žatecký
týdeník

číslo 5
10. března 2011

evidenční číslo
MK ČR E 17212

zpravodaj
Městského úřadu Žatec
w w w . mest o- zatec.cz
Farmářské trhy
na žateckém
náměstí

Rada Města Žatce schvalila uzavření
smlouvy o pořádání farmářských trhů
na náměstí Svobody v rámci městských
akcí Velikonoce 22.-23.4. 2011 a Chmelfest 7.5.2011 s firmou SLATR s.r.o.
Návštěvníci centra města se tedy
v těchto termínech mohou těšit na nákup
čerstvých produktů z ekologických farem
např. na kozí, ovčí sýry, čerstvá vejce,
chlazené a uzené ryby, jablečné mošty,
zelenou lékárnu, zeleninu a ovoce pouze
od českých pěstitelů, sadbu zeleniny
a květin, velké množství balkonových
květin, stromky, domácí uzeninu, koření
a bylinky, zdravou výživu, medové produkty. Dále se své produkty představí košíkář, keramik, dráteník, truhlář, sklář
a prodejci vybavení zdravého bydlení,
dřevěných hraček, svíček a dalšího sortimentu.
(jn)

Z vizualizace z roku 2010 je patrné,
že součástí koupaliště za celkem 174 milionů Kč
nebyla sportoviště ani zimní stadion.

Koupaliště bude levnější o 24 milionů Kč
v souvislosti s rozšířením předmětu
díla o opční část posune na 15. května
2012. Původní rozsah prací včetně
opční části (celá smlouva na www.
mesto-zatec.cz) se na základě požadavků města změnil o „méněpráce“,
které charakterizuje např. plošná
redukce zpevněných ploch v areálu,

zúžení části komunikace Libočanská
cesta, změna technického řešení opěrné zdi této komunikace, přemístění
a modifikace objektu občerstvení
do hlavní budovy, zrušení objektu trafostanice, snížení počtu a modifikace
kabin, redukce bazénové technologie,
změna materiálů potrubí, redukce

rozvodů silnoproudu, slaboproudu
a vytápění v hlavním objektu atd.
Jedinou „víceprací“ je dle dodatku zvětšení plochy parkoviště o cca
1200 m2, nutné z důvodu využití
parkoviště pro otáčení autobusů.
Jan Novotný
místostarosta Žatce

V březnu probíhá slevová akce na točené nápoje v restaurantu U Orloje. Ve všední jsou točené limonády i pivo od 14 do 17 hodin nabízené za snížené ceny.
V období jarních prázdnin od 12. storu nebudou kuřáci nijak omezováni.
do 20. března budou také snížené ceny
Letní sezona se blíží
vstupenek pro pěší výstup na věž. Žáci
Počátkem dubna se zároveň zahájí
do 15 let budou platit pouze 15 Kč.
letní turistická sezóna Chrámu Chmele
Restaurace pro toto období chystá a Piva. Od prvního dubna bude opět
různé druhy palačinek. Věříme, že tak otevřena vyhlídková věž a pravidelné
umožníme návštěvníkům strávit v Žat- prohlídky Chmelového bludiště.
ci příjemné chvíle. Naše restaurace je
Otevřeno bude vždy od úterý do neděle
nekuřácká, což oceňují zejména rodiny v době od 10.30 do 17 hodin.Stejnou
s dětmi.
otvírací dobu má pro tento rok i sousední
Nezapomínáme však ani na milovníky Chmelařské muzeum.
cigaretového kouře. Od 1. dubna pláProhlídky je možno rezervovat pronujeme otevření venkovního posezení střednictvím webových stránek : www. Žatec – Jen záď osobního auta v úrovni hladiny řeky v nedělním ránu signav pivovarském dvoře. K dispozici tu chchp.cz Těšíme se na Vaši návštěvu. lizovala, že pouhých několik metrů nad jezem nedaleko fotbalového stadionu
U Ohře v Žatci, se stala mimořádná událost.
bude až 80 míst k sezení. V tomto pro- CHCHP
První zvědavci už sledují počínání jen řidič. Nikdo ani neví, odkud auto
hasičů, kteří okamžitě spouštějí na vodu do vody spadlo, je ale pravděpodobné,
nafukovací člun. Možná už je pozdě, že to bylo patrně několik desítek metrů
přesto ale začíná jejich boj o vteřiny, proti proudu, což by tu nebylo poprvé.
pokud ve vozidle zůstala posádka nebo Povolán je i potápěč z krajské správy.

Než ale dorazí, je už mnohé vysvětleno.
Citroen se podařilo zachytit a pomocí
lana vytáhnout nad hladinu a na břeh.
Teprve tam se ukáže, že ve vozidle nikdo
nezůstal. Neúplnou výpověď podává
jen vytržená spínací skříňka a rozbité
boční okénko, kterým se zatím neznámý
darebák do auta patrně vloupal… (jak)

Žatec - Rada města schválila 28.února 2011 dva dodatky smlouvy o dílo
obsahující změny, které pozitivně ovlivní funkčnost letního koupaliště
v Žatci i finanční náročnost celé akce.
Zjednodušeně řečeno, město ušet- bylo původně oceněno na téměř 174
ří na realizaci kompletního díla milionů Kč.
kolem 24,5 milionů Kč a za novou
S rekonstrukcí se dle nových domaximální částku 149,4 milionů Kč datků smlouvy začne nejpozději 1.
s DPH získá obdobné vybavení, které května 2011 a termín dokončení se

Dohoda, jak posílit
bezpečnost v ulicích

Žatec - Způsob, jak posílit přítomnost strážníků i policistů na ulici, byl v únoru
na návrh Městské policie Žatec předmětem dohody při jednání s vedením
Policie ČR Louny.
„Bylo dohodnuto, že pokud bude
V současné době se mají společné
na obou stranách tzv. lichý strážník/poli- hlídky zaměřovat na zabránění krádeží
cista, dojde k vytvoření společně hlídky. vozidel, zjištění pachatelů krádeží aut,
Ta bude vykonávat službu na území resp. z nich odcizených věcí. Jednou
města a spádových obcí,“ uvedl ředitel z podmínek pro vytvoření společných
MP Žatec Jiří Štorek. „Její činnost bude hlídek je, aby každá ze složek dispooperativně cílena k řešení konkrétní novala nejméně jednou motorizovanou
bezpečnostní situace ve městě.“
hlídkou.

Chrám o jarních prázdninách

Záhadu nad jezem vyřešili hasiči
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Záměr Města Žatce prodat
pozemky pro výstavbu RD

