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Poděkování

Chtěl bych tímto poděkovat zaměstnancům Nemocnice Žatec o.p.s., za
opravdu profesionální přístup a péči,
kterou nám a našemu synovi věnovali
během jeho porodu. Pro naši veřejnost,
je dobré vědět nejen to, že jsme znovu
gynekologicko porodní oddělení otevřeli,
ale že zde také pracují lidé, kteří svojí práci umí. A každou společnost tvoří v prvé
řadě zejména lidé a nejen „aktiva a pasiva“. Jménem svého syna Jakoubka ještě
jednou děkuji. Miroslav Legutko

Odborná
firma provede
monitoring
skládky Perč

Žatec – Zjištění existence, jakosti
a množství plynu na skládce v Perči
se stane předmětem zakázky, kterou
si město Žatec objednává u specializované firmy z Brna. Průzkum přijde
na 70 tisíc korun. V pondělí o tom
rozhodla rada města.
Firma prověří, zda a kolik plynu obsahuje, respektive jestli je řešitelné využití
Na základě úspěšnosti Dočesné v le- ho ruchu) podpořit částkou 150.000,- Kč
skládkového plynu pro jeho další využití. tech 2006 až 2008 a aktivitám Turistic- letošní ročník slavností chmele a piva
Nejčastěji se používá k pohánění turbíny kého infocentra MěÚ Žatec se rozhodl v Žatci. Dočesná byla vybrána společně
a následně výrobě elektřiny. Pokud nebu- CzechTourism (Česká centrála cestovní- s Vinobraním v Litoměřicích a Jarní cede z pohledu plynu použitelná, bude se
město zabývat její rekultivací. Prvním
krokem se stal fakt, že odbor životního
prostředí prosadil skládku Perč do národního registru starých ekologických
zátěží.
(kas)
Olomouc - V rámci 5.Národní konference kvality ve veřejné správě převzali
zástupci Městského úřadu Žatec cenu za rok 2008, a to bronzový stupeň “Organizace zvyšující kvalitu veřejné služby“ za zavedení metody komunitního
plánování sociálních služeb .
Ministerstvo vnitra každoročně orga- který shrnuje, co v Žatci v oblasti sonizuje soutěž o získání cen MV za kva- ciálních a souvisejících služeb existuje
litu a inovaci ve veřejné správě. Cílem a dále co je potřeba podpořit a rozvíjet.
je podpořit ty úřady, které si význam První hmatatelné výsledky plánování se
kvality ve své práci nejen uvědomují, již dostavily například v podobě oteale také hledají a nacházejí cesty jejího vřeného mateřského centra, stacionáře
dosahování.
v Libočanech, chráněného bydlení pro
Městský úřad Žatec se poprvé účastnil zdravotně postižené spoluobčany, dětRadíčeves – V místní části města
Žatce, v obci Radíčeves, plánuje spo- jako soutěžící o cenu za kvalitu vyhlašo- ská hřiště a další.
Ocenění je současně velkým poděkolečnost ČEZ rekonstrukci sítě nízkého vanou a udělovanou ministerstvem vninapětí. Současné volné vrchní vedení tra, odborem reformy regulace a kvality váním nejen pracovníkům Městského
úřadu, ale všem, kdo se na tvorbě a nase vymění za nové, zemní. Na základě veřejné správy.
Komunitní plánování v Žatci inicioval plňování komunitního plánu podíleli.
tohoto záměru a potřeb města došlo
odbor sociálních věcí a bylo zahájeno
Cena za kvalitu je jedním z dalších
k dohodě se společností ČEZ v tom
v září 2007. Na tvorbě komunitního ocenění pro Městský úřad Žatec. Dosmyslu, že se současně položí do země plánu se podílelo přes padesát členů kumentuje nový trend a snahu úřadu
i kabely veřejného osvětlení. Vedení vzdu- pracovních skupin a to formou dobro- zkvalitňovat své služby občanům a dalchem právě u lamp veřejného osvětlení volné práce. Výsledkem je dokument, ším subjektům.
(ant, spa)
způsobuje časté problémy. Rada města
Žatce odsouhlasila uvolnění částky 60
tisíc korun na projektovou dokumentaci nutnou k investiční akci Radíčeves Zatímco debata na téma definitivního řešení a umístění budoucího autobu– kabely veřejného osvětlení.
(kas) sového nádraží stále pokračuje a město je v jednání s několika institucemi,
pozemek soukromého vlastníka pod bývalou Střelnicí a jeho okolí je z tohoto
důvodu stále nevyřešen.
Vedení města, ale i mnohým občanům uvažované kapacity parkoviště (zbude
vadí současný stav, kde uprázdněná plo- jen asi 20 míst). Město se v tuto chvíli
cha není alespoň prozatím zkultivována přiklání k variantě ponechání autobusové
a situace na přilehlé hradbě není zdaleka točny s asi 4 až 5 zastávkami. Součástí
vyhovující z hlediska estetiky, bezpeč- dohody je i zabezpečení blízké hradby
nosti, zamezení přístupu na soukromé investorem proti neoprávněnému vstuŽatec – Za 35 tisíc korun si nechá pozemky a ani opatření, kterých by si pu do soukromých zahrad, po dohodě
město Žatec zpracovat projektovou zasloužil památkově chráněný objekt. s památkáři úprava a statické zajištění
dokumentaci na výstavbu víceúčelové- Tento stav se tedy již delší čas nelíbí hradeb, včetně jejich částečného zaho hřiště v areálu Gymnázia. Cílem je a i na podněty některých občanů je nutno travnění a současně realizace vhodného
tuto situaci řešit a vyřešit dříve, než dojde oplocení celého pozemku.
vytvořit podle současných požadavků u vlastníka k rozhodnutí o definitivním
V další fázi je na pořadu jednání
standardní sportovní plochu pro účely využití a podobě ve shodě se záměry s památkáři a soukromými majiteli neškoly, ale i veřejnosti.
města. Z tohoto důvodu se v pondělí se- movitostí o možnosti pěšího průchodu
Projektová dokumentace bude zahrno- šla řada zainteresovaných osob z vedení přes hradbu vedle hotelu Černý orel do
vat geodetické zaměření, stavební část, města, úřadu a majitelů nemovitostí. Do- dvora č.p. 228, kde byla v dříve uvažovenkovní osvětlení a další požadavky, šlo k dohodě o urychlené přípravě změny vána možnost zřízení tržnice a kudy by
tedy vše potřebné k podání žádosti na využití plochy z hlediska investora, bylo možno poté projít až do Obloukové
(st)
z Nadace ČEZ „Oranžová hřiště“.(kas) který se bude muset obejít bez původně ulice.

