nejlepší podmínky pro podnikatele, která hodnotí podnikatelské prostředí.
„Projekt Město pro byznys poskytuje
se v konkurenci šestnácti hodnocených
měst nejlépe umístil Chomutov. O jeho samosprávám a Ústeckému kraji srovSlavnostní průvod alegorických vozů v rámci nedávné akce Hopfenfest současné dynamice svědčí, že v loňském nání, jak si stojí v porovnání s ostatními
hodnocení byl až ve druhé polovině regiony při vytváření podmínek pro
v Poperinge (Belgie).

rozvoj podnikání. Ústecký kraj se dlouhodobě snaží podporovat ty projekty,
které pomáhají podnikatelům v jejich
rozvoji a vytváření nových pracovních
míst,“ uvedla hejtmanka Ústeckého kraje
Jana Vaňhová
V celkovém pořadí se ještě umístila
města: 4. Varnsdorf, 5. Louny, 6. Kadaň,
7. Děčín, 8. Litoměřice, 9. Most, 10.
Rumburk, … 13. Podbořany.
(jak)

Foto (SJ):

V partnerském městě Poperinge ve dnech 16.-18. září proběhly slavnosti
chmele, které jsou stejně jako Dočesná v Žatci zakončením chmelařské
sezony. Tyto slavnosti se v Poperinge konají pravidelně jednou za tři roky.
Město Poperinge leží ve vlámské s místním výborem pro partnerská
časti Belgie a je již od roku 1964 města o realizaci a financování dalších
partnerským městem Žatce. Jedná výměnných pobytů..
Hlavní program Hopfenfestu v Pose o nejdéle trvající partnerství mezi
belgickým a českým městem, přičemž peringe probíhá v pátek a v sobotu
obě města spojuje nejen chmelařská ve stanu s kapacitou asi 2000 lidí, kde
tradice, ale i kontakty mnoha lidí, kteří hrají dechové orchestry a návštěvníci
se měli možnost zúčastnit výměnných mají možnost ochutnat pivo z klasicpoznávacích zájezdů mládeže. V letech kých skleněných půllitrů. V sobotu je
2003 až 2006 navštívily Žatec a ČR na programu soutěž o „Královnu
delegace studentů z Poperinge, v roce chmele“, v neděli pak bohoslužba,
2001 a 2004 navštívila skupina tee- uctění památky obětem 1. a 2. světové
negerů ze Žatce Poperinge a další války a přijetí na radnici. Program
atraktivní místa v Belgii. Na pozvání slavností je zakončen početným alestarosty města Poperinge navštívili gorickým průvodem, ve kterém je
letošní slavnosti chmele i tři repre- možno sledovat výjevy ze života chmezentanti města Žatce, kteří jednali lařů, historie regionu a dechové kapely.

Žatec je druhým nejlepším městem pro podnikání v kraji

Město pro byznys je srovnávací výzkum,
jehož cílem je vytvořit diskusní platformu
na téma podpory malého a středního
podnikání ze strany místních samospráv.
Vyhlašovatelem je týdeník Ekonom, partnerem je společnost Eurovia CS. Mediálními partnery výzkumu jsou zpravodajský
kanál České televize ČT 24 a Český rozhlas. Odborným garantem je Hospodářská komora, data vyhodnocuje agentura
pro informace a analýzy Datank.
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Ocelový hasič

Hasičská soutěž jednotlivců, která
je zaměřena na prověrku fyzické
i psychické vytrvalosti, se uskutečnila
v sobotu 24. září v Libočanech. Pro závodníky byla připravena náročná trať,
která se skládá z osmi 60metrových
úseků. V každém z nich musí soutěžící
zdolávat fyzicky náročné překážky
a úkoly, a to vše v zásahovém obleku,
přilbě, opasku a rukavicích. Soutěže
podporované četnými místními sponzory a z okolí, se zúčastnili závodníci
z SDH Libočany, HZS Žatec, SDH
Žatec, SDH Žíželice a SDH Slavětín.
Za letního počasí se celkovým vítězem
soutěže se stal M. Dvořák s HZS
Žatec, který získal hodnotné ceny.
Za SDH Libočany Miloslav Hofmann

ŘÍJEN V KNIHOVNĚ

Houbaři výstavou přiblížili les městu
Houbařský spolek Žatec, který patří
v ČR k nejaktivnějším, pořádal koncem září tradiční výstavu hub v sále
hotelu Černý orel. Přestože současná
sezona není zrovna ideální, malí i vel-

cí návštěvníci měli během dvou dnů
možnost shlédnout nejen běžné druhy,
ale také určité rarity. Pozornost hlavně
dětí poutaly bedly vysoké.
(jak)

Změny na trati Chomutov - Lužná

Ministerstvo dopravy oznámilo Ústeckému kraji, že s platností od 11.12.
2011 odstupuje od objednávky spěšných vlaků na železniční trati linky
U14 Jirkov-Chomutov-Žatec- Lužná u Rakovníka. Dnes je na na této lince objednáváno denně 6 párů spěšných vlaků. Ústecký kraj ve spolupráci
se Středočeským krajem objednává 2 páry spěšných vlaků a Ministerstvo
dopravy ČR 4 páry vlaků. Dále je Ústeckým krajem objednáván v pracovní
dny 1 osobní vlak v úseku Želeč – Chomutov a 1,5 párů vlaků v úseku
Chomutov – Žatec.
Na základě projednání se zástupci reaguje na hlavní význam této tratě
dotčených obcí Ústecký kraj předlo- s návazností na další dálkovou dožil návrh nového konceptu provozu pravu v Lužné u Rakovníka ve směru
na lince U14. Ten Rada Ústeckého na Kladno a Prahu. Ostatní doprava
kraje dne 21. 9. 2011 schválila. Ná- za zrušené vlaky v úseku Žatec –
vrh počítá ze strany Ústeckého kraje Deštnice bude posílena po dohodě
s objednávkou 3 párů vlaků v pracovní s obcemi autobusy. Konkrétní jízdní
dny i o víkendu. Snaha o zachování řád autobusové dopravy se s obcemi
tohoto meziregionálního spojení stále projednává.
(jd)

Dům dětí a mládeže Žatec
vyhlašuje soutěž v TVOŘIVOSTI

NEJHEZČÍ PODZIMNÍČEK

Kdo je PODZIMNÍČEK??

…je to malý lesní nebo zahradní skřítek, někdy je pařezem s vlasy
z listí nebo kapradí, jindy je vysoký kmen ozdobený jeřabinou a možná
se zabydlel docela blízko Vašeho domova…
…patří mezi domácí dobráčky či
poťouchlíčky…

Kdo se může zúčastnit ??

Úplně všichni, malí, velcí, mladí, staří.
Protože skřítka vidí všichni ti, co se občas
zastaví, rozhlédnou kolem sebe i před sebe
a uvidí spoustu nečekaných a neuvěřitelných
věcí, bytostí i příběhů.
KATEGORIE:
1. jednotlivci do 6 let
2. jednotlivci do 12 let
3. společné práce dětí
4. společné práce dětí a dospělých

Jaké jsou podmínky??

