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Třicet bodů má naplánovaný program
8. jednání Zastupitelstva města Žatce,
které se uskuteční 12.12. 2013 od 17
hodin ve velkém zasedacím sále v patře
radnice. Mezi nimi je také schvalování
rozpočtu města a rozpočtová opatření
na rok 2014, rozpočtový výhled na roky
2015 a 2016 a další významné zprávy
a body jednání nejvyššího orgánu města.

Změna úředních hodin dne
31.12.2013

Foto Josef Bláha

OZNÁMENÍ

Městský úřad Žatec oznamuje změnu
úředních hodin pro veřejnost v úterý
31.12.2013.
Městský úřad bude v provozu od 8.00
Diváci ČT 1 uvidí jako první program roku 2014 krátce po půlnoci silvestrovskou zábavu ze Žatce. Snímek Josefa Bláhy přibližuje atmosféru, která
hod. do 11.00 hod. Děkujeme za pov KD Moskva panovala při natáčení.
chopení.

Rada města Žatce dne 3.prosince
2013 projednala a schválila ceny pro
zabezpečení komplexního systému nakládání s komunálními odpady města
Žatce na rok 2014. Ceny zůstávají
stejné jako v roce 2013. Občané, kteří
hradí cenu prostřednictvím pověřeného
správce bytových domů nebo vlastníka
bytů (např. realitních kanceláří, správou
domů, společenstvím vlastníků bytů),
zaplatí 65,- Kč za osobu/měsíc.
Občané, kteří hradí cenu služeb
přímou platbou na účet města, mají
stanoveny ceny odpadů viz. tabulka (či
web: http://www.mesto-zatec.cz).
Pro platbu za likvidaci komunálního
odpadu v roce 2014 můžete od počátku roku 2014 využít pokladny MěÚ
Žatec na nám. Svobody 1 nebo na detašovaném pracovišti Obránců míru
295. Dále pak účet Města Žatce č.účtu
3183490287/0100, VS číslo popisné.
Více najdete na straně 2.

VÁNOČNÍ DÁREK
MĚSTA ŽATCE
OBČANŮM

Město Žatec si pro své občany
přichystalo k Vánocům malý dárek.
Dárek nalezne každý, kdo navštíví
webové stránky města: www.mesto-zatec.cz, a to od 24.12.2013.
Všem občanům bychom rádi
popřáli krásné vánoční svátky
a do roku 2014 hodně zdraví.

Televizní PF 2014 ze Žatce

První pořad, který uvede ČT na Nový rok, se natáčel v městě chmele
Velký sál kulturního domu Moskva v Žatci se v neděli 24. 11. 2013 proměnil
ve velkolepou exkluzívní scénu, kde nechybělo obrovské pódium, malé i velké sudy piva, světelné sloupy, vánoční výzdoba, barevné reje světel… Až to
vzalo asi 200 pozvaným divákům z celé republiky při vstupu do sálu dech.
Písničkou „Pivo už není“ zpívanou zklamal,“ nechal se slyšet renomovaný
Milanem Pitkinem za doprovodu or- režisér pořadu Roman Petrenko. Jestli
chestru Karla Vlacha začalo za přítom- je to pravda, se budou moci přesvědnosti sedmi kamer natáčení hudebně- čit diváci ve vysílání na ČT1 dne 1.
-zábavného pořadu České televize ledna 2014 od 00:05 do 01:00 hodin.
U MUZIKY NA SILVESTRA.
Předpokládaná sledovanost pořadu
S obsahem úvodní písničky hlasitě se odhaduje na 1,4 milionu diváků.
nesouhlasili přítomní diváci, dokazu- „V pořadu je několikrát zdůrazněno
jící to zdviženými sklenicemi plnými Jožkou Šmukařem i Milanem Pitkinem,
žateckého piva. Starostka Žatce Zdeňka že tato silvestrovská zábava vznikla
Hamousová to v rozhovoru s mode- v Žatci, takže kromě pobavení v celé
rátorem Jožkou Šmukařem uvedla ČR je to i dobrá prezentace města.
na pravou míru, že ve chmelařském Poděkování patří žateckému Chrámu
a pivním městě pivo nemůže nikdy chmele a piva v čele s Jaroslavem Špičdojít… Zároveň popřála přítomným, ale kou, který se svými spolupracovníky
prostřednictvím kamer tedy i televizním přivezl do Moskvy z chrámu mnoho
divákům v celé republice, krásný nový rekvizit,“ uvedl Petr Šimáček, manažer
rok 2014 ze Žatce.
lokace a spolutvůrce pořadu.
Pak už následovala pestrá paleta
humoru, zábavy a písniček, které
zpívali Jožka Šmukař, Roman Vojtek,
duo Kamélie (Hana Buštíková a Dana
Vlková), Milan Pitkin, a ještě zpěvačky
Milovníci dechovky a všichni příznivci
Bára Šedivá, Kateřina Šildová a Gabria patrioté Žatce si jistě zatrhnou v kalenela Fritschová. Zazněly písničky hlavně
dáři sobotu 14. prosince. Česká televize
z období 60. let, a také ze slavné éry
uvede pořad Putování za muzikou, který
divadla Semafor. Přítomní se od 17
se natáčel letos v červnu v areálu Chráhodin do 21 hodin opravdu znamenitě
mu chmele a piva s kapelou Žatečanka.
bavili, zpívali spolu se zpěváky známé
„Protože moderátor Jožka Šmukař v tepísničky, tancovali, hodovali, pili SAMlevizi uvádí jen nejlepší dechovky z Čech
CE, znamenité pivo z Chrámu chmele,
a Moravy, těší nás, že byla vybrána
žateckou 11 ze Žateckého pivovaru
i naše kapela z města chmele a piva,“
i víno z Moravy.
„Jsem nadšený publikem, už teď uvedl manažer kapely Petr Šimáček
mohu říci, že bylo nejlepší v porovnání a dodal: „Proto v pořadu zazní hlavně
s našimi minulými televizními silvest- písničky o pivu, chmelu a hospůdkách,
rovskými hudebními pořady. Žatec ne-

Foto Jaroslav Kubíček

Ceny za komunální
odpad se v roce 2014
nezmění

Během prvního adventního týdne pozdravil Mikuláš se svoji družinou
na hlavním náměstí v Žatci návštěvníky a mnohé děti také obdaroval dárky. Co je ještě ve městě připraveno včetně Silvestra, najdete na straně 3.

