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Chrám
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informuje

Rada města Žatce na svém jednání dne
11. dubna schválila mimo jiné:
Poskytnutí finančního příspěvku
ve výši 19.900,- Kč na úhradu nájemného České katolické charitě v Žatci
za využití nebytového prostoru na adrese
Havlíčkovo nám. 2127.
Uzavření smlouvy o dílo na zajištění
preventivní ohniskové deratizace v Žatci.
Deratizace bude probíhat ve 2 etapách
od 1. do 30. dubna a od 1. do 30. září.
Zadání tryskových oprav komunikací
v Žatci.
Jedná se o opravy menších poruch
komunikací, jako jsou mělké výtluky
a trhliny. Oprava spočívá v nástřiku
emulze s drobným kamenivem, která zateče pod tlakem do živičného koberce.
V případě menších výtluků je nástřik
emulze s kamenivem nanesen v několika vrstvách. Opravy budou probíhat
v podstatě po celém městě, kde se tyto
drobnější poruchy vyskytují, např. v ul.
Husova, Stavbařů, Bří. Čapků. Cena
je cca 4700,-Kč vč. DPH na aplikaci
1 tuny směsi.

Pozor
na uzavírku

Upozorňujeme na úplnou uzavírku komunikace v ulici T. G. Masaryka v úseku
mezi ulicemi Volyňských Čechů a ul.
Alšova pro provedení pokládky inženýrských sítí k objektu čp. 745 v termínu
od 26. dubna do 4. května 2011.
Objízdná trasa uzavřeného úseku bude označena příslušným dopravním značením a bude vedena ul. Volyň- Provozní budova na žateckém koupališti už dosloužila stejně jako staré bazény. Provoz v rekonstruovaném
ských Čechů kolem budovy pošty, dále moderním areálu by měl být zahájen v květnu 2012.
ul. Kovářská a přes Chmelařské náměstí.

Ocenění města
na Pražském hradě

Praha - Pamětní listy a šek na 100 000
korun pro město Žatec připravilo Sdružení historických sídel Čech, Moravy
a Slezska na slavnostní akci v úterý 19.
dubna ve Španělském sále na Pražském
hradě. K převzetí ocenění byla pozvána starostka města za vítězství Žatce
(2. Kadaň, 3. Krupka,…) v krajském
hodnocení soutěže O nejlepší přípravu
a realizaci Programu regenerace MPR
a MPZ za rok 2010. Soutěže se zúčastnilo 47 měst ČR.

V dubnu došlo k zahájení letní turistické sezóny v areálu zóny technických
chmelařských památek, jak je Chrám
chmele a piva také někdy nazýván.
V provozu je opět 3D animace uvnitř
výtahu chmelového majáku a další
atrakce žateckého turistického komplexu. V tomto měsíci je opět na pořadu
hudební večer, tentokráte bude znít
ve čtvrtek 14.dubna zvuk harmoniky.
Hlavním jarním svátkem jsou Velikonoce. Kromě uctění památky Ježíše
Krista prezentují velikonoční svátky
příchod jara. Restaurant i pivovar
„U Orloje“ chystají gastronomické
překvapení. Připravena jsou typická
velikonoční jídla, včetně speciální nádivky a skopového masa. Prodej těchto
specialit začne 21.dubna. Na Zelený
čtvrtek mistr sládek také navařil sváteční
„zelené pivo“. V prodeji bude omezené
množství a již dnes můžeme prozradit,
že chutná výborně. Recept znají pouze
dvě osoby a záměrně není uchováván
v písemné podobě. Cena piva bude stejná
jako u ostatních piv nabízených v naší
restauraci. Pro nezasvěcené uvádíme, že
všechny druhy čepovaného piva vlastní
výroby jsou nabízené za jednotnou cenu.
Více informací o programu akcí v Chrámu chmele a piva najdete jako vždy
na www.chchp.cz . Těšíme se na Vaší
návštěvu.
CHCHP

Koupaliště se dočká přestavby
Po několikaletém uzavření městského koupaliště, které se stavělo v Akci
Z už před půlstoletím, se občané a návštěvníci Žatce konečně dočkají
jeho rekonstrukce a modernizace.
Podle nových dodatků smlouvy, (jen dá-li počasí), ale takto ušetřené
které Rada města Žatce schválila 28. peníze se dají využít účelněji.
února, se sice posune termín otevření
„Dva dodatky smlouvy o dílo obna 15. května 2012, ale město ušetří sahující změny, pozitivně ovlivní
přes 24 milionů korun! Podle původní funkčnost letního koupaliště v Žatci
smlouvy měl totiž provoz zahájit kon- i finanční náročnost celé akce,“ říká
cem letošního srpna, což je ale v čase, místostarosta Jan Novotný. „Zjednokdy sezona v otevřených bazénech po- dušeně řečeno, město ušetří na reamalu končí. A tak vodomilové mohou lizaci kompletního díla kolem 24,5
přijít maximálně o dva týdny koupání milionů Kč a za novou maximální

V Žatci se ohřejeme levněji než jinde
Ceny tepla z centrálních zdrojů stále stoupají. Nejinak je to ze Žatecké teplárenské, jejíž služby obyvatelům města se proti předchozímu období letos
zvýší o 4,5 procenta.
Protože stoupají náklady na vytápění
Nejlevnější teplo letos vyrábějí v Třinci,
domů a bytů i majitelům lokálních gigajoule jen za 340 korun, v Chrudimi
zdrojů, není to v porovnání cena veliká. a Pardubicích za 343 Kč. Pro srovnání:
Plynové teplárny a kotelny se cenově z blízkých měst je za Žatcem nejlevnější
pohybují obvykle v rozmezí od 550 20. Litvínov za 486, -, 25. Most 495,-,
do 700 korun za gigajoule, ale v několika 28. Kadaň 500,-, 29. Klášterec 503,-, 35.
městech je cena ještě vyšší. Mezi nej- Chomutov 508,- a 65. Louny 657,- Kč.
dražší patří dodávky tepla v Prachaticích
Velmi rozdílné jsou ceníky tepláren
(715,‑), Milovicích, Benešově (701,-), spalujících biomasu. Zatímco v Třebíči
Králově Dvoře či Šluknově.
a Žatci patří ceny tepla k nejnižším
Podle aktuálního žebříčku, který nyní v republice, pro Jindřichův Hradec platí
uvedl Energetický regulační úřad, má úplný opak, uvedl ERÜ ve své zprávě.
město Žatec se svými 415,- Kč šestou
Na cenu tepla má vliv cena surovin
nejnižší cenu ze 73 uvedených míst ČR! vstupních zdrojů a také jejich doprava.