lokalita Kamenný vršek, Žatec - II.
etapa
schválen Zastupitelstvem Města Žatec
dne 27.1.2011
n Území pro výstavbu rodinných
domů je určeno schválenou zastavovací studií, kde bylo navrženo základní
členění parcel do bloků navazujících
na současné ulice Vrchlického, Politických vězňů, Elišky Krásnohorské,
Dukelská a U Flóry v Žatci :
1. p.p.č. 4614/53 o výměře 856 m2
2. p.p.č. 4614/54 o výměře 1268 m2
3. p.p.č. 4614/64 o výměře 1148 m2
4. p.p.č. 4614/65 o výměře 1142 m2
5. p.p.č. 4614/69 o výměře 1060 m2
6. p.p.č. 4614/70 o výměře 1042 m2
7. p.p.č. 4614/71 o výměře 802 m2
8. p.p.č. 4614/30 o výměře 1153 m2
9. p.p.č. 4614/85 o výměře 1417 m2
10. p.p.č. 4614/86 o výměře 962 m2
Způsob a postup prodeje pozemku
- v termínu zveřejnění podání žádosti
o koupi pozemku na řádně vyplněném tiskopise úhrada částky 5.000,Kč (za každý jednotlivý pozemek)
- kupní cena pozemků k výstavbě
RD je stanovena částkou 1958,-Kč
za 1m2
- kupující uhradí poplatky spojené
s provedením smlouvy
- kupní smlouva musí být podepsána
do 2 měsíců ode dne schválení zastupitelstvem města
- část kupní ceny ve výši 950,-Kč
za 1m2 bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy
- část kupní ceny ve výši 1008,-Kč
za 1m2 bude zaplacena do 4 let
od podpisu kupní smlouvy, její
úhrada bude zajištěna prostřednictvím přímé vykonatelnosti
Podmínky kupní smlouvy
- v případě dokončení stavby RD
(dokončení stavby se rozumí vydání
pravomocného rozhodnutí stavebního úřadu o povolení užívání stavby)
do 4 let od podpisu kupní smlouvy
bude část kupní ceny ve výši 1008,Kč za m 2 převáděného pozemku
prominuta
- věcné právo předkupní po dobu 4
let ode dne vkladu do katastru nemovitostí (KN) za zaplacenou část
kupní ceny
Technické a regulační podmínky pro
výstavbu
Stav pozemku:
- nezpevněný terén bez sejmuté ornice – případné doplnění ornice
na pozemek je možné po schválené
žádosti na OŽP z deponie ornice
v zadní části lokality Kamenný vršek
na vlastní náklady majitele pozemku.
Přístup na pozemek:
- příjezd po nové dvouproudé asfaltové komunikaci a následně
po nově vytvořeném nájezdu š.
4 m ze zámkové skladebné dlažby.
Změna umístění vjezdu je možná
po schválení ORM a zhotovitele
stavby tech. infrastruktury (Silnice
GROUP a.s.) na vlastní náklady
majitele pozemku.
- podél pozemku je vytvořen chodník,
od silnice oddělený parkovacím stáním dl. 5,5-6,5m a š. 1,4m (jedno
u každého pozemku) přerušovaný
zatravněním a ozeleněním keři
a stromy.
Připojení na inženýrské sítě:
- na pozemek je přivedena přípojka
vody PE 32 zakončená ve vodoměrné plastové šachtě nepojezdné – pro
pojezd je nutné provést úpravu
vybetonováním přechodové desky.
- Přivedena je splašková kanalizační přípojka DN 150. S ohledem
na mělké uložení stávající kanalizace jsou i hloubky přípojek u některých parcel minimální – cca 1,2 m
pod terénem (nutnost odkanalizování při podsklepení RD čerpáním).
- Přivedena je samostatná dešťová
kanalizační přípojka DN 100 – dešťové vody bude možné napojit pouze
přes bezpečnostní přepadovou
jímku – nelze napojit přímo (bude

součástí projektové dokumentace
(dále jen „PD“) ke stavebnímu
povolení (dále jen „SP“) na RD).
- kanalizační přípojky budou zaslepeny na pozemcích cca 2 m od hranice
pozemku.
- CZT bude dodáváno Žateckou teplárenskou a.s. (ŽT a.s.). Přípojka
bude ukončena uzávěrem ve sdruženém zděném pilířku na hranici
pozemku. Odtud bude na pozemek
vyvedena zaslepená přípojka teplovodu DN 40. Připojení a předávací
stanice bude součástí projektu
jednotlivých RD (ke SP nutné vyjádření ŽT a.s.).
- území není vybaveno plynovodem.
- dále budou v pilířcích na pozemcích umístěny elektrické rozvodné
skříně s vynechaným prostorem pro
připojení RD a elektroměr (cena
za připojení ke každé parcele 3 x
25A je již uhrazena).
Regulační podmínky výstavby:
- Stavební čára bude u všech RD
shodná tj. 5,5 m od hranice pozemku. U rohových parcel bude stavební
čára 5,5 m dodržena z obou stran
od ulice. Vzdálenost od hranice sousedního pozemku bude min. 3 m.
- Garáž nesmí být umístěna blíže než
5,5 m od hranice pozemku – platí
stavební čára.
- Na pozemcích p.p.č. 4614/30;
4614/54 a 4614/85 budou RD minimálně dvoupodlažní (druhé podlaží
nebude řešeno jako podkroví).
- Tvar střechy, typ a barva střešní
krytiny nejsou stanoveny.
- Barevnost RD není stanovena
a bude předmětem vyjádření k dokumentaci ke SP či ohlášení stavby.
- Případné oplocení bude průhledné
nebo částečně průhledné s podezdívkou, výška oplocení 1,8m,
materiál a barva nejsou stanoveny.
- Stavebník si případně může zvolit
jiný způsob ekologického vytápění
– např. tepelná čerpadla (geotermální zdroje), sluneční energie a to
na vlastní náklady.
- Ke každé PD ke SP nebo ohlášení
stavby se bude vyjadřovat architekt
města individuálně.
vysvětlivky: * PD – projektová dokumentace, SP – stavební povolení,
Další případné informace
ve věci technických podmínek výstavby podá odbor rozvoje města tel.
415736264, krejcar@mesto-zatec.cz
ve věci podmínek kupní smlouvy, způsobu a postupu prodeje podá majetkový odbor tel. 415736225, eisertova@
mesto-zatec.cz
Zveřejněno: od 31.1.2011 do 1.3.
2011
tiskopis žádosti je k dispozici v informacích v přízemí radnice a na www.
mesto-zatec.cz

Záměr Města Žatec
prodat ze svého majetku

(projednáno Radou Města Žatec dne
21.2.2011)
Volné bytové jednotky:
n č. 2547/11 ul. Pražská v Žatci o velikosti 1+3, plocha bytu 80,50 m2 s podílem společných částí budovy č.p.
2546, 2547, 2548 v Žatci a podílem
pozemku st.p.č. 3173 o výměře 669
m2 v k.ú. Žatec o velikosti 805/24448
vzhledem k celku za kupní cenu …
668.250,- Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.
n č. 2553/18 ul. Černobýla v Žatci
o velikosti 1+3, plocha bytu 76,90 m2
s podílem společných částí budovy
č.p. 2553, 2554, 2555 v Žatci a podílem pozemků st.p.č. 1115/1 o výměře 757 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
769/41632 vzhledem k celku za kupní
cenu … 758.634,- Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.
n č. 2826/19 ul. Písečná v Žatci
o velikosti 1+3, plocha bytu 75,80 m2
s podílem společných částí budovy
č.p. 2825, 2826 v Žatci a podílem
pozemku st.p.č. 5053 o výměře 699
m2 v k.ú. Žatec o velikosti 758/30476
vzhledem k celku za kupní cenu …..
791.809,- Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.
n č. 2833/5 ul. Dr. Václava Kůrky

Opakovaný záměr Města Žatec prodat ze svého majetku

v souladu se Zásadami pro prodej bytových domů a bytů z majetku Města
Žatec dle čl.6 odst.4 zásad, bytové jednotky obsazené nájemníky, včetně podílů
společných částí domu další osobě a to:
č.p.
b.j.č. obec
vel.
m2
vel. podílu
KC
2
7
Stroupeč
1+3 71,1 711/8536
200 260 Kč
2
12
Stroupeč
1+3 71,1 711/8536
194 768 Kč
Zveřejněno: od 28. 2. 2011 do 29. 3. 2011