Žatečanka se předvede v televizi
které doplní další žádané melodie tohoto
žánru. Zazpívají sólisté Žatečanky Olga
Filípková, Lenka Nuhlíčková a Martin
Nuhlíček“.
Kapela pravidelně vystupuje na mnoha
akcích v celé republice i v zahraničí.
„Diváci jsou všude skoro stejní, když
mají tuhle muziku rádi, najdou si ji,“
říká kapelník Žatečanky Jaroslav Filípek.
Kromě žádaných písniček bude v pořadu
představen Chrám chmele a piva a všechny tři žatecké pivovary, tedy městský,
v restauraci U Orloje i ve chmelařském

institutu. Vše doplní filmové dotáčky
pamětihodností města, o nichž v pořadu
pohovoří starostka Zdeňka Hamousová
a místostarosta Jan Novotný. „Diváky
v celé ČR čekají u televizních obrazovek
nejen známé písničky a zdařilá prezentace
města, ale také se seznámí s vynikajícím
publikem, které v Žatci dokázalo vytvořit nádhernou atmosféru při natáčení“
– říká jako pozvání k obrazovkám Petr
Šimáček. Pořad Putování za muzikou si nalaďte v sobotu 14. 12. 2013
na ČT2 od 09:30 do 9:55 hodin. (ms)

V historickém centru města pracují vodaři
Dopravní změny v části historického centra města Žatce (ul. Dlouhá, Jiráskova, nám 5. května), které trvají v těchto dnech, si vyžádala rekonstrukce
vodovodu a kanalizace.
„Na náměstí 5. května a na jižní mluvčí Severočeské vodárenské spostraně Hošťálkova náměstí je jednotná lečnosti (SVS) Jiří Hladík. V souběhu
betonová kanalizace vejčitého profilu s poruchovou kanalizací vede i vodovod,
500/750 mm. Stoka z roku 1956 je k jehož rekonstrukci současně také
ve špatném technickém stavu. Kamerová dojde.
Stávající betonové kanalizační potrubí
prohlídka prokázala korozi materiálu
nad 50%, netěsnosti, praskliny a vymleté nahradí kamenina o vnitřním průměru
dno, v důsledku čehož vznikají kaverny,“ 400 mm v délce 77,5 metrů. Pro vodouvádí důvody současné stavební činnosti vod se použije litina vnitřního průměru

80 mm v délce 76,6 metrů. Investorem
stavby, která byla zahájena předáním
staveniště 12. listopadu 2013 zhotoviteli,
je SVS. Stavební práce mají být podle
schváleného harmonogramu dokončeny
do 30. května 2014.
„Souběžná rekonstrukce úseku kanalizace a vodovodu v historickém centru
přispěje k bezproblémovému zásobování
pitnou vodou a odvádění odpadních vod
pro 135 připojených obyvatel,“ uvádí Bronislav Špičák, generální ředitel SVS. (jak)
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n garážový box č. 2 v objektu
e.č. 2406 ul. Příkrá v Žatci
za měsíční nájemné 800,- Kč
bez DPH
n garážový box č. 9 v objektu
e.č. 2406 ul. Příkrá v Žatci
za měsíční nájemné 800,- Kč
bez DPH
n parkovací stání č. 310 v objektu e.č. 2406 ul. Příkrá v Žatci
za měsíční nájemné 615,- Kč
bez DPH
n garáž č. 9 v objektu e.č. 2465
ul. Písečná v Žatci za měsíční
nájemné ve výši 1.281,- Kč bez
DPH
n nebytový prostor č. 1 v č.p. 150
nám. Svobody v Žatci o ploše
85,17 m2 za minimální nájemné
ve výši 1.000,- Kč/m2/rok bez
služeb
n nebytový prostor č. 1 v č.p. 149
nám. Svobody v Žatci o celkové
ploše 103,46 m2 za minimální
nájemné ve výši 1.000,- Kč/m2/
rok bez služeb
n kancelářské prostory v č.p. 49
nám. Svobody v Žatci o ploše
23,24 m2 za minimální nájemné
ve výši 3.676,- Kč/m2/rok bez
služeb
Bližší informace k pronájmu
nebytových prostor na www.mesto-zatec.cz, tel. 415736224, email
jelinek@mesto-zatec.cz.

Výstava vítězných
fotografií z přírody

Do fotografické soutěže Objev přírodu Žatecka, jejíž čtvrtý ročník organizovalo Ekologické centrum Žatec,
bylo v letošním roce zasláno pouze
24 fotografií. Přesto je mezi zaslanými snímky řada zajímavých snímků,
které si zaslouží shlédnutí a ocenění.
Proto i letos měla odborná porota při
hodnocení těžkou úlohu, ale nakonec
vybrala a ocenila fotografii Veroniky
Lhotské „Mlhavý úsvit“ , Kateřina
Bartošové „Sám“ a Josefa Bláhy
„ Jaro u Kněžic“. Oceněné a další
vybrané fotografie jsou ke zhlédnutí
v Galerii Sladovna do konce tohoto
roku. Ing. Přemysl Hautke, EC Žatec

Ceny svozu odpadů se nemění

Občané, kteří hradí cenu služeb přímou platbou na účet města, mají stanoveny ceny odpadů – roční sazby, viz. tabulka (či web: http://www.mesto-zatec.cz).
Objem nádoby v litrech

Četnost svozů

Cena na rok 2014

Pytel 60 l

jednorázově

33,00 Kč/ ks

Pytel 110 l

jednorázově

60,00 Kč/ ks

60 l

1 x týdně

1 764,- Kč

60 l

1 x za 2 týdny

933,- Kč

80 l

1 x týdně

2 043,- Kč

80 l

1 x za 2 týdny

1 200,- Kč

110 l / 120 l

1 x týdně

2 323,- Kč

110 l / 120 l

1 x za 2 týdny

1 745,- Kč

240 l

1 x týdně

5 039,- Kč

240 l

1 x za 2 týdny

3 137,- Kč

340 l

1 x týdně

5 777,- Kč

340 l

1 x za 2 týdny

3 797,- Kč

660 l

1 x týdně

13 287,- Kč

660 l

1 x za 2 týdny

8 078,-Kč

770 l

1 x týdně

14 921,- Kč

770 l

1 x za 2 týdny

9 682,- Kč

1100 l

1 x týdně

20 861,- Kč

1100 l

1 x za 2 týdny

12 783,- Kč

Sedmikráska zase o rok starší
S pomalu přicházejícím koncem
roku i Rodinné centrum Sedmikráska
rekapituluje letošní rok a připravuje
se na ten další. A podařily se velmi
zajímavé projekty. Otevření dalšího
prostoru Sedmikrásky – Baby Klub
v ulici Svatopluka Čecha v Žatci,
kde vznikl krásný herní prostor pro
hlídání a péči o dětičky od 1,5 roku,
rozšíření nabídky volnočasových
aktivit včetně dramatického kroužku
Sedmikrásky, nové vzdělávací akce,
nový informační systém o akcích
centra a velmi zajímavé projekty pro
volný čas celých rodin, jako je každoroční Pohádkový les nebo ojedinělá
akce Putování za sedmero žateckými

Foto Jaroslav Kubíček

Záměr Města
Žatec pronajmout
ze svého majetku:

Žatecký týdeník

První dvě místa ve II. kategorii nakládaných hub získal Pavel Dombaj
(na snímku před degustátory), stejný úspěch v I. kategorii patří Miroslavu
Kardošovi.

