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Žatec – Obyvatelé Žatce se obrátili na Žatecký týdeník s prosbou, jak se vyrovnat s digitálním televizním vysíláním. Odpovědi jsou získané z internetových
stránek České televize.
vysílačem.) Protože však novější televiCo tedy dělat, když:
- mám kabelovou televizi nebo digitál- zory bývají již vstupy pro obraz a zvuk
ní satelitní přijímač a dekódovací kartu běžně vybaveny, ať už na konektorech
(Czechlink, diGital, UPC Direkt nebo SCART nebo CINCH, tak naopak setDigiTV), případně přípojku ADSL se -top-boxů s modulátorem zas až tolik
službou IPTV: pak mám problém s di- není. Ale ani když ho set-top-box má,
tak nemáme úplně vyhráno, protože pro
gitálním vysíláním vyřešený
- mám individuální televizní anténu pro televizní signál šířený vysíláním existuje
pozemní příjem na půdě či na střeše: buď několik norem pro zvuk. Ty se označují
si objednám odbornou ﬁrmu, která mi písmeny B/G, I a D/K a jak televizor, tak
vše zařídí, nebo si zjistím, jestli mám set-top-box, musí podporovat normu se
televizor vybavený konektory scart či stejným písmenem, jinak budeme mít obcinch a vydám se koupit speciální za- rázky němé. Zatímco u nás se vysílá podřízení – set top box. A nebo, a to je ta le normy D/K, tak v Evropě je běžnější
dražší varianta, je možné koupit televizor norma B/G a ve Velké Británii norma I.
s již zabudovaným zařízením pro příjem Set-top-boxy mívají modulátory většinou
jen v normě B/G.
digitálního signálu.
Pokud máte doma třeba dva nebo tři
Prvním problémem, který musíme
vyřešit, pokud jsme se rozhodli pro set- televizory, je lepší pořídit set top pro
-top-box a nikoliv integrovaný přijímač, každý zvlášť, leda že by byly dva teleje otázka, jak ho připojíme ke svému vizory napojené na jeden dvoutunerový
stávajícímu televizoru. Pokud je náš set-top-box, ale pak by nastal problém
televizor vybaven konektorem SCART s přepínáním programů dálkovým ovla(to je takový ten velký obdélníkový s 20 dačem.
kontakty), máme vyhráno. Set-top-box
- v domě je rozvod společné televizní
připojíme do něj. Může se stát, že máme
na televizoru jen jeden tento konektor antény (STA): Společnou televizní ana do něj již je zapojen náš videorekor- ténu lze pro příjem digitálního vysílání
dér VHS nebo přehrávač disků DVD. upravit v zásadě dvěma způsoby. Buď doAni pak ale nemusíme zoufat, protože plníme přijímače, které DVB-T vysílání
véháesky jsou často vybaveny dvěma převedou na analogové, nebo budeme
konektory SCART nebo si vybereme rozvádět přímo signály DVB-T.
První možnost je poměrně nákladná.
set-top-box se dvěma SCARTy a vše
propojíme podle návodů k jednotlivým Co program, to přijímač a modulátor,
přístrojům. Některé televizory bývají takže nebude výjimka, když se pro jeden
vybaveny také konektory CINCH (to digitální multiplex takové řešení vyšplhá
jsou takové ty kulaté, které jsou zvlášť přes 100 tis. Kč. Diváci nemohou využít
pro obraz – ten bývá žlutý – a zvlášť pro všech předností digitální televize např.
levý a pravý zvukový kanál – ty jsou bílé elektronického programového průvoda červené). V tom případě si stačí kou- ce (EPG).
Ve druhém případě vyjde bezesporu
pit správný kabel a set-top-box můžeme
připojit i do tohoto vstupu. Horší situace levněji (pro majitele STA určitě), když se
nastane, pokud náš televizor vůbec není prostřednictvím STA budou rozvádět přívybaven videovstupem. Pak se musíme mo signály DVB-T. V takovém případě si
poohlédnout po set-top-boxu, který je ovšem diváci budou muset koupit vlastní
vybaven tzv. modulátorem. (To je takový set top boxy úplně stejně, jako kdyby měli
obvod, který videosignál upraví do podo- individuální anténu, a budou moci využít
by, jako by se vysílal běžným televizním všech předností digitální televize.

FOTO: ŽITNÍKOVÁ

Digitální vysílání televize:
otázky a odpovědi

Před zasedáním městského zastupitelstva v srpnových dnech, si prohlédli zastupitelé část zrekonstruovaných
prostor žatecké nemocnice.

Chirurgické oddělení získá novou lůžkovou část
Žatec - Zastupitelé odsouhlasili rozpočtovou změnu na které se bude pokračovat v modernizaci nemocnice, konkrétně
uvolnění ﬁnančních prostředků z investičního fondu pro rok se použijí na lůžkovou část chirurgického oddělení. Zbývajících
2007 ve výši 10 milionů korun Kč. Jde o první část peněz, za zhruba 27 milionů korun se proinvestuje v příštím roce.

Při akcích jsou nedílnou součástí
Jako každým rokem, i letos při Dočesné zajišťovali členové SDZ Žatec
zdravotnickou službu. Od pátku 15
hodin až do neděle 02.30 byl čas, kdy
svoji náročnou službu nastoupili a nepřetržitě zajišťovali. Ze třiceti osob, které

Muzeum dostalo peníze na
modernizaci expozic
Žatec - Zastupitelstvo města na svém
9. řádném zasedání neschválilo žádost
ředitelky Regionálního muzea K. A. Polánka Žatec o 565 tisíc korun na realizaci
modelu města, který by ho ztvárňoval
v 19. století. Nicméně ponechalo muzeu 350 tisíc korun, které jsou určené
pro zahájení modernizace expozic.