Dotace 150.000,- Kč pro Dočesnou

nou města na Hipodromu v Mostě mezi propagaci pivní turistiky ve vybraných
hlavní kulturní a společenské akce celého tištěných médiích v Rusku, Velké Briregionu Severozápadních Čech. Částka tánii a Německu.
150.000,- Kč bude použita na cílenou
(Jan Novotný)

Městský úřad Žatec získal
cenu za kvalitu

Vedení kabelů
v Radíčevsi čeká
změna – půjde
do země

Místo po bývalé Střelnici bude upraveno

Město se bude
ucházet o dotaci
na hřiště

Vedoucí odboru sociálních věcí Petr Antoni, tajemnice Monika Spáčilová
a vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Petr Janda s oceněním,
které převzali na konferenci v Olomouci.
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Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

2825, 2826 v Žatci a podílem pozemku
ním dl. 5,5-6,5m a š. 1,4m (jedno
st.p.č. 5053 o výměře 699 m2 v k.ú. Žatec
u každého pozemku) přerušovaný
o velikosti 758/30476 vzhledem k celku
zatravněním a ozeleněním keři a stroza kupní cenu 291.612,- Kč a poplatky
my.
spojené s provedením smlouvy.
Připojení na inženýrské sítě:
Projednáno RM dne 16.06.2008
Zveřejněno: od 10.12.2008 do
- na pozemek je přivedena přípojka
Pozemky určené k výstavbě RD:
vody PE 32 zakončená ve vodoměrza podmínek stanovených odborem 9.3.2009
plastové šachtě nepojezdné – pro
rozvoje města
Opakovaný záměr Města né
pojezd je nutné provést úpravu vyben p.p.č.2217/7 (orná) o výměře 72 m2,
Žatec pronajmout ze
tonováním přechodové desky.
p.p.č.2217/5 (orná) o výměře 585 m2
2
- Přivedena je splašková kanalizační
a p.p.č.2217/4 (orná) o výměře 754 m
svého majetku
přípojka DN 150. S ohledem na
ul.Lounská v Žatci za kupní cenu 500,- Projednáno RM dne 17.03.2008
mělké uložení stávající kanalizace
Kč/m2.
n nebytový prostor v čp. 49 na st.p.č.
jsou i hloubky přípojek u některých
264 Branka v Žatci o celkové ploše
parcel minimální – cca 1,2 m pod
2
101,52 m za minimální nájemné ve
terénem (nutnost odkanalizování při
výši 1.000,- Kč/m2/rok bez služeb.
podsklepení RD čerpáním).
Rada Města Žatec si usnesením č.173/
Přivedena je samostatná dešťová
99 vyhrazuje právo k jednání přizvat
kanalizační přípojka DN 100 – dešpouze ty zájemce, jejichž podnikatelský
ťové vody bude možné napojit pouze
záměr odpovídá zájmům města.
přes bezpečnostní přepadovou jímku
Rada Města Žatec usnesením č.616/99
– nelze napojit přímo (bude součástí
schválila podmínku nájemních smluv
projektové dokumentace (dále jen
a to: měsíční nájemné bude uhrazeno
„PD“) ke stavebnímu povolení (dále
před podpisem nájemní smlouvy a nájen „SP“) na RD).
sledně dopředu nejpozději do pátého
kanalizační přípojky budou zaslepeny
dne předcházejícího měsíce.
na pozemcích cca 2 m od hranice poZveřejněno: od 9.2.2009 do 10.3.2009
zemku.
Opakovaný záměr Města - CZT bude dodáváno Žateckou teplárenskou a.s. (ŽT a.s.). Přípojka bude
Žatce prodat pozemky
ukončena uzávěrem ve sdruženém
pro výstavbu RD
zděném pilířku na hranici pozemku.
n lokalita Kamenný vršek, Žatec - II.
Odtud bude na pozemek vyvedena
etapa schválen Radou Města Žatec dne
zaslepená přípojka teplovodu DN 40.
14.07.2008
Připojení a předávací stanice bude
Území pro výstavbu rodinných domů
součástí projektu jednotlivých RD
Zveřejněno: od 10. 02. 2009 do 11. 03.
je určeno schválenou zastavovací stu(ke SP nutné vyjádření ŽT a.s.).
2009
dií, kde bylo navrženo základní členění - území není vybaveno plynovodem.
Opakovaný záměr Města parcel do bloků navazujících na sou- - dále budou v pilířcích na pozemcích
Žatec prodat ze svého časné ulice Vrchlického, Politických umístěny elektrické rozvodné skříně
vězňů, Elišky Krásnohorské, Dukelská
s vynechaným prostorem pro připojemajetku
a U Flóry v Žatci :
ní RD a elektroměr (cena za připojení
Volná bytová jednotka:
1.p.p.č. 4614/53 o výměře 856 m2
ke každé parcele 3 x 25A je již uhran č.2828/8 ul. Dr. Václava Kůrky
2.p.p.č. 4614/54 o výměře 1268 m2
zena).
v Žatci o velikosti 0+2, plocha bytu
3.p.p.č. 4614/61 o výměře 1108 m2
Regulační podmínky výstavby:
40,20 m2 s podílem společných částí
4.p.p.č. 4614/64 o výměře 1148 m2
- Stavební čára bude u všech RD shodbudovy č.p.2828, 2829 v Žatci a po5.p.p.č. 4614/65 o výměře 1142 m2
ná tj. 5,5 m od hranice pozemku.
dílem pozemku st.p.č.5078 o výměře
6.p.p.č. 4614/69 o výměře 1060 m2
U rohových parcel bude stavební čára
694 m2 v k.ú. Žatec o velikosti 402/
7.p.p.č. 4614/70 o výměře 1042 m2
5,5 m dodržena z obou stran od ulice.
28844 vzhledem k celku za kupní cenu
8.p.p.č. 4614/71 o výměře 802 m2
Vzdálenost od hranice sousedního
507.030,-Kč a poplatky spojené s prove9.p.p.č. 4614/30 o výměře 1153 m2
pozemku bude min. 3 m.
dením smlouvy.
10.p.p.č. 4614/82 o výměře 956 m2
- Garáž nesmí být umístěna blíže než
Žádost o koupi je nutno podat na pře11.p.p.č. 4614/85 o výměře 1417 m2
5,5 m od hranice pozemku – platí
depsaném tiskopisu žádosti o koupi
12.p.p.č. 4614/86 o výměře 962 m2
stavební čára.
nemovitosti (volného bytu) v termínu Způsob a postup prodeje pozemku
- Na pozemcích p.p.č. 4614/30; 4614/
zveřejnění záměru prodat.
- v termínu zveřejnění podání žádosti
54 a 4614/85 budou RD minimálně
Zásady pro prodej nemovitostí z majeto koupi pozemku na řádně vyplněném
dvoupodlažní (druhé podlaží nebude
ku Města Žatec včetně tiskopisu žádosti
tiskopise úhrada částky 5.000,- Kč (za
řešeno jako podkroví).
o koupi nemovitosti (volného bytu) jsou
každý jednotlivý pozemek)
- Tvar střechy, typ a barva střešní krytik dispozici na www.mesto-zatec.cz nebo - kupní cena pozemků k výstavbě RD je
ny nejsou stanoveny.
na informacích MěÚ Žatec.
stanovena částkou 1958,-Kč za 1m2 - Barevnost RD není stanovena a bude
- kupující uhradí poplatky spojené
předmětem vyjádření k dokumentaci
s provedením smlouvy
ke SP či ohlášení stavby.
- kupní smlouva musí být podepsána do - Případné oplocení bude průhledné
2 měsíců ode dne schválení zastupitelnebo částečně průhledné s podezdívstvem města
kou, výška oplocení 1,8m, materiál
- část kupní ceny ve výši 1250,-Kč za
a barva nejsou stanoveny.
1m2 bude zaplacena před podpisem - Stavebník si případně může zvolit jiný
kupní smlouvy
způsob ekologického vytápění – např.
- část kupní ceny ve výši 708,-Kč
tepelná čerpadla (geotermální zdroje),
2
za 1m bude zaplacena do 4 let od
sluneční energie a to na vlastní náklapodpisu kupní smlouvy, její úhrada
dy.
bude zajištěna prostřednictvím přímé - Ke každé PD ke SP nebo ohlášení
vykonatelnosti
stavby se bude vyjadřovat architekt
Podmínky kupní smlouvy
města individuálně.
- v případě dokončení stavby RD vysvětlivky: * PD – projektová doku(dokončení stavby se rozumí vydání
mentace, SP – stavební povolení,
pravomocného rozhodnutí stavební- Další případné informace
ho úřadu o povolení užívání stavby) do - ve věci technických podmínek vý4 let od podpisu kupní smlouvy bude
stavby podá odbor rozvoje města
část kupní ceny ve výši 708,-Kč za m2
tel. 415736264, harajdova@mestopřeváděného pozemku prominuta
-zatec.cz
- věcné právo předkupní po dobu 4 let - ve věci podmínek kupní smlouvy,
ode dne vkladu do katastru nemovizpůsobu a postupu prodeje podá
Zveřejněno: od 17.2.2009 do
tostí (KN) za zaplacenou část kupní
majetkový odbor tel. 415736225,
18.3.2009
ceny
eisertova@mesto-zatec.cz
Záměr Města Žatec
Technické a regulační podmínky pro zveřejněno od 10. 2. 2009 do 11. 3.
2009
prodat ze svého majetku výstavbu
Stav
pozemku:
tiskopis žádosti je k dispozici v inforProjednáno Radou Města Žatec dne
- nezpevněný terén bez sejmuté ornice macích v přízemí radnice a na www.mes8.12.2008
– případné doplnění ornice na poze- to-zatec.cz
v souladu se Zásadami pro prodej bytomek je možné po schválené žádosti
vých domů a bytů z majetku Města Žatec
Záměr Města Žatec
na OŽP z deponie ornice v zadní čásdle čl.6 odst.4 zásad, bytové jednotky
ti lokality Kamenný vršek na vlastní
pronajmout ze svého
obsazené nájemníky, včetně podílů sponáklady majitele pozemku.
lečných částí domu další osobě a to:
majetku
n č. 2826/19 ul. Písečná v Žatci Přístup na pozemek:
Projednáno
Radou Města Žatce
o velikosti 1+3, plocha bytu 75,80 m2 - příjezd po nové dvouproudé asfaltové 19.1.2009
komunikaci a následně po nově vys podílem společných částí budovy č.p.
tvořeném nájezdu š. 4 m ze zámkové n bytovou jednotku č. 3083/201
2825, 2826 v Žatci a podílem pozemku
(pokoj
skladebné dlažby. Změna umístění Husova2 v Žatci o velikosti 1+K
2
st.p.č. 5053 o výměře 699 m2 v k.ú. Žatec
28,65m
,
soc.
zařízení
3,41m
,
předsíň
vjezdu je možná po schválení ORM
2
2
o velikosti 758/30476 vzhledem k celku
a zhotovitele stavby tech. infrastruk- 3,80m ) o celkové ploše 35,86m 2
za kupní cenu 301.088,- Kč a poplatky
za
měsíční
nájemné
110,-Kč/m
(tj.
tury (Silnice GROUP a.s.) na vlastní
spojené s provedením smlouvy,
3.944,60,Kč)
bez
služeb
a
nájemného
náklady majitele pozemku.
n č. 2826/10 ul. Písečná v Žatci
podél pozemku je vytvořen chodník, za zařizovací předměty
2
o velikosti 1+3, plocha bytu 75,80 m
od silnice oddělený parkovacím stá- na dobu určitou 1 rok s podmínkou
s podílem společných částí budovy č.p.
uhrazení vratné kauce ve výši trojná-