Každý skřítek Podzimníček musí být zhotoven z převážně přírodních
materiálům, musí být pojmenován, označen jménem, příjmením,
věkem a adresou svého autora a odevzdán v DDM do pátku 4.
listopadu.

A co dál??

V týdnu od 7. 11. do 11. 11. 2011 si můžete PODZIMNÍČKY prohlédnout
v prostorách DDM Žatec a zároveň dát hlas nejhezčímu skřítkovi.
V pátek 11. listopadu budou vyhlášeny a oceněny nejlepší výrobky v 15,00
hod. v DDM Žatec.
Bližší informace Vám sdělí kolektiv pracovnic DDM Žatec, tel 415 710 591 nebo 731 610 572

Pestrý Týden knihovny
Městská knihovna Žatec připravila v rámci letošního ročníku Týdne
knihovny ve dnech od 3.10. do 8.10.
2011 několik akcí pro širokou veřejnost. Ve dnech 3.10. na pobočce Jih
(Náměstí Poperinge) a 5.10. v centrální knihovně (Náměstí Svobody) se
budou konat Dny otevřených dveří,
v rámci kterých má veřejnost možnost
seznámit se s poskytovanými službami
a knihovními fondy a využít na všech
odděleních a pobočkách slevu regist-

Žatecký
týdeník

račního poplatku ve výši 50%. Registrovaným čtenářům tentokrát ve věku
od 11 do 15 let je určeno 7.10.
(Po)nocování v knihovně. V průběhu Týdne knihovny bude zahájena celá
řada zajímavých akcí, výstav a soutěží, které budou pokračovat během
celého měsíce října. Podrobný přehled
vám přineseme v příštím vydání, bližší
informace získáte již nyní na kterémkoli oddělení knihovny.
(fr)

Městská knihovna Žatec připravila
na měsíc říjen řadu akcí pro děti
i dospělé, jejichž výčet uvádíme níže
v přehledu.
• POPRVÉ SE ŠKOLOU DO knihovny
seznámení s knihovnou zábavnou
formou určené pro první třídy
základních škol spojené s bezplatnou registrací čtenářů do 1 týdne
od návštěvy knihovny a prohlídkou
výstavy loutek Potulná Pohádková
země v knihovně (v odděleních pro
děti od 3.10. do 31.10.2011)
• dopolední čtení pro nejmenší
zábavné čtení z knih spisovatelky
a ilustrátorky Vítězslavy Klimtové,
objevitelky pohádkové země plné
strašidel, skřítků, víl a rusalek, určené pro předškolní třídy mateřských
škol a první stupeň základních škol
spojené s prohlídkou výstavy loutek
(v odděleních pro děti od 3.10.
do 31.10.2011)
• JAK JSEM POTKAL SKŘÍTKA
výtvarná soutěž pro děti mateřských a základních škol a literární
soutěž pro žáky základních škol
na téma skřítků, strašidel a kouzel…
(v odděleních pro děti od 1.10.
do 11.11.2011)
• POTULNÁ POHÁDKOVÁ ZEMĚ
putovní výstava loutek spisovatelky
a ilustrátorky Vítězslavy Klimtové
vytvořených na základě ilustrací
z jejích dětských knížek pro veřejnost (v oddělení pro děti centrální
knihovny od 3.10. do 19.10. 2011
a v oddělení pro děti na pobočce Jih
od 21.10. do 2.11. 2011)
• TOMÁŠ KUBEŠ V SRDCI AFRIKY
cestopisná přednáška cestovatele,
reportéra a fotografa Tomáše Kubeše o odvážné výpravě do tajemné
Střední Afriky doplněná o diaprojekci (přednáškový sál knihovny
19.10.2011 od 16 hodin)
• Karel jaromír erben
výstava knih a vědomostní kvíz
věnována životu a tvorbě autora
(v odděleních pro děti od 3.10.
do 31.10.2011)
• ZDENĚK SVĚRÁK
výstava knih a vědomostní soutěže
věnována životu a tvorbě autora
(v odděleních pro děti od 3.10.
do 31.10.2011)
• podzimní prázdniny v knihovně
podzimní tvořivé dílny a doprovodný program v odděleních pro
děti během podzimních prázdnin
ve dnech 26.10. a 27.10. 2011.
Vstupné 30 Kč. (bližší informace
v dětských odděleních knihovny)

Burza oblečení

Mateřské centrum Jablíčko z Nepomyšle v sobotu 8. 10. pořádá burzu
oblečení pro děti a dospělé v kulturním domě v Nepomyšli. Do komisního
prodeje se přijímá oblečení , hračky,
boty, kočárky, sportovní vybavení aj.
Příjem zboží 8.10. od 9.30 do 11.00
hodin, výdej v neděli 9.10. od 9 do 10.
Nevyzvednuté věci budou předány
k charitativním účelům. Více informací u paní Moniky Zlé (MonikaZla@
seznam.cz, tel. 777917467)

Žatecký týdeník

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Městský úřad Žatec, zastoupený tajemníkem,

vyhlašuje dne 22.09.2011 výběrové řízení
na obsazení funkce vedoucího úředníka:
„Vedoucí odboru vnitřních věcí“

Místo výkonu práce: Městský úřad Žatec
Platové zařazení (dle zákona č. 262/2006 Sb., ve znění NV č. 564/2006
Sb.v platném znění.): platová třída 11.
Předpoklady pro vznik pracovního poměru ( § 4, odst. 1, zákona č.
312/2002 Sb. v platném znění):
● Státní občanství České republiky, u cizích státních občanů trvalý pobyt
na území ČR
● Minimální věk 18 let
● Způsobilost k právním úkonům
● Morální a trestná bezúhonnost
● Znalost jednacího jazyka - češtiny /u cizích státních občanů s trvalým
pobytem v ČR/
Ostatní předpoklady:
● VŠ vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu
● Ovládání PC (Microsoft Word a Excel, Outlook Express)
● Znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, zákona č. 262/2006
Sb., zákoník práce, nařízení č. 564/2006 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, zákona č.
240/2000 Sb., krizový zákon, zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských
opatřeních pro krizové stavy, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím
● Řidičský průkaz skupiny B
● Předpokládaný nástup 01.11.2011
Přihlášku s uvedením osobních údajů:
● jméno a příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost,
místo trvalého pobytu, č. OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,
číslo řidičského průkazu, datum a vlastnoruční podpis zájemce,
doloženou:
● ověřeným dokladem o nejvyšším dosaženém vzdělání,
● výpisem z rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce,
● ověřeným negativním osvědčením podle § 8, zákona č. 451/1991
Sb. nebo žádostí o vydání tohoto osvědčení (negativní osvědčení lze
doložit až k osobnímu jednání)
● životopisem
je nutné doručit na Městský úřad Žatec, nám. Svobody 1, 438 24 Žatec,
k rukám tajemníka (prostřednictvím podatelny) nejpozději do 07.10.2011
do 12.00 hod. Obálku označte heslem „výběrové řízení – vedoucí odboru
vnitřních věcí“.
Přihláška k výběrovému řízení včetně příloh nebude vrácena. V souvislosti
s účastí ve výběrovém řízení uchazeč v souladu s ustanovením zákona č.
101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
v platném znění souhlasí se zpracováním a archivací osobních údajů
uvedených v přihlášce a jednotlivých přílohách.