byly ošetřeny, jich bylo osm odvezeno
do žatecké nemocnice. V noci z pátku
na sobotu byli tři pacienti s poraněním
hlavy převezeni na chirurgické oddělení,
převážně šlo o napadení druhou osobou nebo pád z opilosti. Nejčastějším
zásahem záchranářů byl případ ležící
osoby, případně bezvědomí. Většinou,
ale došlo k probuzení podnapilé osoby,
která byla bez poranění a poté předána
někomu blízkému nebo přátelům. Krátce
před sobotní půlnocí byl u hotelu Zlatý
lev nalezen mladý muž v silně podnapilém stavu a protože se jej nepodařilo
záchranářům přivést k vědomí, byl
převezen na JIP interního oddělení žatecké nemocnice. V důsledku velkého
náporu návštěvníků a i teplého počasí,

bylo sobotní odpoledne, zvláště pak
podvečer ve znamení kolapsů, nejčastěji z dehydratace a vyčerpání. Jednalo
se často o chronicky nemocné lidi.
Několik pacientů s bolestí na hrudi,
slabostí a dušností bylo převezeno na
lékařskou pohotovost nebo opět na
interní oddělení. Sbor dobrovolných
záchranářů letos zajistil dvě stanoviště (u chmelničky a restaurace Bašty).
Sanitní vozidlo záchranářům zapůjčil
jejich dlouholetý partner – Dopravní
zdravotnická služba Kryry. V případě
výjezdu sanity, byli připraveni ke spolupráci i Dobrovolní hasiči. Přítomnost
Sboru dobrovolných záchranářů při podobných akcích plní určitě svoji zásadní
úlohu.
S.Jurnečka/(žit)

Zaslouží si velké poděkování
Rád bych využil příležitosti k srdečnému a upřímnému poděkování všem
lidem, kteří se podíleli na úspěšném průběhu letošních jubilejních slavností
chmele 50. Žatecké Dočesné 2007.
V první řadě je třeba poděkovat všem ní dopravy s řidičem p. Wolfem, ﬁrmě
sponzorům a oﬁciálním partnerům akce Likor CZ za úklid, odvoz a rozmístění
za jejich nemalé ﬁnanční příspěvky, bez nádob na odpadky, všem zaměstnancům
kterých by se i sebelepší nápad nedal Městského Divadla v Žatci za organizaci
a přípravu celé akce, technikům a zvuzrealizovat.
Rád bych ještě jednou poděkoval kařům, záchranářům Žatec a Sboru
Městské policii Žatec pod vedením dobrovolných hasičů Žatec za zajištění
pana Jiřího Štorka za dozor a orga- první pomoci a bezpečnosti návštěvnínizaci dopravy, technickým službám ků, restauraci Bašta za přípravu jídel
Žatec a p. Mangové za dopravní zna- pro účinkující a techniku. Poděkování
čení, úklid města a poskytnutí náklad- si zaslouží také všichni účinkující

a samotní návštěvníci, kteří se i v tak
početném davu chovali ve většině jako
lidé vyspělé a kulturní společnosti.
Zásluhu na hladkém průběhu slavností mají všichni externí pořadatelé
a asistenti Městského divadla v Žatci,
jejichž výkon a nasazení bylo mnohdy
obdivuhodné.
Náš dík patří také těm, kteří měli
nelehkou práci s kontrolou a zajištěním odběrných míst elektrické energie
včetně rozmístění všech rozvaděčů.
Martin Veselý
ředitel městského divadla

Divadelní sezóna 2007/2008
FOTO: SVOBODA

Dočesná je za námi a na dveře
pomalu klepe měsíc říjen a s ním
i začátek nové divadelní sezóny žateckého divadla. Ta loňská byla bezesporu vydařená, zní to jako klišé, ale
Malý návštěvník chmelových slavností ve společnosti slavných osob- jelikož do „kuchyně“ zaměstnanců
ností
divadla trochu vidím, nemohu jinak

hodnotit. V roce 2005 se podařilo
vložit do programů nové produkty,
což jsou hudební večery. I ty by neměly v letošní sezóně chybět. Oblíbeným
žánrem jsou ochotnická představení,
která jsou bohužel většinou svědkem
malé návštěvnosti. Ale z praxe je

známo, že cestu na tato představení
si najdou právě ti, kteří ochotnická
divadla znají a jsou jejich příznivci.
Z informací dramaturgie, jsou již dvě
třetiny pořadů zajištěny. Co všechno
má nová divadelní sezóna v nabídce,
přinášíme na str. 2.
(žit)
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Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku
Záměr projednán RM dne 25.03.2003,
07.12.2005, 27.11.2006, 2.4.2007
a 16.04.2007
n čp. 2071 ul. Studentská v Žatci se
st.p.č. 2159 o výměře 449 m2 a zahradou
p.p.č. 4592/15 o výměře 258 m2. Jedná
se o řadový dvoupodlažní podsklepený
obytný dům postavený v roce 1938 se
6 bytovými jednotkami obsazenými
nájemníky.
Kupní cena: 2. 433. 480,-Kč

Záměr Města Žatec
prodat ze svého majetku
Záměr projednán RM dne 25.6.2007
n čp. 524 ul. Žižkova v Žatci se st.p.č.
32/1 o výměře 317 m2. Jedná se o třípodlažní podsklepený obytný dům v městské
památkové rezervaci se 6 bytovými jednotkami obsazenými nájemníky.
Kupní cena : 1.530.060,- Kč

nájemné 48,39 Kč / m / měsíc s ﬁnanční
spoluúčastí žadatele
ve výši 54.796,- Kč.
Zaplacení finanční spoluúčasti: před
předáním bytu – říjen 2007
Zveřejněno: od 28. 8. do 26. 9. 2007
Ve lhůtě zveřejnění přijímáme písemné
žádosti na řádně vyplněném tiskopise,
který je k vyzvednutí na informacích
MěÚ Žatec
2

Opakovaný záměr Města
Žatec prodat ze svého
majetku

Žatecký týdeník
sledně dopředu nejpozději do pátého struovaném domě čp. 8 Obránců míru
v Žatci za nájemné 48,39 Kč / m2 / měsíc
dne předcházejícího měsíce.
Zveřejněno: od 05.09.2007 do s ﬁnanční spoluúčastí žadatele
ve výši 91.888,- Kč.
04.10.2007
Zaplacení finanční spoluúčasti: před
Záměr Města Žatec
předáním bytu – říjen 2007
pronajmout ze svého
Zveřejněno: od 28. 8. do 26. 9. 2007
Ve lhůtě zveřejnění přijímáme písemné
majetku
žádosti na řádně vyplněném tiskopise,
Nebytový prostor:
n parkovací stání č. 2 v čp. 2549 (bý- který je k vyzvednutí na informacích
valá kotelna) na st.p.č.3174 ul.Dukelská MěÚ Žatec
v Žatci za minimální měsíční nájemné
ve výši 500, - Kč/měsíc.
Vzhledem k tomu, že je objekt zařazen
do prodeje, bude nájemní smlouva
uzavřena na dobu neurčitou s měsíční
výpovědní lhůtou. Nájemné bude hrazeno dopředu měsíčně.
Zveřejněno: od 31.8.2007 do 14.9.
2007
Za majetkový odbor