Žatecký
týdeník

Žatecký týdeník
sobku měsíčního nájemného.
n bytovou jednotku č. 3083/301
Husova v Žatci o velikosti 1+K (pokoj
28,91m2, soc. zařízení 3,30m2, předsíň
3,59m2) o celkové ploše 35,80m2
za měsíční nájemné 110,-Kč/m 2 (tj.
3.938,- Kč) bez služeb a nájemného za
zařizovací předměty
na dobu určitou 1 rok s podmínkou
uhrazení vratné kauce ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.
n bytovou jednotku č. 3085/203
Husova v Žatci o velikosti 1+K (pokoj
28,74m2, soc. zařízení 3,24m2, předsíň
3,82m2) o celkové ploše 35,80m2
za měsíční nájemné 110,-Kč/m 2 (tj.
3.938,- Kč) bez služeb a nájemného za
zařizovací předměty
na dobu určitou 1 rok s podmínkou
uhrazení vratné kauce ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.
n bytovou jednotku č. 3085/303
Husova v Žatci o velikosti 1+K (pokoj
28,71m2, soc. zařízení 3,19m2, předsíň
3,60m2) o celkové ploše 35,50m2
za měsíční nájemné 110,-Kč/m2 (tj.
3.905,- Kč) bez služeb a nájemného za
zařizovací předměty
na dobu určitou 1 rok s podmínkou
uhrazení vratné kauce ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.
Zveřejněno: od 22. 1. do 20. 2. 2009
Ve lhůtě zveřejnění přijímáme písemné
žádosti na řádně vyplněném tiskopise,
který je k vyzvednutí na informacích
MěÚ Žatec
Prohlídku zajistí majetkový odbor
v termínu dle telefonické dohody
tel.415736228

Záměr Města Žatec
prodat ze svého majetku

v souladu se Zásadami pro prodej bytových domů a bytů
z majetku Města Žatce schválenými Zastupitelstvem Města Žatec a ve smyslu
usnesení Zastupitelstva Města Žatec
č.13/09 ze dne 5.2.2009
Výběr domů určených k prodeji pro
rok 2009 schválen usnesením ZM č.
13/09 :
n č.p. 2553, 2554, 2555 se st.p.č.1115/
5, 1115/1, 1115/6 - 72 b.j. ul. Černobýla v Žatci
Nájemcům bytů budou po zpracování
podkladů rozeslány nabídky ke koupi
ve smyslu zákona číslo 72/1994 Sb. ve
znění pozdějších změn a doplňků a platných Zásad pro prodej bytových domů

a bytů z majetku Města Žatce s tím, že
při stanovení kupních cen bytů nebude
využit čl. 7 odst. 2) Zásad pro prodej
bytových domů a bytů z majetku Města
Žatce a kupní cena za jednotku bude navýšena o částku odpovídající vlastnickému podílu k bytu z investice na zateplení
domu, výměny oken a zasklení lodžií.
Zásady pro prodej bytových domů a bytů
z majetku Města Žatce jsou k dispozici
v Informacích MěÚ Žatec, nám. Svobody 1, Žatec nebo na www.mesto-zatec.cz.
Zveřejněno: od 10.2.2009 do
11.3.2009

Záměr Města Žatec
prodat ze svého
majetku
n č. 2833/17 ul. Dr. Kůrky v Žatci
o velikosti 0+1, plocha bytu 30,60
m2,
KC - 468.950,- Kč
n č. 2833/32 ul. Dr. Kůrky v Žatci
o velikosti 0+2, plocha bytu 39,10
m2,
KC - 483.980,- Kč
n č. 2834/30 ul. Dr. Kůrky v Žatci
o velikosti 0+1, plocha bytu 31,00
m2,
KC - 463.320,- Kč
n č. 2834/26 ul. Dr. Kůrky v Žatci
o velikosti 0+1, plocha bytu 31,00
m2,
KC - 373.400,- Kč
n č. 2832/2 ul. Dr. Kůrky v Žatci
o velikosti 0+1, plocha bytu 31,00
m2,
KC - 379.100,- Kč
n č. 2832/22 ul. Dr. Kůrky v Žatci
o velikosti 0+1, plocha bytu 31,00
m2,
KC - 379.100,- Kč
Zveřejněno: od 30.1.2009 do
2.3.2009
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.