Většina uhelných tepláren v blízkosti
dolů vyrábí levněji. Neplatí to ale vždy.
Významný vliv na cenu má stáří a kvalita
rozvodných sítí. Teplárny spalující hnědé
uhlí se až na výjimky drží pod hranicí
550 korun za gigajoule. Plynové teplárny
a kotelny se většinou pohybují v rozmezí
od 550 do 700 korun.
K vyšším nákladům zřejmě přispěje
růst cen paliv a od roku 2013 také
zpoplatnění části přídělu emisních povolenek. Po roce 2016 vstoupí v zemích
Evropské unie v platnost přísnější limity
emisí prachu a oxidů síry a dusíku. Jejich
splnění si vyžádá investice v řádu stovek milionů korun, které se promítnou
i v stoupající ceně tepla.
(jak)

částku 149,4 milionů Kč s DPH získá
obdobné vybavení, které bylo původně
oceněno na téměř 174 milionů Kč.“
S rekonstrukcí se tedy začne nejpozději 1. května 2011, a termín dokončení se v souvislosti s rozšířením
předmětu díla o opční část posune
na 15. května 2012.
Původní rozsah prací včetně opční
části se na základě požadavků města
snížil převážně o změny v technologii,
o plošnou redukci zpevněných ploch
v areálu, o zúžení části komunikace

s technickým řešením opěrné zdi,
přemístění a modifikace objektu občerstvení do hlavní budovy, snížení
počtu a modifikace kabin, vytápění
v hlavním objektu atd.
Jedinou „víceprací“ je podle dodatku zvětšení plochy parkoviště asi
o 1200 m2, která je nutná k využití
parkoviště pro otáčení autobusů. Věřme, že bude využita nejen tato plocha,
ale hlavně celý sportovní areál, který
už město dlouho potřebovalo.
(jak)

Nahlédnout do zakázek může každý
Město Žatec na svých internetových
stránkách (www.mesto-zatec.cz/ úřední
deska/ Veřejné zakázky a investiční záměry) již od 23. června minulého roku
spustilo databázi veřejných zakázek
a investičních záměrů, která má za cíl
přehledné a transparentní uveřejňovaní
všech podstatných informaci o plánovaných, probíhajících i realizovaných veřejných zakázkách. Jedná se o společný
pilotní projekt města Žatec a Oživeni
o. s. (www.bezkorupce.cz),
Základní cíle databáze:
n naplnit informační potřeby občanů
měst a obci, kteří mají právo na volně a snadno přístupné informace

o nakládání města s veřejnými prostředky
n informovat co nejširší okruh podnikatelských subjektů a tím posílit
konkurenční prostředí ve veřejné
soutěži o veřejnou zakázku
n snížit riziko korupce a manipulace
při zadávání a realizaci veřejných
zakázek zvýšením transparentnosti
a možnosti efektivní občanské kontroly
Databáze je svým charakterem výhradně nástrojem pro jednoduché, přehledné
a úplné zveřejňování informací o veřejných zakázkách a investičních záměrech
na internetových stránkách zadavatele.
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Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Záměr projednán RM dne 23.11.2009
n Nemovitosti č.p. 323 ul. Masarykova se st.p.č. 477/1 o výměře 612
m2 a č.p. 584 ul. Úzká se st.p.č.477/3
o výměře 384 m2 v Žatci
Jedná se stavebně propojené objekty
v městské památkové rezervaci.
n Č.p. 323 je třípodlažní pavlačový
částečně podsklepený dům s volnými nebytovými prostory naposledy
využívanými jako kulturní zařízení
„Posádkový dům armády“,
n č.p. 584 je třípodlažní pavlačový
částečně podsklepený dům s pěti volnými bytovými jednotkami.
Kupní cena: 6.000.000,- Kč
Zveřejněno: od 04.04. do 03.05.2011

- znalecký posudek – Posouzení stavu
dřevěných konstrukcí krovů ze dne
23.10.2009
Minimální kupní cena: 2.700.000,- Kč
K žádosti o je nutno doložit podnikatelský záměr a návrh časového
harmonogramu rekonstrukce v návaznosti na rekonstrukci přilehlé klášterní
zahrady, která byla zahájena 07.2010.
Zveřejněno: od 04.04. do 03.05.2011

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Projednáno RM dne 20.09.2010
n Pozemky s objektem jednoduchého bydlení čp. 2931 ul. Heydukova
v Žatci se zastavěnou plochou st.p.č.
2802 o výměře 28 m2, zahradou p.p.č.
4443/1 o výměře 1981 m2 a zahradou
p.p.č. 4443/7 o výměře 235 m2.
Pozemky jsou určeny dle územního
plánu města k výstavbě a objekt čp.
2931 je ve špatném technickém stavu
bez využití.
K žádosti je nutno předložit záměr
výstavby v souladu s přípustným
využitím území dle ÚP města Žatec.

v Žatci o velikosti 1+0, plocha bytu
Kupní cena: 1,155.500,- Kč
Zveřejněno: od 04.04. do 03.05.2011 30,60 m2 s podílem společných částí
budovy č.p. 2832, 2833, 2834 v Žatci
Opakovaný záměr Města a podílem pozemku st.p.č. 5081 o výŽatec prodat ze svého měře 1067 m2 v k.ú. Žatec o velikosti
306/40636 vzhledem k celku za kupní
majetku
(projednáno Radou Města Žatec dne cenu …… 418.719,- Kč a poplatky
spojené s provedením smlouvy.
21.2.2011)
n č. 2833/6 ul. Dr. Václava Kůrky
Volné bytové jednotky:
n č. 2553/18 ul. Černobýla v Žatci v Žatci o velikosti 0+1, plocha bytu
2
o velikosti 1+3, plocha bytu 76,90 m2 31,00 m s podílem společných částí
budovy
č.p.
2832, 2833, 2834 v Žatci
s podílem společných částí budovy
a
podílem
pozemku
st.p.č. 5081 o výč.p. 2553, 2554, 2555 v Žatci a po2
měře
1067
m
v
k.ú.
Žatec o velikosti
dílem pozemků st.p.č. 1115/1 o vý2
310/40636
vzhledem
k celku za kupní
měře 757 m v k.ú. Žatec o velikosti
769/41632 vzhledem k celku za kupní cenu …… 356.771,- Kč a poplatky
cenu …… 758.634,- Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy.
n č. 2833/9 ul. Dr. Václava Kůrky
spojené s provedením smlouvy.
n č. 2826/19 ul. Písečná v Žatci v Žatci o velikosti 0+1, plocha bytu
2
o velikosti 1+3, plocha bytu 75,80 30,60 m s podílem společných částí
m2 s podílem společných částí budovy budovy č.p. 2832, 2833, 2834 v Žatci
č.p. 2825, 2826 v Žatci a podílem a podílem pozemku st.p.č. 5081 o vý2
pozemku st.p.č. 5053 o výměře 699 měře 1067 m v k.ú. Žatec o velikosti
2
m v k.ú. Žatec o velikosti 758/30476 306/40636 vzhledem k celku za kupní
vzhledem k celku za kupní cenu ….. cenu …… 382.738,- Kč a poplatky
791.809,- Kč a poplatky spojené spojené s provedením smlouvy.
n č. 2833/21 ul. Dr.V.Kůrky v Žatci
s provedením smlouvy.
2
n č. 2833/5 ul. Dr. Václava Kůrky o velikosti 0+1, plocha bytu 30,60 m

Konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky Základní umělecké
školy Žatec, Studentská 1030, okres Louny, příspěvkové
organizace
Rada města Žatec
v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního
řízení a konkursních komisích
vyhlašuje konkursní řízení

na funkci ředitele/ředitelky

Základní umělecké školy Žatec,

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Záměr projednán RM dne 12.4.2010
us. č. 289/10
n objekt bývalé kotelny EČ 2554
ul. Vrchlického v Žatci se zastavěnou
plochou st.p.č. 3356 o výměře 314
m2, část prostor je stavebně upravena
na garáže , které jsou pronajaty.
kupní cena: 1.000 000,- Kč
K žádosti o je nutno doložit podnikatelský záměr včetně návrhu časového
harmonogramu rekonstrukce.
Zveřejněno: od 04.04. do 03.05.2011

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Záměr projednán RM dne 23.11.2009
n Nemovitost č.p. 299 ul. Obránců
míru v Žatci - jiná stavba – kulturní
památka bývalý Kapucínský klášter se
st.p.č. 412 o výměře 1756 m2
K nemovitosti bude zřízeno věcné
břemeno přístupu a příjezdu přes
p.p.č.7232 v k.ú. Žatec a předkupní
právo pro Město Žatec.
K nemovitosti je zpracován:
- Stavebně historický průzkum
- vydáno stavební povolení na „
Opravu střechy včetně kanalizační
přípojky a vnitřní kanalizace“ ze
dne 22. 2.2000. dle projektové dokumentace.
- statické posouzení střechy ze dne
8.9.2009

Žatecký
týdeník

Žatecký týdeník
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.
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 6.4.2011 do 5.5.2011

Konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky Základní školy Žatec,
Petra Bezruče 2000, okres Louny, příspěvkové organizace
Rada města Žatec
v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního
řízení a konkursních komisích
vyhlašuje konkursní řízení

na funkci ředitele/ředitelky
Základní školy Žatec,

Studentská 1030, okres Louny, příspěvková organizace

Petra Bezruče 2000, okres Louny, příspěvková organizace

Předpokládaný nástup: 01. července 2011
Pracovní pozice je dle platné legislativy zařazena do platové třídy 12.

Předpokládaný nástup: 01. září 2011
Pracovní pozice je dle platné legislativy zařazena do platové třídy 12.

Požadavky na uchazeče:
n Uchazeč: občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým
pobytem v ČR, který ovládá český jazyk
n odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost dle zákona
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně
některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
n praxe dle ust. § 5 odst. 1 písm. b) výše uvedeného zákona
n znalost školské problematiky a předpisů
n občanská a morální bezúhonnost
n organizační a řídící schopnosti.

Požadavky na uchazeče:
Uchazeč: občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým
pobytem v ČR, který ovládá český jazyk
n odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost dle zákona
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně
některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
n praxe dle ust. § 5 odst. 1 písm. b) výše uvedeného zákona
n znalost školské problematiky a předpisů
n občanská a morální bezúhonnost
n organizační a řídící schopnosti.

Uchazeč o zařazení do konkursního řízení podá na Městský úřad
Žatec písemnou přihlášku, která bude obsahovat tyto náležitosti:
n název pracovní pozice
n jméno, příjmení a titul
n datum a místo narození
n státní příslušnost
n místo trvalého pobytu a telefonické spojení
n číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,
jde-li o cizího státního příslušníka
n datum a podpis.

Uchazeč o zařazení do konkursního řízení podá na Městský úřad
Žatec písemnou přihlášku, která bude obsahovat tyto náležitosti:
n název pracovní pozice
n jméno, příjmení a titul
n datum a místo narození
n státní příslušnost
n místo trvalého pobytu a telefonické spojení
n číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,
jde-li o cizího státního příslušníka
n datum a podpis.

K přihlášce uchazeč připojí tyto doklady:
n strukturovaný profesní životopis, který bude obsahovat údaje
o dosavadních zaměstnáních a délce pedagogické praxe, včetně
uvedení funkčního zařazení
n motivační dopis
n návrh koncepce rozvoje příslušné příspěvkové organizace ZUŠ
n výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál či
úředně ověřená kopie), u cizích státních příslušníků též obdobný
doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud
domovský stát takovýto rejstřík nevede nebo jej nevydá, doložit
bezúhonnost čestným prohlášením
n úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
n u uchazečů narozených před 1.12. 1971 osvědčení dle zákona č.
451/1991 Sb., (lustrační osvědčení) a čestné prohlášení dle § 2
odst. 1, písm. d) až h) zákona č. 451/1991 Sb.
n originál lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce
ředitele ZUŠ (ne starší 2 měsíců).

K přihlášce uchazeč připojí tyto doklady:
n strukturovaný profesní životopis, který bude obsahovat údaje
o dosavadních zaměstnáních a délce pedagogické praxe, včetně
uvedení funkčního zařazení
n motivační dopis
n návrh koncepce rozvoje příslušné příspěvkové organizace ZŠ
n výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál či
úředně ověřená kopie), u cizích státních příslušníků též obdobný
doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud
domovský stát takovýto rejstřík nevede nebo jej nevydá, doložit
bezúhonnost čestným prohlášením
n úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
n u uchazečů narozených před 1.12. 1971 osvědčení dle zákona č.
451/1991 Sb., (lustrační osvědčení) a čestné prohlášení dle § 2
odst. 1, písm. d) až h) zákona č. 451/1991 Sb.
n originál lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce
ředitele ZŠ (ne starší 2 měsíců).

Písemnou přihlášku včetně příloh doručí uchazeč na adresu:
Městský úřad Žatec
Odbor vnitřních věcí, k rukám vedoucího odboru
nám. Svobody 1
438 24 Žatec
nebo osobně do podatelny Městského úřadu Žatec, k rukám
vedoucího odboru vnitřních věcí (prostřednictvím podatelny)
nejpozději do 02.05.2011 do 12.00 hod. Přihlášky doručené
po tomto datu budou vyřazeny. Obálku označte heslem
„NEOTVÍRAT – KONKURSNÍ ŘÍZENÍ – ŘEDITEL ZUŠ ŽATEC,
Studentská 1030“.

Písemnou přihlášku včetně příloh doručí uchazeč na adresu:
Městský úřad Žatec
Odbor vnitřních věcí, k rukám vedoucího odboru
nám. Svobody 1
438 24 Žatec
nebo osobně do podatelny Městského úřadu Žatec, k rukám
vedoucího odboru vnitřních věcí (prostřednictvím podatelny)
nejpozději do 02.05.2011 do 12.00 hod. Přihlášky doručené
po tomto datu budou vyřazeny. Obálku označte heslem
„NEOTVÍRAT – KONKURSNÍ ŘÍZENÍ – ŘEDITEL ZŠ ŽATEC,
Petra Bezruče 2000“.

Přihláška ke konkursnímu řízení včetně příloh nebude vrácena.
V souvislosti s účastí v konkursním 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.

Přihláška ke konkursnímu řízení včetně příloh nebude vrácena.
V souvislosti s účastí v konkursním 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.

Schváleno usnesením Rady města Žatec č. 239/2011 ze dne
21.03.2011.

Schváleno usnesením Rady města Žatec č. 240/2011 ze dne
21.03.2011.