Záměr projednán RM dne 25.03.2003,
27.11.2006 a 16.04.2007
n čp. 1989 ul. Pražská v Žatci se
st.p.č. 2088 o výměře 288 m2 a zahradou p.p.č. 3814/25 o výměře 250 m2.
Jedná se o podsklepený dvoupodlažní
n čp. 20 ul. Dvořákova v Žatci se st.p.č. obytný dům s podkrovím s 5 bytovými
304/1 o výměře 238 m2, st.p.č.302/3 jednotkami obsazenými nájemníky.
Záměr Města Žatec
o výměře 7 m2. Jedná se o řadový třípodKupní cena : 2. 265. 735,-Kč
lažní podsklepený obytný dům v městské
pronajmout ze svého
památkové rezervaci se 6 bytovými jedmajetku
notkami obsazenými nájemníky.
n čp. 685 nám. Prokopa Malého v Žatprojednáno RM 27.08.2007
Kupní cena : 2.299.140,- Kč
ci se st.p.č. 899 o výměře 252 m2. Jedná
n Byt č. 4 o vel. 1+3 (78,2 m2) v rekonse řadový dvoupodlažní nepodsklepený
obytný dům v městské památkové rezervaci se 2 bytovými jednotkami obsazenými nájemníky.
Kupní cena: 820.670,- Kč
Oponu nové divadelní sezóny zvedne
2. října akce Základní umělecké školy
Opakovaný záměr Města Žatec. Den poté je připravena pro školky a družiny výpravná pohádka Labutí
Žatec prodat ze svého
princezna. Nedělní, poetickou pohádku
Popelka - 14.října zahraje malým divávše v k.ú. Žatec.
majetku
Zveřejněno: od 29.8.2007 do
Záměr projednán RM dne 25.03.2003 kům Mladá scéna Ústí nad Labem. 16.
října si přijdou milovníci operetky na
27.9.2007
a 06.08.2007
n č.p. 97 ul. Josefa Hory v Žatci se své, „Návrat Odyssea, aneb Paráda Papá
Opakovaný záměr Města st.p.č. 57/1 o celkové výměře 140 m2. Offenbacha“, je komediálně zpracovaný
Jedná se o dvoupodlažní dům s podkro- příběh v podání herců divadla Pluto PlŽatec prodat ze svého
n čp. 1067 ul. Osvoboditelů v Žatci
vím v MPR zapsán, v seznamu kultur- zeň, s bohatým obsazením herců. V roli
se st.p.č. 1277 o výměře 669m2, p.p.č.
majetku
ních nemovitých památek po celkové „Kikinose“ uvidí diváci známého prota1755/8 o výměře 29 m2 a p.p.č 1755/9 Záměr projednán RM dne 28.5.2007
gonistu z pořadu Tele Tele P. Kikinčuka.
rekonstrukci v roce 1996.
o výměře 29 m 2. Jedná se o rohový n čp. 2 Trnovany se st.p.č. 75/1 o vý- V přízemí domu je volný nebytový pro- O rockovém písničkáři, Luboši Podvoupodlažní podsklepený obytný dům měře 3933 m 2, zahradou p.p.č. 492 stor o dvou místnostech s příslušenstvím spíšilovi, říkají jeho příznivci, že je to
s vedlejšími stavbami (3garáže, kolna) o výměře 1979 m2 a zahradou p.p.č. o ploše 57,9 m2 , volný sklepní prostor zpěvák par excelence, škoda, že jeho
ve dvoře se 4 bytovými jednotkami ob- 1009 o výměře 459 m2 v k.ú. Trnovany. o ploše 27m2, 2 volné bytové jednotky písničky jsou málo slyšet v rádiích, ale
sazenými nájemníky.
Kupní cena : 913.250,- Kč z toho byt 1+4 o ploše 111,19 m2 a byt z jeho živých koncertů odcházejí a říkají
Kupní cena : 1. 552. 330,- Kč Zveřejněno: od 29.8.2007 do
„jeho písničky jsou snad nejhezčí, prostě
1+3 o ploše 78,05m2
27.9.2007
Průjezdem domu je zřízeno věcné bře- – nádherné .“ V pondělí 22. října zazpívá
Opakovaný záměr Města meno průchodu a průjezdu pro dům žateckým divákům, tentokrát s kapelou
5P. První měsíc divadelní sezóny ukončí
čp.1775 v Žatci.
Žatec prodat ze svého
Kupní cena : 2.848.760,- Kč dvě představení, oblíbený televizní pořad
Zuzany Bubílkové a jejího hosta Martimajetku
na Maxy „Politické harašení“. Jak dalece
Projednáno RM dne 22.1.2007 a dne
budou nekompromisní k naší politické
16.4.2007
scéně, se mohou diváci těšit v úterý 30.
n č.p. 2549 ul. Dukelská v Žatci - půříjna a poslední říjnový den ozdobí Černá
vodně kotelna a výměníková stanice se
2
komedie „Kornelovy vdovy“, s herečkast.p.č. 3174 o výměře 1069 m v Žatci
mi jako M. Steinmasslová, J. Šulcová, M.
n čp. 575 ul. Jungmannova v Žatci (část prostor využita pro parkovací
Dolinová a další.
se st.p.č. 110 o výměře 404m2, p.p.č. stání) za minimální kupní cenu
7096/1 o výměře 64 m2
...1,565.510,-Kč
Jedná se o rohový dvoupodlažní podskle- K žádosti o je nutno doložit podnikapený obytný dům se 4 bytovými jednot- telský záměr včetně návrhu časového
kami obsazenými nájemníky. Dům se harmonogramu rekonstrukce.
nachází nedaleko centra města Kupní Zveřejněno: od 29.8.2007 do
cena : 2. 230. 810,- Kč
27.9.2007
Provozovatel letního kina, kterým je žatecké městské divadlo může být s letošní
návštěvností nadmíru spokojen. Přestože nepadl rekord v počtu návštěvníků,
který se tak trochu očekával od snímku
vše v k.ú. Žatec
Vratné láhve, je spokojenost na místě.
Zveřejněno: od 11.09.2007 do
Od 16. června, kdy sezónu zahájil ﬁlm
10.10.2007
jsem anglického krále, až
Opakovaný záměr Města Obsluhoval
do 26. srpna, kdy ﬁlm Harry Potter a FeŽatec pronajmout ze
nixův řád, zastavil promítací přístroje,
přišlo do kina 7.700 lidí. „Návštěvníci
n čp. 1978 ul. Arbesova v Žatci se
svého majetku
2
měli možnost vidět 41 ﬁlmů a průměrně
st.p.č. 2072 o výměře 648 m , se zahraProjednáno RM dne 19.4.2006
dou p.p.č. 4408/13 o výměře 612 m2.
n nebytový prostor v čp.137 na na jeden přišlo 188 lidí,“ řekla našemu
Jedná se o dvoupodlažní částečně podst.p.č.221 Hošťálkovo nám. v Žatci týdeníku Hanka Zeleňáková a pokračosklepený dům se 3 bytovými jednotkami
- dvě prodejny se společným sociálním vala. „V loňském roce navštívilo jeden
obsazenými nájemníky. Dům se nachází
zařízením o celkové ploše 116,79 m2 ﬁlm v průměru 145 diváků, tady je vidět,
nedaleko centra města.
za minimální nájemné ve výši 1 500, že návštěvnost výrazně vzrostla. Nejvíce
Kupní cena : 2.618.720,- Kč
- Kč/m2/rok, tj…14 599, - Kč měsíčně diváků shlédlo ﬁlmové hity Harry Potter
a Fénixův řád - 931, třetí pokračování
bez služeb.
Rada Města Žatec si usnesením č.173/ Shreka vidělo o něco méně diváků - 850
99 vyhrazuje právo k jednání přizvat a Svěrákovy Vratné láhve 815 diváků,“
Záměr Města Žatec
pouze ty zájemce, jejichž podnikatelský dodala H. Zeleňáková.
Je zřejmé, že o trháky a ﬁlmové novinpronajmout ze svého
záměr odpovídá zájmům města.
Rada Města Žatec usnesením č.616/99 ky byl velký zájem, ale ani české ﬁlmy
majetku
schválila podmínku nájemních smluv nezůstaly v pozadí. „Máme také ještě
projednáno RM 27.08.2007
jedno prvenství, sice trochu v opačném
n Byt č. 1 o vel. 1+4 (138,25 m2) v do- a to: měsíční nájemné bude uhrazeno
měřítku, na film Prachy dělaj člověka,
mě čp. 151 nám. Svobody v Žatci za před podpisem nájemní smlouvy a nápřišlo nejméně lidí a to pouze osmnáct.