Revitalizace v Loučkách ukončena
Starostka má svůj dub

V minulých dnech dokončili členové Ekologického centra Žatec revitalizaci
levostranného meandru řeky Ohře v Loučkách, při níž bylo kromě jiného
vysazeno na 140 kusů nových dřevin – např. 12 dubů letních, 5 vrb křehkých,
15 topolů černých, 5 habrů obecný a 2 jeřáby břeky.
Keřové patro zastupovaly například jiny a biodiverzity s finanční podporou
svída, střemcha a líska. Velikost vysa- Ústeckého kraje. S výsledkem práce se
zovaných stromků v balu dosahovala za vlastníka pozemku přišla seznámit
většinou 2 až 2,5 metru. Jednalo se tedy i starostka města Žatce Mgr. Zdeňka
o kvalitní a odrostlé sazenice domácích Hamousová, která si rovněž vysadila
Ing. Přemysl Hauke,
dřevin. Akce byla realizována v rámci svůj dub.
Ekologické centrum Žatec
Programu pro podporu i obnovy kra-
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řádková inzerce
n Pronajmu byt 1+1 v OV, Šafaříkova ul., Žatec. Byt je kompletně
zařízený, volný od 1. 10. 2011. Telefon
723 464 899, 728 995 973. Jen pracujícím, cena dohodou.
n Dlouhodobě pronajmu garáž v Žatci – u kasáren za 1.000,- Kč/měs., vratná
kauce. Tel.: 720 416 364
n Pronajmu byt 2 + 1 s balkonem
v Žatci, Studentské ul. Cena: 6.500,- +
poplatky. Tel.: 606 923 296
n Pronajmu byt 1+1 v Žatci v ulici
Boženy Němcové 46 m2. Vratná kauce
10.000,- Kč. Vlastní plynové vytápění,
se zahradou. Řádná nájemní smlouva.
Telefon 774 847 030.
n Prodám družstevní byt 3+1 v žatci,
cena 500.000,- Kč. Tel.: 724 263 935
n Hledáme spolehlivé spolupracovníky pro zajímavou, nenáročnou a dobře
ohodnocenou práci v naší firmě. Kontakt: 606 489 978
n 44letá středoškolačka hledá práci
v Žatci, i manuální. Tel.: 732 269 615
n Poskytuji úklidové služby bytů,
rodinných domků a příslušenství. Zn.:
spolehlivost a cenová dostupnost. Tel:
606 062 698
n Prodej slepiček. Drůbež Červený
Hrádek, firma Dráb – opět prodává
slepičky snáškových plemen Tetra hnědá
a Dominant žíhaný, kropenatý, černý,
žlutý a bílý. Slepičky pouze z našeho
chovu !!! Neprodáváme kuřice, ale slepičky těsně před snáškou. Stáří slepiček
18 – 20 týdnů, cena 138 – 148 Kč/ks,
starší 20-ti týdnů – 155 Kč/ks. Prodeje
se uskuteční v pondělí 17. října 2011,
Žatec - u západního nádraží v 17.30
hod. Případné bližší informace: tel.
728 605 840, 728 165 166, 415 740 719

Pozvánka pro členy KVD

Setkání členů Klubu vojenských důchodců s ředitelem Krajského vojenského velitelství v Ústí nad Labem se
uskuteční 10. října v 10.30 hodin v sále
restaurace Moskva v Žatci.
Předem bude prezentace a výběr
členských příspěvků. Během jednání se
předají dárky jubilantům a podá se občerstvení. Srdečně zveme všechny členy
a těšíme se na setkání a sdílení osobních
dojmů a zážitků.
Rada KVD Žatec

Pan Kaplan má
třídu rád,

je představení v divadle ABC Praha,
na které pořádá Základní umělecká škola Žatec zájezd v pondělí 31.října (hrají
O. Vízner, L. Lipský, J. Smutná a další).
Vstupenky za 290,- nebo 390,- Kč, cena
autobusu pro žáky školy zdarma, pro
ostatní symbolických 100,- Kč. Odjezd
v 16 hodin, návrat cca 23.30 hodin. Přihlášky do 25. 10 přijímá Alžběta Urbancová v kanceláři, telefon 606 787 050.

Rozloučení
s babím létem

Turistický pochod na max. 12 km pořádá 8. října Klub českých turistů Žatec. Start je ve 13 hodin od restaurace
Zlatá labuť přes řeku pod Velichov, přes
Žiželice na Hořetice, odkud kolem Záhoří vede cesta zpět k místě startu, kde
na zájemce počká harmonikář.

Pojeďte za strašidly

Dům dětí a mládeže Žatec pořádá v sobotu 29. října výlet pro děti, jejich rodiče
a prarodiče. Akce se jmenuje Oživlá strašidla na zámku Jezeří. Odjezd od DDM
Žatec je v 11 hodin, návrat cca 16-16.30
hodin. Cena 150,-, pro dospělé 180 Kč.
Přihlášky a platby nejpozději do 26. října. Kontakty: 415 710 591, 731 610 572.

Rozloučení
19.9.
20.9.
21.9.
22.9.
		
		
23.9.
		
24.9.
25.9.
26.9.
		
28.9.
		
29.9.
		
1.10.
		

Walter Schwandner
Josef Merda
Jiří Srp
Emil Mikula
Karel Frantina
Irmgard Pechocová
Václav Prášil
Josef Vaníček
Monika Hermannová
Vojtěch Mrkvík
Milan Javořík
Brigita Valášková
Drahomila Kunešová
Marie Drncová
Emilie Štefanová
Alojz Hamala
Zdeňka Nováková
Vít Poliščuk

73
69
69
65
55
72
87
74
40
89
77
72
69
79
96
67
84
85
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Divadlo i kino na prahu nové sezony

