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Žatecký týdeník
o prázdninách

Vzhledem k období letních prázdnin a dovolených vyjde další číslo
Žateckého týdeníku až 23. srpna!

Mimořádný
úřední den

Dne 28. 7. 2012 proběhne na Městském úřadu v Žatci mimořádný úřední
den – sobota.
Úřední hodiny: 08,00 – 12,00 hod.
Úřadující pracoviště: Budova radnice, nám. Svobody 1, Žatec: podatelna,
pokladna, matrika, evidence obyvatel,
úsek OP a CD.
Obránců Míru 295: pokladna, odbor
dopravy a silničního hospodářství.

Hargo začíná
stavět

Foto J.V.

Společnost HARGO a.s., v těchto
dnech započala výstavbu svého závodu na strategické průmyslové zóně
Triangle u Žatce.
Tato česká společnost je prvním investorem v této části zóny. Společnost
HARGO a.s. tak naplňuje podmínky
smlouvy z roku 2011 uzavřené s Ústeckým krajem. Jejím výrobním programem
je ekologická recyklace výrobků z pryže
k následnému využití v dalších výrobních
odvětvích. V průběhu roku 2013 plánuje
společnost zaměstnat 54 zaměstnanců
s následným navýšením na 120 do roku
2015.
James Umpleby, prezident Solar Turbines, převzal v zóně Triangle dar od starostky města Zdeňky Hamousové a místostarosty Jana. Novotného.

Firma Solar Turbines otevřela provoz na zóně Triangle
Společnost Solar Turbines, zaměřená na výrobu turbín, slavnostně otevřela
2. července své high-tech opravárenské středisko v průmyslové zóně Triangle
u Žatce za účasti prezidenta společnosti Jamese Umplebyho, hejtmaky Ústeckého kraje Jany Vaňhové a představitelů města Žatec.
Opravárenské středisko, které bude stav okolo 500 lidí.
sloužit na opravu turbín z Evropy a AfFirma Solar Turbines byla založena
riky, je vybaveno špičkovou technologií před 85 roky v kalifornském San Diegu.
a je jediné v regionu Evropy. V tuto Původně se zabývala výrobou osobních
chvíli zaměstnává přes 70 zaměstnanců, letadel a doplňků. V 70. letech přešla
ovšem dle plánů společnosti je cílový na výrobu solárních zařízení a nakonec

Rekonstrukce
v MŠ Bratří Čapků

Foto Jaroslav Kubíček

Tímto si dovolujeme upozornit rodiče, že v Mateřské
škole Žatec, Bratří Čapků 2775, v současné době probíhají
rekonstrukční a stavební práce. Od 01.08.2012 bude již školka v provozu. V případě jakýchkoliv technických problémů či
nepředvídaností má Město Žatec připraveno náhradní řešení.
Tato informace se rovněž vztahuje na Jesle Žatec. Děkujeme
za pochopení.
(vaj)

První měsíc provozu pro veřejnost má nové žatecké koupaliště. Návštěvníci
využívají všech vodních atrakcí včetně tobogánu, skluzavek, chrličů a fontán. Oblíbené je umělé vlnobití (na snímku) a zejména skluzavka v dětském
brouzdališti. Zatím koupaliště navštívilo přes 7000 návštěvníků, nejvíce jich
přišlo poslední červnový den, kdy jsme zaznamenali 748 lidí.

Pozor, hrozí exekuce!

Poděkování městu

Českobratrská církev evangelická v Žatci plánuje nutnou
opravu střechy kostela (pod muzeem). Na zaplacení projektové dokumentace přispělo město Žatec částkou 25000 Kč.
To pokryje část nákladů. Díla na projektu se ujal žatecký
Ing. Miroslav Vávra. Má být hotov letos. S opravou střechy
by se mělo začít příští rok. Doufáme, že na vlastní opravu
se podaří sehnat peníze, které náš sbor nemá.
Bez příspěvku města by projektová dokumentace
nemohla být zpracována. Velice za to děkujeme městu i panu inženýrovi Vávrovi. Jan Veselý, farář ČCE

Upozornění občanům – pohledávky města
Městský úřad v Žatci, finanční odbor
– správa daní a poplatků, upozorňuje
všechny osoby, vůči kterým má město
pohledávky, zejména z neuhrazených
místních poplatků (např. poplatku ze
psů) a pokut, vzniklých ve správním

turbin. V zóně Triangle, v části zvané
Staňkovický rozptyl, zřídila špičkové
opravárenské středisko, odkud budou
repasované výrobky převáženy do Belgie
k finálnímu využití.
V sousedství opravárenského střediska
byla zahájena stavba firmy HARGO a.s.,
který se zabývá zpracováním a recyklací pryže. Zatím má 54 zaměstnanců
a do roku 2015 zaměstná 120 lidí.

řízení (pokuty za dopravní a jiné přestupky, správní delikty), že město bude tyto
pohledávky vymáhat exekuční cestou.
Veškeré náklady spojené s exekučním
řízením půjdou k tíži dlužníkovi a tím
se zvýší celková dlužná částka.

Vyzýváme tímto občany, kteří opomenuli svůj dluh vůči městu uhradit,
aby tak neprodleně učinili, případně se
přišli domluvit na způsobu řešení své
situace (splátkový kalendář). Kontaktní
osoby: p. Dobšíčková, tel. 415 736 206
a p. Ryplová tel. 415 736 205.
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Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Projednáno RM dne 12.11.2007
Pozemky za účelem bytové výstavby
n ornou půdu: p.p.č. 4646/6 o výměře
3560 m 2, p.p.č. 4646/21 o výměře
1221 m 2, p.p.č. 4646/22 o výměře
4508 m 2, p.p.č. 4646/26 o výměře
10160 m2 a p.p.č. 4646/27 o výměře
5162 m 2 v lokalitě Pod Kamenným
vrškem v Žatci za účelem realizace
bytové výstavby
za kupní cenu 1.000,-Kč/ m2 s tím,
že ze strany žadatele bude k žádosti
přiložen návrh zástavby v souladu
s územním plánem města k zastavění stavbou pro bydlení a k realizaci
veřejné zeleně, a to zastavovací studii (parkovací plochy, zeleň, hřiště,
napojení na inž.sítě) - grafická část,
hmotové uspořádání (podlažnost, počet bytových a nebytových jednotek),
časový harmonogram výstavby, návrh
podmínek kupní smlouvy s tím, že si
Město Žatec vyhrazuje v kupní smlouvě stanovit podmínky:
- termín pro vydání příslušného
rozhodnutí stavebního úřadu pod
smluvní pokutou
- termín dokončení stavby včetně
vydání příslušného rozhodnutí stavebního úřadu pod smluvní pokutou
( případně lze výstavbu rozdělit
do etap)
- věcné právo předkupní po dobu
realizace výstavby
Zveřejněno: od 21.6.2012 do 20. 7.
2012