Město Žatec
zveřejňuje termín pro
podání žádosti
o půjčku z FONDU ROZVOJE
BYDLENÍ pro fyzické a právnické
osoby vlastnící
obytné domy a byty na území města dle Zásad
o vytvoření a použití účelových prostředků
FRB-Ž, schválené ZMŽ usnesením č.14/07,
změny a doplňky schválené ZMŽ usnesením
č. 336/07.
Přijímání vyplněných žádostí do 31.3.2009
(s razítkem podatelny) včetně dokladů na
odboru rozvoje města u paní Šťastné. Formuláře
žádostí jsou k dispozici od 1.3.2009 na odboru
rozvoje města-paní Šťastná, na informacích
a na internetových stránkách města.

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. Šéfredaktorka: Vladimíra Stejskalová. Kontaktní telefon: 415 736 115. Příjem
inzerce: Pondělí a středa od 13 do 16 hodin v kanceláři č.30 ve vstupní hale městského úřadu.

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

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

ÚNOR 2009
19.2. Čtvrtek

Zdeněk Izer – PO PLASTICE PÍPL

19:30

Nový 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 – vše v živém podání
bez jakéhokoliv playbacku doplněné nejrůznějšími zábavnými kostýmy a převleky. Účinkují: Zdeněk Izer a Petr Freund
Předplatné skupiny D. i mimo předplatné. Zábava
Vstupné: 150,-

20.2. Pátek

OD OSVOBOZENÉHO DIVADLA K SEMAFORU

10:30

21.2. Sobota

NOC V ČASE SLUNOVRATU

19:30

25.2. Středa

KUMŠT

19:30

Připravujeme :

Přestavení pro školy. Mimo předplatné. Pro děti

V cyklu představení amatérských souborů uvádíme OS - DRH z Prahy. Hra
na motivy slavné hry W. Shakespeara „Sen noci svatojánské“
Mimo předplatné. Činohra
Vstupné: 50,Komedie o životě a schopnosti umět žít. Světově proslulá komedie o třech
nerozlučných přátelích, kteří se přes zdánlivě obyčejnou debatu o umění
dostanou až k životně důležitému sporu, v němž figurují jejich nejniternější
hodnoty. Modernistický obraz, který celou diskusi vyvolal, přivede hrdiny až
na pokraj jejich světů. „Kumšt“ pojednává o filosofických problémech, které
nevyhnutelně zajímají každého člověka. Přes svou hloubku však má velmi
přístupnou a milou podobu plnou lehkého humoru.
Uvádí: Divadlo na Jezerce. Hrají: Jan Tříska, Jan Kačer, Jan Hrušinský. Režie:
Jan Hřebejk
Předplatné skupiny A i mimo předplatné. Činohra
Vstupné: I.místa 250,- II.místa 240,- III.místa 230,Činohra – Sugar aneb Někdo to rád horké
Severočeský buchaři • Besídka divadla sklep
Pro děti – O chytré princezně • Koncert Pavla Nováka
Koncert – Beatles revival – The Backwards

DIGITÁLNÍ KINO - DVOŘÁKOVA 27/ŽATEC/438 01/415
22.2. NEDĚLE

VESMÍRNÍ OPIČÁCI

15:00

Animovaný / Komedie / Dobrodružný / USA, 2008, 81 min
Když NASA, Národní úřad pro letectví a kosmonautiku, naposledy stál před
problémem, který byl nad jeho síly, povolal do služby Bruce Willise. Teď je
ale problém tak nebezpečný, že úkol zvládne vyřešit jen opravdový hrdina.
Do služby je tedy povolán vnuk prvního šimpanzího kosmonauta Ham Třetí
(v českém znění Vojtěch Kotek), který by měl mít ty správné předpoklady
k záchraně projektu. Jenže Ham je původem cirkusák, a tak o takovouhle
slávu zrovna dvakrát nestojí. Přesto neochotně přijme úlohu neohroženého
zachránce a společně s nebojácnou a temperamentní seržantkou Lunou (Lucie
Vondráčková) a nevrlým a věčně podrážděným velitelem Titanem (Martin Písařík) podstoupí vesmírně dobrodužný a nesmírně náročný výcvik, aby mohli
najít sondu, která zmizela kdesi v intergalaktické červí díře.
Režie: Kirk De Micco. Hrají: Stanley Tucci, Jeff Daniels, Cameron Bright,
Andy Samberg, Kenan Thompson, Patrick Warburton, Kristin Chenoweth,
Patrick Breen, Cheryl Hines
Přístupné. E-cinema, BONTON FILM. Vstupné: 60,-

23.2. PONDĚLÍ MADE IN FAMU

n Hledám menší rodinný dům
na Lounsku nebo Žatecku. Děkuji
za nabídky. Tel. 604 371 163.
n Sběratel koupí staré šavle, kordy,
historické pistole a vojenské vybavení.
Kontakt: 776075340, panek.pav@seznam.cz
n Pronajmu byt 1+1 v Podměstí. Jen
pracujícím lidem, pro max. 2 osoby.
Vratná kauce 10000,- Kč. Celkový nájem včetně energií a služeb 7.900,- Kč
měsíčně. První smlouva na 6 měsíců
s možností prodloužení, kauce a 1. nájem splatný při podpisu smlouvy. Tel.
777 634 051.
n Pronajmu byt 1 + 3 v RD v Žatci,
1. patro. Nájem 4.900,- Kč, inkaso
4.300,- Kč, kauce 18.000,- 1.) Kč. Tel.:
737 762 764
n Pronajmu byt 1+2 + balkon,
2. poschodí v Hájkově ulici. Tel.
775 638 666.
n Prodám byt 3+1 v OV v Žatci, po
celkové rekonstrukci, cihlová zástavba.
Tel. 739 269 731.
n STĚHOVÁNÍ BODNÁR Tel.
776 111 947
n Pronajmu dlouhodobě garáž v Žatci
na Jihu (Červený hrádek). Volná od 1. 3.
2009. Tel.: 604 401 940
n ZBAVTE SE PŘEBYTEČNÝCH
KILOGRAMŮ
www.hubnete.cz/zdencula
n Prodám dveře vchodové plastové
bílé a hnědé vč. rámu. Částečně prosklené, zdobené. Dále plastová okna
bílá, dvoukřídlá 150x120 cm a různá
jednokřídlá. Vše nové, z neuskutečněné
stavby. Levně. Dopravu zajistím zdarma.
Tel: 777106709
n Pronajmu dlouhodobě byt 1+2 v panelovém domě, příjemné sídliště, kauce
15000,- Kč. Tel. 777 737 412.
n Ve středu 28.1. jsme ztratili
plastovou figurku cca 10cm (sedící
pošťák). Nálezce dostane finanční
ĀȀ̀ЀԀ܀ȀࠀऀȀఀഀȀࠀऀༀഀༀЀကᄀĀ
odměnu
nebo jinou hračku. Tel.776
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19:30

FAMU představuje pásmo krátkých filmů
Projekt Made in FAMU se snaží přiblížit současnou tvorbu studentů FAMU.
Jedná se o čtyři tématicky rozdílné filmy - Radio Kebrle, Vračka, Draci a sci-fi
film nominovaný na studentského Oscara - I am bigger and Berger.
Přístupné od 12. let. E-cinema, XC DATA. Vstupné: 50,-

28.2. SOBOTA PEKLO S PRINCEZNOU
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19:30

Pohádka / Česko, 2008, 90 min
Princezna Aneta se nechce vdávat - a už vůbec ne za nešikovného prince Jeronýma ze sousední země, kterému byla jako dítě zaslíbena výměnou za vojenskou
ochranu království před výbojnými nájezdy. Král Leopold by rád dceru uchránil
před nechtěným sňatkem, ale nemůže porušit královský slib. Zrušení svatby
by znamenalo válku s mocným vojevůdcem, králem Bedřichem. A tak Leopold
vymyslí velkolepou lest: pošle sousedovi zprávu, že se o princeznu uchází
sám Lucifer. Netuší ovšem, jakou lavinu nepředvídatelných okolností spustí,
že vyvolá nejen hněv pekla, ale hlavně Muribany, žárlivé nevěsty samotného
Lucifera...