Nejvíce chutnaly nálevy Kardoše a Dombaje

Čirůvka fialová a opěnka měnlivá jsou názvy hub, které dostaly nejvyšší
ocenění ve svých kategoriích při degustaci naložených hub, kterou minulý
týden pořádal Houbařský spolek Žatec.
K porotnímu stolu k pořadí již 30. sběru a zpracování opravdoví odborníci,
žatecké degustace letos usedlo 14 tes- se stal vítězem předseda spolku Pavel
tujících porotců, aby ohodnotili před- Dombaj. Do soutěže předložil čtyři vzorložených 41 vzorků. V první kategorii, ky ze 22 testovaných, aby získal nejen
kde bylo 19 vzorků, získal první dvě první dvě místa, ale i 5. a 6. v pořadí.
místa Miroslav Kardoš, když nejvyšší Nejvyšší hodnocení večera dostala jeho
hodnocení dostal jeho nálev s čirůvkou opěnka měnlivá a druhou cenu třepenitfialovou a druhé místo hřibová směs. ka maková. Také v této kategorii patří 3.
Třetí cenu za kozák březový získala Sofie místo ženě, kterou je Eva Holá za svůj
Svobodová. Přestože vítězná čirůvka nálev na čirůvky havelky.
fialová je u žateckých houbařů oblíbePořadatel vyhlašuje také soutěž deguným druhem, překvapilo, že letos byl státorů, hodnocených podle odlišnosti
předložen její jediný vzorek.
jejich známkování od výsledné známky.
Ve druhé kategorii, kam patří většinou Nejlepší byl letos Karel Provazník, druhý
méně známé houby, a věnují se jejich Zdislav Vybíral a 3. Milan Štuka. (jak)

tajemstvími.
Velké poděkování za pomoc s chodem a činností Sedmikrásky patří
všem sponzorům, členům občanského
sdružení, zaměstnancům a nadšencům, pro které je prioritou úsměv
a radost na tváři dětí a rodin.
Taktéž děkujeme za přízeň, podporu
a zájem Města Žatec o Sedmikrásku
a její činnosti směřující ke spokojeným rodinám, které využívají služeb
jak mateřského tak i sociálního centra
v Žatci.
Jako každoročně bychom rádi sestaVšem přejeme příjemné, klidné
a radostné vánoční svátky a mnoho vili seznam kulturních, společenských
štěstí a spokojenosti v následujícím a sportovních akcí, které proběhnou
v roce 2014 v Žatci a jeho blízkém
roce 2014. Vaše Sedmikráska
okolí. Jelikož příští rok
čeká královské město Žatce významné výročí, a to
a náročných situací, které museli řešit 1010 let od první písemné
při obnově tohoto skvostu a přitom za- zmínky, rádi bychom, aby
chovat historicky vypovídající hodno- se akce konané ve městě
tu této památky. Renesanční sladovna nesly v duchu tohoto výročí, stejně
v Žatci je jistě plná příběhů. Na jeden jako větší akce v Žatci typu Velikonoz nich Vás srdečně zveme, vstupné ce, Dočesná, Dny evropského dědictví
dobrovolné. Nezapomeňte i na další aj. Seznam akcí bude počátkem roku
náš adventní program-například hu- 2014 zveřejněný na stránkách www.
dební večery v Galerii Sladovna. (ag) mesto-zatec.cz.

Výzva pro organizátory akcí
v Žatci a okolí v roce 2014

Den otevřených dveří – historie sladovny
V žatecké Galerii Sladovna se uskuteční 14.12. od 14.00 hod. setkání
s Petrem Bažantem, spoluautorem
projektu na záchranu sladovny, který
Vás provede touto historicky významnou budovou našeho města. Představí práci projektantů a architektů
z atelieru Huml a Vaníček, seznámí
Vás s širokým spektrem problémů

Informace o příslušných akcích
zašlete prosím do Turistického infocentra MěÚ nejpozději do 31. 12.
2013, nejlépe emailem na infocentrum@mesto-zatec.cz,
nebo doručte na adresu
Městský úřad Žatec, Turistické infocentrum, nám.
Svobody 1, 438 24 Žatec. Nezapomeňte prosím
uvést: datum, název, místo konání
a start akce, dále stručnou charakteristiku a kontakt na pořadatele vč.
telefonního čísla, popř. webových
stránek. V případě dotazů volejte
415 736 156.

Dětský čin roku - zvítězila žákyně žatecké školy
Slavnostní vyhlášení vítězů akce Dětský čin roku se uskutečnilo 28.
listopadu na Staroměstské radnici v Praze. Žatecká ZŠ Petra Bezruše
měla příležitost účastnit se tohoto slavnostního okamžiku, jelikož její
žákyně Michaela Kačenáková z třídy 8. A zvítězila se svou literární prací
v kategorii „Pomoc v rodině“. Míša popisovala pomoc své babičce, která
onemocněla Alzheimerovou chorobou.
Do letošního již 9. ročníku soutěže zazpíval Vlasta Horváth, vítěz Suvybírala porota z více než 14 tisíc perstar. Každá z oceněných kategorií
příběhů 5 semifinálových ze šesti měla svého patrona z řad celebrit.
soutěžních kategorií. O těchto ví- Míšu podporovala při čtení příběhu
tězných příbězích rozhodovaly svým herečka Jitka Čvančarová. Dalšími
hlasováním na webových stránkách patrony byli např. zpěvák, tanečník
děti z různých škol.
a herec Jan Révai, zpěvačka a herečka
Celou akci moderoval Aleš Háma, Zora Jandová, zpěvačka Petra Čerkterý je zároveň čestným předsedou nocká, vítěz Superstar Zbyněk Drda,
tohoto projektu. Slavnostního vyhlá- herec Pavel Nový, česká miss Lucie
šení se účastnil se svým projevem Hadašová, cyklista Jiří Ježek. Výherci
ministr školství Dalibor Štys. Na úvod kromě diplomů a zajímavých věcných

dárků získali pro svoji školu také šek
ve výši 10 000 Kč na učební pomůcky.
Po slavnostním vyhlášení na Staroměstské radnici a občerstvení si
výherci užili zábavné odpoledne
s atraktivním programem. Děti si vyzkoušely pilotování letadla na simulátoru, vyslechly si zajímavou přednášku
a zúčastnily se soutěže o další zajímavé ceny. Zde se také setkaly s dalšími
zajímavými lidmi, např. s hercem
Petrem Vackem, modelkou a miss ČR
Lucií Křížkovou (Váchovou).
Celý den byl pro všechny účastníky
zážitkem na celý život. Příští rok se
bude konat již 10. ročník a naše škola
se jistě tohoto projektu opět zúčastní.
Eva Řezníčková

Škola klade důraz na praktické dovednosti
Den otevřených dveří se konal začátkem prosince ve střední škole a v základní škole při DD, ZŠ a SŠ, Žatec. Objekt se nachází v areálu Obchodní
akademie a Střední odborné školy zemědělské a ekologické v Žatci.
Co škola nabízí
péči.“
Zájemci o studium mohli získat
Ke studiu mohou být přijati žáci
více informací o vzdělávacích oborech i z nižšího ročníku základní školy.
školy. Jedná se o jednoleté a dvouleté Zájemci o studium mohou být přijati
studijní obory se získáním závěreč- s větším časovým odstupem od ukonných vysvědčení, resp. výučního listu. čení povinné školní docházky. Výuka
„Velký zájem byl o nově otevřený probíhá v klidu, volným tempem,
dvouletý studijní obor Provozní služby aby žáci nebyli přetěžováni. Škola
se získáním výučního listu. V současné je vybavena počítačovou učebnou
době máme naplněnou třídu,“ uvádí s připojením k internetu, interaktivse ve zprávě školy. „Některé rodiče ními tabulemi a odbornými učebnami.
překvapilo, že nabízíme základní Na praktické dovednosti je kladen
vzdělávání v základní škole hlavního velký důraz. Mezi povinné předměty
vzdělávacího proudu, základní škole je zařazen anglický jazyk.
praktické a základní škole speciální.
Možnosti po škole
Děti mohou docházet do školní druAbsolventi se mohou ucházet o zažiny, tím se snažíme zajistit celodenní městnání jako pomocní pracovníci