Opakovaný záměr Města
Žatce prodat pozemky
pro výstavbu RD

lokalita Kamenný vršek, Žatec - II.
etapa schválen Zastupitelstvem Města
Žatec dne 27.1.2011
n Území pro výstavbu rodinných
domů je určeno schválenou zastavovací studií, kde bylo navrženo základní
členění parcel do bloků navazujících
na současné ulice Vrchlického, Politických vězňů, Elišky Krásnohorské,
Dukelská a U Flóry v Žatci :
1. p.p.č. 4614/54 o výměře 1268 m2
2. p.p.č. 4614/85 o výměře 1417 m2
Způsob a postup prodeje pozemku
- v termínu zveřejnění podání žádosti
o koupi pozemku na řádně vyplněném tiskopise úhrada částky 5.000,Kč (za každý jednotlivý pozemek)
- kupní cena pozemků k výstavbě RD
je stanovena částkou 1958,-Kč za 1
m2
- kupující uhradí poplatky spojené
s provedením smlouvy
- kupní smlouva musí být podepsána
do 2 měsíců ode dne schválení zastupitelstvem města
- část kupní ceny ve výši 950,-Kč za 1
m2 bude zaplacena před podpisem
kupní smlouvy
- část kupní ceny ve výši 1008,-Kč
za 1 m 2 bude zaplacena do 4 let
od podpisu kupní smlouvy, její
úhrada bude zajištěna prostřednictvím přímé vykonatelnosti
Podmínky kupní smlouvy
- v případě dokončení stavby RD
(dokončení stavby se rozumí vydání
pravomocného rozhodnutí stavebního úřadu o povolení užívání stavby)
do 4 let od podpisu kupní smlouvy
bude část kupní ceny ve výši 1008,Kč za m 2 převáděného pozemku
prominuta
- věcné právo předkupní po dobu 4
let ode dne vkladu do katastru nemovitostí (KN) za zaplacenou část
kupní ceny
Technické a regulační podmínky pro
výstavbu
Stav pozemku:
- nezpevněný terén bez sejmuté ornice – případné doplnění ornice
na pozemek je možné po schválené
žádosti na OŽP z deponie ornice
v zadní části lokality Kamenný vršek
na vlastní náklady majitele pozemku.
Přístup na pozemek:
- příjezd po nové dvouproudé asfaltové komunikaci a následně
po nově vytvořeném nájezdu š.
4 m ze zámkové skladebné dlažby.
Změna umístění vjezdu je možná
po schválení ORM a zhotovitele
stavby tech. infrastruktury (Silnice
GROUP a.s.) na vlastní náklady
majitele pozemku.

Žatecký
týdeník

- podél pozemku je vytvořen chodník,
od silnice oddělený parkovacím stáním dl. 5,5-6,5m a š. 1,4m (jedno
u každého pozemku) přerušovaný
zatravněním a ozeleněním keři
a stromy.
Připojení na inženýrské sítě:
- na pozemek je přivedena přípojka
vody PE 32 zakončená ve vodoměrné plastové šachtě nepojezdné – pro
pojezd je nutné provést úpravu
vybetonováním přechodové desky.
- Přivedena je splašková kanalizační přípojka DN 150. S ohledem
na mělké uložení stávající kanalizace jsou i hloubky přípojek u některých parcel minimální – cca 1,2 m
pod terénem (nutnost odkanalizování při podsklepení RD čerpáním).
- Přivedena je samostatná dešťová
kanalizační přípojka DN 100 – dešťové vody bude možné napojit pouze
přes bezpečnostní přepadovou
jímku – nelze napojit přímo (bude
součástí projektové dokumentace
(dále jen „PD“) ke stavebnímu
povolení (dále jen „SP“) na RD).
- kanalizační přípojky budou zaslepeny na pozemcích cca 2 m od hranice
pozemku.
- CZT bude dodáváno Žateckou teplárenskou a.s. (ŽT a.s.). Přípojka
bude ukončena uzávěrem ve sdruženém zděném pilířku na hranici
pozemku. Odtud bude na pozemek
vyvedena zaslepená přípojka teplovodu DN 40. Připojení a předávací
stanice bude součástí projektu
jednotlivých RD (ke SP nutné vyjádření ŽT a.s.).
- území není vybaveno plynovodem.
- dále budou v pilířcích na pozemcích umístěny elektrické rozvodné
skříně s vynechaným prostorem pro
připojení RD a elektroměr (cena
za připojení ke každé parcele 3 x
25A je již uhrazena).
Regulační podmínky výstavby:
- Stavební čára bude u všech RD
shodná tj. 5,5 m od hranice pozemku. U rohových parcel bude stavební
čára 5,5 m dodržena z obou stran
od ulice. Vzdálenost od hranice sousedního pozemku bude min. 3 m.
- Garáž nesmí být umístěna blíže než
5,5 m od hranice pozemku – platí
stavební čára.
- Na pozemcích p.p.č. 4614/30;
4614/54 a 4614/85 budou RD minimálně dvoupodlažní (druhé podlaží
nebude řešeno jako podkroví).
Tvar střechy, typ a barva střešní krytiny
nejsou stanoveny.
- Barevnost RD není stanovena
a bude předmětem vyjádření k dokumentaci ke SP či ohlášení stavby.
- Případné oplocení bude průhledné
nebo částečně průhledné s podezdívkou, výška oplocení 1,8m,
materiál a barva nejsou stanoveny.
- Stavebník si případně může zvolit
jiný způsob ekologického vytápění
– např. tepelná čerpadla (geotermální zdroje), sluneční energie a to
na vlastní náklady.
- Ke každé PD ke SP nebo ohlášení
stavby se bude vyjadřovat architekt
města individuálně.
vysvětlivky: * PD – projektová dokumentace, SP – stavební povolení,
Další případné informace
- ve věci technických podmínek výstavby podá odbor rozvoje města tel.
415736264, krejcar@mesto-zatec.
cz
- ve věci podmínek kupní smlouvy,
způsobu a postupu prodeje podá
majetkový odbor tel. 415736225,
eisertova@mesto-zatec.cz
Zveřejněno: od 21.6.2012 do 20.7.
2012
tiskopis žádosti je k dispozici v informacích v přízemí radnice a na www.
mesto-zatec.cz

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Projednáno RM dne 16.06.2008
Pozemky určené k výstavbě RD:
za podmínek stanovených odborem
rozvoje města dle geometrického
plánu č. 3246-2319/2005
p.p.č.2217/7 (orná) o výměře 72 m 2,
p.p.č.2217/5 (orná) o výměře 585 m2
a p.p.č.2217/4 (orná) o výměře 754
m2 ul.Lounská v Žatci za kupní cenu
500,- Kč/ m2.
Zveřejněno: od 21.6.2012 do 20. 7.
2012

Žatecký týdeník

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

projednáno RM dne 17.4.2012 usnesením č. 324/12
n objekt bývalé kotelny e.č. 2554
ul. Vrchlického v Žatci se zastavěnou
plochou st.p.č. 3356 o výměře 406 m2
(dle geometrického plánu), část prostor je stavebně upravena na garáže,
které jsou pronajaty.
kupní cena : 787 390,- Kč
K žádosti o je nutno doložit podnikatelský záměr včetně návrhu časového
harmonogramu rekonstrukce.
Zveřejněno: od 21.6.2012 do 20.7.
2012