Městské divadlo a Digitální kino v Žatci zahajují novou sezonu již na začátku
října. Pracovníci této instituce v létě rozhodně nezaháleli a kromě kompletních
příprav Dočesné také zajišťovali chod Letního kina v Žatci.
V budově divadla mezi tím došlo né budově, bude i v nadcházejících měk opravám a výměně podkrovních trámů, sících nabízet přímé přenosy z Metrokteré byly napadeny škůdci a hrozilo je- politní Opery. Na své si určitě přijdou
jich zřícení. Díky finančnímu příspěvku i ti, kteří si rádi vychutnají filmové proÚsteckého kraje a Města Žatec bylo vše jekce. Objednány jsou například filmy
v průběhu srpna opraveno a v nadcháze- Saxana a Lexikon Kouzel, Ošetřovatel,
jících dnech může začít nová divadelní Muži v naději, Nezvratný osud 5, Elitní
sezona. Návštěvníci se v průběhu října zabijáci, Šmoulové 3D, Tři mušketýři
mohou těšit například na koncert On- 3D, Bastardi 2, Dluh nebo český film,
dřeje Havelky a jeho Melody Makers s názvem Rodina je základ státu.
v novém pořadu „Písně krásné až k nePrvní projekce již proběhly. Předprodej
snešení“. Dále si na své přijdou i příz- vstupenek na měsíc říjen začal v pokladnivci činoherních komedií, kde v prvním ně žateckého divadla již 20. září. K zapředstavení zahrají ve hře „Africká Krá- koupení jsou rovněž abonetní vstupenky.
lovna“ Linda Rybová a Hynek Čermák. Kompletní program si můžete již dnes
Digitální kino, které se nachází ve stej- najít na www.divadlozatec.cz.

Městské divadlo Žatec – Dvořákova 27, 415 710 519
Emilia Buvaličová z Klubu seniorů (vpravo) převzala od místostarosty Jana
Novotného 40 vstupenek na akci Zlaté trumpety, které věnoval pořadatel
akce agentura Gejzír. Více informací o akci i možnosti zakoupení vstupenek
na: www.zlatetrumpety.cz.

12.10. středa	O Balynce, dobrém štěněti

Pořad Zlaté trumpety v pražské Tesla Aréně v Holešovicích u Výstaviště se
koná v sobotu 15. října. Je o něj mimořádný zájem nejen v ČR, ale i zahraničí, o čemž svědčí již přes tři tisíce prodaných vstupenek. Dostatek vstupenek
je stále v prodejní síti Ticketportal, Ticketpro a v terminálech Sazky. Čtyřicet
vstupenek dostali od pořadatelů z agentury Gejzír členové Klubu seniorů Žatec, pro které zajistilo město autobus.
Den dechovek a lidovek v pražské Tesla
Už dopoledne budou v areálu vyhrávat
Aréně bude plný překvapení. První host, mládežnické kapely, vystoupí folklorní
Ústřední hudba armády České republiky, soubor Kytice, Patrik a Hynek Horákovi
představí od 14 hodin v druhé premiéře z Domažlic, vítězové celostátní soutěže
v ČR svou prestižní Gala-show. Dalším Zpěváček roku, vyhlašované Folklorním
hostem je populární Moravanka, která sdružením ČR. Firma Česká chuťovka
právě tady připomene svým fanouškům připravila při této příležitosti v areálu
40 let své muzikantské dráhy a její zakla- Tesla Arény speciální Farmářské trhy.
datel a kapelník Jan Slabák oslaví v plné Více na www.zlatetrumpety.cz
tvůrčí síle životní sedmdesátku.
Spolu s další moravskou kapelou Mistříňankou diváci uvidí a uslyší nesmírně
populární především v Rakousku a Německu Vejvodovu kapelu. Obě muziky
podpoří písničkami desítka známých
interpretů dechovek a lidových písniček
z celé ČR a s kapelami vystoupí tři stovky mažoretek z Moravy a Čech, dokonce
i páni Husaři- mažoreťáci.
Královnu české dechovky Zorku Kohoutovou přiveze do holešovické Tesla
Arény až před pódium historický automobil, podobně jako herec, moderátor
a v tomto případě především zpěvák
Josef Zíma se do haly dostaví koňským
spřežením za zvuků Vackovy polky „Čtyři páry bílejch koní“. Připravený je také
pokus o rekord - největší počet tanečních
párů dechovky „ Pod jednou střechou“
při stejnojmenné polce Karla Valdaufa
a Ladislava Jacury.

13.10. čtvrtek	Svátky,tradice a zvyky – Pavel NOVÁK ml.

Senioři jedou na dechovku

Knihovna vystavuje strašidýlka

Městská knihovna Žatec připravila na měsíc říjen výstavu loutek Vítězslavy
Klimtové vytvořených na základě ilustrací z jejích dětských knížek, nazvanou
Potulná Pohádková země.
Známá spisovatelka, grafička, ilust- Ilustrovala několik desítek knih pro děti
rátorka a objevitelka pohádkové země i dospělé a vytvořila více než sedm set
plné strašidýlek, skřítků, víl a rusalek, loutek. Putovní výstavu loutek můžete
které s trochou fantazie každý nalezne shlédnout v centrální knihovně (Náve svém okolí, napsala a ilustrovala přes městí Svobody) ve dnech 3.-19. října
dvacet knih, z toho čtyři pro dospělé. a na pobočce Jih (Náměstí Poperinge)
Děti znají zejména její Lexikony ohro- ve dnech 21. října – 2. listopadu 2011.
žených druhů strašidel, skřítků a víl. Určitě si ji nenechte ujít!
(fr)

Tomáš Kubeš v srdci Afriky

Městská knihovna Žatec připravila na středu 19. října od 16 hodin v přednáškovém sále centrální knihovny cestopisnou přednášku fotografa, novináře
a cestovatele Tomáše Kubeše nazvanou Cesta do Srdce Afriky.
Tomáš Kubeš nás slovem i obrazem původní Pygmejové, kteří se živí lovem
seznámí s odvážnou výpravou z roku a žijí podle tradic předků.
Navštívíme Kamerun, Středoafric2009 do tajemné střední Afriky. Expedice se vydala v období dešťů na strasti- kou republiku a Kongo, tedy země,
plnou cestu plnou dobrodružství do nit- kam se běžně nejezdí a jen obyčejný
ra Afriky, kde se dosud rozprostírají přejezd hranice znamená velké dobpanenské pralesy a mnoho míst není rodružství. Nenechte si ujít zajímavé
(fr)
vůbec osídleno. Jedinými obyvateli jsou zážitky…

Regionální
muzeum
K.
A.
Polánka
Husova 678, Žatec, tel., fax: 415 749 466,
E-mail: rmz@muzeumzatec.cz, www.muzeumzatec.cz
Výstavy - říjen 2011

Křížova vila – Zeyerova ul. 344:

tel.: 415 710 389, E-mail: vilakriz@muzeumzatec.cz
Výstavy:
n „50 LET MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE“: probíhá do 5. 11. Výstava uspořádaná k 50. výročí vzniku MPR v Žatci.

