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evidenční číslo
MK ČR E 17212

zpravodaj
Městského úřadu Žatec
w w w . mest o- zatec.cz
Rada města
Žatce na jednání
dne 6.12. 2011:

- uložila majetkovému odboru zveřejnit
po dobu 30 dnů záměr města prodat
nemovitost č.p .672 - „Lüdersdorfovu vilu u bývalých papíren“ se zastavěnou plochou o výměře 316 m2
a ostatní plochou o výměře 146 m2
za kupní cenu 1.400.000- Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy
za podmínek:
- část kupní ceny ve výši 900.000,- Kč
bude uhrazena před podpisem kupní
smlouvy
- část kupní ceny ve výši 500.000,- Kč
bude zaplacena do 3 let od podpisu
kupní smlouvy
- doporučila zastupitelstvu města schválit Smlouvu o vzájemném finančním
vypořádání provozu bazénu u Obchodní akademie a Střední odborné
školy zemědělské a ekologické, Žatec,
platnou od 1.1.2012 do 31.12.2012
- doporučila zastupitelstvu města schválit obecně závaznou vyhlášku Města
Žatec, kterou se mění (doplňuje)
obecně závazná vyhláška č. 8/2011
o opatřeních k omezení činností způsobilých narušit veřejný pořádek
- doporučila zastupitelstvu města schválit obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provozovaný výherní
hrací přístroj, koncový interaktivní
videoloterní terminál a herní místo
lokálního herního systému
- projednala návrh směny nemovitostí
č.p. 1160 ul. Lva Tolstého v Žatci
za č.p. 2443 ul. Lučanská v Žatci
z majetku Ministerstva obrany ČR
a doporučila zastupitelstvu města neschválit navrženou směnu nemovitostí
- schválila rozpočtovou změnu ve výši
162.000,00 Kč na zapojení Smlouvy
o poskytnutí nadačního příspěvku
od Nadace ČEZ do rozpočtu města

Na náměstí ještě
bude živo

Mimořádné, letos poslední, Adventní
trhy se uskuteční na náměstí Svobody
ještě ve čtvrtek 22. prosince od 9 do 18
hodin. Občané a návštěvníci Žatce se
s bohatým sortimentem měli možnost
seznámit v prvním adventním týdnu.
Stánkaři jim proti původnímu ohlášení
tak nabízejí ještě poslední příležitost
k dokoupení dárků pod stromeček
a specialit na vánoční stůl.

Jak cestovat
autobusem

Dopravním informační centrum, provozované dopravcem BusLine a.s. (bývalé ČSAD Semily a.s.), bylo nově otevřeno
v pondělí 12. prosince v ul. Obránců
míru čp. 300 s otevírací dobou po - pá
od 6,30 - 15,00, tel. č. 721 285 761.
Centrum bude poskytovat informace
o dopravních spojeních s možností zakoupení čipových karet, karet na slevu
jízdného, časových jízdenek atd.
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Osud nemocnice nám
není lhostejný
(ANTI)MEMORANDUM K ZÁMĚRU ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN A MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ RUŠIT NEMOCNICE A JEJICH ČÁSTI
Členové Asociace českých a morav- smlouvy a v průběhu příštího roku
ských nemocnic a členové Zdravotnické budou jednat o nových. Nemocnice se
trojky podepsali na mimořádném shro- obávají horších podmínek a v případě
máždění tzv. antimemorandum, kterým některých nemocnic by se mohlo stát,
reagují na spornou dohodu mezi zdravot- že jim pojišťovny smlouvy neobnoví, což
ními pojišťovnami. Ty nedávno za účasti by vedlo k jejich zániku.
ministerstva zdravotnictví podepsaly
Tato situace se týká i Nemocnice Žavlastní memorandum, ve kterém dekla- tec, kdy se plánuje méně lůžek a jednou
rovaly jednotný postup při rušení smluv z možností je i zrušení dětského oddělení
s poskytovateli zdravotní péče v ČR.
a gynekologie s porodnicí. Nemocnice
Pojišťovny vypoví všem nemocnicím Žatec je jediná pro region s 80.000 lidmi,

je funkční a v současné době finančně
i personálně zajištěná a má také dostatek
pacientů.
Podpořit antimemorandum můžete
i Vy a to podepsáním podpisového
archu na:
Městském úřadu Žatec, nám. Svobody
1 v podatelně, informacích a v turistickém informačním centru;
Městském úřadu Žatec, Obránců Míru
295 na pokladně.
Více informací na: www.acmn.cz.
(sme)

Místní poplatky budou vybírány v roce 2012 ve stejné výši jako v roce 2011.
Město Žatec vybírá na základě vydaných Obecně závazných vyhlášek (OZV)
tyto místní poplatky:
1. Poplatek ze psů – sazba poplatku prostranství – poplatek je stanoven
je v rozmezí od 50 Kč do 1.000 Kč za každý započatý m2 a den zvláštního
za prvního psa přihlášeného do evi- užívání veřejného prostranství (je vydence (za druhého a každého dalšího mezeno v příloze OZV). Sazba poplatku
přihlášeného psa je sazba poplatku se pohybuje v rozmezí od 1 Kč za m2,
navýšena o 50 %.
až po 5.000 Kč např.za vyhrazení par2. Poplatek za užívání veřejného kovacího místa.

3. Poplatek ze vstupného – sazba
poplatku činí 20 % z úhrnné částky
vybraného vstupného na kulturní,
sportovní, prodejní nebo reklamní akci.
4. Poplatek za provozovaný výherní
hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému – sazba poplatku
je stanovena ve výši 5.000 Kč na tři
měsíce (hradí jen právnické osoby).