Záměr Města Žatec
pronajmout ze svého
majetku

projednáno RM 27.08.2007
n Byt č. 3 o vel. 1+3 (77 m2) v rekonstruovaném domě čp. 8 Obránců míru
v Žatci za nájemné 48,39 Kč / m2 / měsíc
s ﬁnanční spoluúčastí žadatele
ve výši 93.556,- Kč.
Zaplacení finanční spoluúčasti: před
předáním bytu – říjen 2007
Zveřejněno: od 28. 8. do 26. 9. 2007
Ve lhůtě zveřejnění přijímáme písemné
žádosti na řádně vyplněném tiskopise,
který je k vyzvednutí na informacích
MěÚ Žatec

Na prahu nové sezóny
Rozjezd divadelní sezóny nabízí, že se
mohou diváci těšit na kvalitní a zajímavé pořady. V nabídce postupně najdou
v činoherním žánru Dívčí válku Fr. R.
Čecha, představení Rozmarný duch,
Hříšní lidé města pražského, Rychlé
šípy, nestárnoucí K.Fialovou a L. Lipského ve hře Manžel pro Opalu. Na bratry
V. Dlouhého a M. Dlouhého se můžou
diváci těšit ve hře Chvála bláznovství.
Příznivci oblíbeného seriálu Ordinace
v Růžové zahradě se setkají s herci J.
Langmajerem, I. Jirešovou a J. Čvančarovou v představení Líbánky, aneb láska ať jde k čertu. Na skvělé představení
Picasso, v hlavní roli s M. Kňažkem a V.
Cibulkovou, si musí diváci počkat až na
poslední týden měsíce února v novém
roce. V prosincovém programu najdou
diváci muzikál Zasněžená romance,
divadla P. Trávníčka, který se bude zaručeně líbit.
Z hudební produkce je v nabídce
Spirituál kvintet, comeback skupiny
AG FLEK, Žalman a další. Pro školy
a školky je v letošní sezóně v programu
opět velká škála představení a pohádek,
včetně odloženého pořadu P. Nováka.
Současně po celou divadelní sezónu
budou probíhat výstavy, které budou
zdobit prostory divadla.
S. Žitníková

Letošní rekord kouzelník Harry Potter

Žatecký
týdeník

Týdeník je zpravodajem města Žatec. Vydavatel: Město Žatec Adresa redakce: Městský úřad Žatec, náměstí Svobody čp. 1, PSČ 438 01. Tisk: Severograﬁa a.s. Most, Tiskovina je evidována Ministerstvem kultury ČR pod značkou
MK ČR E 17212. Šéfredaktorka: Stanislava Žitníková. Kontaktní telefon: 415 736 115. Příjem inzerce: Pondělí
a středa od 10 - 12 a od 13 do 15 hodin v kanceláři č.30 ve vstupní hale městského úřadu.

Odpověď je jednoduchá, celý den až do
večera pršelo, jinak by se návštěvnost
určitě vyšvihla opět na dvě stovky.“ „Ale
i další ﬁlm byl poznamenán rozmarností
letošních přívalových deštů a to Královna“, dodala H. Zeleňáková.
Z informací, které jsme dostali, je zřejmé, že letošní sezóna je za posledních
pět let neúspěšnější. A to je právě doba,
po kterou se H. Zeleňáková o provoz
letního kina stará. „ Jsem s návštěvností
velice spokojená i s chováním diváků, kde
převládají pochopitelně mladí lidé a letos
nás opravdu příliš nezlobili a byli ukáznění,“ ukončila H. Zeleňáková. Neodpustila jsem si otázku – který ﬁlm byl pro ni
samotnou „ten nej“ ? „Většina ﬁlmů byla
kvalitní, ale přeci jen Parfém příběh vraha
a Edith Piaf, podle mého názoru námětem i zpracováním byly nejlepší.“
Promítání, ale pro žatecké diváky zcela
nekončí, letní produkci vystřídá už
v měsíci říjnu digitální kino, které má od
února za sebou zatěžkávací zkoušku. „A
v současné době je připraveno na svoji
první řádnou sezónu,“ podal informaci
zaměstnanec divadla K. Fiala, který má
provoz digitálního kina na starosti. (žit)

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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ŘÁDKOVÁ INZERCE
n Hledáme byt 2+1 (nebo menší
3+1) s balkonem v Žatci nabo Lounech. Tel. 604 371 163.
n Hledám rod. dům nebo
chalupu - Lounsko, Žatecko. Tel.
724 116 474.
n Na Lounsku, Žatecku hledám
zemědělskou usedlost + pozemky.
Tel. 737 074 496.