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

(projednáno radou města dne
21.2.2012)
Bytovou jednotku obsazenou nájemníky:
n č. 2 / 7 Stroupeč o velikosti 1+3
plocha bytu 71,10 m2 s podílem společných částí budovy č.p. 2 Stroupeč
o velikosti 711/8536 vzhledem k celku
za kupní cenu 140.182,- Kč a poplatky
spojené s provedením smlouvy.
Zveřejněno: od 21.6.2012 do 20.7.
2012

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Uctili památku obětí z Českého Malína

K uctění památky čtyř stovek obyvatel Českého Malína na Ukrajině, která
byla za války vypálena a téměř všichni obyvatelé bestiálně zavražděni, se
konal v neděli 15. července tradiční pietní akt před památníkem u žateckého hřbitova.
Účastníci tryzny, senátoři a poslanci německého vojska, údajně hledajícího
Parlamentu ČR, zástupce prezident- partyzány.
ské kanceláře, Armády ČR, hejtmanV aktu msty byli zdejší muži naka Ústeckého kraje Jana Vaňhová hnáni do kostela, který fašisti polili
a starostka města Žatce Zdeňka Ha- hořlavinou a zapálili. Podobný osud
mousová položili věnce k památníku vzápětí čekal i starce, ženy a děti
obětí. Pietní akt byl zakončen státní ve stodolách a dřevených domech. Až
hymnou.
na pár jedinců nepřežili toto běsnění
Na hrůzy z léta roku 1943 se u ža- ani ti, komu se podařilo z plamenů
teckého hřbitova pravidelně vzpomíná utéci, neboť byli zastřeleni a ubiti.
již desítky let. Na Žatecku se po válce Celkem v Českém Malíně zemřelo 374
usadila značná část Volyňských Če- Čechů a 26 Poláků, v Ukrajinském
chů, jejichž předci převážně z našeho Malíně bylo dalších 132 obětí, které
regionu založili koncem XIX. století byly pochovány v hromadném hrobě.
daleko odsud na východě obec Český
Text k foto: Obětem z Českého
Malín. Ta byla v červenci 1943 obklí- Malína se poklonili za město Žatec
čena, stejně jako sousední Ukrajinský i starostka Zdeňka Hamousová a taMalín, velkým množstvím okupačního jemník Petr Vajda.

Záměr projednán RM dne 23.11.2009
Nemovitosti č.p. 323 ul. Masarykova
se st.p.č. 477/1 o výměře 612 m2 a
n č.p. 584 ul. Úzká se st.p.č.477/3
o výměře 384 m2 v Žatci
Jedná se stavebně propojené objekty
v městské památkové rezervaci.
n Č.p. 323 je třípodlažní pavlačový
částečně podsklepený dům s volnými nebytovými prostory naposledy
využívanými jako kulturní zařízení
„Posádkový dům armády“, č.p. 584
je třípodlažní pavlačový částečně podsklepený dům s pěti volnými bytovými
Jednou z možností charitativní pomojednotkami.
Kupní cena : 6.000.000,- Kč ci africkým dětem, je zajistit jim školní
Zveřejněno: od 21.6.2012 do 20.7. docházku. Vzhledem ke vzdálenostem
z vesnic do škol se nabízí možnost
2012
dopravy dostupnými prostředky. Těmi
se jeví jízdní kola.
Záměr Města Žatec
Kola pro Afriku o.p.s. je obecně
pronajmout ze svého
prospěšná společnost, založená na dármajetku
covství a dobrovolnosti, která vznikla
n nebytový prostor – garáž č. 6 na začátku letošního roku. Je inspirov objektu e.č. 2465 ul. Písečná v Žatci vána charitativní organizací Jole Rider
o ploše 21,35 m2 za měsíční nájemné www.jolerider.org a hnutím Bicykles for
ve výši 1.550,- Kč včetně DPH bez
služeb.
Zveřejněno: od 21.6.2012 do 20.7.
n nebytový prostor – garáž č. 9 2012
v objektu e.č. 2465 ul. Písečná v Žatci
o ploše 21,35 m2 za měsíční nájemné Opakovaný záměr Města
ve výši 1.550,- Kč včetně DPH bez
Žatec prodat ze svého
služeb.
n nebytový prostor – parkovací stámajetku
ní č. 309 v objektu e.č. 2406 ul. Příkrá Projednáno RM dne 11.04.2011 usnev Žatci za měsíční nájemné ve výši sením č. 322/11
738,- Kč včetně DPH bez služeb.
n Pozemek p.p.č.1782 orná půda
Rada Města Žatec usnesením č. o výměře 3075 m2
616/99 schválila podmínku nájemních n Pozemek p.p.č. 1783 orná půda
smluv a to: měsíční nájemné bude o výměře 5443 m2
uhrazeno před podpisem nájemní n v k.ú. Žatec pozemky určené
smlouvy a následně dopředu nejpoz- k využití dle Územního plánu města
ději do pátého dne předcházejícího Žatec - smíšené
měsíce.
n výrobní plochy za kupní cenu
Zveřejněno: od 21.6.2012 do 20.7. 500,- Kč/ m2
2012
- oba pozemky jsou pronajaty na dobu
do 1.10.2012
Opakovaný záměr Města určitou
Zveřejněno : od 21.6. 2012 do 20.7.
2012
Žatec pronajmout ze

Kola pro Afriku mohou být také ze Žatce

svého majetku

projednáno radou města dne 10.1.2012
n nebytový prostor - prodejna v č.p.
52 na st.p.č. 263 nám. Svobody
v Žatci o ploše 79,50 m2 za minimální
nájemné ve výši 6.956,- Kč měsíčně
bez služeb s podmínkou umožnění
přístupu na společné sociální zařízení
pro nájemce a zaměstnance prodejny
knih.
Rada Města Žatec si usnesením č.
173/99 vyhrazuje právo k jednání
přizvat pouze ty zájemce, jejichž podnikatelský záměr odpovídá zájmům
města.
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.