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 byt 2+1 U Jezu, 2. patro, klidné prostředí. Nájemné + služby
7.000,-Kč ( dohoda ). Pozdější odprodej
možný. Tel.: 731 425 407
n Pronajmu byt 3+1 v Žatci. Dlouhodobě, seriózní smlouva. Kontakt
na majitele 777 818 144; 603 802 776
n Pronajmu 1+1 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 Prodám rekreační chatu v Jesenici
u Rakovníka. Inf. na tel. 584 401 731
n Permanentní prodloužení řas. Metoda řasa na řasu. Akce! První aplikace
690,- Kč, doplnění po 3-5 týdnech 290,Kč. Objednání na tel. 603413811.
n Nabízím seznámení s ženou do 50
let, štíhlou tmavovláskou, která taktéž hledá klid a spokojenost domova.
Jedno dítě není překážkou. Zn.: Dobré
zázemí a korektní jednání! Kontakt:
607 282 961 – volat celý den!
n Hospodyně – hledáme spolehlivou
paní (slečnu) pro úklid RD v Žatci, popř.
vaření. Pravidelně 5x týdně, dlouhodobě. Tel.: 604 326 256
n Pronajmeme nebytové prostory
pro využití na kancelář, obchod, služby.
Jedná se o dvě místnosti celkové plochy
33,4 m 2 v přízemí domu na Chmel.
nám., vstup z ulice, soc. zařízení,
samostatné topení, el. energie, teplá
a studená voda. Tel.: 604 587 274
n Pronajmu pěkný zrekonstruovaný
byt 2+1 v Žatci v Zahradách, volný od 1.
5. 2011. Nájem 4000,-Kč+služby+vratná kauce a pěkný byt 1+1 s balkonem
v Žatci, Havlíčkovo nám., volný ihned.
Nájem 3000,-Kč+služby+vratná kauce.
Tel.: 608 042 371
n Dlouhodobě pronajmu byt 2+1
v Žatc (podměstí) o velikosti 50 m2. Jedná se o byt v cihlové zástavbě (přízemí),
plastová okna(žaluzie), koupelna s vanou, plovoucí podlaha+parkety, internet.
Nájem - 5.500 Kč bez energií. Vratná
kauce 10.000,-Kč. Řádná smlouva, pouze pro pracující. V blízkosti domu škola,
školka. K nastěhování ihned Kontakt:
603 709573; 605 969222
n Pronajmu byt 1+1, 4. patro. Nájemné 5.000,- Kč, kauce nutná. Tel.:
602 559 172
n Prodám kočárek DELTIM trojkombinace + pláštěnka + taška, zachovalý,
tmavě modrý s béžovou -cena 1.500,-Kč.
Sedačku pro dítě na kolo – cena 500,Kč. Tel.: 723 577 134
n Letní dětský tábor. RS „V Tišině“ u Kožlan 14. – 21. 8. 2011; cena:
2500,-Kč. Informace a přihlášky na tel.:
736 771 535
n Osobní bankrot – oddlužení.
Jediná možnost, jak se zákonně
zbavit dluhů. Tel.: 777 916 377
n Houbaři pozor!!! Schůze 21. 4.
2011 opět v restauraci „Chaloupka“

přišli na svět
Minaříková Barbora
Fryčová Tereza
Fridrich Dominik
Náhodová Aneta
Záhrobský Miroslav
Zdvořáková Lucie
Veitová Vanesa
Tadeášová Andrea
Kulhavý Vojtěch
Zápotocká Barbora
Hruboš Karel
Přibyl Adam
Šachová Terézie
Staševský Daniel
Mileňková Sára
Zajíc Karel
Pichlová Pavlína
Kandra Ondřej
Mičková Klára
Padevět Ondřej
Klapka Roman
Divišová Marie
Tvrdík Adam
Růžičková Ema

Zumr Antonín
Tumpachová Marie
Vaculová Šarlota
Svítková Antonie
Brunclíková Jarmila
Cerha Josef
Pilařová Emilie
Švecová Eliška
Šulc Václav

27.4. Středa

19:30

28.4. Čtvrtek 	BOHUMIL KLEPL

19:30

29.4. Pátek

JAKO THELMA A LOUISE

19:30

JAN BUDAŘ - koncert

19:30

2.5. Pondělí

Tři výherkyně získaly v anketě Žateckého týdeníku po dvou vstupenkách
na pořad Doktorské historky, který se
konal v úterý v divadle.
Drtivá většina účastníků (21) chybovala už v první odpovědi. Na otázku,
jakému sportu se věnuje žatecký rodák

Pohádková noc
v knihovně

V Městské knihovně Žatec v noci z pátku 1.4. na sobotu 2.4. nocovalo 21 dětských čtenářů ve věku od 6 do 10 let.
Strávili zde již tradiční Pohádkovou
noc s rozmanitým programem. Na počátku večera navštívili výstavu s velikonoční tématikou v regionálním muzeu.
Z muzea se přesunuli ke Chmelovému
majáku a vodotrysku v době jeho rozsvícení a v Chmelařském muzeu sledovali
film o chmelové šišce Hopovi.
Po noční svačince děti vyráběly pohádkové postavičky pomocí barev, lepidel a látek. Poté si četly, hrály, povídaly a prošly
stezkou odvahy. Po půlnoci si poslechly
na dobrou noc pohádky V. Čtvrtka, při
kterých již usínaly. V sobotu ráno po společné snídani dostali nocležníci pamětní
listy, pohledy a dobroty od sponzorů a vy(pb, fr)
tvořili společné foto.

bezchybně hladký a zářivý
vzhled déle jak dva týdny
zpevnění přírodních nehtů
snadná a rychlá aplikace

Dále nabízíme
klasickou manikúru a
kompletní péči o ruce
Peeling, Masáže, Perlivé lázně,
Masky, Omlazující sérum

lakování novinkou roku 2011
krakovacím lakem
informace a objednávky
Vlasový design Zuzana Nováková
U Flory 2991, ŽATEC
TELEFON: 721 134 384

Strhující příběh od Oskarového scénáristy Callie Khouri. Dvě ženy procházející
na své cestě autem téměř mužským světem. Prožívají při tom všechny zážitky
a emoce, které jim tato cesta poskytuje; přátelství,krásu, ponížení, strach, lásku,
tužby, smrt, svobodu i vášeň. Uvede divadelní spolek Frída
V režii Jakuba Nvota hrají: Bára Munzarová, Marika Procházková, Martin Trnavský,
Radim Novák, a Václav Trnavský.
Předplatné skupiny A. i mimo předplatné.
Činohra
Vstupné: I.místa 210,- II.místa 200,- III.místa 190,Jan Budař a Roman Jedlička poprvé v Žatci! Populární herec, zpěvák a mystifikátor
přijíždí s vynikajícím kytaristou představit svou hudební, taneční a zábavnou show.
Více na www.janbudar.cz
Mimo předplatné.
Koncert
Vstupné : 180,- v předprodeji a 200 ,- v den konání koncertu.

4.5. Středa	ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA

Známe výherkyně soutěže

Přijďte vyzkoušet
permanentní lakování

MUDr. Jiří Pešina, totiž neoznačili stolní tenis, ale házenou, kterou však hráli
závodně jeho rodiče.
Na druhou otázku, odpověděli všichni
správně, že televizním pořadem J. Pešiny
je Domácí lékař.
Vstupenky vyhrály Slávka Černá,
Jitka Vodrážková a Věra Dvořáková.