S platností od 11.12.2011 se mění jízdní řády v linkové a příměstské autobusové dopravě. Dochází ke změnám tras, nebo časů linek u dopravců
DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova a.s., BusLine a.s. , Dopravní
podnik měst Chomutova a Jirkova a.s. a Autobusová doprava s.r.o. Podbořany.
Současně v oblasti Lounsko-západ novinek a odlišností proti současnému
na autobusových linkách 713, 715, 716, odbavování. Důležitou výhodou nového
717, 718, 726, 734, 738, 739, 741, pro- tarifu je pro cestující výhodné časové
vozovaných dopravcem BusLine a.s., jízdné, kterým lze cestovat bez omezení
platí nový tarif nazývaný „zónově-relač- v zakoupené relaci v obou směrech jízdy
ní tarif“, který pro cestující přináší v od- po celé předplacené období.
bavování v autobusové dopravě spoustu
Informace o tarifu a jízdních řádech

nabízí dopravce BusLine a.s., ve své
nově zřízené informační kanceláři
v Žatci, na adrese Obránců míru 315,
Žatec 438 01 (Po, Út, Čt, Pá 6:30 15:00, St 9:30 -17:00); info.ln@busline.
cz; tel: +420 721 285 761.
Informace o změnách v autobusové
dopravě s možností stažení sešitového
jízdního řádu na webových stránkách
dopravní obslužnosti Ústeckého kraje
http://doprava.kr-ustecky.cz

Výše místních poplatků v roce 2012

Změny v autobusové dopravě v okrese

Zastupitelstvo
města zasedá

Dovoluji si Vás pozvat na 8. jednání
Zastupitelstva města Žatce, které se
uskuteční dne 15.12. od 17.00 hodin
ve velkém zasedacím sále v patře
radnice.
Program:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Určení ověřovatelů zápisu
4. Schválení programu
5. Vystoupení veřejnosti
6. Kontrola usnesení zastupitelstva
města
6a) Zpráva o činnosti Nemocnice
Žatec, o.p.s.
6b) Zpráva o činnosti Žatecké teplárenské, a.s.
7. Majetek města
8. Rozpočet Města Žatce na rok
2012
9. Rozpočtová opatření pro rok 2012
10. Změna účelu finančního příspěvku – TJ Lokomotiva Žatec
11. Základní škola Žatec, Komenského alej 749, okres Louny – rozpočtová změna a uložení odvodu
z investičního fondu
12. Chrám Chmele a Piva CZ, příspěvková organizace – rozpočtová
změna a uložení odvodu z investičního fondu
13. Dodatek č. 1 k Fondu pro poskytování příspěvku na ošatné
14. Smlouva o vzájemném finančním
vypořádání provozu bazénu u Obchodní akademie a Střední odborné školy zemědělské a ekologické,
Žatec, příspěvková organizace
na rok 2012
15. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provozovaný
výherní hrací přístroj, koncový
interaktivní videoloterní terminál
a herní místo lokálního herního
systému
16. Návrh obecně závazné vyhlášky
Města Žatec, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 8/2011
o opatřeních k omezení činností
způsobilých narušit veřejný pořádek
17. Rozpočtová změna – Rozvoj
infrastruktury pro cestovní ruch,
sportovní areál při koupališti
v Žatci
18. Návrh plánu investic a oprav pro
rok 2012
19. Návrh na změnu ÚP Žatec
20. Plnění podmínek kupní smlouvy
č.j. NZ 248/2006 – č.p. 35 v k.ú.
Milčeves
21. Předkupní právo na pozemky
v lokalitě Veletický perč v k.ú.
Žatec
22. Dodatečné projednání odstoupení
z funkce člena správní rady Nemocnice Žatec o.p.s.
23. Zpráva o činnosti rady města
24. Různé
25. Diskuze a podněty
26. Usnesení a závěr
Mgr. Zdeňka Hamousová v.r.
starostka města Žatce
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Město Žatec,

zastoupené tajemníkem úřadu Ing. Bc. Petrem Vajdou

vyhlašuje výběrová řízení
na obsazení následujících
pracovních pozic:
REFERENT/REFERENTKA
STAVEBNÍHO
A VYVLASTŇOVACÍHO ÚŘADU
ÚŘEDNÍK/ÚŘEDNICE
STAVEBNÍHO
A VYVLASTŇOVACÍHO ÚŘADU
(poloviční úvazek)

Bližší informace na úřední desce a na webových stránkách města Žatec
(www.mesto-zatec.cz), popř. u vedoucí odboru vnitřních věcí Ing. Heleny
Šmerákové (tel. č. 415 736 300, e-mail: smerakova@mesto-zatec.cz)

Záměr Města Žatec
prodat ze svého majetku

projednáno radou města dne 5.12.2011
n Nemovitost č.p. 672 ul. Komenského alej v Žatci – objekt k bydlení
– kulturní památka se st.p.č. 902
o výměře 316 m 2 a ostatní plochou
p.p.č. 4633/17 o výměře 146 m2.
Kupní cena: 1.400.000,- Kč
Nebytové prostory v přízemí domu
o ploše 154 m2 jsou pronajaty na dobu
neurčitou.
Podmínky kupní smlouvy:
- část kupní ceny ve výši 900.000,Kč bude uhrazena před podpisem
kupní smlouvy
- část kupní ceny ve výši 500.000,- Kč
bude zaplacena do 3 let od podpisu
kupní smlouvy, její úhrada bude
zajištěna prostřednictvím přímé
vykonatelnosti, v případě dokončení
rekonstrukce vnějšího pláště domu
tj. střechy, fasády (dokončení se rozumí vydání pravomocného rozhodnutí stavebního úřadu o povolení
užívání stavby) do 3 let od podpisu
kupní smlouvy bude tato část kupní
ceny ve výši 500.000,- Kč prominuta
- zřízení věcného práva předkupního
pro Město Žatec po dobu 3 let ode
dne vkladu do katastru nemovitostí
za zaplacenou kupní cenu
- kupní smlouva musí být podepsána
do 3 měsíců ode dne schválení ZM
formou notářského zápisu
K žádosti je nutno doložit podnika-

Žatecký týdeník

Výše úhrady za svoz komunálního odpadu
Objem nádoby v litrech

Četnost svozů

Cena na rok 2012

Pytel 60 l

jednorázově

31,- Kč/ ks

Pytel 110 l

jednorázově

57,- Kč/ ks

60 l

1 x týdně

1 680,- Kč

60 l

1 x za 2 týdny

80 l

1 x týdně

1 946,- Kč

80 l

1 x za 2 týdny

1 143,- Kč

110 l / 120 l

1 x týdně

2 212,- Kč

110 l / 120 l

1 x za 2 týdny

1 662,- Kč

240 l

1 x týdně

4 799,- Kč

240 l

1 x za 2 týdny

2 988,- Kč

340 l

1 x týdně

5502,- Kč

340 l

1 x za 2 týdny

3 616,- Kč

660 l

1 x týdně

12 654,- Kč

660 l

1 x za 2 týdny

770 l

1 x týdně

14 210,- Kč

770 l

1 x za 2 týdny

9 221,- Kč

1100 l

1 x týdně

19 868,- Kč

1100 l

1 x za 2 týdny

12 174,- Kč

889,- Kč

7 693,-Kč

Výše úhrady za svoz komunálního
odpadu byla schválena usn. RM č.
1094/11 ze dne 5.12.2011. V souladu s § 17 odst. 5 zákona č. 185/2001
Sb. o odpadech, ve znění pozdějších
předpisů, byla výše úhrady stanovena v následující výši:
a) pro občany, kteří hradí úhradu
za svoz komunálního odpadu prostřednictvím pověřeného správce
bytového domu nebo vlastníka bytu,
byla schválena úhrada za svoz komunálního odpadu ve výši 62,- Kč
za osobu/měsíc,
b) pro občany, kteří hradí cenu
služeb za svoz komunálního odpadu
přímou platbou na účet města, byly
schváleny roční sazby dle objemu
nádoby v litrech a četnosti svozu:
Úhradu za svoz komunálního odpadu
lze provést:
1. převodem z účtu na účet Města
Žatce č. 3183490287/0100,
2. poštovní poukázkou na účet Města
Žatce č.3183490287/0100,
3. úhradou v pokladně Městského
úřadu v Žatci,
4. úhradou v pokladně společnosti
Marius Pedersen, a.s.

telský záměr s ohledem na provoz
přilehlého areálu letního kina.