Žatecký
týdeník

v Žatci o velikosti 1+0, plocha bytu
30,60 m2 s podílem společných částí
budovy č.p. 2832, 2833, 2834 v Žatci
a podílem pozemku st.p.č. 5081 o výměře 1067 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
306/40636 vzhledem k celku za kupní
cenu … 418.719,- Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.
n č. 2833/6 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 výměře 1067 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
310/40636 vzhledem k celku za kupní
cenu … 356.771,- Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.
n č. 2833/9 ul. Dr. Václava Kůrky
v Žatci o velikosti 0+1, plocha bytu
30,60 m2 s podílem společných částí
budovy č.p. 2832, 2833, 2834 v Žatci
a podílem pozemku st.p.č. 5081 o výměře 1067 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
306/40636 vzhledem k celku za kupní
cenu … 382.738,- Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.
n č. 2833/21 ul. Dr.V.Kůrky v Žatci
o velikosti 0+1, plocha bytu 30,60 m2
s podílem společných částí budovy
č.p. 2832, 2833, 2834 v Žatci a podílem pozemku st.p.č. 5081 o výměře
1067 m 2 v k.ú. Žatec o velikosti
306/40636 vzhledem k celku za kupní
cenu … 418.642,- Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.
n č. 2834/30 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 výměře 1067 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
310/40636 vzhledem k celku za kupní
cenu … 393.822,- Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.
n č. 2721/19 ul. Javorová v Žatci
o velikosti 1+1, plocha bytu 35,80 m2
s podílem společných částí budovy
č.p. 2721 v Žatci a podílem pozemku
st.p.č. 3574 o výměře 242 m2 v k.ú.
Žatec o velikosti 358/14298 vzhledem
k celku za kupní cenu ….. 417.310,Kč a poplatky spojené s provedením
smlouvy.
Žádost o koupi je nutno podat na předepsaném tiskopisu žádosti o koupi
nemovitosti (volného bytu) v termínu
zveřejnění záměru prodat. Zásady pro
prodej nemovitostí z majetku Města
Žatec včetně tiskopisu žádosti o koupi nemovitosti (volného bytu) jsou
k dispozici na www.mesto-zatec.cz
nebo na informacích Měú Žatec. Bližší
informace získáte na tel. 415736224.
Zveřejněno od 28.2.2011 do 29.3. 2011

Jarní úklid města

Žatecký týdeník

Plán činnosti Ekologického
centra na rok 2011

Členové Ekologického centra Žatec předpokládají, že také v roce 2011
budou zajišťovat služby ekologického poradenství pro nejširší veřejnost
v kanceláři s pevně stanovenými úředními hodinami. V jeho rámci zajistí
informace na stojanech a distribuci letáků. Významná část těchto služeb
se bude postupně přesouvat na vlastní webové stránky.
Ekocentrum usiluje v rámci pro- Stručné česko – anglické texty propogramu pro podporu obnovy kraji- jil s vlastními vědeckými ilustracemi
ny a biodiverzity v Ústeckém kraji živočichů a fotografiemi z chráněných
o získání prostředků na další etapu území, rostlin a živočichů. Autorem
revitalizace levostranného meandru fotografií je mimo jiné i Bohumír
Ohře v lokalitě Loučky v Žatci spo- Prokůpek, jeden z nejvýznamnějších
jenou s výsadbou původních druhů fotografů české přírody.
Výstavu bude doplňovat prezendřevin a keřů a průvodní osvětovou, výukovou a vzdělávací kampaň. tace DVD -ROM Ochrana přírody
V rámci program péče o krajinu bude a krajiny nabízející jak poznání, tak
sdružení pečovat o zvláště chráněný i zábavu. Podrobné textové a mapové
významný krajinný prvek č. 4/97 informace o našich národních parcích
Svah nad silnicí Měcholupy – Želeč, a chráněných krajinných územích
spojený s likvidací náletu, realizací bude doprovázet 2400 fotografií, film
opatření pro zachování lokality s vý- Natura Bohemica a zábavný výukový
skytem zlatovlásku obecného a dalších model pro žáky základních škol.
Konání výstavy: 10. 11. (vernisáž)
xerothermních rostlin. Rovněž bude
dokončen sanační zásah na význam- do 17. 12. 2011 v Křížově vile nebo
ném krajinném prvku č. 2/97 Pískový Polánkově muzeu. Podrobnosti ke kopahorek spojený s likvidací hybridu nání jednotlivých akcí budou uvedena
na www.ECZatec.cz
topolu černého.
Péče o naučnou stezku
Pro veřejnost jsou v letošním roce
K návštěvě naučné stezky v Holepřipravovány následující akce:
a) Den otevřených dveří Úpravny deči nebo na Střele v Rabštejně bude
pitné vody v Holedeči – 2. ročník školám nově nabídnuto propojení
ve spolupráci se SČVK u příležitosti s ekologicky orientovanými exkurzeSvětového dne vody, určený nejširší mi, například na úpravnu pitné vody
v Holedeči, skládku odpadů ve Vrveřejnosti 26.3. od 9:00 hod
b) Fotografická soutěž „Příroda bičce, třídirnu odpadů v Postloprtech
Žatecka“ u příležitosti Mezinárodní- apod. , které budou vždy spojené
ho roku lesa - 2 ročník fotografické s odborným výkladem.
Členové Ekologického centra Žatec,
soutěže Ekologického centra Žatec
v termínu 1.3. až 31.10. Je ve dvou o.s. budou nadále zajišťovat celoroční
kategoriích. Vernisáž výstavy v Kří- běžnou údržbu naučné stezky v Hožově vile 10.11., výstava vybraných leči. Chybějící mobiliář by měl být
doplněn o deset nových odpadkových
fotografií tamtéž v listopadu 2011.
c) Cykloturistická poznávací akce košů, chybějící rozcestník s panelem
„Poznej významné krajinné prvky a výukovou tabulí. U tří přístřešků
a významné památné stromy“ - 2. bude vyměněno zastřešení.
Členové sdružení vyrobí několik
ročník akce 23. dubna u příležitosti
Dne Země (Den Země 22.4.). Zamě- desítek ptačích budek a ve spolupráci
ření na seznámení s registrovanými s odborem životního prostředí a zeměvýznamnými krajinnými prvky a chrá- dělství zajistí jejich rozmístění v městněnými památnými stromy. Koná se ských parcích a na naučné stezce.
pouze za příznivého počasí, event. Nadále budou zachovány a rozvíjeny
úspěšné akce ke zlepšení životního
v náhradním termínu.
d) Výstava „ Ochrana přírody a kra- prostředí a praktické péče o přírodní
jiny v ČR“ se skládá z 15 panelů, památky a na ochranu živočichů.
Ing. Přemysl Hautke,
které graficky zpracoval a ilustracemi
předseda sdružení
obohatil malíř a biolog Jan Dungel.

Žatec – S jarní očistou veřejných
prostranství přichází provozovatel, Technické služby města Žatce
na nejbližších termíny, kdy vyžaduje
uvolněné prostory zejména na parkovištích a v ulicích.
„Dle silničního zákona je povinnost
provozovatele blokového čištění minimálně týden předem tuto skutečnost
oznámit veřejnosti dopravním značením,“ uvedl ředitel Technických služeb
města Žatec Andrej Grežo. „Dopravní
značka B 29 – zákaz stání a dodatková
tabulka s datem a hodinou provádění
blokového čištění v dané lokalitě,
upozorní na tuto činnost, při které se
provádí také čištění vpustí.“
TS současně upozorňují, kde se
bude v uvedené dny pracovat v následujících ulicích a na parkovištích.
Termíny pro jednotlivé lokality jsou
orientační a mohou být ovlivněny
v případě mimořádných událostí (větrná kalamita, déšť).
21. 3.J. Husa, Malínská, Písečná,
Dr. V. Kůrky
23. 3.Bří Čapků, Družstevní, nám.
Popperinge, Černobýla, Pekárenská
25. 3.Jabloňová, Javorová, Lipová,
Růžová, Stavbařů
28. 3.Vol.Čechů, Mládežnická, J. Šafaříka, Dukelská, Pražská
30. 3.Svatováclavská, Mánesova, Francouzská, Čelakovského, Příkrá,
Třebízského, B. Němcové
1. 4. U Hřiště, Podměstí, Sládkova,
U Jezu,
4. 4. Ostrov, V Zahradách, Fibichova,
Erbenova, Hájkova,
6. 4. Tyršova, U Odborů, Jakubská,
Arbesova, Červenka
8. 4. Chmelařské nám.
V ostatních ulicích bude prováděn
úklid v rámci údržby města průběžně
během roku (zametání, ošetřování
zeleně, čištění vpustí).