8:15, 9:45

Pořad plný příběhů je putování světem a říší zvířat.Děti zavítají do Indie,Itálie a Japonska. Naučí se tanec HULAHU. Dozvědí se o zásadách zdravého
životního stylu, důležitosti pohybu a zdravé výživy. Děti jsou zapojovány
do děje,procvičují si rytmické a melodické dovednosti v duchu :„ Budeme si
zpívat„. Mimo předplatné
Pro I.stupeň ZŠ. Vstupné: 50,- Kč Více na : www.pavelnovak.cz

13.10. čtvrtek HRANICKÁ PROPAST- tajemná kráska v srdci Evropy

11:00

Pavel NOVÁK jr.- uvádí multimediální besedu o nejhlubší zatopené propasti
v Evropě,potažmo ve světě.V jejím průběhu seznamuje diváky s touto unikátní
lokalitou,problematikou potápění v jeskyních a jiných extrémních podmínkách
formou slideshow,promítání a prezentace unikátních záběrů .Na závěr diváci
shlédnou dokument s názvem „Touhy bez hranic“- o nejhlubším ponoru
do nitra Hranické propasti do hloubky 172 m.
mimo předplatné. Pro II.stupeň ZŠ
Vstupné: 50,- Kč Více na : www.pavelnovak.cz

14.10. pátek	Svátky,tradice a zvyky – Pavel NOVÁK ml.

8:30, 10:00

Repríza ze 13.10. Mimo předplatné. Pro I.stupeň ZŠ. Vstupné: 50,- Kč
Více na: www.pavelnovak.cz

15.10. sobota ANNA BOLENA (Anna Boleynová) – Caetano Donizetti

18:45

17.10. pondělí AFRICKÁ KRÁLOVNA – C.S.Forester

19:30

Novou sezónu přímých přenosů z Metropolitní opery 2011-2012 zahájí Donizettiho Anna Boleynová, která bude mít v Met premiéru. Opera zachycuje
tragický osud druhé manželky Jindřicha VIII. a matky slavné panovnice Alžběty
I. V titulní roli mladé královny se v režii Davida McVicara a pod hudebním
vedením Marca Armiliata představí hvězdná Anna Netrebko. Giovannu (Jane
Seymourovou) ztvární neméně na operním nebi zářící Elina Garanča, Lorda
Percyho Stephen Costello, Enrica (Jindřicha VIII) Ildar Abdrazakov a v roli
královnina pážete Smetona vystoupí Tamara Mumford.
předplatné skupiny O a mimo předplatné
Opera - Satelitní přenos. Vstupné: 300,-Kč (předplatné 280,-)
Divadlo Palace přiváží v adaptaci Věry Maškové a pod režijní taktovkou Viktorie Čermákové proslulý příběh o lásce a válce. Nesourodý pár: ON–ostřílený
lodník,,toužící po klidu a v závětří užívat života, ONA-toužící po dobrodružství
a odvážných činech. Hlavní protagonisté našim divákům předvedou humorný
i dramatický příběh o tom, k čemu dokáže chytrá žena přinutit zamilovaného
muže,odehrávající se v Africe uprostřed 1.světové války.V hlavních rolích
příběhu neztrácejícího nic ze své působivosti účinkují :Linda RYBOVÁ(Rosie
Sayerová) a Hynek ČERMÁK(Charles Allnutt) , Philipp SCHENKER (hlas
německého důstojníka)
Předplatné skupiny A i mimo předplatné. Činohra. Vstupné: 200,- /190,-/180,- Kč

19.10. středa	NÁŠ SVĚT 2011

9:00, 17:00

9.ROČNÍK FESTIVALU MALÝCH DIVADELNÍCH FOREM
Tradiční a úspěšná přehlídka pod patronací KAMARÁD LORM
Akce „Kamarád LORM“ Vstupné: 09:00 – Pastelka / 17:00 – 30,- Kč

21.10. pátek	KDYŽ NAJDEŠ PŘÍTELE

8:20, 9:50, 11:10

Východně vzdělávací multimediální laserový koncert. Školní představení

24.10. pondělí	Ondřej HAVELKA a jeho MELODY MAKERS

19:30

uvádějí Písně krásné až k nesnešení
Orchestr Melody Makers s Ondřejem Havelkou, jejich vitální jazzový výraz
společně s autentickou interpretací populární hudby období raného a vrcholového swingu od počátku 30.let až k raným letům čtyřicátým,pestrý
repertoár zahrnující skladby širokého žánrového spektra-to je interpretace,
jež je umocňována smyslem pro show,nadhledem a humorem.
Mimo předplatné. Koncert. Vstupné: 300,-

Digitální KINO Žatec – www.divadlozatec.cz
7.10. …17:30

8.10. …20:00

AUTA 2 3D

Animovaný / Komedie / Dobrodružný / USA / 2011 / 110 min / Cz Dabing
Hrdinové filmu Auta 2 se vydávají na závodní okruhy. Celebritní závoďák
Blesk McQueen se společně se svým nejlepším přítelem, jedinečným odtahovým vozem Burákem, vydává na zcela nové dobrodružství do exotických
zemí celého světa. Vstupné: 130,-

MUŽI V NADĚJI

Komedie/ Česko, 2011.
Scenárista, režisér a producent Jiří Vejdělek přichází po úspěšné komedii
Ženy v pokušení s novým snímkem věnovaným tentokráte mužům. Ústřední
otázka této skvěle obsazené komedie zní, zda může být nevěra základem
šťastného manželství. Režie: Jiří Vejdělek. Hrají: Jiří Macháček, Boleslav
Polívka, Simona Stašová, Petra Hřebíčková, Eva Kerekésová. Vstupné: 80,-

9.10. …17:30 / 23.10. … 15:00

ŠMOULOVÉ 3D

Animovaný / Fantasy / Rodinný / USA / 2011 / 102 min
Rodinná komedie, ve které se pojí animovaný i hraný film, uvádí na plátna
kin všem dobře známé modré hrdiny, Šmouly.
Vstupné: 130,-

6.10 17.30 12.10. …20:00 / 22.10. … 17:30

Hlavní budova – Husova ul. 678:
Výstavy:
n „NOSITELÉ TRADICE LIDOVÝCH ŘEMESEL“: probíhá do 22. 10. Výstava
výrobků lidí oceněných titulem Nositel tradice lidových řemesel..