ŘÍJEN 2007
2.10. ÚTERÝ

JEDEN KLUK A HODNĚ HOLEK NA CHMELU

9:00

Představení žáků Základní umělecké školy Žatec.
Mimo předplatné. Akce ZUŠ

3.10. STŘEDA

LABUTÍ PRINCEZNA - P. I. Čajkovskij

10:00, 14:00

Výpravná pohádka na motivy slavného baletu o princezně, kterou zlý čaroděj
promění v labuť.
Hrají herci Docela velkého divadla Litvínov.
Předplatné sk. E a M i mimo předplatné
Pohádka. Jednotné vstupné 30,- Kč.

14.10. NEDĚLE

POPELKA

15:00

Krásnou a poetickou pohádku předvede ve výpravné scéně a nádherných
kostýmech Mladá scéna Ústí nad Labem.
Mimo předplatné. Pohádka. Vstupné 50,-

15.10. PONDĚLÍ SNĚHOVÁ KRÁLOVNA

8:30, 10:00

Nejpůsobivější z pohádek H.CH.Andersena.Příběh o síle přátelství a lásky,
krásné písničky. Zajímavá scénograﬁe s točnou.
Školní představení. Divadelní společnost Kejklíř. Vstupné 25,-

16.10. ÚTERÝ

OBRAZY Z DĚJIN NÁRODA ČESKÉHO

8:30, 10:00

Věrná vypravování o životě,skutcích válečných i duchu vzdělanosti jak je sepsal
Vladislav Vančura a na divadlo za pomoci loutek převedl Luděk Richter.
Školní představení. Divadelní společnost Kejklíř. Vstupné 30,-

16.10. ÚTERÝ

NÁVRAT ODYSSEA , aneb PARÁDA PAPÁ OFFENBACHA

19:30

Málem zapomenutá opereta J. Offenbacha
Komediálně zpracovaný příběh krále Ithaky a jeho ženy Penelopé v podání herců divadla Pluto Plzeň. Hrají: P. Kikinčuk, P. a J. Kubištovi, D. Tolaš, B.Kotiš,
J.Crhová, M. Krejsa,Z.Lahoda,L.F.Černá, L.Beneš, M.Karpíšek, V.Müllerová
Mimo předplatné. Opereta.
Vstupné: I.místa 160,- II. místa 150,- III.místa 140,-

17.10. STŘEDA NÁŠ SVĚT 2007

9:00, 11:00, 17:00

Pátý ročník Festivalu malých divadelních forem.
Tradiční a úspěšná divadelní přehlídka pod patronací ÚSP Kamarád LORM
Mimo předplatné. Vstupné: ráno pastelka, v podvečer 30,-Kč

22.10. PONDĚLÍ LUBOŠ POSPÍŠIL a 5 P

19:30

Rockový písničkář, bývalý člen C & K Vocal tentokrát s kapelou 5P
Mimo předplatné. Koncert. Vstupné: 130,-Kč

30.10. ÚTERÝ

POLITICKÉ HARAŠENÍ

19:30

Oblíbený televizní pořad Zuzany Bubílkové a jejího hosta Martina Maxy. Tentokrát sice na divadelních prknech, ale stejně nekompromisní k naší politické
scéně jako na veřejnoprávní i jiných TV
Předplatné sk. D i mimo předplatné. Zábava
Vstupné: I.místa 180,-, II.místa 170,-, III.místa 160,-

31.10. STŘEDA KORNELOVY VDOVY

19:30

Černá komedie o čtyřech pozůstalých ženách, které postupně odkrývají tajemství zemřelého. S téměř detektivní zápletkou objevují ve svém drahém, kterého
tak důvěrně znaly, zcela jiného, naprosto cizího člověka.
Hrají: Milena Steinmasslová, Jana Šulcová, Michaela Dolinová, Miriam Kantorková a Radka Stupková. Předplatné sk. A i mimo předplatné. Činohra
Vstupné: I.místa: 160,- II.místa: 150,- III.místa 140,-

n Pronajmu pěkný slunný byt 1 + 1
+ S. Nová linka, plastová okna. Volný
ihned. Nájemné 3.000 Kč + služby.
Vratná kauce. Volejte po 18 hodině na
tel. 721 181 431.
n Přijmeme kuchaře/ku do zavedené
restaurace v centru Žatce. Praxe vítána,
nástup ihned. Tel. 606 847 666.
n Koupím dům nebo pozemek k výstavbě RD v horní části města Žatce.
Tel. 602 111 641
n Čtyřicátnice hledá spřízněnou duši
na trávení volných chvil, na kolo, na
zábavu i kulturu, e-mail –h.hovca@seznam.cz
n Hledám práci administrativního
charakteru domů nebo na VPP, tel.
607 844 407
n Prodám elektrický boiler – kombinovaný – 120 l, nový, nepoužitý. Cena
dohodou (původní cena 7.800 Kč). Tel
606 324 580
n V nově zrekonstruované vile se zahradou pronajmu podkrovní byt 1 + 2.
Dále pro tento objekt hledáme správce
– vhodné pro důchodce – byt k dispozici.
Tel.: 606 284 839
n Pronajmu byt 1 + 2 v Žatci na Jihu
– Vrchlického ul., 2 splátky předem. Tel.:
721 360 737 (ve všední dny po 18 hod.,
v sobotu a neděli po 12 hod.)
n Kdo dojíždíte do Mostu v 7.00
– 7.30 hod. ze Žatce? Hledáme spolujezdce. Volejte 728 866 210.
n Chcete spolupracovat s firmou
AVON? Registrace zdarma, motivační
programy, provize 15-30%. Pro více
informací volejte 728 866 210.

6. 9.
7. 9.