Žatecký
týdeník

ve zdravotnických zařízeních, ústavech
sociální péče, v podnicích veřejného
stravování a na jiných místech soukromého i státního sektoru. Mohou dále
pokračovat ve studiu v různých typech
učilišť či středních škol dle svých
možností a schopností. Po úspěšném
absolvování dvouleté praktické školy
mohou dívky nebo chlapci pokračovat
ve studiu na odborném učilišti. Škola
zajišťuje i stravování.
Podrobnější informace o studiu
je možné získat přímo ve škole
nebo telefonicky na č. 415 710 795,
731 583 308.
Na našich internetových stránkách
www.ddzatec.cz získáte potřebné
informace. Návštěva školy je možná
kdykoliv po telefonické domluvě. (DD,
Ž a SŠ)

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.
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digitální kino Žatec

Inzerce

13.12. 17:30 / 27.12. 17:30 / 28.12. 15:00

n Hubnutí zdravým způsobem www.zhubnemezdrave.cz. Poradenství po telefonu zdarma, vytvoření
analýzy stavby těla.
n Motorest Zlatá Labuť poskytuje
svačiny, obědy. Menu od 58,- Kč. Otevřeno PO – PÁ od 9:00 – 22:00, SO –
NE od 11:00.
n Pronajmu garáž v Lučanské ulici
v Žatci. Cena dohodou. Volat po 16.
hodině. Tel. 775 999 788
n Pronajmu 1+1 v Žatci s dobrou
dostupností do centra. Řádná nájemní
smlouva, vratná kauce 3 nájmy. Volný
ihned, prohlídka možná pouze o víkendu. Cena cca 6000 vč. služeb, dohoda
o ceně při prohlídce na místě podle
oboustranného zájmu a dohodnuté délky nájmu možná. Volejte, prosím, mezi
17:00 a 20:00 h. Tel: 732 294 281
n Prodám byt 2+1, ulice Svatováclavská, před rekonstrukcí. RK ne. Cena
dohodou, při rychlém jednání sleva. Tel.
603 157 746
n Nabízím zakázkové šití oděvů, kabáty, saka, plesové šaty a opravy všeho
druhu včetně kůže. Prodej látek a látky
patchwork. S. Rampasová, nám. Svobody 149 (u chmelničky) Tel. 603 157 746
n Pronajmu dlouhodobě garáž v Žatci, Podměstí, ulice Ostrov (u tanku)
s elektrikou. Volná od 1.1.2014. Kontakt: 604 401 940
n Chceš si umět naprogramovat
vlastní web s e-shopem? Zajímají
tě dálkově ovládané létající stroje?
Přijď se k nám podívat na den otevřených dveří. Uvidíš, čím se zabýváme
a s jakým vybavením pracujeme. Dny
otevřených dveří 8. 1. a 5. 2. 2014,
po dohodě kdykoliv. Bližší informace
na www.sspsezatec.cz
n Myslíš, že obchodní akademie
je pouze samá teorie, výpočty a jazyky? No, máš trochu pravdu, ale
na naši obchodce je ještě něco navíc. Někdo z vás si vybere grafiku
(výuka v Adobe Photoshop), jiný
média a komunikaci. Naučíš se práci
grafika, vizážisty a kosmetičky. Dny
otevřených dveří 8. 1. a 5. 2. 2014,
po dohodě kdykoliv. Bližší informace na www.soazatec.cz. Těšíme
se na vás.

seznámení
n Rád navážu známost, nebo přátelský vztah, se ž e n o u do 60 let, která nechce být sama. Jsem v důchodu,
stáří 65 let s dospělým synem, který je
již samostatný. zn. Společně strávené
„Vánoční svátky 2013!“ Kontakt: Mobil
607 282 961

Vzpomínka
n Dne 29.11.2013 uplynulo 10 let,
kdy zemřel náš strýc
pan Ladislav Kohoutek z Mradic. Stále
vzpomíná, nikdy nezapomene neteř Alena
Czervoniaková s rodinou, rodina Tennlerová, rodina Pecková.
n Kdo byl milován, v srdcích zůstává.
Je to 7 let a stále tě
máme v srdcích, maminko. 18.12.2013.
Z Liběšovic vzpomínají na paní Marii
Moudrou – vnoučata,
dcery s rodinou, ostatní příbuzní a manžel,
kamarádka Irena Paterová
n Před 5 lety, 30.12.2008, zemřel
Ing. Jiří Kopecký
CSc., nositel řádu
Chmelového Rytíře, dlouholetý pracovník Výzkumného ústavu chmelařského v Žatci,
pracovitý člověk,
výborný kamarád, znamenitý společník, starostlivý táta. Moc nám chybíš.
Vzpomíná rodina

Vánoční bohoslužby

Zveme Vás na bohoslužby Církve bez
hranic v Žatci.
15.12.
Adventní bohoslužba
22.12.
Vánoční bohoslužba
29.12.
Silvestrovská bohoslužba
5.1.2014 Novoroční bohoslužba
Naše nedělní bohoslužby probíhají
každou neděli od 10:00 do 11:00 hodin, v Žatci vedle divadla - Dvořákova
29. Přijďte se naladit na Vánoce. www.
cirkevbezhranic.eu
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LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 3D

Animovaný / Dobrodružný / Rodinný /USA / 2013/ 109 min / Cz Dabing
Nová pohádka od tvůrců filmu NA VLÁSKU. Nebojácná a věčně optimistická Anna se vydává
na velkolepou výpravu, aby nalezla svou sestru Elsu.
Vstupné: 165,-

13.12. 20:00 / 15.12. 20:00 / 20.12. 20:00 / 22.12. 20:00 / 28.12. 20:00 / 29.12. 17:30
		
HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ 3D

Dobrodružný / Fantasy /USA / Nový Zéland/ 2013 / Cz dabing
Film líčí další dobrodružství hobita Bilbo Pytlíka na jeho společné pouti s čarodějem Gandalfem
a třinácti trpaslíky vedenými Thorinem Pavézou.
Vstupné: 140,-

18.12. 17:30 / 22.12. 15:00 / 29.12. 15:00

NIKO 2 3D

Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Finsko / Irsko/ 2012/ 75 min / Cz dabing
Sobík Niko opět musí řešit své trable.
Vstupné: 130,-

18.12. 20:00		

VŠE JE ZTRACENO

Dobrodružný / Drama / Akční / USA/ 2013 / Cz titulky. Z chování osamělého mořského vlka
vycítíte, že v životě zažil už mnoho krizí. Ani ta, při které se jeho jachta střetla s plovoucím
kontejnerem plným čínských bot, ho zpočátku nevykolejí. Hrají: Robert Redford. Vstupné: 110,-

19.12. 17:30 / 20.12. 17:30 / 28.12. 17:30 /

PUTOVÁNÍ S DINOSAURY 3D

Akční / Rodinný / Velká Británie / USA / Austrálie/ 2013. Rodinný film o dinosaurech, který
divákům poprvé umožní, aby pocítili pravěkou atmosféru.
Vstupné: 150,-