Digitální kino Žatec si na čtvrtek 26. 2. připravilo ve spolupráci se společností
AV Media ukázku 3D projekce.
Návštěvníci, kteří přijdou tento den družství pro všechny generace nabízí
do žateckého kina mohou zhlédnout díky 3D technologii jedinečný trojrozfilm Cesta na Měsíc 3D. Příběh filmu měrný zážitek.
nás zavede k třem malým uličníkům,
Začátek zkušební projekce bude je
kteří se společně s posádkou Apolla naplánován již na 16:00 hod. Více in11 dostanou až na měsíc. Napínavé, formací o filmu najdete na www.cestankomediální i dojemné vesmírné dobro- amesic3d.cz.

Kumšt s J. Třískou,
J. Hrušinským a J. Kačerem

Městské divadlo Žatec uvede ve středu 25.února hru pařížské autorky židovsko-iránsko-maďarského původu Yaminy Rezy.
Komedie s názvem Kumšt je o třech a nakonec úporný zápas o uznání. Innerozlučných kamarádech v raném ženýr neustoupí ze svého praktického
středním věku, kteří se scházejí pravi- racionalismu, amatérský znalec umění,
delně už patnáct let, chodí spolu do ka- jenž hájí svůj životní styl a střední stav,
váren, kin a mluví většinou o triviálních se děsí toho, co by se mohlo ukázat,
věcech, jen občas se svěřují jeden druhé- kdyby padla pravidla konvence.
mu s důležitými osobními problémy. Jde
Zhlédnout tak můžete herecké umění
o uzavřený pánský spolek, který se stal hned třech Janů. Jana Třísky, Jana Hrusnad tím jediným pevným bodem v živo- šinského a Jana Kačera, kteří vystoupí
tě těchto jedinců. Slouží i jako azyl před pod režijním dohledem čtvrtého Jana
zrádným, a především únavným světem Hřebejka. Začátek tohoto divadelního
žen - manželek, družek, milenek.
představení je naplánován na již tradičJejich poklidné vztahy ale najednou ní 19:30 hod. Další informace o činohře
naruší zprvu banální spor nad modernis- najdete na stránkách Divadla na Jizerce
tickým obrazem, který přeroste v hádku na adrese www.divadlonajezerce.cz.

Dětský maškarní bál v Žatci

Víly, indiáni, včelky, motýli, princezny, supermani, piráti, čerti i draci byli
k vidění na dětském maškarním bále, který v neděli 15. února uspořádalo
občanské sdružení Učitelé pro Žatec v kulturním domě Moskva.
Mezi bavícími se dětmi a jejich rodiči zbyly z výzdoby valentýnského matutančila i červená karkulka, která ze své- ritního plesu studentů 4.A z Obchodní
ho košíčku dětem rozdávala bonbóny akademie Žatec.
a lízátka. Hudbou a slovem celé tři
„Vlastně bychom maturantům za děti
hodiny provázel DJ Majkl. O taneční rádi poděkovali, balónky jim udělaly
vystoupení se postaraly mažoretky Sně- obrovskou radost a skvěle se s nimi na
hurky ze ZUŠ Žatec a žákyně ze ZŠ na parketu bavily,“ usmívala se Zdeňka
nám. 28. října, které předvedly sestavu Hamouzová ze sdružení Učitelé pro
s barevnými stuhami a aerobic.
Žatec. „Velké poděkování patří i všem
Na pódiu se střídali nadějní malí zpě- sponzorům, kteří do tomboly věnovali
váci a DJ Majkl postupně představoval přes čtyři sta cen,“ dodala. Masky na
i zajímavé masky. Žatečtí dobrovolní parketu řádily téměř nepřetržitě tři hozáchranáři si na parketu našli zdatnou diny. A bylo opravdu krásné vidět spolu
konkurenci – budoucího pana dokto- s nimi tančit i rodiče. A tak si nedělní
ra i ostýchavou zdravotní sestřičku. odpoledne všichni skvěle užili.
A protože k žádnému zranění na bále
Ing. Zdenka Uďanová,
nedošlo, rozdávali dětem balónky, které
o.s. Učitelé pro Žatec

Masopust na ZŠ v Měcholupech

Masopust dnes už není symbolem končící zimy a přechodem k velikonočnímu půstu, ale hlavně velkou legrací a zábavou. A tak je to v pořádku, protože
přesně takový masopust má být. A také byl! Kde? U nás na základní škole
v Měcholupech.
Ve čtvrtek 12. února 2009 se žáci sešli „dlouhatánský“ had, prošli úplně celou
ve své třídě v maskách, a tak se společně školu, od sklepa až po půdu. Cestou si
se svojí paní učitelkou rozhodli oslavit le- (beztrestně!) zahulákali a zarámusili, až
tošní masopustní rej. Nejdříve si vyzkou- vyděsili paní uklízečky.
šeli, jak se takové princezny, čarodějnice,
Po jedenácté hodině žáci v průvodu
kočičky, lupiči a všemožné jiné postavič- a v maskách prošli celou vesnicí. Tato
ky učí v takové normální škole. V 9 hodin akce určitě do školy patří. Děti se tak
se děti z mateřské školky přišly podívat seznámí se starými tradicemi našich
na děti do první třídy, kde společně předků a byla by věčná škoda, kdyby
řešily zadané úkoly, hádanky a kvízy. upadly v zapomnění.
O velké přestávce, žáci z celé školy jako
Bc. H. Gondeková, ZŠ Měcholupy

Rej masek v DDM Žatec!
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Kompletní program vždy na www.divadlozatec.cz

Ukázka 3D projekce v žateckém kině

Na maškarním bále se všichni skvěle bavili.



Dali jste si předsevzetí,
že zhubnete?
ĀĀĀ
Naučím vás dobře jíst
Zavolejte na 777 15 15 94
nebo pište na
poradna@zdravyzivot.org

nutriční poradce
Jarmila Hokrová

Nákladní 781, 43801 Žatec

Velká akce

50% sleva na
pernamentky do solária
Platnost prodloužena do 28.2.

Tel. 775 306 880

V sobotu 14.2. se v Domě dětí a mládeže uskutečnila KARNEVALOVÁ NOC.
Dostaveníčko si u nás daly opravdu
krásné masky, nechyběl vodník, princezny, čarodějnice zkrátka všichni, kteří mají dočinění s pohádkovým světem,
který dokáže okouzlit a nadchnout i nás
dospělé.
Na diskotéce proběhly karnevalové

soutěže - Caruso show, dovednostní
slalom, shazování kuželek atd.
Všichni společně jsme se krásně bavili
dlouho, až do pozdních hodin. Už nyní
se těšíme na další spinkání, které bude
14. 3. 2009 a tentokrát má naše noc
název HONBA ZA POKLADEM.
Pedagogové DDM
M. Kačenáková, K. Koláčková

Blíží se zápis do 1.tříd....Do jaké školy
asi půjdu...? Jaké to tam asi bude...? Jaká
bude naše paní učitelka...? Tak tohle jsou
otázky, na které se pokouší najít odpověď
budoucí prvňáčci a také především jejich
rodiče. Základní školy v našem okolí se
prezentují různým způsobem. My jsme
měli možnost navštívit Základní školu

Komenského Alej, Základní školu praktickou a speciální se sídlem v Dvořákově
ulici, Základní školu logopedickou s SPC
Žatec se sídlem v Lidické ulici a Základní
školu praktickou při DD v ulici Svatopluka Čecha, za což velmi děkujeme. Děti
byly z návštěv velmi nadšené a natěšené
na jejich budoucí vstup do školy. Chtěly
bychom touto cestou především poděkovat všem pedagogům, kteří nám věnovali
svůj čas a byli pečlivě připraveni na naší
návštěvu.
kolektiv učitelek z Mateřské školy
speciální v Žatci

Poděkování základním školám

Jarní prázdniny
v knihovně

(Žatec) - Městská knihovna Žatec připravila pro dětské čtenáře Prázdninový
program na jarní prázdniny, v rámci kterého se děti mohou zúčastnit například
turnajů v Člověče, nezlob se nebo Pexesu, her, kvízů a soutěží. Oddělení pro
děti centrální knihovny bude otevřeno
během výpůjčních dnů již dopoledne
od 9 hodin, odpolední provozní doba
zůstává nezměněna.
(fr)

ROZLOUČENÍ
10.2.
11.2.
12.2.
14.2.
15.2.
16.2.