Tanec na
žateckém náměstí

10:00, 14:00

DOCELA VELKÉ DIVADLO uvádí pohádku na motivy slavného baletu P.I.Čajkovského podle pohádky bratří Grimm..Představení obsahuje činoherní,taneční,baletní
i loutkářské prvky a hru v maskách.
Scénář: Jana Galinová a Lenka Lavičková
Režie: Jurij Galin. Choreografie: Dana Morávková Texty : Jan Turek.
Účinkují: Martina PAWEROVÁ,Lenka LAVIČKOVÁ,Jana GALINOVÁ,Jan BOUŠE,Petr KOZÁK,Lukáš MASÁR,Petr ERLITZ,Zuzana BARTOŠOVÁ a další
Více na: www.docelavelkedivadlo.cz
Předplatné skupiny E a M a mimo předplatné. Pohádka pro děti
Vstupné: 40,- Kč

6.5. Pátek

ROKY KARLA IV.

9:00

Program k 700.výročí Lucemburků na českém trůně.Vlastní životopis Karla IV.
a zhudebněné verše středověkých básníků z královských dvorů,klasiků evropské
literatury, anonymních a lidových autorů.
Vzdělávací pořad v podání - Danny Agency (Daniel DOBIÁŠ)
Mimo předplatné. Pro 2. Stupeň ZŠ(SŠ)
Vstupné: 40,- Kč

9.5. Pondělí	VLASTA REDL - RECITÁL
19:30
Po více než roční koncertní přestávce a téměř pětileté kapelní odmlce se letos
Po celém světě se 29. duben slaví
na jaře vrací na pódia písničkář a hudebník Vlasta REDL a to hned s několika
jako Mezinárodní den tance. V loňském
novými formacemi.Po zániku úspěšné a prosperující skupiny,hledání chyb,hraní
roce se poprvé podařilo spojit taneční
v klubech,“držení smutku“,psaní knížky , poznání a smíření -navazuje V.Redl
síly v ČR a uspořádat tuto oslavu ve 22
na svoji „bigbítovou vývojovou linii“ s novou skupinou s podobným obsazením.
Návrat na jeviště bude provázen představením dokončené knihy „My tři a já“ .
městech naší republiky. Vyvrcholením
Více na : www.redl.cz
tanečních přehlídek je společný tanečPředplatné skupiny D a mimo předplatné. Koncert
ní happening na Palackého náměstí
Vstupné: 200,- Kč
v Praze.
www.divadlozatec.cz
Nabídka taneční celorepublikové přehlídky nás zaujala, že se připojí také
žáci a pedagogové ZUŠ v Žatci. Zveme všechny příznivce tance (mohou se
Z technických důvodů je na 21. 4. plánovaný koncert Petra Rezka v žateci připojit) na náměstí Svobody v pátek
29. dubna od 17.00 hodin. V pestrém kém divadle zrušen. V současně době probíhají jednání o dalším možném
programu se představí většina skupin náhradním termínu. Zakoupené vstupenky lze vrátit na pokladně divadla.
tanečního oboru žatecké ZUŠ. (im)

Zrušený koncert Petra Rezka

Umělecký les v Křížově vile

Výtvarný obor Základní umělecké školy Žatec připravil výstavu, na které budou prezentovány výsledky celoroční práce žáků navštěvujících tento obor.
Letošním tématem se stal LES. Žáci práce, keramické práce… Na výstavě
učitelek výtvarného oboru Polcarové, se podílela všechna věková oddělení
Mgr. Mynaříkové a Mgr. Knoblaucho- výtvarného oboru ze základního studia
vé zavedou návštěvníky na prosluněné i oddělení zaměřená na výuku keramilesní mýtiny, ale i do tajemných a tem- ky a grafiky.
ných zákoutí. Nabízejí kresby tužkou,
Výstava potrvá v krásných prostorách Kříperem, malby, grafiky, prostorové žovy vily od 19. 4. do 22. 5. 2011. (im)

Podměstí 2125, Žatec
(středisko Zlatý Chmel,
1. patro)
Tel: +420 728 415 679

Nově nabízí ultrazvukovou terapii pro
rozrušení tukových tkání – KAVITACE
Dále nabízíme:

Do Žatce přijede Tomio Okamura

 Pedikúru základní a wellness
 Manikúru základní a wellness
 Kosmetiku základní, nadstandardní a luxusní ošetření pleti, pomocí biostimulačního
laseru
 Balneo zábaly - ošetření celulitidy, hubnutí
a zpevnění pokožky
 Fake Bake - aplikace opálení

Známý úspěšný česko-japonský podnikatel Tomio Okamura navštíví příští
měsíc Žatec.
Hlavním bodem návštěvy 24. května domovů v aule Gymnázia Žatec, uskuje v divadle večerní Talk show s Tomio teční briefing se zástupci médií a je poOkamurou. Ještě předtím chce pan zván na degustaci piva ve Chmelařském
Okamura besedovat s dětmi z dětských institutu.

Čarodějnické rojení

Přijdte si odpočinout a načerpat
novou energii!!

Tradiční Čarodějnický rej na K 500, na jehož organizaci se podílí řada organizací
města, vychází letos na sobotu. Prvomájový předvečer přinese opět zábavu a povyražení pro všechny zájemce. Sraz je 30. dubna odpoledne na náměstí Svobody,
odkud se vydá průvod do vojenského prostoru ke K 500, kde vyvrcholí program.
Program 30. dubna:

CEník inzerce
Řádková inzerce:
Od 1. 1. 2011 nové ceny!!!

81
63
59
72
73
75
76
78
65

ROZMARNÝ DUCH

Líbezná anglická duchařská komedie o tom, že není radno zahrávat si s okultními
vědami, zvlášť když hlavní médium je poněkud potrhlé povahy. Příběh Charlese
Condomina obletěl úspěšně doslova celý svět a potěšil milióny diváků.
V rámci představení s cyklu amatérské divadelní spolky vystoupí tentokrát Divadelní
scéna DK Ostrov
Režie: Petr Pokorný Hrají: Radek Volf, Lenka Novotná, Lena Pintnerová, Martina
Novotná, Václav Novotný, Marie Pavlů a Monika Novotná
Mimo předplatné. Činohra
Vstupné: 50,Zábavný pořad plný vyprávění o dosavadní kariéře. Společně si zavzpomínáme
na zážitky z natáčení filmů i televizních pořadů.
Předplatné skupiny D. i mimo předplatné
Koncert
Vstupné: 200,-

Dokonale upravené nehty
jsou vizitkou každé ženy

Rozloučení
6.4.
		
		
8.4.
9.4.
11.4.
14.4.
		
16.4.

Duben / květen 2011

n Náměstí Svobody v Žatci

Firemní:

16:30 Přivítání všech lepých děv a bab
17:00 Zahájení v podání mažoretek MŠ Alergo a ZUŠ Žatec.
Odchod průvodu čarodějnic od radnice k K 500 (Průvod půjde pouze v jednom
jízdním pruhu, dbejte prosím pokynů označených pořadatelů)

• text do 5 řádek (21 znaků na řádek)
• zvýrazněno rámečkem 274,- Kč
• každý další řádek za 43,- Kč

Soukromá:

• text do 5 řádek (21 znaků na řádek)
166,- Kč (dvě otištění)
• každý další řádek za 6,- Kč
• příplatek za fotografii a zvýraznění
rámečkem 101,- Kč
Ceny jsou včetně 20% DPH

n K 500 (Vojenský prostor)
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8.4.
		