10:00, 14:00

Karlovarské hudební divadlo navazuje na úspěšně realizované tituly hodnotně
orientovaných pohádek. Představení určené pro publikum složené ze žáků I.st.
ZŠ protkané dětmi z mateřských škol je provázeno herci a loutkovodiči,písničkami s choreografiemi a poutavou a zábavnou formou vtáhne do děje naše
nejmenší diváky, kteří v drtivé většině rozluští zajímavou tajenku a zakódované
texty písní a zazpívají si tak společně s účinkujícími spontánně a rády nejen
ústřední píseň.
Předplatné skupiny E,M i mimo předplatné. Pohádka pro děti. Vstupné: 40,- Kč

6.10. …20:00

ELITNÍ ZABIJÁCI

Akční / Thriller / USA / Austrálie/ 2011 / CZ titulky
Ti nejlepší nájemní zabijáci proti příslušníkům elitní vojenské jednotky.
Thriller slibuje výjimečný zážitek. Pohádkově bohatému ománskému šejkovi
zbývá posledních pár měsíců života. Než mu vyměřený čas vyprší, chce
dostat na talíři hlavy mužů, kteří zabili jeho tři syny. Hrají: Jason Statham,
Clive Owen, Robert De Niro, Yvonne Strahovski. Vstupné: 80,-

NEZVRATNÝ OSUD 5 3D

Horor / USA / 2011 / 92 min/ CZ titulky /
V tomto filmu, podobně jako v předchozích čtyřech dílech, napětí či provokování spočívá v tom, že člověk hádá, které předměty na určitém místě
zlikvidují určitou postavu - špatné vedení, záludné nože, větrák u stropu
nebo požár v kuchyni?
Vstupné: 130,-
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7.10. …20:00 / 8.10. …17:30 /

9.10. …20:00

DRIVE

11.10. …20:00 /

12.10. …17:30 /

SUPER 8

Mysteriózní / Sci-Fi / Thriller / USA / 2011 / 112 min / CZ dabing / od 12 let
Když se skupinka teenagerů rozhodne na kameru „Super osmičku“ natočit
zombie horor, ani ve snu by nikoho z nich nenapadlo, že výsledný film bude
ještě děsivější, než zamýšleli. Režie:J.J. Abrams. Hrají:Joel Courtney, Kyle
Chandler, Elle Fanning, Ron Eldard, Noah Emmerich, Zach Mills,
Vstupné: 80,-

KAMARÁD TAKY RÁD

Komedie / USA / 2011 / 109 min
Dylan a Jamie rozhodně nemají na usedlý život ani pomyšlení. Každý z nich
má za sebou tolik zkrachovalých vztahů, že jsou ochotni zkrátka pustit lásku
z hlavy a starat se jen o zábavu.Tehdy se rozhodnou vyzkoušet báječně sexy
a uvědoměle dospělý experiment. Režie: Will Gluck. Hrají:Mila Kunis, Justin
Timberlake, Emma Stone, Woody Harrelson, Patricia Clarkson
Vstupné: 90,-

NEBOJTE SE TMY

Horor/ USA / Austrálie / Mexiko / 2011 / 99 min / CZ titulky / od 15 let
Nový horor od Guillerma del Tora s Katie Holmes a malou Bailee Madison,
jejíž úžasný herecký talent jste mohli ocenit například ve filmu Zkus mě
rezesmát nebo Bratři. Režie:Troy Nixey. Hrají:Guy Pearce, Katie Holmes,
Bailee Madison, Jack Thompson, Julia Blake, Alan Dale
Vstupné: 90,-

Průša si zahrál finále

KŮŽE, KTEROU NOSÍM

Fotbalisté Slavoje Žatec ztratili doma body po nevýrazném výkonu s podceňoDrama / Španělsko, 2011, 118 min / cz titulky / od 12 let
Dvanáct let po smrti manželky, jež zahynula v explodujícím autě, se reno- vaným Unionem Čelákovice. Žatec je v současné divizní tabulce na 6. místě.
movanému plastickému chirurgovi Robertu Ledgardovi podařilo vyvinout
odolný typ kůže, který by byl býval jeho milovanou zachránil. Režie:Pedro
Almodóvar. Hrají: Antonio Banderas, Elena Anaya, Marisa Paredes, Blanca
Suárez, Fernando Cayo
Přestože fotbalisté Slavoje Žatec v posledních třech kolech získali v divizi 9
Vstupné: 90,-

Šňůra výher skončila doma

13.10. …17:30 / 16.10. …17:30 /

14.10. …17:30

14.10. …20:00

16.10. …:15:00

JOHNNY ENGLISH SE VRACÍ

Akční / Komedie / VB/ Izrael / Fr. / Jap./ 2011/ CZ dabing / od 12 let
Kdo zachrání Její veličenstvo britskou královnu, když agent 007 James Bond
zrovna leží u ledu? Režie: Oliver Parker. Hrají:Rowan Atkinson, Dominic
West, Gillian Anderson, Rosamund Pike
Vstupné: 90,-

BLÁZNIVÁ ZTRACENÁ LÁSKA

Komedie / Drama / Romantický / USA / 2011 / 118 min / Cz tit. / od 12 let
Čtyřicetiletý Cal Weaver prožívá svůj sen – má dobrou práci, hezký dům,
skvělé děti a za manželku lásku ze střední školy. Když ale zjistí, že ho jeho
žena Emily podvádí a chce se s ním rozvést, jeho „dokonalý“ život vezme
rázem za své. Režie: Glenn Ficarra, John Requa. Hrají: Emma Stone, Ryan
Gosling, Julianne Moore, Steve Carell, Marisa Tomei. Vstupné: 90,-

RODINA JE ZÁKLAD STÁTU

Drama / Road movie / Česko / 2011 / 106 min / od 15 let
Mnohovrstevnatý příběh vykresluje zprvu bezproblémový rodinný život,
kterým otřesou nepředvídané události. Hlavní postavou je Libor, bývalý
učitel dějepisu, který dosáhl vysokého manažerského postu ve významném
finančním ústavu. Režie:Robert Sedláček. Hrají: Igor Chmela ( Partička TV
Prima), Eva Vrbková, Martin Finger, Monika A. Fingerová. Vstupné: 90,-

HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI 3D - část 2

Dobrodružný / Rodinný / Fantasy / Velká Británie / USA / 2011/ 130 min
/ CZ Dabing / přístupné
Přichází poslední dobrodružství ságy o Harry Potterovi. Režie:David Yates.
Hrají: Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Helena Bonham Carter,
Bonnie Wright. Vstupné: 130,-

16.10. …:20:00 / 20.10. …:17:30

BEZ DECHU

18.10. …17:30 /

JEDEN DEN

Akční / Thriller / Mysteriózní / Drama / USA / 2011 / 100 min / CZ titulky
/ od 12 let
Mladý Nathan Harper (Lautner) jednoho dne objeví svojí fotografii na webové
stránce s pohřešovanými dětmi. Rychle zjišťuje, že jeho „dosavadní“ otec
a matka rozhodně nejsou jeho skutečnými rodiči. Nyní chce víc než cokoliv
jiného odkrýt svoji pravou identitu. Do cesty se mu však připletou vládní
agenti a začíná jej pronásledovat policie. Co stojí za tajemstvím jeho pravého
jména a rodiny?
Režie:John Singleton. Hrají:Taylor Lautner, Maria Bello, Jason Isaacs,
Sigourney Weaver, Alfred Molina, Michael Nyqvist, Lily Collins, Elisabeth
Röhm, Aunjanue Ellis, Denzel Whitaker, Roger Guenveur Smith
Romantický / Komedie / USA/ 2011 / CZ titulky / od 15 let
Emma a Dexter se vídají celých dvacet let, každý rok spolu ale stráví jen
jeden den. Seznámili se na večírku po jejich společné promoci 15. července
1988, i přes vzájemné sympatie ale zůstávají jen přátelé. Každý následující
15. červenec odhaluje, jak se oba za rok změnili, odkrývá jejich úspěchy
i prohry, navzájem se svěřují se svými zážitky, problémy a nevydařenými
láskami. Režie: Lone Scherfig. Hrají: Anne Hathaway, Jim Sturgess, Patricia
Clarkson, Romola Garai, Jodie Whittaker. Vstupné: 80,-