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Projednáno RM dne 8.9.2008
Pozemek k výstavbě občanského
vybavení
n p.p.č. 3814/1 (orná půda) o výměře
1395 m2 ul. Pražská v Žatci k výstavbě
dle územního plánu města
k žádosti je nutné předložit:
- zastavovací studii
- harmonogram výstavby
- návrh kupní ceny min. 1.250,- Kč/
m2
- u právnických osob nutno doložit
ověřenou fotokopii platného výpisu
z obchodního rejstříku.
Do ploch Občanské vybavení (OV)
jsou zařazeny plochy občanského vybavení charakteru veřejného vybavení
(veřejná správa, ochrana obyvatelstva,

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

Humanity www.bicykles-for-humanity.
org. Spolupracuje s anglickou organizací Jole Rider na výukovém programu
pro místní servisní techniky v dohodnuté africké zemi.
Do Afriky mohou putovat i kola z Žatecka, pokud se někdo rozhodne věnovat
třeba i ojeté, ale funkční kolo, velomateriál nebo nářadí právě na tento účel.
Kontakt: Žatec a okolí – Eva Trusová,
736 419 971, nebo www.kolaproafriku.
cz

školství, sociální péče, zdravotnictví,
kultura) a dále významné objekty
církevní, administrativní a finanční
(banky, spořitelny a pojišťovny, pošta), ubytování a obchodu (hypermarkety a supermarkety, obchodní síť).
Zveřejněno: od 21.6.2012 do 20.7.
2012

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Projednáno RM dne 26.10.2009
Pozemek za účelem bytové výstavby
n ornou půdu: p.p.č. 4646/29
o výměře 7199 m2 v lokalitě Pod Kamenným vrškem v Žatci za účelem
realizace bytové výstavby za kupní
cenu 1.000,-Kč/ m2 s tím, že ze strany žadatele bude k žádosti přiložen
návrh zástavby v souladu s územním
plánem města k zastavění stavbou pro
bydlení a k realizaci veřejné zeleně,
a to zastavovací studii (parkovací
plochy, zeleň, hřiště, napojení na inž.
sítě) - grafická část, hmotové uspořádání (podlažnost, počet bytových
a nebytových jednotek), časový harmonogram výstavby, návrh podmínek
kupní smlouvy s tím, že si Město Žatec
vyhrazuje v kupní smlouvě stanovit
podmínky:
- termín pro vydání příslušného
rozhodnutí stavebního úřadu pod
smluvní pokutou
- termín dokončení stavby včetně
vydání příslušného rozhodnutí stavebního úřadu pod smluvní pokutou
( případně lze výstavbu rozdělit
do etap)
- věcné právo předkupní po dobu
realizace výstavby
Zveřejněno: od 21.6.2012 do 20.7.
2012

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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letní kino Žatec - červenec

řádková inzerce
n Pronajmu byt 1+1 v Žatci. Seriózní smlouva. Kontakt na majitele
777 818 144, 603 802 776
n Půjčka 4.000 – 50.000 Kč. Jasná
pravidla. Peníze vyplácíme ihned. Volejte
724 730 485
n Prodám byt 1+1 v Podměstí, 46 m2,
společná zahrada. Hypotéka zajištěna.
Doplatek 80.000,- Kč. Tel.: 774 847 030.
RK nevolat!!!
n Pronajmu byt 2 +1 + balkón v Žatci, Studentská ul. Tel.: 606 923 296, cena
dohodou
n Pronajmu byt 3+1 s lodžií v Žatci-JIH, částečně zařízen. Volný ihned.
V blízkosti škola, školka, nákupní
možnosti, zdravotní středisko. Tel.:
602 549 261
n Pronajmu byt 2 +1 + balkón v Žatci, Studentská ul. Tel.: 606 923 296, cena
dohodou
n Prodám slunný cihlový byt 3+1
na klidném místě v Žatci. Příjemné okolí
domu, byt před rekonstrukcí. Info na tel.
724 289 059
n Dlouhodobě pronajmu dobře dispozičně řešený byt 1+1 s balkonem
v Podměstí. Řádná nájemní smlouva,
nájem 2800 + služby + vratná kauce,
možnost trvalého bydliště. Ihned volný.
Tel: 774 274 142
n Prodám rovinatý, jihozápadně
orientovaný pozemek 893 m2, určený k výstavbě RD (1. zóna územního
plánu). El.+voda na pozemku, přístupová komunikace. Lokalita mezi
Čeradickou ul. a Penny M. Cena dohodou, volejte až po 17. hod na tel.
777 799 151
n Prodám 1000l plastovou nádobu
na vodu, čistá, vypláchnutá, perfektní
stav, s pozink. klecí. Cena 1500,-. Tel.
774 274 142
n Dlouhodobě pronajmu byt
2+1 s balkonem v ul. V Zahradách.
Řádná nájemní smlouva, nájem
4000+služby+vratná kauce, možnost
trvalého bydliště. Ihned volný. Tel:
774 274 142
n Drůbež Červený Hrádek, firma
Dráb, opět prodává slepičky snáškových plemen Lohman hnědý, Tetra
hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý,
černý, žlutý, modrý a bílý. Slepičky
pouze z našeho odchovu!!! Stáří slepiček 14 – 17 týdnů, cena 159 – 170
Kč/ks. Prodeje se uskuteční ve čtvrtek
23. srpna 2012, Žatec – u západního
nádraží v 14.30 hod. Případné bližší informace na tel.: 728 165 166,
415 740 719

vzpomínka
n Dne 17. 7.
uplynuly 3 roky,
co nás navždy
opustila paní Libuše Novotná.
S láskou vzpomínají dcery Lenka
a Dana s rodinami.

Rozloučení
20. 6.
21. 6.
		
27. 6.
30. 6.
		
1. 7.
2. 7.
3. 7.
		
		
4. 7.
8. 7.
9. 7.
		
11. 7.
		
12. 7.

František Pužman
Jaroslav Pokrupa
Jiří Beránek
Jana Bohabojová
Pavlína Hotová
Radoslava Hošková
Jan Motejzík
Jozef Gežík
Matouš Šubík Zahradsky
Alena Řenčová
Dagmar Havlíková
Miloslav Skopový
Vladimír Kozelka
Zdeněk Buresch
Milena Holubová
Ladislav Barborka
Josef Kindl
Irina Princová
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86
63
83
96
58
82
75
81
75
82
51
66
63
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88
62
53

19.7.	DIKTÁTOR

21:30

20.7. / 22.7.	Abraham Lincoln: Lovec upírů

21:30

26.7. / 4.8.	Amazing Spider-Man

21:30

27.7.	Temný rytíř povstal

21:30

28.7.	Okresní přebor - Poslední zápas Pepika Hnátka

21:30

Komedie / USA/ 2012 / 83 min / Přístupné od 12 let / CZ titulky
Jmenuje se Aladdin a od smrti Kim Čong Ila je považován za posledního mohykána mezi diktátory. Komik a mystifikátor Sacha Baron Cohen si po kazašském
Boratovi a rakouském Brunovi navlékl mužný plnovous a spolu s ním masku
neomezeného vládce zemičky jménem Wadiya, kterou chce ze všech sil zachránit
před demokracií. Na světě jsou ale i země, které nebezpečí demokracie neodolaly, a jejich představitelé se rozhodli pozvat Aladdina do budovy OSN, aby mu
vážně promluvili do stylu vládnutí. Aladdin, který se nikoho a ničeho nebojí, se
k výzvě postaví čelem a vyrazí do Ameriky. Režie: Larry Charles Hrají: Sacha
Baron Cohen, Ben Kingsley, Anna Faris, Megan Fox
Vstupné: 90,Horor / Thriller / Fantasy / USA/ 2012 / Přístupné od 12 let / CZ titulky
V pořadí šestnáctý prezident Spojených států amerických Abraham Lincoln
přišel ještě jako malý chlapec o matku, která byla napadena upírem. Lincoln
přísahal, že pomstí její smrt a vyhlašuje všem upírům na světě vendetu.
Režie:Timur Bekmambetov. Hrají:Benjamin Walker, Anthony Mackie, Dominic
Cooper, Mary Elizabeth Winstead, Jimmi Simpson, Robin McLeavy
Vstupné: 100,-