19.12. 20:00 / 27.12. 20:00 /

FRAJEŘI VE VEGAS

Komedie / USA/ 2013/ 105 min / CZ dabing. Celoživotní přátelé se na stará kolena rozhodnou
nechovat se jakoby měli stará kolena. Cíl? Las Vegas! Hrají: Michael Douglas, Robert De Niro,
Morgan Freeman, Kevin Kline, Mary Steenburgen.
Vstupné: 110,-

Senzační senior pomáhá lidem v Žatci
Vysoké uznání převzal Milan Cafourek ze Žatce při vyhodnocení ceny Nadace Charty 77 SenSen senzační senior roku 2013. Mezi 115 nominovanými
seniory v kategorii jednotlivců převzal cenu za 3. místo. Předávání proběhlo
v sobotu 7.12. 2013 v kostele Pražská křižovatka (kostel sv. Anny) v Praze,
odkud je na snímku R. Hrádkové Milan Cafourek se Simonou Stašovou.
„Pan Cafourek, ač sám ještě ve věku jeho fenka Peggy, která zpestřuje chvíle
mladšího seniora, navštěvuje několikrát lidem, kteří vzpomínají na své domácí
týdně oddělení Následné péče už třetím mazlíčky.“
rokem, aby si popovídal s pacienty, zaMilan Cafourek uplatňuje své znalosjistil jim nákupy nebo za pěkného po- ti o městu a prostředí, kde je celý život
časí je vyvezl na vozíku do nemocnič- a s každým si má co říci. „Zaslouží si
ního parku,“ říká o Milanu Cafourkovi ocenění za svůj aktivní postoj a přístup
Radka Hrádková, koordinátorka DS k životu. Sociální cítění jsme zvyklí víLevandule Žatec, která poslala návrh dat spíše u žen, a pokud se setkáváme
na jeho ocenění. „Je velmi vytrvalý ve na odděleních Následné péče s muži,
své péči o lidi, kterým věnuje svůj čas. jsou to silní jedinci, kteří zaslouží náš
Na procházku po areálu s nimi chodí obdiv,“ dodává Radka Hrádková. (jak)

Vánoční koncert u Orloje

V úterý 17.12. od 19 hod. v prezidentském salonku restaurace U Orloje zazní moderní křesťanské písně, koledy
a krátká vánoční zamyšlení. Pořádá
Církev bez hranic – Žatec. Vstup volný.

Adventní trhy dílen

Kamarád-LORM vás zve na adventní „Trhy chráněných dílen“ v sobotu
14.12.2013 od 10:00 do 17:00 hod.
v prostorách Dvora u Svatého Jakuba.
Občerstvení, živý Betlém, doprovodný
program. V sobotu od 14:00 vystoupí
Sbor Klíčenka ZUŠ Žatec pod vedením
Anny Urbancové. Přijďte se naladit předvánoční atmosférou!

Předvánoční dopoledne

Zpívání koled v podání žáků ZŠ a MŠ
Liběšice se uskuteční v zahradě Křížovy
vily v úterý 17. prosince v 9.00 a v 10.00
hodin. Ukázka drobných zvířat na zahradě Křížovy vily od 8.30 do 11.00
hodin. Určeno pro MŠ, I. stupeň ZŠ
i pro veřejnost. Vstupné: základní: 30,Kč, snížené 20,- Kč, MŠ á 5,- Kč, ZŠ
á 20,- Kč, rodinné: 60,- Kč. Rezervace
předem na tel. 415 710 389

Rozloučení
11.11. Olga Bailová
13.11. Ludvík Kunce
		 Adolf Prask
14.11. Zdeněk Špor
15.11. Marie Brandejsová
		 Lýdie Týřlová
16.11. Karel Svoboda
17.11. Václav Radoš
18.11. Emilie Vaváková
		 Ing.Milan Bydžovský
		 Miloslav Málek
		 Ventel Kuna
19.11. Anna Kubíčková
		 Jiří Jirásek
		 Vladimír Abrahám
21.11. Josef Novotný
22.11. Zdeňka Ciniburková
		 Petr Pristáš
25.11. Anežka Buriánová
		 Marta Hnizdiuchová
26.11. Marta Janichová
27.11. Jaroslava Smolová
28.11. Josef Kříž
		 Marie Kulhanová
		 Frida Lálová
1.12. Jiřina Fuchsová
		 Václav Parpel
2.12. Marie Tuháčková
5.12. Josef Soukup
6.12. Otília Novotná
7.12. Ing.Vladimír Hrdlička
8.12. Karol Sedlák - 1942
9.12. Miroslav Slach - 1956

73 let
65 let
85 let
63 let
87 let
88 let
67 let
62 let
65 let
83 let
77 let
68 let
86 let
50 let
51 let
70 let
94 let
52 let
95 let
90 let
57 let
80 let
74 let
98 let
84 let
88 let
77 let
83 let
63 let
94 let
76 let
71 let
57 let

Vánoční trhy
v knihovně

Přijďte si koupit či pouze prohlédnout
výrobky dětí ze základních škol. Městská knihovna Žatec připravila Vánoční
trhy, které se uskuteční v přednáškovém
sálku knihovny. V pondělí 16.12. vystavují a prodávají děti ze ZŠ nám. 28. října, ve středu 18.12. děti ze ZŠ Lipenec
a ve čtvrtek 19.12.2013 děti ze ZŠ Petra
Bezruče. Trhy začínají vždy v 9 hodin,
jejich konec je plánován ve 14 hodin,
případně dříve dle vyprodání výrobků.
Všichni jste srdečně zváni!
(fr, kr)

poděkování
n Sdružení Čechů z Volyně a jejich
přátel, region Žatec děkuje městu za finanční příspěvek v roce 2013. Příspěvek
jsme použili na regionální setkávání členů, kytice a věnce k památným dnům
a blahopřání k životním výročím členů.
Jsme rádi, že město podpořilo naši činnost. Ing. Olga Nepivodová, člen výboru
n Okresní výbor Českého svazu bojovníků za svobodu děkuje Městskému
úřadu Žatec za poskytnutou finanční
pomoc na činnost našeho svazu pro
rok 2013. Bez této finanční podpory
bychom nemohli zajistit všechny plánované akce a pocty. Předseda OV ČSBS
Jaroslav Vodička
n Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019, děkuje sponzorům za finanční
i hmotnou podporu školy, čímž přispěli
ke zkvalitnění vzdělávání dětí. Sponzoři
školy - Základní škola Žatec, nám. 28.
října 1019, za školní rok 2013-14: Grape
SC, a. c., Greisiger Group a. s., Radek
Mála, Miroslav Hurt, Milan Sklenka,
Zahradnictví Cinke, Mgr. Milan Milfait,
Radek Vajda, KLEMPO, Karel Bauer,
Hrnčiříkovi, POPROKAN Louny, Mikulčík Roman, Pavel Hassman, Vlčkovi,
Spodniakovi, Kadnárovi, Eva Petrusová