Josef Matoušek
Danuše Dormiševová
Marie Cardová
František Farkavec
Karel Šlapák
Marie Zedníková
Antonín Tvrdý
Laczi Kadeth
Vladimír Korf

78 let
41 let
87 let
91 let
86 let
83 let
72 let
55 let
52 let

PŘIŠLI NA SVĚT
10.2. Casie Caroline Tothová
4,5kg
11.2. Ema Jonicová
3,4kg
Veronika Lysá
3,6kg
Antonín Maršík
3,6kg
Martin Šmejkal
2,7kg
12.2. Marek Hangurbadžo 2,5kg
13.2. Marika Caihamová 3,6kg
14.2. Andrea Vrabcová 3,5kg
15.2. Lukáš Šebesta
3,7kg
Milan Vojar
2,6kg
Julius Grobár
2,8kg
16.2. Jaroslava Mýková 2,8kg
Martin Maněna
2,5kg
Patrik Červeňák
3,0kg
17.2. Matěj Mařík
3,4kg
Lukáš Plicka
3,4kg
Karla Kovaříková 3,5kg

53cm
51cm
52cm
52cm
50cm
45cm
50cm
53cm
51cm
49cm
48cm
46cm
46cm
48cm
52cm
51cm
50cm
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ZE ŽATECKÉHO FOTBALU
Mrazivé počasí o víkendu v sobotu odstartovalo v Lounech na umělé trávě další
Zimní turnaj. Tentokráte k prvnímu utkání nastoupili starší žáci Slavoje. Hned na
úvod se zcela jistě postarali o velice příjemné překvapení, když porazili velice
silného soupeře SK Rakovník 4:2. Tři
branky vstřelil nejlepší hráč utkání
Lukáš Tatár, čtvrtou přidal Krabec. Hráči
Rakovníka sice zahodili řadu i vyložených
brankových příležitostí, ale na bojovnost
daleko mladších žáčků Slavoje nestačili.
Těsně před uzávěrkou byl znám výsledek
utkání mužů, když hráči Slavoje zklamali
a odešli poraženi v utkání s Horním Jiřetínem 0:2.
I přes velkou marodku a neúčasti hráčů
základního kádru se čekal spíše opačný
výsledek. Své poslední utkání turnaje sehraje Slavoj v sobotu 22.2.09 s Kadaní.
n Halový turnaj přípravek - Victoria
Plzeň vítězí na penalty .......

Nejmenší fotbalisté ve sportovní hale
Sever se představili na dalším turnaji
přípravek. Díky velice silnému obsazení
byly k vidění velice vyrovnané boje a každý
z týmů toužil například získat skalp Victorie Žižkov, nebo Victorie Plzeň, kterou opět
zastupovaly dívky. Své zastoupení jsme
měli v týmech Blšan a Tuchořic.
Smutní zůstali nakonec mladíci z blšanského týmu trenéra Hodiny, kteří ve finále
po bezbrankovém výsledku neuspěli při
penaltách právě s Victorií Plzeň.
Konečné pořadí:

1. Victoria Plzeň - dívky
2. FK Chmel Blšany - st.
3. Victoria Žižkov
4. Baník Most
5. FC Chomutov
6. FK Tuchořice
7. FK Louny
8. Baník Modlany
9. FK Chmel Blšany - ml.
Nejlepší brankářka: Votíková Bára
(Plzeň). Nejlepší hráč: Šimeček Michal
(Blšany). Nejlepší střelec: Pilát Dominik
(Žižkov)
Další turnaj na který je možné
se přihlásit v kategorii dospělých,
je 3. ročník RESTAURANT CUP, který se
koná 28. 2. 09 od 8. 30 hodin.
Přihlášky je možné zasílat na tel.
604 60 98 96
Pavel Maňák

POZVÁNKA
V sobotu 21.2.09 se v Synot baru na
Pražské ulici v Žatci od 17.00h koná
turnaj v karetní hře Prší, prezentace od
16.30h. Zveme všechny karetní odborníky
i odbornice, startovné 30,-Kč. Přijďte si
zahrát, vyhrát a získat hodnotné ceny.Občerstvení zajištěno.
Regionální muzeum K. A. Polánka
v Žatci
KŘÍŽOVA VILA, ZEYEROVA 344
a
Občanské sdružení AIREX
zve na výstavu

leteckých fotografií
ONDŘEJE JUNGMANNA
SEVEROZÁPADNÍ ČECHY
VČERA A DNES

Vernisáž výstavy 19. února
od 17.00 hodin
v přízemí Křížovy vily
Výstava potrvá do 19. března 2009