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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řádková inzerce
n Pronajmu od 1. 4. 2011 byt 2+1 na
náměstí v Žatci. Nájem 6000,- Kč bez
služeb. Kauce ve výši dvou měsíčních
nájmů. Tel. 724 980 395.
n Pronajmu dlouhodobě byt 2+1
v Žatci –. Nájemné bez služeb a energií 2700,-Kč/měsíc. Kauce 15000,Kč při podpisu. Tel.: po 17.00 hod.
777 737 412
n Prodám el. svářečku KS 250 –
4.000,- Kč; rozbrušovačku stolní průměr
300 mm – 1.000,- Kč; kloubový hasák
(3 druhy) á 300,- Kč; stojan na el.
ruční vrtačku – 150,- Kč; svářecí trafa
s usměrňovačem – 1.500,- Kč. Tel.:
607 755 586
n Prodám přívěs za auto 130 x
100 cm, 2.500,- Kč. Tel.: 776 605 008,
607 883 918 Žatec
n Pronajmu garáž v Žatci, u sídliště
Šafaříkova s elektřinou 220 V. Více info
na tel. 777 881 880
n Přijmu kadeřnici do zavedené provozovny. Info na tel.: 607 155 250
n Prodej prasat na porážku. Farma
Libočany. Tel.: 777 798 071
n Pronajmu pěkný byt 1+1 v Žatci.
Volejte 774 240 723
n Pronajmu 1+KK v rodin. domku,
samostatný vchod, klidná lokalita. Byt
je vybaven, vhodný k okamžitému nastěhování pro 1 osobu. Tel.: 723 464 899,
728 995 973
n Pronajmeme byt 2+1, 75 m2 v první patře v úplném středu města Žatce.
Částečně zařízený, WC + sprchový kout,
el. kamna, kuchyňská linka. Nájemné
3.500,-Kč + služby. Bez kauce. Pouze
pro důchodce nebo samoživitelku max.
2 děti. Tel.: 607 282 961, volat po celý
den.
n Pronajmu byt 2+KK v Žatci, 5.500,Kč + energie – kauce 10.000,- Kč. Tel.:
603 873 590
n Prodám zahradu s chatkou v OV
v Žatci (Osada U Jezu), 280 m2. Klidné
prostředí, zavlažování vodou z řeky,
ovocné stromy, kompost, suché WC.
Prodej bez RK. Rychlé jednání – dohoda Tel. dopol.: 723 577 134; odpol.:
723 57 140
n Městské divadlo Žatec vypisuje
výběrové řízení na pozici technický
pracovník divadla. Uzávěrka přihlášek:
18. 3. 2011. Místo pracoviště: Žatec
a blízké okolí. Typ pracovního vztahu:
práce na plný úvazek včetně sobot,
nedělí a svátků. Přihlášky spolu s profesním životopisem, doklady o dosaženém
vzdělání a přehledem pracovní činnosti
zasílejte na adresu: Městské divadlo
Žatec, Dvořákova 27, 438 01. Kontaktní osoba: Veselý Martin, mail: futro@
seznam.cz., tel 415 710 519
n !!! Houbaři pozor!!! Z technických
důvodů se bude členská schůze Houbařského spolku Žatec 17. 3. 2011 konat
v restauraci Chmel. Začátek schůze je
od 17.00 hodin. Výbor Houbařského
spolku Žatec
n RE/MAX nabízí
Byt OV 1+1, 7NP, Žtc, Dr. Kůrky,
450000
Byt OV 4+1,7NP, Podb, Kpt. Nálepky,
750000
Byt OV 3+1, 1NP, Podb, Dukelská,
480000
Pronájem KP, Oblouková, 4000
Pronájem KP, Dvořákova, 7000
www.severoceskenemovitosti.cz/marcela-ondrusova/
mobil: 605523172

přišli na svět
23. 2.
		
		
26. 2.
27. 2.
		
28. 2.
		
2. 3.
		
4. 3.
5. 3.
7. 3.
		
8. 3.

Kubelka Petr
Hedbávná Vanesa
Rejha Vít
Pelikánová Romana
Zukal Petr
Ramešová Karolína
Sluka Daniel
Gergor Tomáš
Binder Rostislav
Pražák Dominik
Hermanová Marie
Richtárechová Tereza
Lochovská Darina
Forejt Sebastian
Kornhauserová Karolina
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Úspěšný valentýnský
koncert Petra Kotvalda

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

Den po svátku všech zamilovaných se pod pražským Petřínem renesančního
sálu Českého muzea hudby rozezněla sofistikovaná interpretace balad a šansonů. Již tradičně se zde konal valentýnský koncert stálice české pop-music,
žateckého rodáka Petra Kotvalda, s poetickým názvem Milujem se čím dál
víc, aneb koncert nejen pro zamilované, na kterém vystoupilo několik skvělých
hudebních hostů.
Milým překvapením pro návštěvníky a premiérově uvedl novou píseň Auto
bylo vystoupení Pavla Cmírala, Petro- Grand, která bude na připravovaném
vo dlouholetého kamaráda a dvorního albu. CD vychází na podzim letošního
textaře největších hitů. Přednesl něko- roku v rámci „25 let live“. Jako bonus
lik veršů ze své nedávno vydané sbírky letos zpěvákovi také vychází výběr popobásní s názvem Unisex. Několik textů vých hitů, balad a šansonů. Přídavkem
přednesl také i sám zpěvák.
bude již dlouho připravované a sběrateli
Spokojení návštěvníci koncertu ocenili očekávané DVD videoklipů.
komorně zpracované skladby i někte,,Rád bych poděkoval těm, kteří mi
ré překvapivé verze osvědčených hitů: pomohli jak v začátcích mé sólo kariéS tebou, Mám tu moc, Doufá, Steve, dob- ry, tak i těm, kteří mi pomáhají dodnes.
rej den, Jsi krásná, Slunce spí, Já kvůli Mám velké štěstí právě na ty, na které
tobě stvořil svět, Poprvé, Jen láska tvá se mohu stoprocentně spolehnout a moc
a mnoho dalších. Nechyběla ani titulní jim za to děkuji,“ svěřil se s dojetím Petr
melodie koncertu Milujem se čím dál víc. Kotvald v závěru koncertu.
Velkým zážitkem byla zdařilá interpretaPetr je znám také tím, že se věnuje
ce skladby Jacquese Brela La Chanson dětem z dětských domovů a na valentýndes Vieux Amants, kterou má ve svém ský koncert pozval děti z DD Klánovice.
Dvouhodinový koncert byl završen
repertoáru také královna českého šanněkolikanásobným přídavkem.
sonu Hana Hegerová.
Petr také zazpíval několik novinkových
Stanislav Stebila,
umělecká agentura Gardes
písní. Tyrkys Plus, Tvůj syn Prométheus

Chrám Chmele a Piva informuje:
V březnu je pro návštěvníky CHCHP
připraven opět zajímavý program.
I v průběhu zimních měsíců trvá
zájem o prohlídky areálu CHCHP.
Výstup na vrchol Chmelového majáku
je možný od úterý do soboty vždy v 11
a 15hod. Sraz účastníků je ve vstupní
hale restaurantu U Orloje.
V týdnu od 14.-20. března probíhají
v našem okrese JARNÍ PRÁZDNINY. Žáci do 15let mají o prázdninách

vstup na Chmelový maják za sníženou cenu, tj. 15,- Kč. Kromě toho
budou také sníženy ceny točených
limonád v odpoledních hodinách
od 14 do 17 hod. Kuchyň restaurantu
U Orloje bude po celý týden prázdnin
připravovat palačinky různého druhu. Doufáme, že naší nabídkou zpříjemníme volný čas žáků a studentů
našeho regionu.
CHCHP

Řádková inzerce:
Firemní:

• text do 5 řádek (21 znaků na řádek)
• zvýrazněno rámečkem 160,- Kč
• každý další řádek za 25,- Kč

Soukromá:

18.3. Pátek

19:00

JUICY FREAK

19:30

LUCIA DI LAMMERMOOR

17:45

DEN NA ZKOUŠKU

19:30

Funky & Groovy kapela na turné po klubech a divadlech nejen ČR. Specifická kapela, která dokáže publikum jednoznačně oslovit. Jejich předností
a poznávacím prvkem je průraznost, jasný názor a nekompromisní tah.“ A to
vše ve velkém množství muzikantů na jednom podiu. Složení skupiny: Vít
Votruba - tenorsax, zpěv,Tomáš Feuerstein - kytara, zpěv, Milan Stančík – basa,
Martin Meheš – bicí, Annamária D‘Almeida – zpěv, Ava Lenka Chrtková – zpěv,
Kamil Paprčka – trubka, Pavel Jordánek – altsax, Tomáš Novotný – tenorsax,
Milan Bouda - trombon
Mimo předplatné
Koncert. Vstupné: 100,- Kč.