9.4.
		
		
10.4.
11.4.
12.4.
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MĚSTSKÉ DIVADLO ŽATEC, DVOŘÁKOVA 27, 438 01
WWW.DIVADLOZATEC.CZ, TEL.: 415 710 519

18:00 - 22:00 l Volba „ MISS ČARODĚJNICE 2011“ l Rej čarodějnic, soutěže
pro děti, projížďky na koních l Zapálení hranice a upálení čarodějnice l Katovská pořádková služba, skákací hrad (na vlastní nebezpečí) l Hudba: FUNNY
ORCHESTRA l Moderuje: RADKA MAŠKOVÁ. l Občerstvení zajištěno
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1.5… 15:00/ 6.5… 17:30/ 8.5… 15:00/ 10.5… 17:30/ 29.5… 15:00

ČERTOVA NEVĚSTA

Nová pohádka Zdeňka Trošky. V království, kde král jezdí jen na lovy, prosí netrpělivá
královna svatou Kryšpínu o miminko. Když jí dojde trpělivost, obrátí se na čerta,
žijícího nedaleko ve starém rozpadlém. Pohádka / Česko / 2011 / 90 min /
Režie:Zdeněk Troška. Hrají:Václav Šanda, Eva Josefíková, Sabina Laurinová, David
Suchařípa, Jana Andresíková, Barbora Munzarová, František Němec, Jan Kuželka,
Karel Zima, Nina Horáková, Veronika Nová,
Vstupné: 110,-

1.5… 17:30/ 7.5… 20:00/ 22.5… 17:30/ 28.5… 17:30/ 	THOR 3D

Poznáte ho podle kladiva. Bez něj nedá ani ránu. Je to bůh a také rebel. A možná se
stane legendou. Pokud zkrotí vlastní pýchu. Thorovu otci, vládci bohů Odinovi trvalo
spoustu let, než ve své říši nastolil křehký mír. Jeho arogantní a domýšlivý syn ale dělá
všechno proto, aby tuhle rovnováhu narušil.
Akční / Dobrodružný / Fantasy / USA / 2011 / 130 min / Přístupný od 12 let / Dabing
Režie:Kenneth Branagh. Hrají: Natalie Portman, Anthony Hopkins, Chris Hemsworth,
Tom Hiddleston, Colm Feore, Jaimie Alexander,
Vstupné: 130,-

1.5… 20:00/ 3.5… 20:00/ 4.5… 20:00/ 5.5… 20:00/ 8.5… 17:30/ 	CZECH MADE MAN

3.5… 17:30 / 6.5… 20:00 / 11.5… 17:30/

JSEM ČÍSLO ČTYŘI

Napínavý thriller o pozoruhodném mladém muži Johnovi Smithovi, který je na útěku
před nemilosrdnými nepřáteli, usilujícími o jeho život. Má neuvěřitelný osud a nadpřirozené schopnosti.
Akční / Sci-Fi / USA / 2011 / 109 min / Přístupný od 12 let / Titulky
Režie:D. J. Caruso. Hrají:Alex Pettyfer, Timothy Olyphant, Teresa Palmer, Dianna
Agron, Callan McAuliffe, Kevin Durand,
Vstupné: 80,-

5.5… 17:30/ 13.5… 20:00/ 15.5… 20:00/

RYCHLE A ZBĚSILE 5 – Akce v Riu

Nohou zašlapávají pedál plynu do podlahy, jednou rukou řídí a v té druhé třímají
zbraň nebo aspoň ukazují vztyčený prostředník. Jsou prostě rychlí a zběsilí. Už popáté
a tentokrát v ulicích Ria. Až sem utekli před spravedlností notorický zločinec s dobrým
srdcem Dom Toretto a Brian O´Conner, bývalý polda., Do města pod obří Ježíšovou
sochou je přivedl plán, na jehož konci na ně čeká vstupenka ke svobodě.
Akční / Krimi / Drama / Thriller / USA / 2011 / Přístupný od 12 let / Titulky
Režie:Justin Lin. Hrají: Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jordana Brewster, Paul Walker,
Vstupné: 80,-

7.5… 17:30/ 22.5… 15:00/ 29.5… 17:30/

RIO 3D

Příběh vzácného papouška jménem Blu, který žije na malém městě se svoji paničkou
Lindou, s níž tvoří nerozlučnou dvojku. Když jednoho dne zjistí, že Blu není posledním papouškem svého druhu na světě, jak si až doposud mysleli, neváhají a vydají se
na cestu do exotické Brazílie za papoušicí Perlou, která žije v samotném srdci Rio de
Janeira. Zde ho i se svou novou kamarádkou unesou…
Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný / USA / 2011 / 96 min / Přístupný
Hrají v českém znění: Michal Holán, Jolana Smyčková, Jana Mařasová, Filip Jančík,
Jan Vondráček
Vstupné: 130,-

8.5… 20:00/ 11.5… 20:00/

ZDROJOVÝ KÓD

Když se kapitán Colter Stevens probudí v sedadle příměstského vlaku, netuší, kde se
tam vzal. Naproti němu sedí Christina. Colter ji vidí poprvé v životě, ale Christina ho
očividně dobře zná. Colter Stevens zjišťuje, že se probudil v těle jiného člověka. Než
se stihne z nastalé situace vzpamatovat, je vlak rozmetán silným výbuchem. V zápětí
se Colter se objeví v podivném bunkru izolovaném od okolního světa. Je totiž pověřen
náročnou misí, jejímž cílem je odhalení útočníka, který má na svědomí výbuch vlaku,
v němž se Colter ještě před chvílí nalézal.
Sci-Fi / Akční / Thriller / USA/ 2011 / 93 min / Přístupný od 12 let / Titulky
Režie:Duncan Jones. Hrají: Jake Gyllenhaal, Vera Farmiga, Michelle Monaghan, Jeffrey
Wright, Russell Peters
Vstupné: 85,-

Na kole za památkami Žatecka

Ekologické centrum Žatec pořádá ve spolupráci se svými partnery Městem
Žatec a Mikroregion Žatecko u příležitosti Dne Země II. ročník cykloturistické akce „Poznej přírodní památky Žatecka“.
Za příznivého počasí se uskuteční v trují na e-mailové adrese ECZatec@
sobotu 23. 4. se startem v 9:00 hodin seznam.cz dle propozic a dojedou
od Ekocentra v Žatci v Jiráskově uli- do cíle výletu na táboříšti na Naučci. Délka trasy může být dle úvahy cca né stezce v lesích města Žatce do
20km, 25km a 50km, obtížnost středně čtrnácti hodin bude připraveno malé
těžká, převýšení cca 300m, horská příp. občerstvení.
Popis trasy, mapka a podrobnosti na
treková kola.
Pro účastníky akce, kteří se zaregis- www.ECZatec.cz