20.10. …20:00 / 23.10. …17:30 / 26.10. … 17:30

21.10. …17:30

SAXANA A LEXIKON KOUZEL

Pohádka / Česko / 2011 / 90 min
Tři sta let po škole! Tak zněl ortel vynesený před mnoha a mnoha lety nad
Saxánou, studentkou čarodějnické školy v Říši pohádek, která utekla do světa lidí za svou první láskou Honzou Bláhou. Saxána nyní žije normálním
životem v krásné rodinné vile se svým manželem Janem, dcerkou Saxánkou,
bláznivou tetou Irmou a strýcem Evženem.
Režie: Václav Vorlíček. Hrají: Petra Černocká, Helena Nováčková,
Vstupné: 110,-

22.10. …:20:00 / 27.10. …17:30 /

22.10. … 15:00

NÁKAZA

Akční / Thriller / Sci-Fi / Katastrofický / USA / Spojené arabské emiráty /
2011 / 105 min
3D akční thriller, jenž se soustřeďuje na čtyři světové kontinenty, které postihla smrtící nákaza představující existenční riziko pro lidstvo. Do ohniska
hrůzné nákazy je seslán mezinárodní tým lékařů, který se s touto smrtelnou
hrozbou bude muset vypořádat a co nejrychleji najít lék.
Režie: Steven Soderbergh. Hrají: Matt Damon, Marion Cotillard, Gwyneth
Paltrow, Kate Winslet, Jude Law. Vstupné: 90,-

LVÍ KRÁL 3D

Rodinný / Dobrodružný / Animovaný / Muzikál / USA, 89 min / dabing
Klasický film společnosti Disney seznamuje diváky s příhodami Simby,
odvážného lvíčete, které „se nemůže dočkat, až se stane králem“.
Režie:Rob Minkoff, Roger Allers. Hrají v českém znění: M. Sobotka, zpívá J.
Langmajer, M. Ticháčková, J. Drbohlavová, S. Zindulka.
Vstupné: 145,-

www.divadlozatec.cz

bodů a nastříleli soupeřům 10 branek, svoji skvělou šňůru přerušili nečekaně
v neděli doma. Prohráli totiž s nejméně produktivním celkem skupiny Unionem Čelákovice 0:1
n Teplice B – Žatec 2:3 (1:2)
Baierl či hlavičkující Zlatohlávek, který
Bez zraněných Svobody a Krejčíka se vrátil po dlouhé přestávce zaviněné
dokázali hosté získat plný počet bodů. zraněním. Vynikajícího Janáčka nikdo
Domácí rychlí a pohybliví mladíci vedli nepřekonal, a když v závěru byl v pood 11. minuty, Slavoj však z 1:0 otočil až kutovém území stažen k zemi nabíhající
na 1:3 dvěma góly Jana Klasny a jedním Paul, rozhodčí patrně usoudil, že domácí
Saši Jakubova. Teplická rezerva upravila si za vlažný výkon bod nezaslouží. Navýsledek až těsně před koncem.
opak v 85. měli hosté únikem do oten Žatec – Čelákovice 0:1 (0:1)
vřené obrany dvojnásobnou gólovku,
Stále bez dvou hráčů základu a navíc ale Švarc opět vynikl.
bez ženícího se Janáčka byli domácí
Slavoj tak klesl na 6. místo a jede v sofavoritem. Také celý první poločas ode- botu hrát na Přední Kopaninu. Doma se
hráli na polovině hostů. Ti se dostali představí 16. října, kdy hostí od 15.30
k Švarcově brance jen dvakrát, ale vy- hodin Vyšehrad.
těžili z toho už v 5. minutě gól (jejich
Branka: 5. Koch. Rozhodčí Paták, ŽK
teprve 6. v soutěži!), který se ukázal 1:3, 500 diváků. Slavoj: Švarc – Vávra,
být vítězným.
Heinc (87.Pelikán), Bešík, Fiřt – Paul,
Domácí se sice tlačili před branku Uni- Lesniak (65. Zlatohlávek), Macháček,
onu, ale v koncovce byli všichni bezzubí, Klasna – Jakubov, Pikl (72. Baierl).
jak dokázali svými pokusy Pikl, Jakubov, Trenér Pavel Koutenský
(jak)

Tucet prvních míst v trojboji

Podkrušnohorských plaveckých závodů na padesátce v Chomutově se v září
zúčastnilo 21 plavců SK Jazzmani Žatec. Hlavní disciplínou byl kraulařský
trojboj, ve kterém se sčítaly body za výkony na 50m, 100m a 200m volným
způsobem k určení konečného pořadí.
V kategorii ročníků 1997-1998 si
V nejmladší kategorii dívek ročníku
2001 a mladší vyhrála Ella Pohoriljak výborně vedla Ilona Nováková, která
ve všech svých šesti startech(!), čímž v disciplínách 50 m motýlkem a 50 m
zvítězila i kraulařském trojboji. Úspěš- znak zvítězila, 2. místo přidala na 200 m
né byly Bára Ševčíková, Bára Švůgrová, polohovým závodem a 3. místo na 200
Radana Halvátová a Veronika Seifertová. m volným způsobem. V kraulařském
V kategorii ročníků 1999-2000 měl trojboji se umístila na 3. místě. Filip Urnáš oddíl největší zastoupení, 4 děvčata ban předvedl výborné výkony. V hlavním
a 10 chlapců. Z dívek si nejlépe vedla závodě se celkově umístil na 4. místě.
Podkrušnohorské plavecké závody byly
Ráchel Pabiánová,. Ze stejné kategorie
se z chlapců nejvíce dařilo Jakubu Dvořá- prvními závody začínající zimní sezóny.
kovi (při všech startech skončil na stup- Naši plavci dokázali celkem 12x zvítěních) a Tomáši Urbanovi. Na umístění zit, 7x se umístili na stříbrné příčce a 9x
(jk)
na stupních vítězů to bohužel nestačilo. na bronzové.