19.3. SOBOTA

21.3. Pondělí

23.3. Středa

(Lucie z Lammermooru) (Gaetano Donizetti)
Natalie Dessay triumfovala ve velice úspěšné inscenaci Mary Zimmerman jako
křehká hrdinka tohoto Donizettiho díla při premiéře, která zahájila operní
sezónu 2007/2008. Teď se k této roli nevinné mladé ženy dohnané k šílenství
vrací po boku Josepha Calleji, který ztvární jejího milence Edgarda.
Dirigent: Patrick Summers; Režie: Mary Zimmerman
Účinkují: Natalie Dessay, Joseph Calleja, Ludovic Tézier, Kwangchul Youn.
Více na www.metinhd.cz
Přístupné. Satelitní přenos
Vstupné: 300,Něžná komedie s písničkami herce Lubomíra Olšovského o praštěné Veronice,
Která chce svého vyvoleného doopravdy poznat. Rozhodne se s ním prožít
den“obyčejného života“. Jenomže je tady někdo, kdo všechno komplikuje!
Její neviditelné druhé já. Stejný problém má i On, její vyvolený. Hrají: Monika
Absolonová, Laďka Něrgešová, Radek Valenta a Jan Maxián, Lumír Olšovský
Mimo předplatné. Činohra
Vstupné: I.místa 200,- II.místa 190,- III.místa 180,-

O SMOLÍČKOVI ANEB POHÁDKA Z KUFRU

10:00, 14:00

Pohádka „O Smolíčkovi“ jistě nepotřebuje velké představování. Jelen se zlatými parohy najde v lese ztraceného Smolíčka - malého pacholíčka - a od té
doby spolu bydlí. Jelen se o Smolíčka stará a oběma je veselo. Jenže kolem
chaloupky brousí Jezinky, které by rády Smolíčka ukradli. Tak dlouho naléhají,
až se jim to podaří. A když se našim hercům bude chtít, a budou-li mít zrovna
u sebe ten správný pohádkový kufr, pohádka skončí dobře a jelen Smolíčka
vysvobodí. Uvede Divadlo Rozmanitosti Most
Hrají: Tereza Karásková, Tereza Lišková a Pavel Zikmund
Předplatné skupiny E a M. i mimo předplatné. Pro děti
Vstupné: 40,- Kč

23.3. Středa

FANTASY OF DANCE - IRSKÁ TANEČNÍ SHOW

19:30

24.3. Čtvrtek

RODIČE SE SNAD ZBLÁZNILI

17:00

Uvidíte dynamické a působivé taneční vystoupení. Atmosféru tohoto programu zvýrazňuje velkolepé scénické a světelné vyznění a mnoho kostýmových
převleků, které efektně dotváří dokonalý umělecký zážitek z představení. Irské
tance jsou zosobněním dokonalého souladu, rytmu a jedinečné harmonie
pohybů. Uvede: Taneční soubor Merlin ze Slovenska.
Mimo předplatné. Zábava
Vstupné: I.místa 210,- II.místa 200,- III.místa 190,Absolventské činoherní představení Základní umělecké školy Žatec
Mimo předplatné.
Akce ZUŠ

28.3. Pondělí CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ

10:00

29.3. Úterý

19:30

• text do 5 řádek (21 znaků na řádek)
100,- Kč (dvě otištění)
• každý další řádek za 3,- Kč
• příplatek za fotografii a zvýraznění
rámečkem 60,- Kč

!!!! NOVĚ OTEVŘENO !!!!

AUTODÍLY

(U NEMOCNICE) - ul. Otakara Březiny 3067, Žatec
Kontakt: 728567484, 723754250
(Zde v prodeji i Rybářské potřeby)
Nabízíme široký sortiment autodílů za

ZE DVOU SE TO LÉPE TÁHNE

Hudebně zábavný pořad, ve kterém se diváci budou moci opět setkat s jedinečným a nezaměnitelným humorem Zdeňka Izera ... Jako vždy přijdou na řadu
oblíbené parodie televizních pořadů, zábavných soutěží a imitování celé řady
populárních českých i zahraničních zpěváků a zpěvaček, vystoupení je opět
obohacené nejrůznějšími zábavnými kostýmy a převleky. Partnerkou Zdeňka
Izera v tomto programu bude tentokrát skvělá zpěvačka Šárka Vaňková.
Předplatné skupiny D. i mimo předplatné
Koncert
Vstupné: 200,-

www.divadlozatec.cz

Březen v žatecké knihovně

!!!!! SUPER CENY !!!!!
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EVA A VAŠEK - S PÍSNIČKOU KOLEM SVĚTA

Koncert oblíbené dvojice opět v Žatci. V novém pořadu si můžete poslechnou
nové písně i vyprávění o cestování po Kanadě, Americe a Novém Zélandu.
Během večera zazní i největší hity včetně písně“ Bílá Orchidej“
Mimo předplatné
Koncert. Vstupné: 180,- Kč.

Inscenace nesmrtelného dobrodružného příběhu J. Verna, točícího se kolem
veliké sázky a především pozoruhodné a nebezpečné cesty anglického džentlmena Foga za doprovodu věrného sluhy Proklouze je především holdem
divadlu a jeho imaginaci, která umožní divákům během chvíle proletět celý
svět, aniž by opustili bezpečná místa v hledišti. V inscenaci je využito činohry,
projekce, luminiscenčního a muzikálového divadla. Uvede Divadlo Aha. Hrají:
Miloš Mazal, Radovan Klučka, Kryštof Nohýnek, Vendula Svobodová/ Anděla
Blažková, Ondřej Černý a Petr Kalous
Mimo předplatné
Pro II stupeň ZŠ
Vstupné: 60,-

Žatec - Městská knihovna Žatec připravila na měsíc březen program akcí
pro širokou veřejnost pod názvem BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŔŮ, z kterého si
každý jistě vybere podle svého. Program
zahrnuje zejména Dny otevřených dveří
knihovny v týdnu od 7.3. do 11.3. spojené se slevou registračního poplatku
a čtenářskou amnestií, dále výstavy knih,
pasování prvňáčků na čtenáře knihovny,
cestopisnou besedu dne 23.3. a Pohád-

kovou noc v knihovně dne 1.4. Připraveny jsou vědomostní soutěže pro děti,
informační lekce pro základní školy
a chybět nebudou pravidelné pohádkové
středy v knihovně. O dalších zajímavých
akcích budeme dále informovat. Bližší
informace získáte také osobně na jednotlivých odděleních knihovny nebo
telefonicky na č. 415 710 203 (centrální knihovna) a 725 877 782 (pobočka
Jih).
(fr)

PRVNÍ SCHŮDEK DO ŠKOLKY

Chcete Vaše zlatíčko připravit na pobyt v MŠ?
Přijďte a vyzkoušejte si 1x týdně v Mateřském centru
Sedmikráska pravidelně každou středu
od 9 – 11.30 hodin (možnost domluvy) na Hošťálkově náměstí.
Vaše zlatíčka si zažijí dopoledne plné cvičení, her a výtvarného tvoření.
Dětem dejte bačkůrky, svačinku, popř. plenky.
Ceny pro členy 300,- Kč, pro nečleny 350,- Kč na měsíc.