22.12. 17:30		

PŘÍJDE LETOS JEŽÍŠEK

29.12. 20:00		

WALTER MITTY A JEHO TAJNÝ ŽIVOT

Romantický Česko, 2013. Šarmantní šedesátník José se vrací po třiceti letech do Prahy z emigrace
a s sebou přiváží mexickou manželku i krásnou, dospělou dceru. Přestože byl přesvědčen, že
rodné město již nikdy neuvidí, nakonec podlehl naléhání dvou žen svého života. Režie: Lenka
Kny. Hrají: Libuše Šafránková, Josef Abrhám, Igor Chmela, Václav Postránecký, Pavel Kříž,
Danica Jurčová, Marian Roden, Dolores Heredia, Radúz Mácha
Vstupné: 110,Dobrodružný / Komedie / Drama / Fantasy / USA/ 2013 / CZ titulky. Walter Mitty (Ben Stiller),
nesmělý a věčně snící fotoeditor časopisu Life raději žije ve svém vysněném světě. V něm se
mění na dokonalého romantického hrdinu.
Vstupné: 120,-

www.divadlozatec.cz

Regionální muzeum K. A. Polánka
Kulturní tipy muzea na prosinec 2013
Hlavní budova – Husova ul. 678 (tel.: 608 200 697):

n „FENOMÉN IGRÁČEK“: probíhá do 5. 1. 2014. Interaktivní výstava plná
zábavy a překvapení nejen pro děti, ale i dospělé. Představí se svět jednoduché
plastové hračky. Výstava je připravena ve spolupráci s firmou EFKO a Technickým
muzeem v Brně. V prodeji jsou hračky za příznivé ceny.
n „NÁVRATY VOLYŇSKÝCH ČECHŮ“: 5. 12. - 2. 3. 2014. Výstava dokumentuje jejich kolonizační a posléze hospodářskou činnost, potýkání se s bolševickým
režimem, nejvíce však popisuje návraty zpět do vlasti. Fakta doplňují obyčejné lidské příběhy volyňských Čechů. Vernisáž výstavy 5. prosince od 17 hodin s recitací
a pěveckým vystoupením žáků ZUŠ Žatec.
Křížova vila – Zeyerova ul. 344
(tel.: 774 192 414, 415 710 389):
n „VÁNOČNÍ DÁREK PRO VÍCE GENERACÍ“: probíhá do 12. 1. 2014. Výstava obrazů V. Nasvětila uspořádaná k životnímu jubileu.
Ostatní:
n 10. prosince od 18 hodin adventní koncert komorních mužských sborů:
Příležitostné pěvecké sdružení z Mostu a Boreae cantores z Teplic. Zazní vánoční
hudba různých slohových období. Vstupné: Předprodej od 26.11. v Křížově vile:
40,- Kč, na místě v den koncertu 60,- Kč.
n 17. prosince v 9.00 a v 10.00 hodin „PŘEDVÁNOČNÍ DOPOLEDNE“. Přestaví se žáci ZŠ Liběšice s vánočním pásmem koled a živá zvířata od ZO ČSCH
Žatec 8.30 – 11.00. Vstupné: hromadné (MŠ á 5,- Kč, ZŠ á 20,- Kč), jednotlivci
(základní 30,- Kč, snížené 20,- Kč, rodinné 60,- Kč).
NÁVŠTĚVNÍ DOBA MUZEA A KŘÍŽOVY VILY:
Hlavní budova muzea o Štědrý den 24. prosince otevřena 10.00 – 16.00. Vstup pro děti
zdarma. • úterý - pátek: 9.00 – 17.00 hodin • sobota - neděle: 13.00 – 17.00 hodin •
pondělí: zavřeno • (polední přestávka 12.00 – 12.30 hodin) • Poslední prohlídka pro
návštěvníky v 16.30. • O státních svátcích a 31. 12. jsou obě budovy muzea uzavřeny.

Nejstarší člen Klubu sběratelů kuriozit (tužek) Emanuel Petráň vystavuje v Žatci přes čtyři tisíce exponátů ze své sbírky, která má přes šest a půl
tisíce kusů za čtyřicet let jeho sběratelství. Snad o každé z nich také dokáže zajímavě vyprávět. Jedinečná sbírka tužek je v sále Dvora u Sv. Jakuba v Žatci, kde jsou současně ještě 14. a 21. 12. Adventní trhy. Výstava je otevřena v týdnu vždy v PO, ST, a Pá od 10 do 16 hodin. Hromadné
návštěvy je nutno objednat na tel. 607 845 171.
Foto Jaroslav Kubíček

AUTOVRAKY
EKOLOGICKÁ LIKVIDACE
včetně protokolu o likvidaci

za každý autovrak
1 500 Kč
doprava možná

Tel.: 725 384 204
SK METAL Recycling, s. r. o.
DOLNÍ JIŘETÍN 11
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Nejlepší reprezentanti města uspěli i v zahraničí
Dříve než dojde k vyhlášení nejlepších sportovců města Žatec za rok 2013,
budeme znát nejlepší sportovce okresu z ankety, kterou každoročně pořádá
Žatecký a lounský deník společně s OV ČSTV a městy okresu.
Anketa byla v minulých dnech zaháje- v mezistátních trojutkáních. Letos je
na za pomoci čtenářů, kteří posílají své šestinásobný mistr ČR juniorů a mistr
hlasy na originálních anketních lístcích ČR dospělých na 200m prsa.
do redakce deníku. Mezi nominovanými
Lucie Nesnídalová (slalom na divosportovci, kolektivy a trenéry jsou pochopitelně i zástupci Žatce. Připomeňme si proto v posledním letošním čísle
našeho týdeníku, jaký byl letošní rok
ve sportovních výsledcích reprezentantů
královského města Žatec nejen v republice, ale i v zahraničí.

mu husarský kousek, neboť tři týmy
mládeže se staly krajskými přeborníky
(starší dorostenci, starší a mladší žáci).
Několik dorostenců již doplnilo divizní
celek mužů.
G – Titáni Žatec (kick box). Na MČR
mládeže získal klub pět stříbrných a dvě

n Dospělí:

Tomáš Plevko (plavání). Nejrychlejší
český sprinter, letos získal na M ČR 7
medailí, z toho dvě zlaté, vyhrál 9 závodů národního poháru. Reprezentoval ČR
na MS v Barceloně, kde v novém českém
rekordu skončil na 27. místě.
Městské divadlo Žatec
Ondřej Vít (nohejbal). Kapitán muž12.12. čtvrtek Pojďme slavit Vánoce….
17:00 stva, opora české reprezentace, opět
výrazně pomohl k dalšímu setrvání exPestrý program žáků ZŠ 28. října v Žatci v nadcházející vánoční atmosféře. Akce III. ZŠ
traligy v Žatci.
13.12. pátek Kouzelná planeta
9:00
Jaromír Šruc (silový trojboj). Mistr
Unikátní vzdělávací cestovatelské promítání, které obsahuje hned několik vzdělávacích témat ČR v benchpressu federace GPC.
a výukových předmětů: multikulturní a globální výchovu, zeměpis, přírodopis, dějepis, český
Vladimír Slanina (sjezd na divoké
jazyk, výtvarnou a hudební výchovu. Mimo předplatné. Představení pro školy
vodě). Vítěz závodu Světového poháru
Vstupné: 50,- Kč www.montani-photography.com
ve sprintu v Banja Luce, v klasickém
14.12. sobota FALSTAFF
18:45 sjezdu dojel čtvrtý.