Žatecký týdeník

Částečně úspěšný víkend
družstev VK Sever Žatec

Žákyně VK Sever Žatec se o víkendu zúčastnily 6. kola Poháru nadějí v Habartově.
Tým zdecimovaný chřipkovou epidemií, junioři Severu Žatec, kteří zajížděli
odjel na turnaj ve velmi kombinované se- k mistrovskému utkání až do Českých
stavě a některé hráčky se na kurtu potkaly Budějovic. S juniorkou extraligových
vůbec poprvé. Tomu odpovídaly výsledky VK České Budějovice sehráli vyrovnadvou úvodních utkání proti Děčínu a Ta- nou partii pouze v prvním setu prvního
chovu, kdy jsme soupeřům vzdorovali zápasu ve kterém těsně zvítězili. Pak
vždy až ve druhém setu. Přesto jsme však již osud obou utkání byl již v režii
dvakrát prohráli 0:2. Pak se ale děvčata domácích, kteří zvítězili v prvním utkání
rozehrála k velmi dobrému výkonu když 3:1 (-25,15,21,16). Ve druhém utkání pak
porazila Sokolov 2:0.
již hladce 3:0 (20,15,16).
Lítý boj blšanského útoku s celkovým vítězem turnaje - pražskou Slávií.
Na závěr však podlehla po boji nejlepší- n Vítězně se pak představily o víkendu
mu týmu turnaje Olympu Praha ale večer ženy Severu Žatec, které v sedmém kole
přehrála výbornou obranou i útokem do- 1.třídy přeboru Ústeckého zajížděly do
mácí Habartov.
Varnsdorfu.
Za konečné čtvrté místo fotbalového turnaje v Dobřichovicích, můžou nejmladV neděli na děvčata čekala silná LokoS tamním družstvem TJ Slovan a zvítěziší fotbalisté Blšanské přípravky poděkovat zodpovědné obranné hře obránců
motiva Plzeň s níž dívky bojovaly, nicméně ly v prvním utkání 3:2 (-22,19,24,-18,10).
a brankáři. Naši útočníci si „vylámali“ zuby na soupeři fyzicky zdatnějším a herně
síly jim stačily pouze na vyrovnaný duel ve druhém utkání již nabraly svůj vítězný
vyzrálejším. Až dva roky věkového rozdílu našich soupeřů, byly opravdu znát.
a těsnou prohru 1:2 v tiebreaku. Přes rytmus a vyhrály 3:0 (27,17,16).
únavu, bolesti a nachlazení dívky nesložily
Dvojnásobné vítězství dosáhly v sestavě
zbraně, sebraly poslední zbytky sil a opět Reitspiesová, Tycová, Korbelová, Vávropo boji porazily Šanov Teplice 2:1.
vá, Čučvarová, Lukášová, Kubínová
Celkové 5. místo je vzhledem k okolnos- Želinská.
tem velmi dobrý výsledek.
Tím si udržely třetí místo v soutěži a možSestava: Šebková, Kundratová, Břízo- nost bojovat o druhé místo s družstvem
Ve dnech 6.-8.2.2009 se v Chomutově konalo Mistrovství ČR dorostu. Z našeho vá, Piglová, Nosková, Ryková, Voláková, Uhlozbyt Ústí n/L., se kterým hrají
oddílu si účast vybojovali tři naši závodníci. V kategorii mladších dorostenek to Vaňková a Wiesingerová
doma nyní v sobotu 21.2.2009 od 10,00
byla Kateřina Iblová a Hanka Eichelmanová a v kategorii starších dorostenců n Těžší úkol měli před sebou v sobotu a 14,00hod.
Tomáš Plevko. Ten se, ale bohužel musel z důvodu nemoci ze závodů na poslední
chvíli odhlásit.
Hanka Eichelmanová (1994) v těžké kou medaili. V sobotu dokázala přidat
konkurenci plavkyň kategorie mladších další bramborovou medaili za 4.místo
dorostenek (ročníky 1993 a 1994) podala na trati 200m znak. Nejlepšího výsledku
bojovný výkon, který ve všech pěti startech dosáhla Katka v neděli v závodě na 100m
stačil na umístění ve druhé desítce. Nej- znak. Po skvělém výkonu ve finále jí doká- K dalšímu důležitému zápasu odjížděli Žatečtí do Kadaně k zápasu s B týmem
lépe se Hanka umístila na tratích 400m zala porazit pouze, o rok starší soupeřka, místní Elektrárny. Domácí jsou na své kuželně nebezpeční a tak bodový zisk se
polohový závod, 200 a 100m znak, ve reprezentantka ČR Elhenická z Trutnova nerodí snadno. Vedoucí tým KP A se o tom také přesvědčil a po dramatickém
všech těchto disciplínách obsadila shodně a to znamenalo pro Katku další medaili, a emocemi naplněném duelu přivezl bod za remízu. Částečně tak odčinil předpěkné 15.místo.
tentokrát stříbrnou za skvělé 2.místo. chozí domácí prohru.
Katce Iblové (1994) se ve všech pěti V posledním závodě na 100m volným
Zahájil J. Čaboun a zahrál výborně. rolím za úkol pohlídat domácí jedničku
startech podařilo probojovat do finálo- způsobem obsadila Katka 6.místo.
V první padesátce remizoval a tak o dost a pátého hráče jednotlivců. To se ve stále
vých bojů mezi nejlepších 8 závodnic
Obě naše plavkyně předváděly po celou smolné porážce o 17 rozhodli druhé bouřlivé atmosféře tak trochu povedlo.
v republice. V pátek na trati 50m volným dobu na Mistrovství České republiky do- plné.
Nebýt pokažené dorážce mohl prohře
způsobem zaplavala v rozplavbách druhý rostenců skvělé výkony a nezbývá než si
O srovnání se postaral Hofmann. Se o 10 zabránit.
nejlepší čas. Své postavení, ale ve finále přát, aby se medailová umístění opakovala soupeřem se střídali ve vedení a tak o jeA tak o všem se rozhodovalo v poslední
neudržela a skončila na smolném 4.místě. i na MČR dorostu v červnu v Ostravě, pro- ho výhře o 6 se rozhodlo až v posledních dvojici. Tajblovi zbylo k dobru 65 kuželek
Vše si vynahradila v závodě na 50m znak, tože by to zároveň znamenalo nominaci hodech.
a když navíc půlku vyhrál 15, vypadalo to
kde se ve finále umístila na vynikajícím na ME juniorů, které se bude konat letos
Jak se nakonec ukázalo, o osudu zápasu na oba body. Domácí se však vzpamato3.místě a získala svoji první dorostenec- v Praze.
se rozhodlo ve třetí dvojici. Skvěle hrající val, rychle ztrátu smazal a nakonec duel
A. Čaboun nedal zdravotně indispono- o 15 vyhrál. Tím bylo rozhodnuto o dělbě
vanému soupeři prakticky žádnou šanci bodů. Na konci sezóny se ukáže, jestli to
a bylo jen otázkou o kolik vyhraje. Nako- byla ztráta nebo zisk.
V sobotu 14.2.2009 se konal již 11.ročník závodu Litoměřický kalich. Celkem se nec to bylo o rovných 100!
n El. KADAŇ B - LOKOMOTIVA
ho zúčastnilo celkem 28 oddílů z celé ČR. Náš oddíl vyslal do Litoměřic celkem
Za nemocného Basáka musel naskočit ŽATEC A 4 : 4 (2501 : 2551 )
11 plavců, kteří předvedli skvělé výkony.
náhradník a dlouho to vypadalo na další
J. Čaboun 430, Hofmann 422, A.
V kategorii plavců 10 lat a mladších nás časy posunuly do čela celorepublikového výhru, ale domácí hráčka v bouřlivé atmoČaboun 449, náhradník 421, Jarolím
reprezentovalo celkem 5 plavců. Nejmlad- žebříčku plavkyň ročníku 1996 na 100m sféře zvládla lépe koncovku a srovnala na
397, Tajbl 432.
ším z nich byl Štěpán Henrych (2000), volným způsobem!
2 : 2 výhrou o 14.
Teď je volno a za 14 dní přivítá Lokomokterý se umístil ve všech startech v druhé
Posledním naším zástupcem byl v LiV páté dvojici měl, ne zcela zdravý, Ja- tiva TJ MUS MOST B. od 9.00
dvacítce. Barbora Červenková (1999) toměřicích David Urban (1995). Ten
a Tomáš Urban (1999) se nejlépe umístili předvedl proč patří k absolutní plavecké
shodně na 6.místě. Barboře se to povedlo špičce své kategorie. Ve všech svých
na 50m motýlkem a Tomášovi ve stejném časech si zlepšil osobní rekord. Ze 6
Pondělí 23.2. 2009
zavřeno
celý den – velká sanitárka.
stylu na stometrové trati. Jakub Dvořák startů dokázal 4x zvítězit a 2x skončil na
Úterý 24.2. 2009
otevřeno
odpoledne od 16 do 22 hodin.
(1999) plaval po nemoci, ale i přes tento 2.místě. První jeho disciplínou bylo 50m
Středa
25.2.
2009
otevřeno
odpoledne od 15 do 22 hodin.
hendikep se dokázal prosadit na stupně motýlkem. David hned na úvod zvítězil
Čtvrtek 26.2. 2009
otevřeno
dopoledne od 10 do 12 hodin.
vítězů na trati 50m motýlkem. Dominik a jako první plavec z ročníku 1995 pokořil
odpoledne od 16 do 22 hodin.
Červenka (1999) potvrdil fakt, že mu časem 0:29.99 třiceti sekundovou hranici
Pátek
27.2.
2009
otevřeno
dopoledne od 10 do 12 hodin.
svědčí prsařské tratě a hned 2x v nich na této trati! A poprvé se také posunul do
odpoledne od 16 do 22 hodin.
zvítězil. Důležité je vyzdvihnout fakt, že čela žebříčku v celé ČR. V dalším závodě,
Sobota
a
neděle
otevřeno
od 10 do 22 hodin.
na obou tratích (100m a 200m) zaplaval 200m volným způsobem, nasadil tak ostré
Správa bazénu
nejlepší čas v celé ČR!
tempo, že již po prvních dvou bazénech
V další kategorii ročníků 1997 a 1998 vedl o více jak 3 metry. Svůj náskok si
jsme měli tři plavce. Lucii Svěcené udržoval až do cíle, kde dohmátl v čase
(1997) se nejvíce dařilo na znakařských 2:04.70, čímž posunul nejlepší republitratích. Na 50m skončila na 4.místě a na kový výkon o fantastických 2.70 vteřiny!
ĀȀ̀ЀԀЀ
dvojnásobné vzdálenosti si o jednu říčku Na 100m polohový závod David opět
ĀȀ̀ЀԀ܀ԀࠀȀऀԀఀഀ
pohoršila a skončila pátá. Ilona Nováková zvítězil v čase 1:08.05. V jeho oblíbené
ༀကᄀሀጀ᐀
(1997) hned 3x získala bronzovou medai- disciplíně 100m volným způsobem mu
li. 3.místo získala na 50 a 100m znakem byl za soupeře úřadují mistr ČR jindřichoa 50m motýlkem. Antonín Svěcený (1997) hradecký plavec Martin Rus. Ten měl také
potvrdil pověst skvělého prsaře a na 100m zpočátku navrch a vedl o půl těla. David
prsa zvítězil a na 200m prsa skončil na však v posledním bazénu nasadil zdrcující
ĀȀ̀ЀԀऀࠀ܀Ѐఀഀༀࠀကᄀༀࠀሀጀ̀ᄀ᐀
bronzovém stupínku.
finiš a dokázal vyhrát o pouhých 6 setin
ကᔀЀᘀሀࠀᜀഀȀጀఀഀࠀЀࠀ᠀ᤀఀࠀ᐀Ȁᘀᨀ
Mezi plavci ročníků 1995 a 1996 jsme v čase 0:57.00 a již potřetí se posunul do
ĀȀ̀ЀԀࠀऀࠀ܀ ࠀࠀ܀ఀഀༀကᄀᄀሀጀ᐀ఀᔀᘀᄀᄀᜀጀ᐀᐀ጀ᠀ᤀᨀᬀᰀᤀఀᴀༀကᄀᄀሀ᐀ጀఀఀᘀᄀᄀᜀጀ᐀ḀĀ