Jiří Andrš
Josef Štefl
Antonie Matušková
Jiří Jirásek
Ing. Miroslav Valenta
Ing. Miroslav Klíma
Milan Mileňko
Jan Vacek
Václav Hosták
Marie Černá
Emil Mačuda
Věra Dvorská
Pavel Bartoň
Luděk Müller

11.3. Pátek

CEník inzerce

Rozloučení
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24. 2.
25. 2.
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2. 3.
3. 3.
4. 3.
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10.3. .. 17:30 / 12.3. .. 17:30 / 14.3. .. 17:30 / 15.3… 17:30

RANGO

Animovaný / Akční / Dobrodružný / USA / 2011 / dabing / přístupné
Film vypráví těžko uvěřitelný příběh neuvěřitelného chameleóna, který na svých
cestách zažije nejen spoustu dobrodružství a nebezpečí, ale potká i několik nových
přátel a pozná, že právě oni jsou na světě velmi důležití.
Vstupné: 80,-

Akční / Sci-Fi / USA / 2011 / 112 min / titulky / od 12 let
Po mnoho let byly zaznamenány případy pozorování UFO po celém světě – Buenos
Aires, Soul, Francie, Německo, Čína. Ale v roce 2011 se to, co kdysi bylo jen pozorováními, stane hroznou realitou, když je země napadena neznámými silami. Jak lidé
všude na světě přihlížejí tomu, že jsou dobývána největší města, tak se Los Angeles
stane poslední výspou lidstva v bitvě, kterou nikdo nečekal. Závisí to na námořním
seržantovi a jeho nové četě, aby zastavili další postup, i když bojují proti takovému
nepříteli, s jakým se nikdy předtím nesetkali.
Režie: Jonathan Liebesman Hrají: Ne-Yo, Aaron Eckhart, Michelle Rodriguez, Bridget
Moynahan, Michael Peña
Vstupné: 110,-

13.3. .. 17:30 / 15.3. .. 20:00

KRÁLOVA ŘEČ

Historický / Drama / Velká Británie / Austrálie / USA / 2011 / 118 min / titulky /
od 12 let
Příběh anglického krále Jiřího VI. , manžela Alžběty , který se po abdikaci svého bratra
stává plnohodnotným nástupcem a držitelem anglického trůnu. Kvůli své koktavosti
ho však okolí považuje za neschopného. Panovník se proto rozhodne využít pomoc
hlasového odborníka Lionela.
Režie: Tom Hooper Hrají: Colin Firth, Geoffrey Rush, Helena Bonham Carter, Guy
Pearce, Michael Gambon
Vstupné: 80,-

17.3. .. 20:00 / 22.3. .. 20:00 / 27.3. .. 20:00 / 4.4. ..17:30

DILEMA

Komedie / USA / 2011 / 111 min / titulky / od 12 let.
Ronny a Nick jsou už od vejšky nejlepší kámoši. Společně vedou firmu vyvíjející
automobilové motory, přičemž Nick je technologickým géniem, zatímco Ronny
obchodním talentem, který Nickovy nápady prodává. Právě uzavřeli smlouvu s automobilovým gigantem, Nickovo manželství s krásnou Genevou šlape jako hodinky
a Ronny se konečně chystá požádat o ruku dlouholetou přítelkyni Beth. Jenže pak se
všechno strašidelně pokazí, když Ronny přistihne Genevu při nevěře s potetovaným
svalovcem. V tu chvíli se ocitá na výše zmíněné křižovatce. Má říct Nickovi pravdu
a brutálně tak ranit nejlepšího kámoše? Nebo má předstírat, že nikde nebyl a nic
neviděl a v Nickovi dál udržovat iluzi dokonalého manželství?
Režie: Ron Howard Hrají: Jennifer Connelly, Winona Ryder, Vince Vaughn, Kevin James
Vstupné: 80,-

20.3. .. 15:00 / 26.3. .. 17:30 / 27.3. .. 15:00 / 8.4. ..17:30 	AUTOPOHÁDKY

Hraný i Animovaný / Povídkový / Česko / 2011 / 75 min / přístupný
V současné době jsou automobily absolutně běžnou součástí našeho života, spotřební
„zboží“, které ani nevnímáme. Staly se spolehlivými služebníky, jenom obyčejným
prostředkem na překonávání vzdáleností. Možná že dnešní auta uchvacují technickou
dokonalostí. Chybí jim však vznešenost a půvab, kterými se vyznačovala v dobách pro
nás již pohádkových... Podobné je to i s lidskými vztahy: máme dokonalá elektronická
spojení, ale vztahy mnohokrát nestojí za nic... Film by neměl být retrovzpomínkou
krásné doby. Spíše by se měl, mimo dobu a často i mimo realitu, zabývat hezkými
vztahy mezi lidmi. Měla by to být taková pohádka. Vypravěčem bude zpěvák skupiny
Chinaski a také studovaný herec Michal Malátný.
Hrají: Petr Nárožný, Ondřej Vetchý, a další
Vstupné: 80,-

26.3. .. 15:00 / 30.3. .. 17:30 / 3.4.. .. 17:30 / 10.4. ..15:00

MÁMA MEZI MARŤANY 3D

Animovaný / USA / 2011 / 88 min / dabing / přistupno
Vyneste odpadky, snězte brokolici – kdo potřebuje maminky? Devítiletý Milo zjistí,
jak moc potřebuje svoji maminku, když ji unesou Marťané, kteří plánují, že ukradnou
její „maminkovství“ pro své vlastní potomky. Film ukazuje Milovu výpravu, kterou
podnikne na záchranu své maminky – divoké dobrodružství ve formátu 3D, které zahrnuje cestování načerno na vesmírné lodi, řízení komplikované víceúrovňové planety
a ovládnutí mimozemského národa a jejich vůdce. S pomocí technické inteligence,
pozemšťana jménem Gribble, který žije pod zemí a rebelské Marťanské dívky jménem
Ki se Milovi podaří najít cestu zpátky ke své mamince – více než jedním způsobem.
Vstupné: 165,-

25.3. .. 17:30 / 30.3. .. 20:00 / 1.4.. .. 20:00 / 11.4. ..20:00 	VŠEMOCNÝ

Thriller / USA, 2011/ titulky / přístupny od 12 let
Představte si drogu, díky níž se výkonnost vašeho mozku neuvěřitelné zvýší, více se
koncentrujete, dokonce jste najednou okouzlující a atraktivní, v několika hodinách
byste mohli napsat knihu či se naučit cizí jazyk nebo byste zpracovávali informace
tak rychle, že byste dokázali odhadnout vývoj burzy. Eddie Spinola (Bradley Cooper),
neúspěšný a rozvedený newyorský spisovatel, se k takové droze náhodou dostane.
Tabletku MDT-48 lze přirovnat k viagře povzbuzující mozek. Působí na intelekt,
rychlost, intuici i charisma. Eddiemu se začne dařit na poli finančním i společenském.
Den tráví na burze a volný čas ve společnosti krásných žen. Jenže jako jakákoliv jiná
droga, má i MDT-48 své vedlejší účinky, přičemž migrény a návaly vzteku jsou to
nejmenší. Eddieho zásoby se ale tenčí a jeho dealer byl zabit. Z nádherného snu se
tak stane noční můra. Režie: Neil Burger Hrají:Bradley Cooper, Robert De Niro, Anna
Friel, Abbie Cornish, Johnny Whitworth
Vstupné: 90,-