Zveřejněno: od 9.12.2011 do 9.1.2012

Záměr Města Žatec
pronajmout ze svého
majetku

projednáno radou města dne 5.12.2011
n nebytový prostor – garáž č. 6
v objektu EČ 2465 ul. Písečná v Žatci
o ploše 21,35 m2 za měsíční nájemné
ve výši 1.550,- Kč včetně DPH bez
služeb.
n nebytový prostor – garáž č. 9
v objektu EČ 2465 ul. Písečná v Žatci
o ploše 21,35 m2 za měsíční nájemné
ve výši 1.550,- Kč včetně DPH bez
služeb.
Rada Města Žatec usnesením č.
616/99 schválila podmínku nájemních
smluv a to: měsíční nájemné bude
uhrazeno před podpisem nájemní
smlouvy a následně dopředu nejpozději do pátého dne předcházejícího
měsíce.
Zveřejněno: od 9.12.2011 do 9.1.2012

Regenerace zeleně v Husově ulici

Na přelomu října a listopadu prošla významnou proměnou zeleň v ulici
Husova před panelovými domy čp. 2643-48 v Žatci. Byly odstraněny
staré porosty bříz, jalovců čínských a dalších konifer či růží. Namísto
nich byly plošně vysazeny skupin okrasných keřů doplněné pěti stromy
vysazenými v linii.
„Celé akci předcházela řada jedná- 299802 Kč včetně DPH uhradilo
ní, která probíhala téměř dva roky, Město Žatec. Chtěla bych touto
kdy se na odbor životního prostředí cestou především poděkovat Nadaci
a zemědělství obrátili obyvatelé pane- ČEZ za poskytnutí nadačního přílových domů ve snaze vyřešit několik spěvku, Městu Žatec a jejímu vedení
problémů týkajících se zeleně v okolí za poskytnutí finančních prostředky
domů. Trápilo je především stínění z rozpočtu města, Technickým služstromů, pylové alergie či narážení bám města Žatec za rychlé provedení
větví do nově opravené fasády domu. kácení dřevin a úklidu prostoru,
Proto byl po dohodě s vedením města dále firmě EVERGREENS s.r.o.
vypracován projekt úpravy celého a ing. Janě Hronské za rychlou a kvaprostoru. Ten byl koncipován tak, litní práci při výsadbě dřevin včetně
aby bylo prostranství hustě osázeno komunikace s občany, kterým vyšla
barevnými odrůdami keřů a v bu- maximálně vstříc a v neposlední řadě
doucnu by tak odpadla městu starost všem obyvatelům města za trpělivost
o sekání trávníků. Druh stromů byl a za omezení jejich každodenního
navržen tak, aby nedocházelo k ome- života vyvolané realizací celé akce.
zení slunečního svitu do oken. Zbý- Věřím, že prostor bude sloužit všem,
valo jen zajistit financování projektu. kteří mají rádi upravené prostranství
Město Žatec požádalo o poskytnutí veřejné zeleně ve městě a doufám, že
nadačního příspěvku v grantovém si vynaložených prostředků budou
řízení Stromy 2011 Nadaci ČEZ a se občané vážit a podle toho budou
svou žádostí uspělo. Nadace ČEZ po- i jednat“, uvedla Kateřina Podaskytla Městu Žatec celkem 161570 Kč ná, referent ochrany přírody MěÚ
a zbylé prostředky do celkové částky v Žatci.

Žatecký
týdeník

Týdeník je zpravodajem města Žatec. Vydavatel: Město Žatec Adresa redakce: Městský úřad Žatec, náměstí
Svobody čp. 1, PSČ 438 01. Tisk: AKORD Chomutov s.r.o., 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.

Žatecký týdeník
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Žatecké divadlo / Digitální KINO

řádková inzerce

PÁTEK 16.12.	KINO	VELKÁ VÁNOČNÍ JÍZDA 3D

n Poskytuji úklidové služby bytů,
rodinných domků a příslušenství. Zn.:
spolehlivost a cenová dostupnost. Tel:
606 062 698
n Pronajmu garáž v Klostermannově ulici v Žatci. Cena dohodou. Tel:
606 492 360
n Prodám byt 1+1, 41m2 v OV v klidné lokalitě v Žatci. Tel.606 482 687.
n Dlouhodobě pronajmu slunný byt
1+1 s balkonem v Žatci, Havlíčkovo
nám. Řádná nájemní smlouva, nájem
2800+služby+vratná kauce. Ihned volný.
Tel: 721 181 431

kino

Městské divadlo uvede v pondělí 19.
prosince premiéru nového představení ochotnického divadelního spolku
OPERA Žatec, ve kterém se odehrává
příběh spisovatele Hynka Šefra, jenž
po letech v ústraní hledá téma pro svůj
nový román. Místo toho nachází ženu
nápadně se podobající postavě z jeho
nejslavnější knihy.
Hru v uplynulých měsících nastudovali
žatečtí divadelní nadšenci: Vladimír Valeš, Romana Valešová, Jarmila Šmídlová,
Soňa Svobodová, Martin Štross, Dagmar
Štrossová, Hanka Zeleňaková, Václav
Rampas, Marie Pekárková, Hana Šimsová, Kateřina Dobruská. Režie se opět ujal Mikuláš rozdával minulé pondělí na žateckém náměstí dárky, ale ne všechny
děti z něj měly stejnou radost. Tuto úsměvnou situaci zachytil Tomáš Trégl.
Jaroslav Wagner. Představení začne již
od 19:30 hod. Více informací o souboru
si můžete najít na www.operazatec.cz.