Na žatecký slet přiletělo
rekordních 52 letadel

V sobotu 23. června se konal pod záštitou města Žatce na letišti Macerka již
22. slet ultralehkých letadel. Letos akci přálo počasí a příjemné slunečno přilákalo na letiště zhruba tisíc návštěvníků a velký počet letadel.
„Letos na slet ultralehkých letadel torický letoun AN-2, který celý den sloudo Žatce přiletělo celkem 52 letadel, žil parašutistům a také vyvážel desítky
což je druhý největší počet v historii“, zájemců o vyhlídkový let nad královským
řekl Pavel Lenkvík, předseda leteckého městem Žatec. Naposledy tento mohutný
klubu. „Kromě tradičních letadel růz- letoun na Macerce přistál v roce 1993,
ných tvarů a výkonů do Žatce zavítal a tak se jednalo o vzácnou návštěvu.
také jeden vírník, kterých létá v České
Kromě leteckých ukázek se předvedla
republice pouze několik a návštěvníci také Městská policie Most s ukázkou
tak mohli vidět ukázku tohoto velmi zásahu za pomoci čtyřnohých miláčobratného a vzácného stroje“.
ků, děti nejvíce ocenily pěnovou koupel
Největší atrakcí leteckého dne se však od hasičů z Libočan nebo se mohly svézt
stal legendární dvouplošník, dnes již his- v bojovém vozidle pěchoty.
(lm)

Jaké slevy nabízí 3K karta
v turistické sezoně?

V turistickém informačním centru v budově radnice, infocentru Chrámu
chmele a Piva, Chmelařském a Regionálním muzeu lze zakoupit tzv. 3K kartu, která umožňuje jejím držitelům čerpání volných vstupů i slev ve vybraných turistických místech regionu Dolní Poohří, Podkrušnohoří, Karlovarska
i saského příhraničí.
Návštěvníci mají pohromadě celou lařského a Regionálního muzea a pronabídku a mohou při cestování výrazně hlídku Chrámu chmele a Piva včetně
ušetřit. Karta existuje pro individuální jízdy výtahem s 3D projekcí. Kartu lze
i organizované turisty s platností dva až využít vždy v době platnosti, která začíná
šest dní. V Žatci je možno využít volné první návštěvou libovolně zvoleného cíle,
vstupy na radniční věž, návštěvu Chme- pouze pro jednu návštěvu dané atraktivity.

Žatecké kulturní léto u Orloje

Žatecké kulturní léto na rozdíl od předchozích sezony, kdy se konala na hlavním náměstí, proběhne letos v Chrámu chmele a Piva na nádvoří restaurace
u Orloje (za špatného počasí uvnitř).
Po sobotní premiéře, kdy byly nasmlouvané kapely Con Carne (rock, Jirkov),
Persona (rock, Žatec) a Jereteš (pop, Žatec), se uskuteční další koncerty
v termínech:
28. 7. 2012 - kapely Triomy (rock, Žatec) a Fraternity (hard-rock, Žatec)
11. 8. 2012 – Trioband
25. 8. 2012 - Blues Gin (živá bluesová muzika, country)
Vždy od 17 do 21 hodin, vstupné zdarma. Info na www.chchp.cz.

Získaly
medaile
z orientálního
tance

Dívky tanečního oboru ZUŠ
ze třídy Ivany Fábryové soutěžily 23.6. v Kadani v orientálních
tancích IV. ročníku Eryta Dance
2012. Poctivá příprava po celý
školní rok se vyplatila a děvčata
přivezla celkem 3 zlaté a 2 stříbrné medaile.
Kateřina Tesařová si vytančila
zlatou medaili v kategorii sólo
12 – 15 let, ve stejné kategorii
pak získala zlato s Jitkou Barborkovou v disciplíně duo-trio.
Třetí zlatou získala za svoje sólo
Barbora Hanzlíková v kategorii
7-9 let.
Clementine Mbuyi, která se této
soutěže zúčastnila poprvé, vytancovala ve stejné věkové kategorii
jako Barborka stříbrnou medaili.
Další stříbro získalo duo v kat.
7-9 let B.Hanzlíková a Simona
Halvátová.
Ivana Fábryová, vedoucí TO

Alergologická ordinace MUDr. Bublíkové
obnovila po havárii vody provoz.

Naše ordinace byla ne naší vinou vytopena a po dobu 6 týdnů zde
probíhala generální rekonstrukce, během které nefungoval telefon.
MUDr. Eva Bublíková, Alergologická ordinace, Sv. Čecha 1541,
Žatec, telefon 415 748 323
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Matematika není věda
Výuka matematiky pomocí aplikací z reálného života
Registrační číslo projektu – CZ.1.07/1.1.34/01.0020

Základní škola Žatec
Komenského alej 749
okres Louny
www.komenacek.cz
příjemce dotace

Základní škola Žatec
nám. 28. října 1019
okres Louny
www.zszatec.cz
partner projektu

Projekt se zaměřuje na zvýšení matematické gramotnosti
žáků základní školy. Učitelé budou spolupracovat při identifikaci problémů v průběhu výuky matematiky, při tvorbě metodiky a jejím pilotním ověřování. V rámci projektu
budou zajištěny exkurze a stáže pro obě cílové skupiny,
kterými jsou samotní žáci i pedagogové. Součástí projektu
je zřízení matematických učeben – na obou školách vzniknou odborné učebny matematiky, které budou zpřístupněny i dalším základním školám v případě jejich zájmu.

• jsme školy
s dlouholetou tradicí
• podporujeme
všestranný rozvoj
žákovy osobnosti

• nabízíme širokou
škálu vzdělávacích
a mimoškolních aktivit
• využíváme moderní
i osvědčené metody
a formy výuky

• zohledňujeme
individuální a speciální • disponujeme
vzdělávací potřeby
vybavením
žáků
ICT technikou
na nadstandardní
úrovni

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky. Poskytovatelem dotace je Ústecký kraj.