TŘI MUŠKETÝŘI 3D

Akční/ Dobrodružný/ Francie / USA / Velká Británie / Německo / 110 min
/ Cz titulky / od 12 let
Nové moderní zpracování nadčasového románu Alexandra Dumase TŘI
MUŠKETÝŘI natočené ve 3D slibuje skvělou podívanou. Vstupné: 130,-

Pohár s vůní podzimu

Osm vítězů se od roku 2002 radovalo
z putovního Amerického poháru a dalších ocenění turnaje v malé kopané PM
Sport Cup, který pořád PM Sport Žatec.
Letos se turnaj, konaný vždy v horkém
létě, uskuteční až na podzim. „Z technických důvodů byl termín posunut, a protože kvůli účasti hráčů respektujeme rozehrané fotbalové soutěže, uskuteční se
až po jejich skončení, to je 19. listopadu
2011,“ informuje ředitel Pavel Maňák.
Také IX. ročník PM Sport Cup, který
se uskuteční 19. XI v areálu FK Slavoj
Žatec, je určen pro 10členné týmy malé
kopané bez omezení věku nebo kvality.
Prvním vítězem byli v roce 2002 fotbalisté Velké Černoce, dále Framato Lenešice, Polerady, či žatečtí dorostenci pod
názvem Lukra. Nejamatérštějším držitelem pohár byl tým Restaurace Ostrov
Žatec. Dvojnásobným vítězem 2005 a 6
se stal Sokol Chodov, obhájcem trofeje
bude FC Louka Košťany. „Termín pro
uzavření přihlášek a složení startovného
je 30. října,“ upozorňuje P. Maňák, který
poskytuje informace na 604 609 896.

Akční / USA / 2011 / 101 minut / CZ titulky / od 15 let
Říkají mu Řidič. Přes den je filmovým kaskadérem, po nocích si přivydělává
jako nájemný řidič zločineckých gangů. Nezajímá ho o jakou práci ten večer
zrovna jde, řítí se nocí s policejními vozy v zádech. Shannon je Řidičovým
učitelem i manažerem, který se ho snaží dohazovat filmovým režisérům
i zlodějům, kteří za něj jsou ochotni dobře zaplatit. Režie: Nicolas Winding
Refn. Hrají: Bryan Cranston, Ryan Gosling, Christina Hendricks
Vstupné: 80,-

11.10. …17:30 / 13.10. …20:00 /

Žatecký týdeník

O sváteční středu se stolní tenisté v kategorii dorost utkali v Litoměřicích
v krajském bodovacím turnaji.
Velice příjemně překvapil Dominik
Průša ze Severu Žatec, který se po půlroční pauze úspěšně vrátil za zelené stoly.
Z kvalifikační skupiny si bezpečně zajistil
postup do finálové části turnaje, kde se
probojoval až do finále, ve kterém podlehl ústeckému Karáskovi. Pochvalu si
zaslouží i David Urbánek, který získává
zkušenosti z krajských turnajů, za čtvrtfinálovou účast v útěše.
(js)

Vízner v Mostě třetí

Nejlepší mladí stolní ústeckého kraje v kategorii starších žáků se utkali
v bodovacím turnaji v sobotu v Mostě.
Šestice žáků ze Severu Žatec přesvědčila, že má v současnosti nejsilnější výkonnostní základnu. Vízner, Hänel, Karbula a Štěpnička si v kvalifikaci zajistili
účast ve finálové části turnaje. Zde se
probojovali až do čtvrtfinále a Vízner
semifinálovou účastí získal třetí místo.
Pochvalu zaslouží i Petr Městka, který
si v útěše zahrál finále.
(js)

Bojovné naděje

O tomto víkendu začal nový ročník
sokolovského Poháru nadějí, turnaje
těch nejmladších volejbalistů.
Do Sokolova odjelo družstvo dívek
Severu Žatec jako úplné začátečníce.
Mnohá z děvčat hrála poprvé šestkový
volejbal, ba dokonce poprvé soutěžní
zápas. Přes nervozitu ale děvčata předvedla bojovný výkon a nevzdávala se
proti žádným soupeřům. To jim proto
právem přineslo i první vyhraný set nad
Plzní. S ostatními soupeři děvčata sice
prohrála, ale vždy bojovala až do konce.
Zanechala sympatický dojem a ukázala,
že jsou to opravdové naděje. Nejlepší výkon předvedla zkušenější Aneta Vodrážková a nejbojovnější Pavla Barochová.
Sestava: kapitánka Karolína Kendrová, Petra Lišková, Aneta Vodrážková,
Petra Skalická, Pavla Barochová, Veronika Malá, Barbora Marečková, Andrea
Kraková.
(kk)

Pomalý rozjezd
Lokomotivy

Kuželkáři Lokomotivy Žatec v duelu III. kola KP ve Spořicích prohráli
s vedoucí týmem soutěže, i když to
byl vcelku vyrovnaný souboj dokonce
v ohrožení rekordu tamní kuželny.
Nakonec odolal o tři kuželky.
Za hosty zahájil L. Ptáček. Předvedl
solidní výkon na to, že hraje teprve třetí
soutěžní zápas. Jedna nepodařená devítka rozhodla o jeho prohře o 5.
Čaboun se rozjížděl zvolna až nakonec
vyhrál o 52, srovnal a výkonem 469 zaostal jen tři kuželky za rekordem.
Chotová se zlepšuje, tentokrát sice
prohrála,
ale jen o 17. Bohužel v dalším
David Meduna z týmu žateckých G-Titanů (vlevo), který byl zařazen do výběru ČR pro nastávající utkání s Německem, má s reprezentací už zkušenosti. duelu se nepodařilo Ptáčkové navázat
Ještě jako junior KC Žatec totiž startoval na mistrovství Evropy v karate. na svůj výkon z jarního turnaje a tak
z toho bylo vedení Sokola i na kuželky
o 3. Zd. Ptáček sen. v dorážce nabral velkou ztrátu a prohrál o 52. Jarolím mohl
v posledním duelu jen korigovat. Ztrátu
Galavečer thajského boxu pod názvem Noc boje se uskuteční 22. října v Ma- 55 kuželek smazat by byl malý zázrak.
riánských Lázních za účasti žateckých bojovníků.
A tak výhra o 2 jen mírnila prohru.
„Na tuto prestižní reprezentační akci, chtít vidět tyto G-Titány v těchto „ost- n Spořice B - Žatec A 6 : 2 (2522 :
kde se utkají čeští thai-boxeři proti sou- rých“ zápasech bez chráničů, můžete si 2469)
peřům ze SRN, byli vybráni pořadatelem zakoupit lístky na tuto akci v předprodeji
L. Ptáček 381, Čaboun 469, Chotová
také čtyři žatečtí G-Titáni: David Neko- na recepci hotelu Černý orel za 200,-Kč.“ 389, Ptáčková 387, Ptáček sen. 399,
la, Sláva Špác, Hany Greisiger a David Pokud se někdo rozhodne s tímto bojovým Jarolím 444
Meduna,“ informuje naše čtenáře mluv- uměním začít, zve klub G-Titani zájemce
Žatec zůstává bez bodu a v sobotu
čí klubu Ladislav Blail. „Pokud budete do své boxovny, kde se mohou přihlásit. dopoledne doma hostí Údlice.
(jj)

G-Titáni reprezentují ČR