25.3. .. 20:00 / 26.3. .. 20:00 / 27.3.. .. 17:30 / 17.4. ..20:00

ODCHÁZENÍ

Drama / Česko, 2011
Film vychází sice ze stejnojmenné divadelní hry, má však svou vlastní osobitou atmosféru. Až na několik záběrů se celý film odehrává na zahradě velké vládní vily, v níž žije
hlavní hrdina, politik Rieger. Je to stárnoucí elegán, který byl dlouhá léta ve funkci
kancléře, nedávno však o svou funkci přišel a zřejmě se s tím neumí vyrovnat. I když
se snaží nedat to na sobě znát, zhroutil se mu svět. Musí se vystěhovat z vládní vily
a podstoupit nedůstojnou proceduru oddělování erárních věcí od věcí soukromých.
Režie: Václav Havel. Hrají: Dagmar Havlová - Veškrnová, Josef Abrhám, Jaroslav Dušek, Tatiana Vilhelmová, Eva Holubová, Vlasta Chramostová, Jiří Lábus,
Ivana Uhlířová, Jiří Macháček, Stanislav Zindulka, Miroslav Krobot, Jan Budař,
Oldřich Kaiser, Barbora Seidlová, Jan Kraus, Josef Polášek, Pavel Landovský
Vstupné: 100,-

31.3. .. 17:30 / 2.4.. .. 17:30 / 10.4.. .. 17:30 /

HOP

Komedie/ USA, 2011 / dabing / přístupné
Hlavním hrdinou snímku je velikonoční zajíček Hop snící o budoucnosti rockové
hvězdy. Jednoho dne však Hopa přejede autem Fred, mladý ulejvák, u kterého se v tu
chvíli probudí něco jako černé svědomí. Vezme Hopa domů a slíbí mu, že se postará
jak o něj, tak o část jeho velikonočních povinností. Oba nesourodí spolubydlící se
však velmi rychle naučí, že je čas dospět.
Režie: Tim Hill Hrají:Russell Brand, James Marsden, Kaley Cuoco, Hank Azaria
Vstupné: 80,-

31.3. .. 20:00 / 5.4.. .. 17:30 / 13.4.. .. 20:00 /

n Lok. Žatec A - SKK Bílina A 7 : 1
(2478:2266)

Ve velmi důležitém utkání podali domácí svědomitý výkon a až na přijatelnou prohru ve třetí dvojici zbývající duely
vyhráli. Jejich sestava a výkony: Ptáček
ml. 402, Ptáčková 419, Chotová 351, A.
Čaboun 443, Ptáček st. 444, Jarolím 419.

SANCTRUM 3D

Dobrodružný / Drama / Thriller / USA / 2011 / titulky / od 12 let
Epické 3D dobrodružství Sanctum, z produkční dílny trojnásobného oscarového
držitele Jamese Camerona (Avatar, Titanic), následuje tým jeskynních potápěčů
na jejich nepředvídatelné expedici do největšího, nejkrásnějšího a nejméně dostupného jeskynního systému na světě. Když je tropická bouře donutí ukrýt se hluboko
v jeskynních dutinách, musí si poradit se stoupající vodou, nebezpečným terénem
a plíživě se vtírající panikou, jež je pohlcuje během hledání zatím neznámé únikové
cesty do otevřeného moře.
Režie: Alister Grierson Hrají: Ioan Gruffudd, Alice Parkinson, Rhys Wakefield, Christopher Baker
Vstupné: 130,-

HLAVNĚ NEZÁVAZNĚ

n Údlice B – Žatec A 2:6 (2373:2467)

Francouzskému mistrovi šmakovalo
žatecké pivko U Orloje

Žatec - Již pošesté zavítal do našeho města francouzský učitel bojového umění
Aikido, Joel Roche, držitel 6. Danu.
Vedl zde mezinárodní seminář, na kte- a Piva. I tady se mistr dobře projevil,
rý se sjeli studenti nejen z Čech, ale a jakožto správnému pivařovi mu chuti např. ze Slovenska.
nalo nejvíce pivo Samec.
Žatečany stále více láká boj na zemi,
Joel Roche je specialistou na boj se
zbraněmi, tomu byla také stáž z větší proto ho pravidelně začínají zařazočásti věnována, i když podle mistrových vat do svých aikido tréninků, a také
slov má raději boj beze zbraní ... jen tak se zaměřují na samotné útoky, což se
v aikidu moc neučí. Snaží se tak své
holýma rukama.
Samozřejmě ho zdejší hostitelé, žateč- aikido přizpůsobit co nejvíce reálné
(lš)
tí aikidisté, pozvali do Chrámu Chmele sebeobraně.

FK Slavoj vstupuje do sezony
z druhého místa

Důležitý krok k záchraně udělali hosté
svým prvním vítězstvím v ročníku na kuželně soupeře.
Výborně zahájil z béčka půjčený Kubizňák, který vyhrál o 39 kuželek. Domácí
vyrovnali, když Zítek měl o 11 více než
Ptáčková, a šli do vedení, neboť pak
prohrála i Chotová o 34.
Na 2:2 vyrovnal A. Čaboun výhrou
o 12 a hosty do vedení poslal Ptáček starší, neboť přehrál domácího o 33. Body
hostů jistil Jarolím, který nahrál na domácího 55 kuželek. Sestava: Kubizňák
432, Ptáčková 395, Chotová 354, A.
Čaboun 423, Ptáček st. 436, Jarolín 427.
Žatec má po XVIII. kole na 9. místě
12 bodů, jen bod za 8. Údlicemi, ale je
stíhaný 10. Mostem B a 11. Bílinou, které mají po 11 bodech. Tabulku uzavírá
12. KK Louny B s 10 body.
(jak)

Stříbro zůstalo
na Severu

Žatec - O první mistrovské body roku v krajském fotbalovém přeboru se bude
bojovat na stadionu U Ohře v neděli od 14.30 hodin, kdy domácí FK Slavoj
Žatec nastoupí proti Proboštovu.
Po celkem vydařeném podzimu, kdy
Podle posledních informací od Ohře
Slavoj přezimoval na 2. místě jen dva jsou na odchodu Baierl a Krejčík, o ktebody za vedoucím nováčkem FK Louny, ré mají zájem Lovosice, naopak by
nevyšla Žateckým podle představ zimní měl zůstat Poborský, který už trénoval
příprava. Nejen že nebyli na soustředě- v Kryrech. „Podařilo se udržet hostující
ní, ale nedokázali důsledně trénovat ani hráče, Marka Hodase, Michala Hordoma. „Příčinou byla velká marodka a ňáka a Zdeňka Svobodu,“ informuje
pracovní zatížení několika hráčů,“ říká sekretář Pavel Maňák. „Nováčkem
trenér Pavel Koutenský. Jeho mužstvo v kádru je další zkušený fotbalista Raneobhájilo loňské prvenství v Apollo Cup. dek Čížek.“
V posledním kole v sobotu tam prohrálo
Další nižší fotbalové soutěže začnou
s Havranem Kryry 0:3.
za další dva týdny.
(jak)

Žatec - Krajský přebor družstev v kategorii starších žáků pořádal 26. února oddíl stolního tenisu Severu Žatec
z pověření KSST Ústí n/L
Domácí hoši ve složení Pavel Pek,
Stanislav Čaja a Jan Hänel využili domácího prostředí a zcela splnili očekávání. Postupně porazili Chomutov 4:1,
Děčín 4:1 a Krupku 4:0. Ve finále sice
podlehli Ústí 1:4, ale průběh utkání byl
daleko vyrovnanější, než ukazuje konečný výsledek. Reprezentant ČR Polanský
a ostravský Sikora hostující v barvách
Ústí museli zahrát své maximum. Žatečtí
chlapci zasluhuji za předvedeny výkon
pochvalu a uznání.
(js)