Akční / Dobrodružný / USA / 2012 / 137 min / Přístupné od 12 let / CZ dabing
The Amazing Spider-Man je příběhem Petera Parkera (Garfield), mezi svými
vrstevníky nepříliš oblíbeného středoškoláka, kterého v dětství opustili rodiče
a jeho výchovy se ujali strýček Ben (Sheen) a tetička May (Field). Když Peter
objeví tajemný kufřík, který náležel jeho otci, pustí se do pátrání po důvodech
zmizení svých rodičů – které ho zavede přímo do společnosti Oscorp a do laboratoře dr. Curta Connorse (Ifans), bývalého otcova kolegy.
Režie: Marc Webb. Hrají:Andrew Garfield, Emma Stone, Rhys Ifans, Sally Field,
Martin Sheen, Denis Leary, C. Thomas Howell, Chris Zylka, Stan Lee, Irrfan Khan
Vstupné: 120,Akční / Krimi / Drama / Thriller / USA / 2012 / Přístupné od 12 let / CZ dabing
Gotham se zmítá v temnotách nejistoty poté, co byl jeho maskovaný ochránce
uznán vinným ze zločinů, které byly pro dobro lidu uloženy na jeho bedra.
Nedůvěru v Batmana, a to co představuje, nahradila u většiny nenávist a pohrdání. Joker možná hnije v polstrované kobce v Arkhamu, ale s úsměvem. Lov
na netopýřího muže je totiž v plném proudu a gothamské policejní složky pod
vedením komisaře Jima Gordona nejsou to jediné, co jde alteregu miliardáře
Bruce Wayna po krku. Zdánlivě odnikud se vynořuje jakýsi Bane a nocí se jako
stín plíží tajemná kočičí žena Selina Kyle .
Režie:Christopher Nolan. Hrají: Christian Bale, Morgan Freeman, Gary Oldman,
Michael Caine, Tom Hardy, Anne Hathaway
Vstupné: 90,Komedie / Česko/ 2012 / 104 min / Přístupné od 12 let
„Na žádnej ťukes nemáte, jste dřeváci, a proto taky hrajete vokres.“ Málokterý
trenér by hru svého mužstva popsal líp. Slavojem Houslice prošlo mnoho hráčů
a koučů, ale jen on se v něm zapsal navěky. Legendární trenér Pepik Hnátek.
Po obrovském úspěchu televizního seriálu se producenti z Mediapro Pictures
rozhodli přenést současný fenomén a možná nejslavnější fotbalový klub v Česku
i na plátna kin. Režie:Jan Prušinovský. Hrají: Miroslav Krobot, Ondřej Vetchý,
Luděk Sobota, Jaroslava Pokorná, David Novotný, Jakub Kohák, Pavel Kikinčuk,
Leoš Noha, Jan Hartl, Pavla Beretová, Lukáš Langmajer, Ladislav Hampl, Petr
Franěk, Norbert Lichý, Jaroslav Plesl, Jarmil Škvrna
Vstupné: 80,-

www.divadlozatec.cz

strana 4

19. července 2012

Žatecký týdeník

letní kino Žatec - srpen
2.8.	Iron Sky

21:00

3.8.

Doba ledová 4

21:00

Amazing Spider-Man

21:00

Komedie / Sci-Fi / Akční / Finsko / Německo / 2012 CZ Titulky / Přístupné
V posledních chvílích druhé světové války se tajný nacistický program vyhnul
destrukci a ukryl se na odvrácené straně Měsíce. Během 70 let přísného utajení
Nacisté zkonstruovali gigantickou vesmírnou pevnost s masivní armádou
létajících talířů. Když americký astronaut James Washington přistane se svým
lunárním modulem příliš blízko tajné nacistické základně, měsíční Führer se
rozhodne, že zářivý moment ovládnutí Země nastal…
Režie: Timo Vuorensola. Hrají: Udo Kier, Julia Dietze, Tilo Prückner, Christopher
Kirby, Götz Otto, Peta Sergeant, Jim Knobeloch, Stephanie Paul
Vstupné: 90,-

4.8.

Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný / USA/ 2012/ CZ Dabing
Pokračování slavného snímku Doba ledová zavádí diváka přibližně do doby před
200 miliony let, kdy existoval jeden veliký kontinent, kterému se říkalo Pangea.
Režie: Steve Martino, Mike Thurmeier. Hrají: Ray Romano, Queen Latifah
Vstupné: 80,Akční / Sci-Fi / USA / 2012 / 137 min / Přístupné od 12 let / CZ dabing
The Amazing Spider-Man je příběhem Petera Parkera (Garfield), mezi svými
vrstevníky nepříliš oblíbeného středoškoláka, kterého v dětství opustili rodiče
a jeho výchovy se ujali strýček Ben (Sheen) a tetička May (Field). Jako většina
dospívajících se Peter snaží zjistit, kým vlastně je.
Režie:Marc Webb. Hrají:Andrew Garfield, Emma Stone, Rhys Ifans, Sally Field,
Martin Sheen, Denis Leary, C. Thomas Howell, Chris Zylka, Stan Lee
Vstupné: 120,-

Mezinárodní sraz na nové cyklotrase

Setkání partnerských měst Žatec a Thum se uskutečnilo v pátek 22.
června v rámci společného projektu Cyklosetkání v Krušnohoří, č.
0418.00/100811/1/03, který je realizován z Fondu malých projektů Eurore5.8.
Méďa (Ted)
21:00 gionu Erzgebirge/Krušnohoří, Ziel 3.
Již v 9 hodin začala na žatecké radnici z partnerského města Thum ve vedení se
Komedie / Fantasy / USA / 2012 /106 min / CZ Titulky / Přístupné od 12 let
John byl jako malý velmi opuštěný, i proto pronesl to pošetilé přání, aby jeho tisková konference, kde byl celý projekt starostou, panem Michaelem Brändlem.
plyšový vánoční dárek začal mluvit. Stal se zázrak a mluvící medvěd se stal představen. Nově značený úsek cyklo- Účastníci cyklosetkání projeli nově znamediální hvězdou a miláčkem davů.
trasy s číslem 6 končí v Březně, odkud čenou cyklotrasu č. 6 a zájemci pokraRežie:Seth MacFarlane. Hrají: Seth MacFarlane, Mark Wahlberg, Mila Kunis, lze pokračovat dále do partnerského čovali až do partnerského města Thum.
Giovanni Ribisi, Patrick Warburton,
města Thum jinými značenými trasami. Kromě jiných akci podpořili svou hojnou
Vstupné: 100,Cyklistické akce, kterou byla trasa sym- účastí i studenti žateckého gymnázia.
9.8. 	Líbáš jako Ďábel
21:00 bolicky otevřena, se zúčastnili zástupci Všem děkujeme za účast!
Komedie / Česko/ 2012 / 113 min /
Helenin bývalý manžel, úspěšný spisovatel Karel se sice konečně odstěhoval ze
společné domácnosti, může žít naplno svůj život svůdníka, ale začíná zjišťovat,
že mu cosi chybí. Na Františkovu exmanželku Bohunu, energickou dámu, zvyklou vše řídit, pak situace dopadá ještě tíživěji. Oba hledají cesty, jak Františka
a Helenu znovu získat pro sebe. František s Helenou zvolí z nastalé situace jediné
rozumné východisko – rozhodnou se být chvíli sami a daleko, a tak vyrážejí
na romantickou exotickou dovolenou do Maroka.
Režie: Marie Poledňáková. Hrají: Kamila Magálová, Oldřich Kaiser, Jiří Bartoška,
Eva Holubová, Roman Vojtek
Vstupné: 90,-

10.8. 	Až vyjde měsíc

21:00

Komedie / Romantický / USA / 2012 / CZ Titulky / Přístupné od 12 let
Příběh roztomile svérázné komedie Až vyjde měsíc se odehrává v 60. letech
20. století na romantickém pobřeží Nové Anglie. Samovi a Suzy je dvanáct let.
Oba spojuje stejný problém: se svým okolím si nerozumí, ale myslí si, že o světě
dospělých vědí vše. Na první pohled se do sebe zamilují. Uzavřou tajnou dohodu
a připravují velkolepý plán. Po roce od jejich prvního setkání společně utečou
do divočiny. Jejich zmizení obrátí život poklidného městečka vzhůru nohama.
Režie: Wes Anderson. Hrají: Bruce Willis, Edward Norton, Bill Murray, Kara
Hayward, Jared Gilman,
Vstupné: 90,-

11.8.