Čertovské pondělí v Měcholupech

Než přijde Ježíšek

Také letos chodil 5. prosince po měcholupské škole Mikuláš se svojí družinou.
Tradičně byl tento úkol svěřen do režie deváťáků.
Masky čertů, anděla a Mikuláše si a písničky mladších spolužáků. Někdy
připravili tak zodpovědně a pečlivě, že byl zákrok čertů nevyhnutelný, zejména
někteří z nich vůbec nebyli poznat. Ne- u zlobivějších žáčků. Jindy zase museli
zapomněli si s sebou vzít ani velký koš být v pohotovosti andělé na utření slzia pytel na zlobivé děti a šli do jednot- ček vystrašených holčiček. Pro sladkoslivých tříd lovit hříšníky. V každé Mi- ti si jako první chodily hodné děti a ty
kuláš předčítal z knihy hříchů a pak si ostatní byly obdarovány až po slibu, že
společně s čerty vyslechl pěkné říkanky už zlobit nebudou.
(hg)

Vůně perníčků a očekávání Vánoc
v mateřské škole Alergo

Provoněná školka nám pootevírá dveře do času očekávání a těšení se na kouzelné chvíle, které přinášejí Vánoce. Těší se ti nejmenší, ale i velcí, kteří se
ohlížejí za rokem uplynulým… Přinesl nám mnoho nevšedních zážitků, nová
poznání, rozšířil nám cesty k objevování.
A tak jsme se například vypravili třídy Sluníček a Děti ráje třídy Srdíček
do lesa, navštívili divadelní představení, sklidila velký potlesk. Třída srdíček dos rodiči jsme pouštěli draky či vyzdobili konce postoupila na celostátní přehlídokolí školy krásnými strašidly z dýní. ku do Nymburka.
Okouzlila nás návštěva Národního
I přes rozsáhlou rekonstrukci školy
muzea v Praze. Upekli jsme a krásně jsme pozvali děti a jejich rodiče na tranazdobili perníčky, vychutnali jsme si diční Šerpování předškoláků do našeho
kouzelná Betlémská zvonění. Tradičně Městského divadla v Žatci.
jsme se těšili na Čertoviny a Vánoční
I když do konce roku zbývá ještě pár
jarmark, kterému atmosféru dodala týdnů, dovolte nám, abychom touto cesnaše osvícená zahrada. Pro rodiče byla tou poděkovali všem, kteří nás podporují
připravena přednáška týkající se škol- a drží palce. Všem rodičům, sponzorům
ní zralosti. Dvě třídy reprezentovaly a našemu městu. Zároveň přijměte ponaší školu a město Žatec na festivalu zvání na předvánoční posezení, která se
mateřských škol Lounská mateřinka, budou konat ve všech třídách naší mana kterém nás právě město Žatec fi- teřské školy v měsíci prosinci.
nančně podpořilo. Za což velice děHezký adventní čas všem přejí děti
kujeme. Vystoupení V rytmu BoneyM
a učitelky MŠ Alergo Žatec.

Regionální muzeum K. A. Polánka
v Žatci pro vás tradičně připravilo
vánoční dárek.
Na Štědrý den 24. prosince bude
pro návštěvníky hlavní budova muzea
otevřena od 10 do 16 hodin (s polední
přestávkou 12.00 – 12.30). Vstup bude
pro všechny zdarma.
Využijte šance podívat se na vánoční
výstavu „Vánoce za hranicemi“ a na výstavu stavebnice „Merkur“, ve které si se Erotický veletrh SEX EXPO, který se koná v pátek 16. a sobotu 17. 12. (10svými dětmi můžete pohrát a zabavit je 22 hodin) na výstavišti v Praze – Holešovicích v prostorách Křižíkovy haly, je
od dlouhého čekání na Ježíška.
obohacen o výstavu erotických, dosud nezveřejněných, fotografií Jana Saudka. Společně s ním se představí čtyři další autoři - světově uznávaný Henryk
Mrejzek, Jiří Raška, Josef Rafael a Antonín Svoboda.
„Je pro mne velkou poctou, že si Antonín tak rozšířil svůj záběr právě
mistr Saudek si na výstavu vybral ode o akty na rozdíl od svého slavného
mne 15 fotografií a dalších 5 ponechal a mnohokrát oceněného otce Josefa,
na mém vlastním výběru,“ říká žatec- který zemřel před třemi roky.
Pohádka O Zlatovlásce v podání
Na veletrhu čeká A. Svobodu hodně
ký fotograf Antonín Svoboda, který
žáků ZŠ a MŠ Liběšice je v prograna sebe nedávno upozornil druhým práce. Kromě toho, že tam je jmenován
mu Křížovy vily v Žatci v úterý 20.
a třetím místem v bohatě obeslané oficiálním fotografem, byl zvolen také
prosince. První představení je již
soutěži Reflexu. Jím zachycené akty do poroty mezi řadu osobností, jako
v 9 hodin, druhé v 10 a v případě
jsou nejen z ateliéru, ale také ze Žatce jsou Domenicco Martucci, Jiří Kramol,
zájmu i třetí od 11 hodin.
a okolí včetně hlavního náměstí, kde Slávek Boura, Denisa Biskupová a dal(jak)
má také svoji prodejnu. Dnes 42letý ší.

Svoboda vystavuje se Saudkem

Zlatovláska
v Křížově vile

Rozloučení

Jiří Ponocný
Václav Bříza
Antonie Stambrechtová
Alexander Synu
Věra Husáková
Zdeněk Hofreiter
Václav Kolařík
Ing. Emil Bureš
Jiří Krátký
Zbyněk Malecký
Jiří Fencl

35
66
67
55
62
75
81
81
82
77
92

20:00

SOBOTA 17.12.	DIVADLO	ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ – „ HEJ MISTŘE !“

18:00

PONDĚLÍ 18.12.	DIVADLO	 POŽÍRAČI LEKNÍNŮ

19:30

ÚTERÝ 20.12.	KINO	

17:30

Česká mše vánoční Jana Jakuba RYBY „HEJ MISTŘE !“ – to je skvělý
vánoční koncert, kde zazní nejznámější a nejslavnější česká mše, vánoční
písně, ale i známé operetní a muzikálové písně a melodie v podání sólistů
Severočeského divadla opery a baletu v Ústí nad Labem,Pěveckého sboru
Konzervatoře v Teplicích a dvacetičlenného ústeckého Komorního orchestru
pod taktovkou sbormistra a dirigenta Jiřího KNOTTE.
Vstupné : 130- ,- Kč. mimo předplatné