DIGIKINO - DVOŘÁKOVA 27, ŽATEC, 43801, TEL.: 415 710 519
6.10. SOBOTA

PŘEDTUCHA

19:30

10. 9.

Thriller / Drama /USA, 2007, 110 min, české titulky

7.10. NEDĚLE

PÁSMO POHÁDEK PRO DĚTI

10:00
19:30

Drama, Česko, 2006, 77 min

13.10. SOBOTA RENESANCE

19:30

Animovaný / Akční / Sci-Fi / Thriller / 2006 / 105 min/ české titulky

15.10. PONDĚLÍ VENUŠE

19:30

Drama / Velká Británie / 2006 / 95 min / Dolby digital / Titulky

20.10. SOBOTA MR. BROOKS

19:30

Drama / Thriller / Krimi / USA/ 2007 / 120 min / Dolby Digital / Titulky

21.10. NEDĚLE

PAST NA ŽRALOKA

10:00

Animovaný / Rodinný / USA / Jižní Korea, 2006, 77 min, Český dabing

27.10. SOBOTA HEZKÉ SNY

19:30

Drama / Romantický / Komedie USA / 2007/ 90 min / Dolby digital /

28.10. NEDĚLE PÁSMO POHÁDEK PRO DĚTI

10:00

Kreslené pohádky pro nejmenší diváky

31.10. STŘEDA PÁSMO POHÁDEK PRO DĚTI
Kreslené pohádky pro nejmenší diváky
Kompletní program vždy na www.divadlozatec.cz

Regionální muzeum K. A. Polánka
Vás srdečně zve na výstavu

Pernet Radim
Studená Adéla
Sochor Filip
Zámek Dominik
Žembová Lena
Polívka Pavel
Paděrová Markéta
Rýdl Tomáš
Roušarová Daniela
Poděbradský Tomáš
Hlavatá Julie
Hoang Maithi
Pták Tomáš

„TUŽKY“
ze soukromé sbírky sběratele Emanuela Petráně z Mostu

ROZLOUČENÍ

Kreslené pohádky pro nejmenší diváky

8.10. PONDĚLÍ MARTA

Přestože má Základní umělecká škola Žatec zápis nových žáků do školního
roku 2007/2008 již dávno za sebou, stále ještě přijímá děti, které se v daném
termínu nestačily zapsat. Volná místa jsou zejm. v oborech tanečním, hudebním, ale i literárně-dramatickém.
Soubor lidových tanců Malí regrúti Klíček, určený dětem na I. stupni ZŠ,
paní učitelky Ivany Fábryové je otevřen a Camerata pro děti na II. stupni ZŠ.
jak dívkám, tak chlapcům, kteří mají zá- Repertoár obou sborů tvoří lidové
jem o lidové písně a tance z Čech, Mo- písně i skladby současných hudebních
ravy i Slovenska. Tatáž pedagožka vede skladatelů, jež jsou vybrány adekvátně
rovněž kolektivy mažoretek ve věkovém věku dětí.
V průběhu loňského školního roku
rozmezí šesti až čtrnácti let. Nejmladší
soubor, Princezničky (ročníky narození vytvořila paní učitelka Urbancová
2000 až 2001), se zaměřuje především zcela nové loutkářské oddělení, které
na taneční průpravu, základy správné- funguje v rámci literárně dramatického
ho pochodu, práci s hůlkou atp. Ročně oboru a je zaměřeno na loutkové divataké vytvoří několik jednoduchých cho- dlo hrané dětmi. Do tohoto oddělení,
reograﬁí pro vystoupení na veřejnosti. které reprezentuje soubor Semtam, se
Se soubory staršími, tj. Princeznami mohou hlásit děti z I. a II. stupně ZŠ.
Pokud by se děti chtěly věnovat
(1997 až 1999), Beruškami (1995
a 1996) a Pomněnkami (1993 a 1994), tradiční herecké práci, mohou se připracuje již paní učitelka na náročněj- hlásit do literárně dramatického oboru
ších choreograﬁích, často doplněných paní učitelky Mgr. Blanky Novákové.
rekvizitami (soutěží kategorie Show Cílem tohoto múzického oboru je pomocí tvořivé činnosti rozvíjet v žácích
Group), anebo pompony.
Mažoretkové kolektivy v ZUŠ vede nejenom jejich přirozené herecké či
také paní učitelka Lenka Turková. slovesné vlohy, ale také sociální složky
Toto oddělení se zaměřuje na moder- jejich osobnosti, kultivovaný projev
ní tanec a stejně jako oddělení paní a komunikační dovednosti. Literárně
učitelky Fábryové sleduje nejnovější dramatický obor je přístupný širokému
trendy v tomto umělecko-sportovním věkovému spektru dětí, tj. od šesti do
odvětví, jako je např. práce s pompony, osmnácti let.
Případní zájemci o kterýkoliv ze zmíkategorie Show Group atd. V současné
době přijímá paní učitelka Turková ješ- něných oborů a souborů mohou osobně
tě dívky do souborů Sněhurky (ročníky navštívit kancelář školy, nebo vybraného
1997 až 1999), Karamelky (1993 až učitele kontaktovat na telefonním čísle
415 740 368. Pro zájemce o taneční prů1996) a Matulenky (1993 a starší).
Na nové kamarády se rovněž těší žáci pravu či mažoretky pořádají obě taneční
dvou pěveckých sborů, které v součas- oddělení dne 17. října 2007 od 17,00
né době vedou paní učitelky Mgr. Anna v sále školy ukázkovou hodinu.
Blanka Nováková
Urbancová a MgA. Alžběta Urbancová,

Husova 678, Žatec

PŘIŠLI NA SVĚT
4. 9.
5. 9.

ZUŠ stále ještě přijímá
nové žáky

14:00

3. 9.
4. 9.
5. 9.
7. 9.
8. 9.