Bourneův odkaz

12.8. 	Cosmopolis

16.8.

21:00

Akční / Dobrodružný / Thriller / USA/ 2012 / CZ Titulky / Přístupné od 12 let
V Bourneovu ultimátu agent Jason Bourne zlikvidoval tajný a kontroverzní
vládní program společně s jeho tvůrci. Šlo však jen o špičku ledovce, pod níž se
ukrývá mnohem sofistikovanější systém tajných operací, kterému šéfuje Byer.
Režie: Tony Gilroy. Hrají: Jeremy Renner, Edward Norton, Rachel Weisz, Oscar
Isaac, Joan Allen, Albert Finney, Stacy Keach, Scott Glenn, Corey Stoll
Vstupné: 100,-

21:00

Drama / Kanada / Francie / Itálie / 2012 / CZ Titulky / Přístupné od 12 let
Město New York, blízká budoucnost: Eric Packer je osmadvacetiletý nekorunovaný král Wall Street. Během jeho vyjížďky po městě dojde v ulicích Manhattanu
k záhadné explozi a propukne peklo.
Režie:David Cronenberg. Hrají: Robert Pattinson, Paul Giamatti, Jay Baruchel
Vstupné: 90,-

Madagaskar 3

21:00

Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný / USA / 2012 / 92 min /
Rafinovaným tučňákům se s pomocí hrubé šimpanzí síly podařilo opravit letadlo,
ve kterém naši hrdinové havarovali během přeletu z Madagaskaru do Afriky,
a vyrazili si užívat do kasina v Monte Carlu.
Režie: Eric Darnell. Hrají: Ben Stiller, Chris Rock, David Schwimmer
Vstupné: 80,-

17.8. a 23.8. 	Rebelka

21:00

18.8. 	Konfident

21:00

Animovaný / Dobrodružný / Akční / USA / 2012 / CZ DABING / Přístupné
Už od starých časů se po mnoho generací šíří příběhy o epických bitvách a mystických legendách v drsné a tajemné Skotské vysočině.
Režie: Mark Andrews, Brenda Chapman. Hrají:Kelly Macdonald, Billy Connolly,
Emma Thompson, Julie Walters, Kevin McKidd, Robbie Coltrane, Craig Ferguson
Vstupné: 140,CZ Komedie / Drama / 2012 / Přístupné od 12 let / 108 min.
Film režiséra Juraje Nvoty o přátelích, které spojuje i rozděluje režim. Okupace
Československa v roce 1968. Adam je radioamatér. Pracuje ve Svazarmu. V následujícím roceu normalizace je jejich oddělení výnosem Ministerstva vnitra
sloučené s odborem Státní bezpečnosti. Z radioamatéra sa stáva profesionál.
Technický pracovník odposlechů. Jednoho dne zjistí, že odposlouchávají i jeho...
HRAJÍ: Jiří Mádl, Michaela Majerniková, Jan Budař, Ondřej Vetchý, A. Goldflam
Vstupné: 80,-

19.8.

Do Říma s láskou

21:00

Komedie / USA / Itálie / 2012 / 102 min / CZ Titulky / Přístupné od 12 let
Režisér Woody Allen při své cestě po Evropě tentokrát doputoval do hlavního
města Itálie, kde si zahrál s osudy několika různých lidí. Film je složen ze čtyř
povídek. Režie: Woody Allen.
Vstupné: 90,-

24.8. a 25.8. 	Svatá čtveřice

21:00

26.8. 	Total Recall

21:00

Romantický / Komedie / Česko / 2012 / Přístupné od 12 let
Hrdinové Svaté čtveřice, kolegové elektrikáři Ondra (Hynek Čermák) a Vítek (Jiří
Langmajer), dostanou nabídku na exotickou „brigádu“ na karibském ostrově,
kde hurikán poničil elektrické vedení. Ondra s Vítkem jsou kamarádi a navíc
sousedi z dvojdomku, ve kterém oni a jejich rodiny žijí v naprosté harmonii.
Jejich manželky, Dita (Viktorie Čermáková) a Marie (Marika Procházková), se
mají rády, Ondrovi dospívající synové chodí s Vítkovými dospívajícími dcerami,
prostě všeobjímající idyla, kterou narušuje jediná věc.
Režie:Jan Hřebejk. Hrají: Jiří Langmajer, M. Procházková, L. Munzar, H. Čermák
Vstupné: 100,Sci-Fi / Akční / Dobrodružný / Thriller / USA / Kanada/ 2012 / 121 min
Ačkoli má tovární dělník jménem Quaid (Colin Farrell) krásnou manželku (Kate
Beckinsale), kterou miluje, výlet do mysli mu připadá jako perfektní dovolená
od frustrujícího života – skutečné vzpomínky na život super špióna mohou být
přesně to, co potřebuje. Ale když se proces zvrtne, Quaid se stane hledaným
mužem.
Režie: Len Wiseman. Hrají: Colin Farrell, Bryan Cranston, Jessica Biel, Kate
Beckinsale, Bill Nighy, Ethan Hawke, John Cho, Bokeem Woodbine, Steve Byers,
Will Yun Lee, Currie Graham, Morgane Slemp
Vstupné: 130,-

www.divadlozatec.cz

Nováčkové Slavoje se uvedli pěti góly

První přípravné utkání v letní přestávce sehráli fotbalisté Slavoje Žatec v sobotu
na libočanském trávníku, kde deklasovali tým účastníka Středočeské 1.A třídy.
hosté v 60. snížením stavu, ale závěn Žatec A – Tuchlovice 8:1 (4:0)
První půlhodinu se hrál poměrně vy- rečných minutách se skore opět výrazrovnaný fotbal zejména se strany domá- ně měnilo. Pět branek tak zaznamenali
cích, kteří nastoupili se čtyřmi nováčky nováčkové.
Branky: 20., 28. a 90. Lesniak, 39.,
v základní sestavě. V té ještě chyběl Bešík
pro opožděný návrat letadla z dovolené. 70. a 72. L. Stožický, 25. a 76. Kmoch.
Zlom nastal přídělem čtyř branek Rozhodčí Hofmann st., ŽK 1:0, 50
do sítě hostů v rozpětí deseti minut. diváků.
Další utkání hraje Žatec v neděli v PoVe 20. po bleskové akci Lukáše Stožického (přichází z Ústí) otevřel skore kraticích, kam jej pozval tým Lovosic
Lesniak. Zvyšoval další nováček Kmoch k utkání Českého poháru. Vítěz přivítá
(z Roudnice) střelou ze 20 metrů, tře- v dalším kole vítěze II. ligy Ústí nad Latí úspěch zaznamenal zblízka Lesniak bem. Žatec mezitím hostí v přátelském
po akci Vlka a ve 30. se poprvé trefil utkání 1. srpna mužstvo Sparta Praha
B, kde již trénuje nejlepší střelec Slavoje
Stožický na 4:0.
V dalším čase už neměla hra kvalitu Alexandr Jakubov. První mistrovský záz úvodu, navíc se projevilo střídání. Leh- pas podzimu doma sehraje Slavoj v nekovážnost domácí defenzivy potrestali děli 19. srpna s Meteorem Praha. (jak)