Požírači leknínů
žateckých ochotníků

Českobratrská církev evangelická, Husova ul. 1200 (nad muzeem)
18.12. neděle v 9,30 hod. bohoslužby s dětskou vánoční besídkou
na faře
24.12. PŮLNOČNÍ 23,30 hod.
v kostele ve spolupráci Českobratrské církve ev., Apoštolské církve,
Bratrské jednoty baptistů, Křesťanského společenství.
Sbírka bude věnována na léčbu lepry (malomocenství). Konto: LL - likvidace lepry, č.účtu 189914227/0300
25.12. Boží hod vánoční 9,30 h.
na faře bohoslužby s vysluhováním
večeře Páně.
Sbírka na podporu studia bohoslovců.
31.12. netradiční bohoslužby 16
hod. fara
1.1.2012 bohoslužby 9,30 hod.
s vysluhováním večeře Páně na faře

MISSION IMPOSSIBLE – GHOTS PROTOCOL

Akční / Dobrodružný / Thriller / USA / 2011 / CZ Titulky / Příst. od 12 let / CZ Premiéra
Není to jen další mise. IMF je uzavřena, kvůli podezření, že byla zapojena
v bombovém útoku na Kreml. Je iniciován Ghost Protocol a Ethan Hunt se
svým novým týmem musí očistit jméno organizace. Bez pomoci, kontaktů
a podpory. Nikdy jste neviděli drsnější a intenzivnější misi než je tahle. ,
Film byl natáčen také v Praze !!! Režie: Brad Bird. Hrají:Tom Cruise, Jeremy
Renner, Simon Pegg, Paula Patton, Michael Nyqvist, Josh Holloway,
Vstupné: 90,-

estaurace „Velichov“ Vás srdečně zve k návštěvě po své
rekonstrukci. Nabízíme chutné obědy, večeře a další. Otevřeno: 10.00
– 22.00 hod.
Těšíme se na Vás

BOHOSLUŽBY
O VÁNOCÍCH 2011

17:30

Animovaný / VB / USA / 2011 / Přístupné / CZ Dabing / CZ Premiéra
Animovaný příběh konečně nabízí odpověď na otázku, která nedá spát
žádnému dítěti: Jak jen to Santa dělá, že dokáže během jedné noci nadělit
všechny dárky? Odpovědí na ni je existence Santovy provozní základny
ukryté pod Severním pólem, která je plná veselí a té nejmodernější techniky.
Vstupné: 165,- .. (sledujte cenu vstupného na našem webu)

R

30. 11.
2.12.
3.12.
6.12.
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Praktická škola – aneb chyť svoji šanci

Čas ubíhá mílovými kroky a než se nadějeme, je tu nový rok 2012. A to je
doba, kdy se budou absolventi základních škol rozhodovat o své budoucnosti – kam dál?
Jedna z možností je praktická škola - ulice Svatopluka Čecha č.p. 2773 (hned
jednoletá či dvouletá.
vedle zemědělské školy). Přijďte nás naJsme tady pro všechny, kteří ukončili vštívit a získat podrobnější informace.
základní školu v deváté, osmé i sedmé Den otevřených dveří je ve čtvrtek 15.
třídě! Absolvováním naší školy získá- prosince 2011. Těšíme se na Vás.
te střední vzdělání a tím i lepší šanci
Návštěvu školy je možné uskutečnit
na trhu práce.
v jiném termínu po telefonické domluvě.
A kde nás najdete? Sídlíme v Žatci,
učitelé praktické školy při DD Žatec

Premiérové představení ochotnického divadelního spolku OPERA Žatec,ve
kterém se odehrává příběh spisovatele Hynka ŠEFRA, jenž po létech v ústraní
hledá téma pro svůj nový román. Hrají: V. Valeš,V. Rampas, J. Šmidlová, S.
Svobodová,R. Valešová, H. Zeleňaková, D. Štrosová,K. Dobruská / H. Šimsová,
M. Štros, M. Pekárková, J. Wagner. Vstupné : 90 - , Kč. Mimo předplatné

ŠMOULOVÉ 3D

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

	KINO	RUMOVÝ DENÍK

20:00

STŘEDA 21.12. 	KINO	VELKÁ VÁNOČNÍ JÍZDA 3D

17:30

Dobrodružný / Drama / USA / 2011 / 110 min / Cz Titulky / Přístupné od 12 let / CZ Premiéra
Rok 1960. Paul Kemp je novinář na volné noze píšící pro krachující plátek
kdesi v Karibiku. Chce si vydobýt své místo na slunci, čím více se ale snaží,
tím menší úspěch má. Hrají: Johnny Depp, Aaron Eckhart, Richard Jenkins,
Amber Heard, Michael Rispoli, Giovanni Ribisi. Vstupné: 100,Animovaný / VB / USA / 2011 / Přístupné / CZ Dabing / CZ Premiéra
Animovaný příběh konečně nabízí odpověď na otázku, která nedá spát
žádnému dítěti: Jak jen to Santa dělá, že dokáže během jedné noci nadělit
všechny dárky? Vstupné: 165,- .. (sledujte cenu vstupného na našem webu)

kino

MISSION IMPOSSIBLE – GHOTS PROTOCOL

20:00

Akční / Dobrodružný / Thriller / USA / 2011 / CZ Titulky / Příst. od 12 let / CZ Premiéra
Není to jen další mise. Nikdy jste neviděli drsnější a intenzivnější misi než je
tahle. Film byl natáčen také v Praze !!! Režie: Brad Bird. Hrají:Tom Cruise,
Jeremy Renner, Simon Pegg, Paula Patton, Michael Nyqvist, Josh Holloway
Vstupné: 90,-

ČTVRTEK 22.12.	KINO	ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3

17:30

Animovaný / Komedie / Rodinný / USA / 2011 / CZ Dabing / Přístupné / CZ Premiéra
Dovolená tří malých zpěváčků s jejich milovanými Čiperkami se změní
z luxusní plavby na dobrodružství na opuštěném ostrově. Zkoušejí různé
varianty jak najít cestu domů, dokud nezjistí, že jejich ostrov není tak
opuštěný, jak se doposud zdálo. Vstupné: 90,-

kino

POUPATA

20:00

Drama / Česko / 2011 / 100 min / CZ Premiéra
Příběh Poupat vypráví o postupném rozkladu rodiny, žijící na malém městě.
Každá z postav žije svým ideálem. Skutečný a přesvědčivý pokus o záchranu
rodiny přijde ve chvíli, kdy je pozdě... Režie: Zdeněk Jiráský Hudba: Michal
David. Hrají: Vladimír Javorský, Malgorzata Pikus, Marika Šoposká, Josef
Láska, Kateřina Jandáčková, Natálie Řehořová, Aneta Krejčíková, Dana
Syslová, Jiří Maryško, Luboš Veselý, Miroslav Hanuš.
Vstupné: 90,-