Kapitán Havelka v roli střelce

Nejlepším hráčem na libočanském trávníku v sobotním utkání 1.B třídy byl
kapitán vítězného Žatce B 34letý Jiří Havelka. Nejenže v neustálém pohybu
ovládal celý prostor před oběma brankami, ale také nejčastěji střílel a byl
autorem tří branek.
n Žatec B – Horní Jiřetín B 5:1 (3:0) na unikajícího soupeře. Slavoj B přidal
Skore otevřel v 22. Havelka, když hla- pátý gól hlavou Svítka z centru T. Hynvou poslal míč do obou tyčí, než zaplul ka. Hosté, kteří postupně vyrovnali hru,
do sítě. Za 7 minut zvyšoval z penalty, využili jedinou šanci dorážkou obránce
nařízené za faul na Šoleho. Třetí úspěch Raineta zblízka. Branky: Havelka 3,
přidal ve 36. hlavou Bodnár po rohovém Bodnár, Svítek – Rainet. Rozhodčí Nokopu Tatára.
votný ml, ŽK 1:0, ČK 2:1 (45. Poborský,
Z pohodového zápasu udělal menší 62. Podroužek – 45. Zálešák), 50 diváků.
drama domácí Poborský, zapůjčený k roŽatec B: L. Baloun – T. Hynek, Bauchzehrání z áčka. Ve 45. minutě totiž po od- ner (55. Vrábík), Bodnár, L. Podroužek
pískání nesmyslně vystřelil do brankáře – Šole, J. Havelka, Šidlof (60. Bažout),
hostů Zálešáka, který zareagoval stejně J. Laibl (50. Svítek) – Poborský, Tatár.
podrážděně a utkání pro oba předčasně Trenér Jiří Plečinda
skončilo vyloučením.
Žatec B je nyní na 10. místě. Doma
Ve druhé části dal Havelka svůj třetí na trávníku v Libočanech se opět předgól kličkou brankáři po pěkné přihrávce staví 30. dubna od 17 hodin se S. SpoŠidlofa. Pak ale dostal v 62. červenou řice B. Předzápas od 13.30 hraje Žatec
kartu i domácí L. Podroužek za faul C – Lipenec.

Pro májovou pusu do Žihle
Klub českých turistů Žatec pořádá 1.
května turistický pochod Pro májovou
pusu, který začíná v 8.50 hodin u nádraží
ČD v Blatně (vlak ze Žatce jede v 7.53,
příjezd do Blatna 8.45 h).

Cesta vede na Tis, kde se cesty
dělí. Trasa 14 km i trasa 25 km pak
končí v Žihli. Odtud jedou vlaky
do Žatce ve 12.58, 14.58, 16.58 a
20.58 hodin.

Povelikonoční pochod s MŠ U mašinky
Chcete-li si se svými dětmi vyjít do přírody a ještě k tomu zažít trochu legrace
a dobrodružství, pak se můžete přidat
k malým turistům z MŠ U MAŠINKY
a zúčastnit se tradičního povelikonočního pochodu, který se bude konat 30.
dubna 2011.
První odcházející mohou na trasu vy-

Foto Karel Vávra

S poctivostí nejdřív pojdeš !!! Jan Budař v nové české komedii o jedné nečítankové
kariéře. Od otloukánka z chudé rodiny alkoholika, ke králi internetových domén.
Nahoru, ale i dolů Vypadá to na happyend, ten se ovšem stylově zvrtne. Komedie /
Drama / Česko / 2011 / 90 min / Přístupný od 12 let
Režie:Tomáš Řehořek. Hrají: Jan Budař, Kateřina Brožová, Milan Šteindler, Tomáš
Matonoha, Martin Písařík, Petr Čtvrtníček,
Vstupné: 110,-

razit již ve 12 hodin. Další podrobnosti
se dozvíte přímo v mateřské škole, kde
jsou k dispozici přihlášky, které je potřebné do 26. dubna odevzdat. Věříme,
že se sejdeme v dobré náladě a hojném
počtu a mírně unaveni zakončíme jarní
putování příjemným posezením u táboráku.
(pk)

Tři branky během posledních dvou zápasů v KP vstřelil Alexandr Jakubov, nejnovější posila fotbalistů Slavoje
Žatec. V záběru je s míčem, sledovaný lovosickým Proftem a svými spoluhráči Baierlem s Čížkem (č.8) v utkání,
které Jakubov rozhodl dvěma góly.

Čížka nahradil gólově Alexandr Jakubov
Dvě vítězná utkání za sebou sehráli fotbalisté Slavoje Žatec A v krajském
přeboru.
n Žatec – Lovosice 2:0 (0:0)
Vzrušení nastalo v 82. minutě, kdy
Po dvou předchozích porážkách za se- se Žatečtí chystali rozehrát standardku
bou 1:2 vlastními góly dokázali fotbalis- u branky hostů. Před vzdálenější branté Slavoje konečně uhrát nulu. Přestože kou totiž bezvládně ležel domácí brankář
chyběli zranění Horňák (natažený sval), František Zaťko. Během sedmiminutovéHodas a Macháček, odvedli doma solidní ho přerušení zápasu byl v péči rozhodvýkon se zodpovědnou hrou vzadu a se čích, hráčů i zdravotníka, pomoci přiběhl
snahou prosadit se i střelecky.
z hlediště přes celou délku hřiště i žaJusku v brance hostů nejčastěji zkoušel tecký chirurg MUDr. Vladimír Richter
Baierl, hrající v základu. Nejblíže ke sko- a nakonec i posádka záchranného vozu,
rování ale měl ve 40. Krejčík, který trefil který přijel za čtyři minutu po kolapsu
tyč. Další velkou šanci Slavoje v 50. zma- brankáře. Ten byl již v pondělí propušřil odkopem přes vlastní branku na roh těn z nemocnice.
stoper Proft a v 72 zachraňoval konto
Branky: 75. a 76. Jakubov. Rozhodčí
hostů dvakrát na čáře Trnka.
Mydlář, ŽK 2:4, 300 diváků.
Zlom nastal v 75. minutě po akci BaierSlavoj: Zaťko (89. Baštýř) – Vávra,
la, jehož nezištnou přihrávku zakončil Heinc, Zlatohlávek, Krejčík – Paul,
Saša Jakubov svým premiérovým gólem Svoboda, Čížek, Procházka – Baierl
ve třetím utkání za Žatec. A že to neby- (90. Smékal), Jakubov. Trenér Pavel
la náhoda, předvedl opět už za necelou Koutenský
minutu po přihrávce z druhé strany, n Krupka – Žatec 2:3 (2:2)
Domácí šli do vedení v 7. minutě,
tentokrát od Čížka! Nahradil tak gólově
tohoto nejlepšího střelce mužstva, který ale už v 16. vyrovnal Smékal, který
dorazil perfektní střelu Čížka do břevtak na jaře poprvé neskóroval.