Plavecký dorost přepisoval historii

Mistrovství ČR dorostu v plavání proběhlo ve dnech 22.-24.6. v brněnském
bazénu za Lužánkami. Celá žatecká výprava předvedla skvělé výkony a celkem přivezla 12 medailí!
Lucie Svěcená získala 5 zlatých medailí do finále, ale získala „jen“ bronz za 50 m
a jen jednou se musela, na 200m polo- znak. Ilonka Nováková skončila nejlépe
hový závod, sklonit před svou soupeřkou na 5. a 7. místě a Lucie Urbanová na 15.
a obsadila 2.místo. Mistryní ČR se Lucie a 17. místě.
Žatečtí plavci na MČR dorostu předstala v závodech 50 a 100m motýlkem,
vedli fantastické výkony. Celkem se jim
50, 100 a 200m znakem.
David Urban potvrdil svoje kvality podařilo získat 12 medailí - 7 zlatých, 3
ziskem dvou titulů mistra ČR a přidal stříbrné a 2 bronzové. Díky tomu se stalo
bronzovou medaili. Nečekaná dvě stříbra letošní MČR dorostu tím nejúspěšnějším
mistrovstvím v celé historii našeho odvybojoval Antonín Svěcený.
Karel Urban
Kateřina Iblová sice postoupila 4x dílu.

Červenka dvakrát
stříbrný na MČR

Tři medaile přivezli v červnu z Mistrovství ČR v plavání starších žáků
z Českých Budějovic členové SK Jazzmani Žatec.
Nejlépe z nich si vedl Dominik Červenka, který v kat. ročníku 1999 byl dvakrát
druhý na 100 a 200 metrů prsa.Tomáš
Urban přidal bronz ze závodu 50m vol.
způsob. Jakub Dvořák skončil na 4.
(100m prsa) a 6. místě (400m v. zp.).,
Martin Filek v osobních rekordech byl
nejlépe na 9. místě. Ve štafetách byli
Žatečané dvakrát na 5. místě.
Nejvíce startů tam měl Filip Urban,
který si v kat. ročníku 1998 vybojoval
účast v 6 disciplinách. Zaplaval výborně
a obsadil 5., 6. a 7. místa. Stanislav Voráč ve znakařských disciplinách skončil
na 9. a 13. místě.

Zájemci si zkusili
atletickou dráhu

Den otevřených dveří na stadionu Mládí proběhl 24. června za pořadatelství
ZŠ Komenského alej a Atletického klubu Žatec. Široká veřejnost si tak mohla
vyzkoušet několik atletických disciplín
(běhy na 60 a 1000m, skok daleký i vysoký, vrh koulí), doplňkově pak střelbu
na koš, či hod medicinbalem.
Celého soutěžního dne se zúčastnilo přibližně 130 návštěvníků, většinou
ve sportovním klání byly děti v rozmezí
6 – 15 let. Na startu jednotlivých disciplín však nechyběli ani jejich rodiče, či
prarodiče.. Každý účastník si tak odnesl
pamětní list se svými výkony.
Z nejzajímavějších výsledků stojí
za povšimnutí např. výkon dvouletého
Petra Balíka, který dokázal s doprovodem tatínka zaběhnout 1000 m v čase
9:48,6 min, ve vrhu 6kg koulí Gustav
Seifert st. 9,80m, který skočil i nejdál
ve skoku dalekém 4,85m. V celkovém
součtu všech disciplín si nejlépe vedli např. Petr Gyenge (11 let) a Ondřej
Zelinka (7 let). Nejstaršímu účastníkovi
Petru Vegrichtovi bylo 54 let a absolvoval šest disciplín ze sedmi.
Pro velmi pozitivní ohlasy bychom
v příštích letech chtěli z tohoto dne pro
veřejnost udělat tradici. Jan Bajbora

Svěcená zvládla Evropu v českých rekordech
Žatecká plavkyně zůstala těsně za medailí na ME juniorů

V uplynulém týdnu se konalo v Belgii ME juniorů. Česká výprava měla v Antverpách 9 plavců, kteří splnili limity pro účast na těchto vrcholných závodech.
Pro žatecký oddíl to byl velký sportovní svátek, protože limity pro účast splnila Lucie Svěcená, která před týdnem získala na domácím šampionátu 5
zlatých medailí. Velmi blízko byl také plavec David Urban, nakonec mu však
limit těsně unikl.
Lucie na mistrovství doslova zazářila, plavbách zlepšila dorostenecký rekord
protože se prosadila ve velké konkuren- na 50M na 27.52 a postoupila do seci 500 plavců ze 30 zemí z celé Evropy. mifinále z 5.místa. V semifinále stlačila
Spolu s J. Mickou byli vyhlášeni právem svůj čas na 27.43 a postoupila do finále
za nejlepší plavce české výpravy. Lucie ze 7.místa. Ve finále na 50M zaplavala
nejprve postoupila na 200Z v osobním
rekordu 2:18.35 do semifinále, kde
zaplavala 2:18.74 a obsadila krásné
13.místo. Na 100M postoupila Lucka
do semifinále v novém českém rekordu
dorostu 1:01.29 z 5.místa. Lucka Svěcená zaplavala v semifinále na 100M
fantastický čas 1:00.57 a postoupila
do finále z 2.místa. Její čas je zároveň
seniorským i juniorským rekordem ČR!
Ve finále na 100M dosáhla další fantastický český seniorský a dorostenecký
rekord 1:00.41 a obsadila na prvním
MEJ v životě vynikající 4.místo! Ve finále porazila starší závodnice z Ruska,
Švédska, Německa a Francie! Od roku
2009 je to nejlepší výsledek českého
plavání. Do bronzu chybělo pouze 15
setin. Lucie sklidila zasloužený potlesk
plných tribun.
V poloviční trati Lucka nejprve v roz-

vynikající čas 27.23 a obsadila 6. místo.
Její čas je opět novým seniorským i juniorským rekordem ČR!
Lucie Svěcená (na snímku první zleva)
byla vyhlášena na šampionátu velkou
nadějí českého plavání. Těší násí, že „vyrostla“ v žateckém bazénu, odkud jsou
již tři plavci doplavali na ME (předtím
Tomáš Plevko a Kateřina Iblová), Je to
pro všechny trenéry a celé město veliká
pochvala.