PÁTEK 23.12.	KINO	ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3

17:30

Animovaný / Komedie / Rodinný / USA / 2011 / CZ Dabing / Přístupné / CZ Premiéra
Dovolená tří malých zpěváčků s jejich milovanými Čiperkami se změní
z luxusní plavby na dobrodružství na opuštěném ostrově. Hrají: Jason Lee,
Matthew Gray Gubler, Amy Poehler, Jesse McCartney, Anna Faris
Vstupné: 90,-

kino

MISSION IMPOSSIBLE – GHOTS PROTOCOL

20:00

ŠMOULOVÉ 3D

17:30

Akční / Dobrodružný / Thriller / USA / 2011 / CZ Titulky / Příst. od 12 let / CZ Premiéra
Nikdy jste neviděli drsnější a intenzivnější misi než je tahle. Film byl natáčen
také v Praze !!! Režie: Brad Bird. Hrají:Tom Cruise, Jeremy Renner, Simon
Pegg, Paula Patton, Michael Nyqvist, Josh Holloway. Vstupné: 90,-

PONDĚLÍ 26.12.	KINO	

Animovaný / Fantasy / Rodinný / USA / 2011 / 102 min

kino	AVATAR 3D

20:00

Akční / Dobrodružný / Sci-Fi / Fantasy / USA / 2009 / 155 min / CZ Dabing
Avatar před námi otevírá neuvěřitelný svět za hranicemi naší fantazie, svět
střetu dvou naprosto odlišných civilizací. Vstupné: 100,-

ÚTERÝ 27.12. 	KINO	ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3

17:30

Animovaný / Komedie / Rodinný / USA / 2011 / CZ Dabing / Přístupné / CZ Premiéra
Dovolená tří malých zpěváčků s jejich milovanými Čiperkami se změní
z luxusní plavby na dobrodružství na opuštěném ostrově. Vstupné: 90,-

kino

MUŽI V NADĚJI

20:00

Komedie/ Česko, 2011. Scenárista, režisér a producent Jiří Vejdělek přichází
po úspěšné komedii Ženy v pokušení s novým snímkem věnovaným tentokráte mužům. Režie: Jiří Vejdělek. Hrají: Jiří Macháček, Boleslav Polívka,
Simona Stašová, Petra Hřebíčková, Eva Kerekésová. Vstupné: 80,-

STŘEDA 28.12. 	KINO	KOCOUR V BOTÁCH 3D

17:30

Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Fantasy / USA / 2011 / 90 min / CZ
Dabing / CZ Premiéra. Samostatná dobrodružství kocoura z filmu Shrek.
Příběh z krajiny za sedmi horama. Vstupné: 130,-

kino	VÁLKA BOHŮ 3D

20:00

Akční / Drama / Fantasy / USA / 2011 / CZ titulky / Přístupné od 12 let
Dlouhé věky od dob, kdy Bohové vyhráli svůj mýtický zápas proti Titánům,
se zjevuje nové zlo zmítající světem. Šílený touhou po moci, započal král
Hyperion válku proti lidskosti. Hrají: Mickey Rourke, Henry Cavill, Freida
Pinto, Corey Sevier, Kellan Lutz, Robert Maillet.
Vstupné:130,-

ČTVRTEK 29.12. KINO	VELKÁ VÁNOČNÍ JÍZDA 3D

17:30

Animovaný / VB / USA / 2011 / Přístupné / CZ Dabing / CZ Premiéra

kino	ČERNÁ HODINA 3D

20:00

Sci-Fi / Akční / Thriller / Horor / USA / 2011 / CZ dabing / příst. od 12 let. / CZ Premiéra
Příběh amerických turistů, kteří vyrazí do východní Evropy, aby poznali krásy
Ruska. Během výletu je ovšem postihne něco, co nečekali ani v nejhorších
snech. Budou svědky mimozemského útoku a invaze do Moskvy a následně
budou muset rozehrát zběsilý boj o vlastní přežití.
Vstupné: 130,-

PÁTEK 30.12. 	KINO	KOCOUR V BOTÁCH 3D

17:30

Animovaný / Dobrodružný / Komedie /USA / 2011 / 90 min / CZ Dabing / CZ Premiéra

kino	ČERNÁ HODINA 3D

20:00

Sci-Fi / Akční / Thriller / Horor / USA / 2011 / CZ dabing / příst. od 12 let. / CZ Premiéra
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Benjamínci hráli mezinárodně

15. prosince 2011

Žatecký týdeník

Fotbalová přípravka FK Slavoj Žatec 2002 se minulou sobotu pod vedením
Libora Klíče a Josefa Klepáčka zúčastnila silně obsazeného turnaje v Praze
na Letné. V konkurenci 8 týmů suverénně vyhrála svoji skupinu a podlehla
až ve finále týmu Bohemians 1905.
Druhý den v neděli 4.12. odehrál ten- Ruch Lvov obsadil konečnou 5. příčku,
to tým mezinárodní turnaj v Říčanech, když jim jen díky horšímu skóre unikl
kterého se zúčastnilo 9 týmů z Čech, souboj o bronzovou medaili.
Ukrajiny a Polska. Proti fyzicky a věHráli v sestavě Jan Stránský, Dan
kově starším protihráčům podali hráči Klocperk, Robert Klepáček, Aleš KloFK Slavoj skvělý výkon a po výhře o ko- cperk, Martin Klimt, Rudolf Novák,
nečné 5. – 6. místo nad ukrajinským FK Pavel Klíč.
(lk)

Plevko měřil síly s Evropou

Žatecký plavec Tomáš Plevko si po účasti na evropském juniorském šampionátu vybojoval účast i na seniorském ME v plavání 2011 v polském Štětíně,
které se konalo v krátkém bazénu v polovině prosince. Cílem této české naděje bylo kromě získání zkušeností probojovat se do semifinále. Přestože ho
nesplnil, nevracel se domů zklamán.
Největší naděje vkládal Plevko do zá- vodě na 50m motýlek dohmátl Tomáš
vodu 50 m volný způsob. Ten byl na po- čtyřiatřicátý.
řadu jako první ze tří individuálních
Nejlepší umístění dosáhl jako člen štastartů a žateckému mladíkovi, jak sám fety ČR na 4x50 metrů. Ta vybojovala
připustil, se z velkého světa plavání ve finále 5. místo, k němuž přispěl Plevko
trochu rozklepaly ruce. Přesto překo- na svém úseku vynikajícím časem 21:12.
nal osobní rekord časem 22:45, což ale
Tomáš Plevko na ME 2011 v Polsku:
stačilo na 30. místo, když na vysněné
50 m volným způsobem 30. místo –
semifinále potřeboval čas jen o 17 setin 22.45
vteřiny lepší. Že je toho schopen, předve100 m vol. zp. 43. místo – 49.65
dl na svém úseku štafety 4x50, kde mu
50 m motýl 34. místo – 24.38
naměřili čas 21.59! Naše štafeta zůstala
Štafeta 4 × 50 m polohový závod 14.
před branami finále na 14. místě.
místo (Plevko poslední kraulový úsek
Další osobní rekord 49.65 vytvořil za 21.59)
Plevko na 100m v. zp., ale byla z toho
Štafeta 4 x 50 m volný způsob 5. místo
až 43. příčka. V dobře zvládnutém zá- (Plevko svůj úsek za 21.12)