Kodeš Josef
Kunce Stanislav
Pelikán Miloslav
Machová Adéla
Seemann Václav

82 let
50 let
75 let
88 let
87 let

INFORMUJEME
Club NATURA
Zahajuje pravidelná setkání seminářů,
přednášek, léčení různými metodami,
cvičení, meditace, ale i příjemné posezení při šálku čaje.
Kancelář SPCCH
Po prázdninové přestávce opět zahajuje činnost pro své členy v kanceláři ve
Dvořákově ul. u divadla, OV SPCCH v úterý, ZO SPCCH - ve středu.
Oznamujeme
Svaz postižených civilizačními chorobami oznamuje svým členům, že
plánovaná taneční zábava v měsíci záři
se neuskuteční.
KD Holedeč
Václavská zábava v KD v Holedeči, která
se koná 22. 9. 2007 od 20.00 hodin, pro
všechny příznivce dobré zábavy. K tanci
a poslechu hraje skupina Elegance.
Handicap
Pořádá dne 18. 9. 2007 zájezd do
porcelánky v Dubí a na státní zámek
Duchcov. Odjezd v 7.30 od rest. Zvon.
Zároveň vyhlašuje 5. ročník udělení
ceny „Žatecký grál“, udělení ceny pro
dobrovolníky pracující v nezisk. organizacích. Uzávěrka: 20. 11. 2007.
Klub seniorů
Každé pondělí, úterý a čtvrtek od 13.00
do 16.00 hodin v Domě s pečovatelskou
službou v Podměstí – přijďte posedět do
příjemného kolektivu.

Výstava potrvá do 18. listopadu 2007

Firma M.A.T. Group s.r.o.
železářství a domácí potřeby
hledá do nové prodejny v Žatci
l vedoucí(ho) prodejny (plat 19000,-), vyučen, praxe v oboru,
bezúhonnost
l zástupce ved., vyučen, praxe v oboru, bezúhonnost
l prodavače(ku)- praxe v oboru, bezúhonnost

Otevírací doba: 9:00-17:00 a otevření prodejny plánován na 4q/2007.
Tel.: 377540990, 736123371, e-mail: ljanca@matpl.cz (pro zasílání životopisů)

Značková prodejna a servis
Barum-Dongres Pneu
Masarykova 1300 Žatec, přijme:

1. pracovníka vyučeného v technickém oboru
2. automechanika, popř. pracovníka vyučeného v příbuzném oboru
Nabízíme zajímavou práci u franschizového partnera společnosti
Barum Continental.
Očekáváme chuť učit se novým věcem a pracovní ﬂexibilitu.
Informace na tel.: 415 711 378 p. Kopecký, nebo kopecky@dongres.com
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Základní umělecká škola Žatec, okres Louny
Studentská 1030, 438 01 Žatec, tel. 415 740 368
e-mail: zus@zuszatec.cz

AKCE ŠKOLY V MĚSÍCI ZÁŘÍ 2007
14. - 16.9. 2007

Soustředění LDO a skupiny O.C.P.
Nový Dvůr, Sklárna
Žáci literárně dramatického oboru ze třídy Mgr. Blanky Novákové společně se
skupinou O.C.P. ze třídy Aleše Musila budou nacvičovat nový repertoár.
19. - 20.9. 2007 9., 11.00 hod. Výchovný koncert pro základní školy
ZŠ Žatec
Komponovaným programem se na základních školách představí žáci ze všech
oborů.
22.9. 2007

Kafkovy oslavy
Siřem
Představí se žáci tanečního oboru ZUŠ a Žatecký příležitostní sbor.
30.9. 2007

Koncert
zámek Líčkov
V krásném prostředí zámku Líčkov vystoupí žáci ze třídy Mgr. Milana Dlouhého.

Ohlédnutí za Dočesnou
Výročí chmelničky
Více než tisíciletá existence českého chmelařství a jeho pověstná tradice, jsou
úzce spjaty s historií města Žatec. Starobylá městská radnice, byla v minulosti
svědkem veškerého dění ve městě.
V přízemí radnice kdysi bývala kavárna, a Zdeněk Kopenec. Realizaci tohoto díla si
ve které se scházeli bohatí obchodníci vzali za své dřívější ředitel chmelařských
s chmelem a spřádali společně plány, kolik podniků Doc. Ing. Lubomír Vent, CsC,
peněz budou vyplácet pěstitelům za jejich z Výzkumného ústavu chmelařského
chmel. V historické radniční budově i kdy- a Ing. Miloš Kňákal z n. p. Chmelařství.
si bývalo vedení města. Právě odtud vzešlo Ti zajistili podkladovou půdu na chmelrozhodnutí, aby v prostorách náměstí byla ničku a poté stavbu konstrukce. 1. února
postavena chmelnička. Zajisté dobrá myš- 1967 bylo do chmelničky vysázeno 72 ks
lenka, která i v dnešní době má pro město chmelových kořenáčů, slavné odrůdy posvé opodstatnění. Největší zásluhu na této loranného žateckého červeňáku. A tak se
myšlence mají tehdejší radní Václav Rédl chmelnička v Žatci stala nejen u nás, ale

také ve světě nejmenší chmelnicí. Navíc se
stala chmelnička symbolem každoročních
Žateckých slavností chmele. Nelze přehlédnout, že při letošní jubilejní 50. Dočesné náleželo 40. výročí chmelničce, která
je výraznou ozdobou náměstí a současně
připomíná bohatou chmelařskou historii,
ale i tradice českého chmelařství. O sklizeň chmelových hlávek ze chmelničky se
většinoupostarajídesetitisícenávštěvníků
Dočesné. Třetím rokem se česal chmel ze
chmelničky formou „živého obrazu“ kdysi
dávných česáčů.
V. Nesvadba

Letní provoz bazénu v OA
16.7 2007 byl poprvé zahájen letní
provoz bazénu při OA Žatec. Důvodem
otevření krytého bazénu přes léto byl
fakt, že veřejné městské koupaliště bylo
uzavřeno. Při drobných úpravách bylo
zřejmé, že by krytý bazén mohl koupání
v Žatci do jisté míry kompenzovat. K bazénu byla tedy narychlo instalovaná letní
terasa z dvaceti lehátky, na kterou od 14
hodin svítí stále sluníčko, dále byli mírně upraveny ceny pro letní provoz a 16.7
od 14,00 hodin byl tento provoz zahájen.