na. Za 3 minuty šli hosté do vedení hlavičkou Jakubova, ale poločas
skončil 2:2.
Ve druhé části vydrželo oběma týmům nasazení, šance byly na obou
stranách a nakonec rozhodl střídající
Baierl gólem po přesné přihrávce Jakubova. „Pochválit za nasazení je tentokráte nutné celý tým. Velmi potěšil
výkonem mladý Smékal, pohledné byly
kombinace Svoboda- Čížek, obrana
podporovala útok a Jakubov zlobil celé
utkání domácí zadáky,“ komentoval
utkání sekretář Pavel Maňák.
Branky: Smékal, Jakubov, Baier
Sestava: Zaťko – Vávra, Heinc, Zlatohlávek, Krejčík – Paul, Smékal (66.
Baierl) - Čížek - Svoboda - Procházka
(83. Bešík) - Jakubov
Slavoj je nyní se 36 body na 4. místě,
3. Louny mají 37, 2. Štětí 38 a vedoucí L. Chomutov 39 bodů. První dva se
utkají v sobotu v Chomutově.
Žatec hostí doma v neděli 24. 4. od 17
hodin Horní Jiřetín A , pak 1. května
hraje ve Štětí. (jak)

Kuželkáři udrželi krajský přebor! Plavci zářili
v Lovosicích
Bílina – V závěrečném XXII. kole KP A si kuželkáři Lokomotivy Žatec zajistili
definitivně účast v krajském přeboru i pro další ročník.
Na kuželně v Bílině, kde má domá- navzdory zraněnému kolenu Ptáček st.
cí prostředí MUS Most B, se hrálo Využil chyb domácího k obratu, aby
o udržení kdo z koho. Domácí museli vyhrál o 14.
vyhrát, Žateckým stačila remíza. SouPtáčková zahájila výborně, pak proboj byl neuvěřitelně dramatický, plný hrávala, ale otočila skvělým finišem
zvratů a prakticky do posledního duelu a po výhře o 8 Lokomotiva vedla 3:2
nerozhodnutý.
a o 20. V poslední dvojici Jarolím rozZahájil Čaboun, v polovině sice pro- hodl už v první padesátce, kterou vyhrál
hrával o 14, ale druhá padesátka byla o 40, celkově pak o 37. Žatečtí se tak
úplně jiná a Čaboun celkově vyhrál o 29 přesvědčili, že žádný zápas není předem
kuželek. Lucka Kubizňáková, zapůjčená prohraný, a že jen bojovnost nese úspěch
z B týmu, hrála výborně, ale prohře o 12 a nakonec skončili na 9. místě
MUS Most B - Lok. Žatec A 2 : 6
nezabránila.
Za stavu 1:1 výkonem mile překvapila (2492:2549)
Čaboun 430, L. Kubizňáková 429,
Chotová. Výbornou dorážkou dotahovala, byť prohrála jen o 5 kuželek. Další Chotová 419, Ptáček st. 441, Ptáčková
(jj)
drama s výborným závěrem předvedl 399, Jarolím 431.

Lovosice - Meziokresních závodů v plavání v Lovosicích se zúčastnilo také
téměř 30 závodníků plaveckého oddílu
Jazzmani Žatec a talentovaní plavci
z plavecké školy.
Předpokládaná přední umístění aktivních závodníků získávali F. Mach, S.
Sklenička, R. Pabiánová, B. Ševčíková,
V. Seifertová, M. Hnízdilová, B. Švůgrová, R. Halvátová, S. Vavriková, D. Klán,
R. Haišman, J. Kusák a V. Kozlovský.
Z nejmladších nejvíce zazářili: N. Endersová, L. Bešíková, L. Límová, F. Enders,
D. Pabin, K. Pabinová, B. Karasová, J.
Pachtová. Ocenění zaslouží na svých prvních závodech také J. Mikloš, A. Kafka,
J. Franče, J. Fryč, P. Zetek a A.Slavíková,
kteří statečně a mnohdy velmi úspěšně
zvládli svou závodní plaveckou premiéru.
O výbornou atmosféru a hladký průběh
závodu se vzorně staral plavecký klub
Žatečtí nohejbalisté se letos poprvé představili doma v sobotním utkání II. Lovosice, ale i žatecké dvě rozhodčí T.
kola extraligy. Místo na kurtech stadionu Mládí se ale kvůli nedokončenému Tykalová a K. Sochorovská.
(jk)
plotu hrálo v tělocvičně OA.

Extraliga pokračuje v Žatci

n SKN Žatec - Spartak Čelákovice n Český Brod – Žatec 1:6
6:2
Hosté si poměrně snadno poradili

Domácím sice chyběli Dráždil a Škabroud pro zdravotní problémy, ale
spoluhráči je plně nahradili. Po dvojkách byl stav 1:1, pak Žatec vedl 3:1,
a když hosté snížili na rozdíl bodu,
rozhodl v singlu O. Vít jasnou výhrou
nad Kolenským o průběžném stavu
4:2. Domácí pak vyhráli závěrečné
dvě trojky. Hráli v sestavě: Pecina, O.
a P. Vítové, Tirpák, Oldřich, Brehm
„Jsem velice spokojen s výkony všech
hráčů. Nicméně bych ještě vyzdvihnul
výkony Michala Peciny a Ondřeje Víta,
kteří ani v jednom utkání, ve kterém nastoupili, nenašli přemožitele,“ pochválil
hráče trenér Karel Jančík.

ve III. kole extraligy. Zraněného Petra
Víta nahradil v sestavě další z Tirpáků
(naposledy Děčín) - Jan. Uvedl se hned
výhrou v otvíracím zápase s bratrem
Josefem, druhý bod přidali Pecina s O.
Vítem. Jedinou ztrátou byla hra první
trojky Pecina, Jan Tirák a Voldřich,
zbývající zápasy už Žatečtí v pohodě
vyhráli.
Další dvě utkání extraligy hraje SKN
Žatec doma, když o víkendu hostí v sobotu 23.4. Vsetín a v neděli mistra ČR
Šacung Benešov, oba zápasy se zahájením ve 14 hodin. Pokud bude dokončen
plot sousedního stadionu, hrálo by se již
na antuce stadionu Mládí.
(jak)

Mladí Severáci
na turnaji

Krupka - Deset nejlepších mladých
stolních tenistů v kategorii mladších
žáku Üsteckého kraje, nominovaných
KSST, se v neděli utkalo v Krupce
u Teplic na kontrolním turnaji.
Sever Žatec, zde reprezentovala trojice
závodníků, s čímž se nemohl pochlubit
žádný oddíl našeho kraje. Filip Karbula, věkem ještě nejmladší žák, obsadil
deváté místo, Jiří Vízner obsadil pěkné
čtvrté místo a Jan Hänel potvrdil třetím
místem kvalitu žateckých mladých stolních tenistů.
(js)

Atleti získali další čtyři medaile z krosu
Bílina – Sezona atletické krosové sezony pomalu končí. V jejím závěru se dva
mladí běžci AK Žatec stali krajskými přeborníky. Další dvě medaile získali dva
muži, kteří v Žatci stále ještě trénují, ač běhají I. ligu za Bílinu.
Na krajských přeborech, které se ko- a starší žák Jaroslav Prandl běh na 2300
naly 9. 4. v Bílině, vyhrál žatecký Martin metrů, aby se stali přeborníky Ústeckého
Svoboda kategorii elévů C na 670 metrů kraje pro rok 2011.

Další dvě medaile ještě do Žatce přivezli z hlavní kategorie mužů naši rodáci Jaroslav Luč, který zvítězil v běhu
na 6900 metrů a na 3.místě skončil Jan
Bajbora. Příští týden jim začíná dráhová sezona.