Medaile pro nejmladší G-Titány

Turnaj dětí v kickboxu se konal v Mostě v sobotu 3.12 v nově zrekonstruované hale. Utkali se zde na mezinárodním turnaji dětí a dorostu nejmladší
bojovníci tohoto bojového sportu do 14 let.
Poprvé se ho zúčastnil i tým žateckých
Ondra Rychtařík obsadil 3.místo -42kg
G-Titánů se svým trenérem Ivo Gistrem v pyramidě a 2.místo v samostatném
a managerem a promotérem klubu Hon- zápase.
zou Greisigerem. A nevedli si věru špatně.
Míra Svoboda obsadil 1.místo -30kg
Za žatecký tým nastoupili Vláďa Kočka, v pyramidě a 3.místo v kategorii -35kg.
Míra Hapák, Robert Kadlec, Marek KočVšichni kluci se za Žatec bili jako lvi
ka, Míra Svoboda a Ondra Rychtařík. a někteří chtěli bojovat i ve dvou kateV disciplíně lightcontact mladší žáci goriích. Byla vidět radost i slzy, ale to
obsadili krásná medailová místa:
k tomuto sportu patří. Trenér Gistr i proVláďa Kočka +47kg - na lepší než motér Greisiger byli se svými svěřenci
3.místo nedosáhl jen proto, že jeho nadmíru spokojeni, protože se Žatec
soupeř vážil o 12kg více. Vláďa si ale stal celkově 3. oddíl s největším počtem
troufl a zkusil si i semicontact, což je získaných medailí na jednotlivce a to je
obdoba karate.
napoprvé velice slušný výkon.
Míra Hapák obsadil 3.místo do 55kg.
V G-Titánu a v domě dětí a mládeže
Marek Kočka obsadil 3.místo -25kg stále probíhá nábor nových dětí, kde
v pyramidě a 2.místo v samostatném se případní zájemci mohou stále hlásit.
zápase.
G-Titán kick-box Žatec děkuje a přeje
Robert Kadlec obsadil 3.místo -32kg všem svým sponzorům, mezi které pav pyramidě a 1.místo v samostatném tří i město Žatec, hodně štěstí v novém
zápase.
roce.
(lb)

Školní přebory v plavání

Krajské kolo závodů v plavání žáků 3. – 5. tříd se konalo v lounském bazénu
v pátek 9.12. za účasti celkem 7 základních škol.
Po sečtení bodů ze všech disciplín ní rekord si vylepšily Ella Pohoriljak
zvítězila ZŠ Komenského alej v Žatci. a Ráchel Pabiánová. S velkým náskoVelký úspěch zaznamenala jak v kate- kem 38 bodů si žatecká škola zajistila
gorii jednotlivců, tak i smíšené štafetě zasloužené prvenství a putovní pohár.
4 x 25 m, kde skončila druhá. Osob(lw)

Jarolím je v čele kuželkářů

V závěrečném podzimním kole KP A prohráli kuželkáři Lokomotivy Žatec
na kuželně posledního celku tabulky v Lounech.
Hostům nevyšel začátek, domácí bodu a 5x byl v sestavě kola. Čaboun si
v polovině vedli už 3:0, ale bojovní hos- polepšil na 5 místo, v sestavě kola byl
té vyrovnali na 3:3 a ztratili body jen 2x, Ptáček sen. je 36. a v sestavě kola
na kuželky, kterých shodili o 12 méně byl rovněž 2x.
n KK Louny B – Lok. Žatec A 5:3
než domácí.
Tabulku vedou Vejprty s 18 body, 2. (2480:2468)
Žatec: Ptáček Zd. ml. 399, Ptáček L.
Podbořany B a 3. Kadaň B mají po 17.
Žatec je na 8. příčce a má stejně 6 bodů 375, Ptáček Zd. sen. 406, Ptáčková 388,
Čaboun 456, Jarolím 444
jako 9. Údlice B a 10. Chomutov C.
Louny: Rollová 417, Václavek 428,
V jednotlivcích Jarolím potvrdil formu a bezpečně kraluje statistikám. Soukup 411, Lázna 377, Maxa 417,
(jak)
Na podzim neprohrál, ztratil jen půl Pfeifer 430.

Jan Berger, Saša Jakubov, Pavel Maňák a Jiří Rámeš při vyhlašování Fotbalisty roku 2011 Slavoje Žatec.

Vyhlášení fotbalisty Slavoje za rok 2011
Za vítězným Jakubovem skončili další mladíci, 2. Švarc a 3. Bešík
Klubová restaurace Chaloupka na Stadionu u Ohře praskala začátkem prosince ve švech, jaký byl zájem o vyhlášení nejlepšího fotbalisty Slavoje Žatec
za rok 2011. Mimo pozvaných byli hosty večera také starostka města Žatce
Zdeňka Hamousová a předseda Okresního fotbalového svazu v Lounech Miloslav Sklenka.
Večer plný dobré nálady moderoval být pro někoho 3. místo stopera Petra
opět Jiří Rámeš, manažer Arabely, kte- Bešíka (1993). Loni ještě bodoval mezi
rému se brzy podařilo „rozdivočet“ ze- dorostenci, kam stále věkem patří,
jména mladé návštěvníky. Vtipně uplatnil a letos už byl oporou v týmu dospěsvé znalosti hráče a trenéra, zejména pak lých. V žatecké obraně zacelil mezeru
ve vztahu k vyhodnoceným fotbalistům po vicemistru Evropy 1996 a nejstarcoby výborný znalec žateckého prostře- ším hráči Slavoje Michalu Horňákovi.
dí. Vydatně mu pomáhal herec Jaroslav Proto také další rodu fotbalových BeSypal, jenž mimo jiné předával poháry šíků – Petr, vyhrál suverénně v anketě
mladším kategoriím, zatímco těm star- Objev roku 2011.
Trenérem roku se opět stal kormidelník
ším gratuloval k výsledkům internacionál, olympijský vítěz 1980 a Fotbalista A mužů Pavel Koutenský, s rekordním
počtem 257 hlasů. Poprvé udělenou cenu
roku 1984 Jan Berger.
O pořadí nejlepších hráčů rozhodo- Veterán roku získal brankář staré gardy
vali žatečtí fotbaloví příznivci v anke- Slavoje Vladimír Junk, který ještě navíc
tě, která vyvrcholila po skončení pod- chytá za vedoucí tým OP Velkou Černoc.
zimní sezony. V hlavní kategorii mužů Cenu osobnost roku přiřkli fandové žaskončili na nejvyšších příčkách skoro teckého fotbalu opět sekretáři klubu
nejmladší hráči. Po předchozím dvoj- Pavlu Maňákovi. Pamětní medaile k 75.
násobném vítězi brankáři Fr. Zaťkovi výročí založení klubu a čestné členství
(po zranění je na hostování) převzal převzala desítka bývalých hráčů a funkcenu vítěze útočník Alexandr Jakubov cionářů.
(jak)
(nar. 1991), který dostal také ze všech
Celkové výsledky:
hráčů absolutně nejvyšší počet hlasů.
Muži:
Za ním skončil 2. brankář Petr Švarc
1. Saša Jakubov 246
(1990), kterému za celý podzim nevy2. Petr Švarc 231
šel jediný zápas. Překvapením mohlo
3. Petr Bešík 134