Právě v týdnu, kdy se bazén otevřel, došlo
k velkému oteplení a návštěva vzrostla na
90 lidí za den, což je rekord, neboť průměrná denní návštěva se pohybuje kolem
45 lidí. Je zřejmé, že nápad otevřít bazén
i přes léto byl správný, provoz bazénu nemalé prostředky, tak návštěva dosahující
3 000 návštěvníků za měsíc a půl provozu
je jasnou odpovědí, že zastupitelstvo a rada města vykonala pro obyvatele města
dobrý čin. Děkujeme
Jiří Karas, správce bazénu

Poslední závod Mistrovství ČR
v Truck Triálu v roce 2007
O víkendu 29. a 30. září se pojede již poslední závod Mistrovství ČR v Truck Triálu v letošní sezóně. Závody upravených nákladních vozů v terénu se tentokrát
přesunují do Chříče v okr. Rakovník.
Zúčastněné posádky mají vždy za úkol víkend sečteny a vyhodnoceny. Posádka,
projet vyznačenou sekci bez dotyku která získá nejmenší počet trestných bodů
označených branek a navíc v daném zvítězí a daný závod vyhraje. Pří dobrém
časovém rozhraní. Za každou chybu umístění v závodě získá body do celkového
jsou posádky potrestány určitým počtem hodnocení Mistrovství ČR.Na závodech
trestných budou, které jsou postupně za v Chříči budou rozdány poslední body.

O to víc se zde budou posádky snažit předvést nejlepší výkon sezóny. Svou účast na
závodě již potvrdilo více jak 40 posádek.
Pro návštěvníky je připraven víkend plný
bezesporu atraktivního sportu, ardenalinu, dobré nálady a silných motorů. Kompletní informace o posádkách naleznete
na web. stránkách Truck Trialového klubu
na adrese www.trucktrial.cz
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18 hod.

Posezení s kytarou pod taktovkou Petry Komorášové.
Milovníci kytar, vyv"trejte své kytarové milá#ky a p$ij%te si zahrát a zazpívat.

19 hod.

Moderní zp&soby lé#ení civiliza#ních chorob

20 hod.

Zpívánky

Velmi zajímavé povídání pana Zde'ka Jermá$e.

19 hod.

Reggae párty
Zas je tu regoška a DJ Jahteckym. P$ikva#te si podupávat v rytmu reggae.

10 hod.

Ned"lní posezení s mantrami a zenovými p$íb"hy

19 hod.

Bubnování s Honzou

Magické, lé#ebné, ochranné a osvobozující písn"...

Vstup: 25 K#.

Vstup: 30 K#.

P$ij%te se p$idat a bubnovat z celého srdce.

19 hod.

Meziprostorová diagnostika

20 hod.

Koncert kapely SOFIE CHAIR

Úvodní p$ednáška Václava Paura.

Koncert rockové kapely ze Žatce. Jako host vystoupí CHULIMANGA.

9 hod.

Den otev$ených dve$í v #ajovn" Altán

20 hod.

Setkání s horoskopem: PANNY

Vstup: 50 K#.

Vstup: 40 K#.

Dny evropského d"dictví.

Setkání lidí narozených v tomto znamení a jejich p$átel. Dozvíte se mnoho zajímavého.

15 hod.

Deskové hry
Zahrajte si s námi nehazardní deskové hry od firmy Albi.

17 hod.

Výklad karet
Tarotové karty, jejich charakteristika a výklad výborné kartá$ky paní Kristýny Folprechtové.

20 hod.

Zpívánky

20 hod.

Ú#esová párty
Ve#er plný roztodivných ú#es& a bláznivého tance. K dispozici bude profesionální
i neprofesionální kade$nice. P$ij%te si nechat vytvo$it na hlav" originální dílo.

23. 9. 10 hod.
ned"le
23. 9. 17 hod.
ned"le
26. 9. 19 hod.
st$eda
28. 9. 17 hod.
pátek

Ned"lní posezení s mantrami a zenovými p$íb"hy

29. 9. 20 hod.
s o b ota

P o t v o r a v n o vé m š a t u

30. 9.
ned"le

Vstup: 25 K#.

Tradi#ní zpívání s Petrem Pazourem u klavíru.

15 hod.

Vstup: 30 K#.

!ajové experimenty
Pro znalce i neznalce ochutnávky #ajových novinek.

Úvod do sv"ta lé#ení bioenergií
První p$ednáška úsp"šného biotronika a lé#itele Petra Davídka.

Vstup: 50 K#.

Tvo$írna - malování na sklo 1.
P$ij%te rozvinout svoji tvo$ivost a malovat na sklo pod vedením Lucie Bílkové a Kamily
Kuderové.
Vstup: 50 K#.

Píšete básni#ky? Máte za sebou zajímavou literární tvorbu? P$ij%te se pochlubit. Ve#erem
provází, hraje a recituje Standa Stejskal.
Vstup: 50 K#.

Deskové hry
!ajovna ALTÁN, Nám"stí Svobody 52, Žatec 438 01, +420 732 821 734

Den evropského dědictví v Žatci
sobota 15. září 2007
Téma: Památky, řemesla a lidová tradice
PROGRAM:
Regionální muzeum - Husova ul. 678
10.00
slavnostní zahájení
10.15
„Po stopách starých řemesel nejen v Žatci“ - vernisáž výstavy
o řemeslech a počátcích průmyslu
11.00 - 18.00 individuální prohlídky výstav a expozic
10.00 – 18.00 „Osm hodin v pravěku“ – ukázky pravěkých technik tkaní, ražby
mincí, výroby šperků a keramiky, opracování dřeva, rozdělávání ohně,
mletí mouky nebo pečení pravěkých placek v podání sdružení Keltoi
na zahradě muzea
pobočka muzea - Křížova vila
10.00 – 18.00 „Řemeslo má zlaté dno“ - v zahradě vily ukázky práce kováře, hrnčíře,
bednáře, tesaře, přadleny, krajkářky a dalších
10.00 - 18.00 prohlídky výstav a interiérů
Další otevřené objekty:
Chmelařské muzeum, nám. Prokopa Velkého 1952
10.00 – 18.00 individuální návštěvy, poslední vstup v 17.30
Městská radnice – vyhlídková věž, nám. Svobody 1
10.00 – 18.00 individuální návštěvy, poslední vstup v 17.30
Renesanční sladovna, Masarykova 356
11.15 - 12.15, 15.15 - 16.15 vstup pouze s průvodcem
Další akce:
Za žateckými řemeslníky a živnostníky
Čtyři komentované procházky městem, při nichž bude podáván výklad o umístění
a provozování řemesel a živností v Žatci v 19. století. Představeni budou sladovníci,
pivovarníci, řezníci, hostinští, kováři, nejrůznější obchodníci, krejčí, obuvníci, sedláři,
koželuzi, zlatníci atd.
Začátky procházek:11.00, 11.30, 15.00, 15.30 hod. výchozí místo: Regionální muzeum,
Husova 678, Žatec
Akci ﬁnančně podporuje Město Žatec