Mezi nominovanými nejlepšími kolektivy okresu jsou mládežnická družstva fotbalového
Slavoje Žatec, která získala tři ze čtyř možných titulů krajských přeborníků. Na snímku dekoruje dorostence Jana Hynka starostka města Zdeňka Hamousová, které předávala medaile
společně s předsedou krajského svazu Josefem Tancošem.
Foto Jaroslav Kubíček

ké vodě). Vybojovala celkové 4. místo bronzové medaile.. Junior Hany Greisi-

Verdiho poslední mistrovské dílo se v Met po padesáti letech konečně dočkalo nové inscenace n Mládež:
ger se stal nejen republikovým šampiov národním poháru žaček.
pod taktovkou Jamese Levina a v režii Roberta Carsena. Italsky s českými a anglickými titulky.
Lucie Svěcená (plavání). Supertalent
Dušan Vízner (stolní tenis). Z kraj- nem, ale také mistrem světa.
Předplatné skupiny O a mimo předplatné. Opera - Satelitní přenos
českého plavání! Na MS juniorů v Du- ských přeborů přivezl třetí místo, přiváží
TJ Šroubárna Žatec (národní házeVstupné: 300,- Kč (předplatné 280,-) www.metinhd.cz

15.12. neděle

Tajemství stříbrné vločky

15:00

Liduščino divadlo přiveze do žateckého divadla velkou vánoční pohádku na lidové motivy se
zpívanými koledami, kde se čert s andělem hádají o duši.
Mimo předplatné. Pohádka pro děti. Vstupné: 80,- Kč

16.12. pondělí Jak se zbavit čerta

9:00

16. 12. pondělí Knedlo, zelo, vepřo

19:00

Pohádka pro velké i malé diváky, jak se z nepovedeného čerta díky lásce stane povedený člověk.
V pekle plném kouře, ohně a sazí vládne Lucifer Fintipál, kterému záleží pouze na jeho odraze
vlastní krásy v zrcadle a spokojeně v pekle panuje až do oznámení, že se narodil krásný,modrooký a blonďatý čert Mikoláš.
Mimo předplatné. Pro I.stupeň ZŠ. Vstupné: 60,- Kč
Divadlo MALÉhRY ve spolupráci s Divadlem B.Polívky uvede autorskou komedii z kravína
o touze uniknout z „malého“ moravského venkova symbolizovaného, vepřovou se zelím,
do velkého světa.

17.12. úterý

Vánoční koncert žáků ZUŠ

17:00

20.12. pátek

Vánoční akademie studentů Obchodní akademie

21.12. sobota

Vánoční koncert - J. J. RYBA Česká mše vánoční „ HEJ MISTŘE“ 18:00

Tradičně před Vánoci představí studenti a žáci Základní umělecké školy ze Žatce své znalosti
a umění ve svém vystoupení pro veřejnost a své blízké v našem krásném divadle protknutém
předvánoční atmosférou.
Mimo předplatné. Akce ZUŠ Žatec

baji získala bronz na 50 m motýlek a 4.
místo na 100 m. Na ME juniorů získala
dvě stříbra.. Ze dvou mistrovství ČR
2013 přivezla celkem 20 medailí, z toho
8 titulů vybojovala mezi juniorkami a 6
mezi ženami. Letos několikrát překonala
seniorské národní rekordy.
David Urban (plavání). Splnil limity
po ME a MS juniorů. Na ME byl 16.
a 26., na MS v Dubaji skončil na 24. a 36.
místě. Na MČR juniorů získal 8 medailí,
z toho polovinu zlatých. Prosadil se už
i na MČR dospělých, kde získal 3x bronz.
David Milyan (slalom na divoké
vodě). Vybojoval celkové 2. místo v Českém poháru žáků.
Antonín Svěcený (plavání). Juniorský reprezentant ČR vyhrál pět závodů

úspěchy z krajských turnajů.
Filip Karbula (stolní tenis). Probojoval se do osmifinále MČR mladších žáků,
pravidelně přiváží úspěchy z krajských
turnajů, zvítězil například v krajském
Poháru olympijských nadějí.
Hany Greisiger (kick box). Po zisku
titulu mistra ČR republiky v juniorech
i mužích v kategorii do 81 kg, se stal
na MS federace WKA mistrem světa.
Tomáš Urban (plavání). Na MČR
starších žáků vybojoval stříbro na stovce znak a bronz na stovce motýl. Zlato
a stříbro má ze štafety.
Rachel Pabianová (plavání). Dvakrát
skončila 4. čtvrtá na MČR.

n Trenéři:

Jiří Karas (plavání). Pod jeho vedením získali žatečtí plavci celou řadu
republikových titulů a mezinárodních
n Kolektivy:
úspěchů. Jako trenér se prosadil také
FK Slavoj Žatec (fotbal). Povedl se do reprezentační výpravy.

Vízner čtvrtý
v Litoměřicích

09:00

Kolektiv studentů OBCHODNÍ AKADEMIE v Žatci představí své pásmo scének,veršů, písní
a tanců v době příprav na vánoční svátky.
Akce OA Žatec
Sváteční, již tradiční vánoční koncert, kde zazní nejznámější a nejslavnější česká mše od J.J.Ryby,
ale též slavné muzikálové, swingové i operetní skladby a písně v podání sólistů našich předních
hudebních scén, hudebníků a dvacetipětičlenného Ústeckého komorního orchestru a pěveckého
sboru Konzervatoře v Teplicích pod vedením dirigenta a sbormistra Jiřího Knotte.
Účinkují: Eva Boháčková (soprán), Lenka Schützová (alt), Martin Matoušek (bas), Anatol
Čajka (klavír), Ústecký komorní orche.
Vstupné: 150,-Kč (předprodej do 5.12.) / 170,- Kč (od 6.12.)

V sobotu dvanáctka nejlepších dorostenců ústeckého kraje sehrála Pohár
olympijských nadějí stolních tenistů
v litoměřické sportovní hale. Žatecký
Sever měl v turnaji trojnásobné zastoupení. Mile překvapil svým výkonem Jiří
Vízner, který obsadil konečné čtvrté místo. Dokázal porazit i krajskou jedničku,
domácího Herverta 3:2. David Urbánek
skončil sedmý a Michal Štěpnička osmý.
PON v kategorii starších žáků se odehraje v hale Severu Žatec v sobotu 14.
12. a domácí budou mít v startovním
poli dva zástupce, Dominika Urbánka
a Filipa Karbulu.
(js)

www.divadlozatec.cz

Slavoj stihl zachránit sezonu
Trenér Šidlof vsadil především na žatecké odchovance