Starší dorost:
1. Josef Podroužek 188
2. Antonín Hynek 169
3. Ladislav Hynek 168
Mladší dorost:
1. Pavel Hassman 217
2. Jan Hynek 199
3. Lukáš Syrovátka 167
Starší žáci:
1. Jakub Zmrhal 217
2. Michal Šimeček 186
3. Jan Šimeček 109
Mladší žáci:
1. Josef Hodina 161
2. Jan Čonka 139
3. Bohuslav Klíma 138
Starší přípravka:
1. Martin Klimt
2. Robert Klepáček
3. Daniel Klocperk, Jan Stránský
Mladší přípravka:
1. Marek Urbánek
2. Jakub Vlček
3. Jiří Hanzlík
Trenér roku:
Pavel Koutenský 257
Objev roku:
Petr Bešík 181
Veterán roku:
Vladimír Junk
Osobnost roku:
Pavel Maňák 188

Zimní omezení na Mládí

V současné době je přes zimu
provoz stadionu Mládí omezen.
Pokud chtějí návštěvníci stadion
navštívit, dohodnou si datum a čas
individuálně se správcem na telefonu 725 969 545.

Pohár olympijských
nadějí

Oddíl stolního tenisu Severu Žatec
pořádal v sobotu 10. 12. ve své hale
PON v kategorii starších žáků.
Ve dvanáctce nejlepších závodníků,
která byla nominována KSST, měl zastoupení i pořádající oddíl. Mladíci Severu splnili očekávaní a svými výkony potvrdili současné postavení v průběžném
krajském žebříčku. Hänel skončil pátý,
Karbula šestý, Vízner sedmý. Štěpnička
skončil na 11. místě a Městka dvanáctý.
Mistrovství České republiky 14letého žactva, které se konalo minulý týden Tak silným zastoupením ve finálové dvav Litoměřicích , přineslo mimořádný úspěch plavcům SK Jazzmani Žatec. náctce se nemůže pochlubit žádný jiný
Trojice plavců, Lucie Svěcená, Ilona Nováková a Antonín Svěcený, tam před- oddíl a to dává žateckým velkou naději
vedla neskutečné výkony.
pro krajský přebor družstev.
(js)
Ilonka Nováková jako obvykle dosáhla časem 1:05.77. Druhé vítězství přidala
nejlepší umístění ve znakových disciplí- na 50m volným způsobem. Sobotní pronách. Na 200m zůstala jen těsně pod gram zakončila vítězstvím na trati 100m
stupni vítězů na 4.místě. Na poloviční znak, kde časem 1:03.07 překonala 15 let
trati svedla parádní souboj se soupeř- starý český rekord žactva. V neděli Luckami z Brna a Teplic a nakonec vytěži- ka nejprve na 200m znak časem 2:16.11
Téměř ve stejný den se po roce uskutečla bronzovou medaili za 3.místo v čase překonala již potřetí český rekord žactva,
1:08.05.
který tentokrát odolával plných 16 let. nilo ve velké tělocvičně OA okresní kolo
Antonín Svěcený na 100m prsa ještě Poslední disciplínou Lucky byl její pa- středoškolských her ve florbale. A stejně
na 50m obrátce byl na 4.místě. Obrov- rádní motýlek na 100 metrové distanci. jako vloni vyhráli borci domácí školy, když
ským zrychlením se však propracoval Stylem start-cíl opět deklasovala soupeřky ve finále porazili stejného soupeře z loňdopředu a získal stříbrnou medaili v čase rozdílem třídy a časem 1:02.59 přidala ska, tým Gymnázia Louny, tentokrát 9:3.
1:11.57. Naprosto identický průběh měl již čtvrtý rekord, čímž se stala absolutně Žatecké družstvo hrající ve složení Jakub
závod na 200m prsa a náš závodník opět nejúspěšnější plavkyní celého M ČR 14. Zikmund, Aleš Kopecký, Jan Polončík,
mohutným finišem vybojoval druhé stříTři žatečtí plavci získali jsme celkem 8 Josef Helšus, Petr Linc, Adam Švidek,
bro za čas 2:35.49.
medailí - 5 zlatých, 2 stříbrné a 1 bron- Michal Odvárka, Ladislav Mašek a OnLucie Svěcená potvrdila fantastickou zovou. Lucie Svěcená, jež věkem sice dřej Zuska zaslouží uznání i za vystuformu.. Nejprve na 200m volným způ- patří ještě do žákovské kategorie, před- pování v duchu fair play, které někteří
sobem obsadila „jen“ 5.místo, ale pak vedla, že se již teď řadí k české plavecké žáci z pozvaných škol zřejmě neovládají.
předvedla neskutečné představení. Nej- špičce, což může potvrdit již 15.-18.12. Vítězstvím v okresním kole si tým OA
prve na 100m polohový závod zvítězila v Chomutově, kde se koná Mistrovství Žatec zajistil účast v tom krajském, ktea překonala svůj vlastní český rekord ČR dorostu a dospělých.
(jk) ré se uskuteční 26. 1. 2012 v Teplicích.

Zlatá Lucie lámala letité rekordy

Vyvrcholením
bylo finále