Louny - Žatečtí plavci startovali poslední únorovou sobotu v 8. ročníku Malé ceny
Prosen Louny, která byla určena pro plavce ročníků 1999 a mladší.
Z 19členné výpravy byli nejúspěšnější tou i stříbrnou medaili, stříbro i bronz.
Dalším medailistou byl Jakub Seifert,
Jakub Dvořák a Ella Pohoriljak, kteří se
ve všech svých startech umístili na stup- který získal medaile všech kovů. Ve skvělé
ních vítězů. Jakub dokázal 3x zvítězit a 3x formě byla také Ráchel Pabiánová, která
vybojoval bronzovou medaili. Ella zvítězila si ve všech svých startech výrazně zlepšila
dvakrát, 3x obsadila stříbrnou příčku a zís- svá osobní maxima, získala zlatou medaili,
stříbro a dvakrát bronz.
kala jednou bronz.
Tomáš Urban na znakařských tratích
Dominik Červenka a Filip Mach opět
potvrdili, že prsařské disciplíny patří vybojoval 2 bronzové medaile. Stříbrnou
k jejich nejsilnějším. Dominik s pře- příčku dále obsadili Štěpán Hendrych,
hledem 2x zvítězil a přidal jeden bronz. Jana Haišmanová, Slavoj Sklenička
Filip vybojoval na prsařských tratích zla- a Ondřej Pohoriljak. Bronz má Martin

Filek a štafeta 4x50m polohový závod
ve složení Dvořák, Červenka, Haišmanová
a Pabiánová.
I ostatní plavci, i když se neprobojovali
na stupně vítězů, předvedli výborné výkony – Radek Haišman, Veronika Seifertová, Světlana Vavríková, Tereza Iblová,
Bára Ševčíková, David Klán a Radana
Halvátová.
V celkovém pořadí družstev oddíl Jazzmani Žatec ziskem 10 zlatých, 11 stříbrných
a 13 bronzových medailí v konkurenci 24
týmů vybojoval stříbrný pohár a obsadil
tak skvělé 2. místo za Slávií Chomutov! (jk)

Žatečtí si doplavali pro stříbrný pohár

Zlepšené výkony děvčat Sever Žatec
Praha - Předposlední víkend února startovaly volejbalové žákyně Severu Žatec v Poháru nadějí na palubovce PVK Olymp Praha. Děvčata tam předvedla
výborný týmový výkon, který jim přinesl zasloužené výsledky.
V úvodním sobotním utkání Žate- ké naděje dovést do vítězného konce.
čanky proti domácímu Olympu snadno
Neděle přinesla už jen snadné výhry
vyhrály první set, ale stejně lehce pro- nad týmy Habartova a Sokolova. Celkové
hrály ve druhém. Ve třetím rozhodujícím 3. místo na tomto velmi dobře obsazejim chybělo k vítězství jen trochu štěstí. ném turnaji bylo pro celý tým povzbuZ prohry se však žatecké žákyně brzo zující. Vyzvednout lze hlavně odvážnou
oklepaly a přišla série výher nad Tepli- hru Elišky Volákové a bojovnost Verocemi, Děčínem a Tachovem. Škoda, že niky Čížkové.
v utkání s Plzní, které bylo nejatraktivSestava: Oldřiška Hradcová,Veronika
nější v turnaji, však nedokázaly žatec- Čížková, Tereza Morávková, Petra Liško-

vá, Veronika Vaňková, Michaela Cviková, Aneta Vodrážková a Eliška Voláková.
V krajské soutěži si žačky Severu také
polepšily. Z turnaje 2. ligy krajského
přeboru starších žákyň dívky postoupily
do 1. ligy po vítězství nad Mostem, Litvínovem a prohře s Ústím n. Labem. Doma
v hale Severu nastoupí 2. dubna v 1. lize.
Juniorky si v předposledním kole KP
opět poradily s týmy Mostu a Čížkovi
a nadále bez ztráty bodu v soutěži vedou.
V předstihu si už zajistily celkové vítězství
(ad)
a účast v baráži o 1. ligu.

David Urban přivezl tři medaile z Itálie
Viarregio - Plaveckých závodů Youth Meet Coppa Carnevale 2011, které se
konaly v závěru února v italském Viarregiu, se zúčastnil v osmičlenné české výpravě juniorské reprezentace také žatecký David Urban. V konkurenci plavců z Itálie, Srbska, Slovinska, Maďarska, Slovenska a Litvy se našim
plavcům velice dařilo.
Přestože David odcestoval do Itálie ky, neboť ji zvládl v osobním rekordu
s narychlo vyléčeným zraněním ramene za 1:02.73. Odpoledne v prvním finále
(musel vynechat i 3 týdny tréninku), do- na 200m vol. zp. David dokázal svůj čas
sáhl vynikajících výsledků. V pátečních z rozplaveb ještě vylepšit na 1:55.21
rozplavbách na svých nejoblíbenějších min. a vybojoval bronzovou medaili
tratích 100 a 200m volným způsobem za 3.místo.
dokázal vybojovat 3.příčku v časech
V nedělním finále David nastoupil
53.84 resp. 1:55.90 a z obou postou- na 100m znak s tím, že nemá co ztratit.
pil do finále.
Možná i díky tomu dokázal opět vylepK překvapení postoupil i z 8. místa šit svůj osobní rekord a časem 1:02.14
v sobotní doplňkové znakařské stov- skončil na pěkném 6.místě. Ovšem



Komedie / Romantický / USA / 2011 / 108 min / od 15 let / titulky
Praktická Emma k tomuto svéráznému životnímu stylu dospěla především proto,
že jako doktorka aspirující na atestaci nemá na žádný vztah čas a energii, jen občas potřebuje povolit ventil. To Adam má mnohem bolestivější důvody. Poslední
přítelkyně ho podváděla s jeho vlastním otcem a vůbec ji neomlouvá, že je to slavný
televizní producent, jenž má šarmu na rozdávání. Na duši zraněný Adam se proto
rozhodne, že pustí city k vodě a bude si prostě jen nezávazně užívat jako jeho táta.
Emmu v minulosti párkrát potkal, a i když jiskra nikdy nepřeskočila, po posledním
setkání, ke kterému dopomohly litry vypitého alkoholu, se spolu poněkud impulzivně
vyspí. V tom okamžiku se zrodí nápad na nezávazná setkání, při kterých půjde jen
a jen o sex. Jenže všechna dohodnutá pravidla platí jen do chvíle, než je jedna ze stran
poruší. A to je jen otázka času, protože kdo by věřil tomu, že mezi mužem a ženou
může existovat prosté sexuální pouto, které nenaruší láska?
Režie: Ivan Reitman Hrají:Natalie Portman, Ashton Kutcher, Cary Elwes, Kevin Kline,
Lake Bell, Olivia Thirlby
Vstupné: 80,-

Lokomotiva
zabrala i venku

Žatec – Postup z posledního 12. místa
na současnou 9. příčku krajského přeboru se dokázali posunout kuželkáři
Lokomotivy Žatec během posledních
dvou kol. Čtyři zápasy před koncem
soutěže jsou přesto nad samým dnem
tabulky jen o pouhé dva body.

10.3. .. 20:00 / 12.3. .. 20:00 / 13.3. .. 20:00 / 16.3… 17:30
		
SVĚTOVÁ INVAZE : BITVA O LOS ANGELES

17.3. .. 17:30 / 22.3. .. 17:30 / 20.3. …20:00

Žatecký týdeník

jeho myšlenky již směřovaly ke královské stovce, kde si dělal nejvyšší ambice.
Hned po startu vyrazil jako blesk a bojoval o přední příčky. V cíli 100 VZ
z toho byl nakonec další vynikající
osobní rekord 52.43 a fantastické 2.
místo. Navíc ještě v celkovém pořadí
zemí obsadili čeští junioři skvělé 2.místo
za pořádající Itálií.
Letošní reprezentační premiéra se žateckému plavci povedla na výbornou. Nyní
ho teď čekají dvě soustředění (1x repre,
1x SCM), a možnost startovat za reprezentaci opět již počátkem května, kdy se
v Praze uskuteční mezinárodní trojutkání
plavců ČR, Slovenska a Polska.
(jk)