měli také 3 plavce. Kristýna Štrancová čela statistik v celé ČR!
ऀఀഀࠀༀကȀᄀఀ̀ሀȀࠀࠀ܀ጀ᐀ༀ᐀ጀఀఀἀ !
ጀȀༀࠀࠀ܀ሀᄀᘀ"#$
(1996) si ve všech svých startech zlepšila
V Litoměřicích se plavali nejen kate%&ࠀ'ࠀ(᠀ᬀ᠀)*ࠀഀȀ᐀ȀᔀሀࠀༀࠀᘀԀᜀༀሀࠀᘀ
ࠀ
ࠀࠀࠀᘀȀ᠀ఀᤀࠀ
osobní rekord. A i když plavala s plavci gorie jednotlivců, ale i štafety. Štafeta B,
ᨀᬀఀ̀ЀༀᰀȀࠀༀࠀကȀᴀḀࠀἀ !ࠀ" #ࠀ!$ ࠀȀ᠀ఀࠀ"% ࠀ& #ࠀ!"'
o rok staršími dokázala se prosadit do kterou tvořili mladší plavci se na 4x25m
první desítky. Na 50m znak a 200m prsa polohový závod umístila na 18.místě a na
ĀȀ̀ЀԀࠀ܀ЀऀЀ̀ԀఀഀఀЀऀ܀ఀༀ
skončila shodně na 7.místě. Lucie Urba- 4x25m volný způsob na 17.místě. Štafenová (1996) předvedla v Litoměřicích ta A předvedla ve složení K.Štrancová,
ĀȀ̀ЀԀЀ
skvělé výkony. V těžké konkurenci i star- A.Svěcený, L.Urbanová a D.Urban parádších plavkyň se dokázala 2x probojovat ní výkony a dokázala oba závody vyhrát!
na 3.místo a to na 50m znak a na 50m V celkovém hodnocení oddílů jsme obsaĀȀ̀ЀԀऀࠀ܀̀ఀഀༀကᄀሀ
motýlkem. Nejlepšího výsledku pak dili naprosto vynikající 2.místo, když jsme
dosáhla na 100m volným způsobem. za sebou nechali soupeře např. z Kladna,
ĀȀ̀ЀԀࠀࠀࠀࠀࠀࠀࠀࠀࠀࠀࠀࠀ ࠀ܀ĀȀ̀ЀԀ̀ЀЀ̀ࠀ܀Ѐऀ̀ЀࠀȀȀ
Zde svedla pěkný souboj s juniorskou Prahy, Mladé Boleslavi nebo Teplic.
reprezentantkou Karolínou Špičkovou
Naši plavci i přes to, že jsme na počátku
ऀȀࠀࠀࠀࠀࠀࠀࠀࠀࠀࠀࠀࠀࠀࠀࠀࠀࠀࠀࠀࠀࠀࠀࠀࠀࠀࠀࠀ܀ጀ᐀ᔀᘀᘀᜀ᠀ᤀ
z Varnsdorfu. Hned od začátku závodu plaveckého půlroku, předvedli fantastické
nasadila Lucie ostré tempo a ještě na 75m výkony. Několikrát se posunuli na přední
ĀȀ̀ЀԀ ऀ  ࠀ܀ ఀȀഀ  ༀကᄀሀࠀጀऀ᐀ጀ  ကԀЀ܀ᔀᄀࠀᘀ  ᜀကԀЀ܀ᔀᄀࠀᘀ ܀ࠀ᠀ ᤀᨀ  ᜀ̀ᬀᔀЀༀȀऀ
byla v čela. Na posledních pár metrech ji příčky statistik v celé ČR. Z 59 startů si
ༀࠀ  ᰀᔀᬀᄀ᠀ᤀᴀḀЀༀἀఀ  ఀᔀ ᰀḀȀఀ! " ᜀఀᬀऀ#ᨀ  ሀᘀࠀ᠀ऀᨀ ܀ Ѐ Ȁ᠀ऀ  ഀᄀഀࠀऀ  ሀࠀ
ovšem s vypětím všech sil varnsdorfská zá- 44x zlepšili osobní rekord. Celkem jsme
ༀࠀഀᘀ#ऀ᐀̀ᜀᘀЀༀ#!
vodnice přesprintovala a Lucka skončila přivezli z Litoměřic 19 medailí - 9x zlato,
ĀȀ̀ЀԀऀࠀ܀ĀԀఀഀऀༀༀကᄀఀሀጀ᐀
na vynikajícím 2.místě. O kvalitě závodu 4x stříbro a 6x bronz. A v celkovém pořadí
ഀᔀᘀᜀ᠀ᤀᘀᨀᬀᰀᴀḀἀ !ᨀἀ"!ᔀ᐀#$%&$'%($)&*+&&%,*&
svědčí fakt, že se obě závodnice svými družstev jsme obsadili 2.místo.

Blšanská přípravka čtvrtá

Katka Iblová si doplavala pro
medaile na Mistrovství ČR dorostu

V 15. kole KP A přivezla
Lokomotiva cenný bod

Litoměřický kalich přinesl 19 medailí

Otevření bazénu během jarních prázdnin!