První mužstvo fotbalového Slavoje Žatec má za sebou velice náročnou sezonu.
Hlavní změnou během léta byla nejen výměna trenérů, když úspěšného Pavla
Koutenského po pěti letech nahradil neméně zkušený Karel Šidlof, ale především se rapidně změnila celková práce v obnoveném kádru mužstev dospělých.
„Chtěl jsem, aby tu hráli žatečtí kluci zkušenost, zejména když Bednář a Vlk
a Slavoj mohl nastupovat bez hostova- byli zraněni, a v té době odešel Klasna,
čů,“ hodnotil podzim K. Šidlof. „Byl který před lety ještě jako mladík stihl
jsem přesvědčený, že kádr na to je, dát ligový gól za Blšany.
přestože mužstvo doplnili dorostenci.
Postupné herní zlepšení se projevilo
Zejména začátek soutěže však byl vý- prvním vítězstvím v 8. kole právě nad
sledkově krutější, než si fandové přáli. Souší, kam v létě odešel trenér KoutenTeď mohu říci, že jsem spokojený, jak ský. S novým sebevědomím a po letech
to kluci dokázali a že naše mužstvo má s brankářem Ondrou Baštýřem za zády
perspektivu.“
přišla neuvěřitelná šňůra výher, aby SlaOmlazený kádr začal katastrofálně, voj se ziskem 20 bodů přezimoval na 8.
když v úvodním zápase před největší místě divizní tabulky.
návštěvou prohrál doma s favorizova„Během zimní přípravy budeme hrát
ným Vyšehradem 0:6 a za týden na půdě zimní turnaj, přednost jsme však dali
nováčka Louňovice dostal dalších pět umělé trávě v Postoloprtech místo tradičbranek. Přestože další prohry byly jen nímu turnaji v Souši,“ nastiňuje program
těsné, po sedmi kolech tak byl Žatec sekretář Pavel Maňák. „Mužstvo zůstana posledním 16. místě s pouhými dvě- ne prakticky beze změn, jen ho chceme
ma body. V týmu chyběla především doplnit o dva hráče a brankáře.“ (jak)

ná). Družstvo žen skončilo v nejvyšší
soutěži republiky I. lize osmé, tým mužů
ve II. lize skončil třetí.
SKN Žatec (nohejbal). Muži skončili
po základní části extraligy sice až sedmí,
ale suverénně si v play out zajistili extraligovou účast i na příští rok. Bratři Ondřej a Petr Vítové jsou v reprezentaci ČR.
Jazzmani Žatec (plavání). Členové
klubu získali z MČR juniorů 19 zlatých
medailí. Tituly a další medaile mají
z MČR žáků.

Tituly získali také Hnízdilová a Balon

Karbula nezaváhal

Obrovským úspěchem byla zakončena podzimní sezona pro žatecké mladší
plavce ročníku 2002 a 2003, kteří se kvalifikovali na MČR do Plzně. Mistrovství
se uskutečnilo minulý víkend a náš oddíl reprezentovali tři plavci: Maruška
Hnízdilová, Veronika Hrdá a Kristián Balon.
Největší životní sportovní úspěch če- nuje v plaveckých tabulkách zejména
kal na Marušku Hnízdilovou, která po- na prsařských tratích. Také on se v Plzni
tvrdila skvělou formu z krajských závo- stal poprvé v životě mistrem republiky
dů. Poprvé v životě vybojovala medaili hned v první své disciplíně 50P v novém
a hned zlatou v disciplíně 100Z v novém rekordu: 0:38,9. Navíc přidal stříbro
osobním rekordu: 1:13, 4. Maruška má na 100P a, 50VZ, 100PZ a ještě bronz
obrovské předpoklady stát se novou na 50Z, takže přivezl celkem 5. medaiplaveckou hvězdou v disciplíně znak, lí! I on je velkým příslibem žateckého
protože svůj mimořádný výkon doká- a snad i českého plavání. Pro Veroniku
zala ještě zopakovat na dvojnásobné to byl vůbec první republikový šampitrati – 200Z, stala se tak dvojnásobnou onát, a proto byl úspěch už její účast.
mistryní republiky v plavání. Dalším Nakonec zaplavala skvěle na 100P
želízkem v ohni žateckého oddílu byl a bylo z toho velmi pěkné 14. místo
mladičký Kristián Balon, který domi- v osobním rekordu.
(jk)

Bohatý program měli mladí stolní tenisté Severu Žatec v prvním prosincovém víkendu. V Děčíně v sobotu hrála
dvanáctka nejlepších mladších žáků ústeckého kraje Pohár olympijských nadějí. Zcela jasně dominoval Filip Karbula,
který ani jednou nezaváhal a v rozhodujícím utkání porazil teplického Míta 3:0.
Potvrdil tak, že je po právu současnou
krajskou jedničkou.
V sobotu také startovali začínající
nejmladší žáci na krajském bodovacím
turnaji v Račeticích. David Žitný obsadil
pěkné 5. místo a Filip Karbula byl desátý.
Neděle patřila dorostencům. Trio
Štěpnička, Vízner a Městka vyhrálo
okresní přebor družstev v Račeticích.
Žatečtí porazili Kryry a Blažim shodně
6:0 a vybojovali si tak postup na krajský
přebor, který proběhne začátkem příštího roku.
(js)

Kuželkáři žatecké Lokomotivy se konečně dočkali první výhry na domácí kuželně až v posledním podzimním kole, kdy urvali oba body v dramatickém
zápase s týmem Elektrárny Kadaň B, přestože už prohrávali 0:2 a 1:3.
Vše se zdálo ztracené, ale tři výborné
Tajbl, limitovaný zraněným kolenem,
výkony a mohutný finiš rozhodl, že série bojoval do posledních hodů, ale trocha
domácích ztrát skončila. Lokomotiva tak štěstí chyběla. Když prohrál o 10, bylo
přezimuje na 5. místě, a nebýt smolné pro- to tak 0:2 a – 24.
hry v minulém kole, byla by třetí. Do jarO první bod pro Lokomotivu se poních odvet, které začínají 8.2., je to vcel- staral Hofmann, který měl výbornou
ku výhodná pozice. V jednotlivcích vede dorážku (150), aby výhrou o 54 měla
žebříček R. Hofmann, 5. je A. Čaboun, Lokomotiva k dobru 30. Jenže hned
7. Z. Ptáček, 15. J. Jarolím a 23. V. Tajbl. v následujícím duelu bylo vše otočeno.
n Žatec A – El. Kadaň B 5:3 (2554:2526) Ptáčkovi druhá půlka nevyšla, navíc hosZápas zahájil Goldšmíd, ale protrápil tující hráč zahrál plné na ligové úrovni
(333) a byla z toho ztráta 46, tím páse s dorážkou a prohrál o 14.

dem vedení hostů 3:1 a + 16 kuželek.
Jarolím bojoval v páté dvojici o naději. Se soupeřem se velice dobře zná,
a rozhodoval každý hod. Půlku vyhrál
soupeř o 1, druhou Jarolím o 2, celkově
tedy o 1! Za stavu 2:3 Čabounovi nebylo co závidět. Musel vyhrát o 16. Když
v polovině prohrával o 7, vše se zdálo
být ztracené. Ve druhé se ale děly věci.
Soupeř zkolaboval v dorážce, Čaboun
exceloval. Druhou půlku vyhrál o 50!
Oba body tak konečně zůstaly doma!
Sestava a výkony: Goldšmíd 401, Tajbl
419, Hofmann 444, Ptáček 410, Jarolím
432, Čaboun 448.
(jj, jak)

Podzim uzavřeli první domácí výhrou

Tři desítky dětí se zúčastnily turnaje neregistrovaného žactva v kuželně Lokomotivy Žatec. Mezi přihlížejícími je v roli rozhodčího
předseda oddílu Jiří Jarolím.
Foto Zdeněk Ptáček

