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Žatecký týdeník
o prázdninách

Také v průběhu letošních prázdnin
a dovolených bude Žatecký týdeník
vycházet pouze jednou měsíčně. Prázdninová čísla jsou proto plánována na 18.
července a 22. srpna. Od září bude
vycházet opět v pravidelných termínech.

Dne 08.06.2013 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
Průvod vyšel z Žižkova náměstí k Chmelovému majáku, aby na zpáteční cestě
dopravy a silničního hospodářství.

OZNÁMENÍ O OMEZENÍ
PROVOZU ÚŘADU PRÁCE

ÚP ČR, Kontaktní pracoviště Žatec,
oznamuje, že ve dnech 19. 6. až 21. 6.
2013 proběhne stěhování tohoto úřadu
z budovy na adrese Obránců míru 1830,
Žatec, do vedlejší budovy na adrese
Obránců míru 2767, Žatec (budova,
kde nyní sídlí Česká pojišťovna, a.s.,
vchod je ze zadní strany budovy). ÚP
bude umístěn ve 2. patře. Důvodem je
plánovaná rekonstrukce stávající budovy.
Od 24. 6. 2013 bude provoz u agendy
zprostředkování, poradenství a státní
sociální podpory v plné míře obnoven,
a to již v nových prostorách.
Přestěhována bude agenda zprostředkování a poradenství a agenda státní
sociální podpory. Agendy dávek hmotné
nouze a dávek pro osoby se zdravotním
postižením zůstávají nadále v budově
Obránců míru 295, Žatec, kde byly tyto
agendy vyřizovány doposud.
Z výše uvedených důvodů bude
ve dnech 19. 6. - 21. 6. 2013 provoz
úřadu práce omezen. Nové žádosti budou přijímány pouze v zasedací místnosti
v přízemí, ul. Obránců míru 1830, Žatec,
tel. 950 134 209.
ÚP ČR, Krajská pobočka Ústí nad Labem, Kontaktní pracoviště Žatec, děkuje
klientům za pochopení této situace.

Chrámový Letňák

Ano je to pravda! Na jedné z píp
v restauraci U Orloje, patřící žateckému
Chrámu Chmele a Piva, se v sobotu 25.
5. 2013 narazilo nové „chrámové“ pivo
s názvem Chrámový LETŇÁK.
Jak vypovídá název, jedná se o letní
lehké pivo, které má 10°. Chrámový
LETŇÁK je, stejně tak jako ostatní piva
z pivovaru U Orloje, vařený poctivou
recepturou starých sládků, je pěkné
chmelený a plný chuti. Více se slovy vyjádřit asi nedá, přijďte všichni ochutnat,
jak se nová „desítka“ LETŇÁK povedla!!
www.chchp.cz
(jš)

měl tradiční zastávku na hlavním náměstí k požehnání městu i letošní úrody.

Chmelařský svátek
na pivovarském dvoře

Chmelfest, který se minulou sobotu konal v Žatci po třinácté, letos probíhal
v nových prostorách. Protože organizátoři spojili jarní chmelařském oslavy
s Dnem otevřených dveří Žateckého pivovaru, návštěvníci měli k dispozici
nejen pivovarský dvůr se stánky, kde se točilo 16 druhů piv vyráběných v Žatci
(pivovar, minipivovárek U Orloje a výzkumácký minivárek), ale také celé Žižkovo náměstí s pódiem. Vystřídaly se tam nejen hudební skupiny, ale konala
i tradiční recesistická soutěž Memoriál Lojzy Lupulína.
Ani letos nechyběl Chmelmarš, slav- a majitele pivovaru požehnali a připili
nostní průvod městem vedený Chmelo- pivem chmelařské metropoli a úrodě
branou, doprovázený také mažoretkami zeleného zlata. Dobrou pohodu stovek
a alegorickými vozy. Od Chmelového návštěvníků ještě nezkazil ani občasný
majáku zpět k pivovaru se účastnicí před déšť, který svátek doprovázel a zdržel
četným publikem zastavili na náměstí se tu nakonec déle než týden.
(jak)
Svobody, aby za účasti starostky města

Rodáci na židovském hřbitově v Žatci
Vzpomínkový akt se uskutečnil 27. 5.
na židovském hřbitově v Žatci, kde si
připomnělo na šedesát Čechů i Němců genocidu Židů ze Žatce. Němečtí
Žatečané nejprve byli v Postoloprtech
u pamětní desky, která připomíná
vraždění Němců těsně po válce. A pak
si v Žatci připomněli i židovské oběti.
„Je to akt smíření se s minulostí,“ vysvětlil Petr Šimáček, předseda Sdružení
rodáků a přátel města Žatce. „Přejeme
si, aby naše děti jezdily do Žatce bez
předsudků a aby viděly a poznaly
z jakého krásného města a plodného

kraje pocházejí jejich předkové“ – uvedl
za německý Heimatkreis Saaz jeho
předseda Adolf Funk. „Židé v Žatci
se podíleli na vytváření hospodářství
a kultury města, která nám dodnes
trochu chybí. Náš projekt Židé na Žatecku hodlá také zviditelnit tyto ztráty
a vrátit tuto minulost do vědomí lidí
a dějin města,“ řekl při aktu Otokar
Löbl, předseda německého Nadačního
spolku Saaz/Žatec. Německé Žatečany
ve městě přivítala starostka Zdeňka Hamousová a místostarosta Jan Novotný.
Foto Jiří Čermák.
(ms)

Foto Jaroslav Kubíček

Mimořádný úřední den

V letošním roce bychom rádi pravidelně uveřejňovali v Žateckém týdeníku
a na webu www.mesto-zatec.cz tématické články o tom, co významného se
v jednotlivých oblastech podařilo úspěšně realizovat v období 2011-2012 a co
se připravuje na rok 2013.
Cílem těchto článků je ukázat široké hodin a v pátek do 18 hodin). Obyvatelé
veřejnosti v Žatci i jeho regionu, že se domů s pečovatelskou službou mohou
společně daří vybudovat něco pozitivní- využívat služeb poboček naší knihovny
ho, co má navíc i oporu v dlouhodobých vždy 1 den za 2 týdny.
Obecní knihovny v okolních obcích
vizích města. Pro všechny tyto informace
bude spojujícím bodem motto a logo na Žatecku a Podbořansku využívají
„Žatec srdce regionu“, které je metou služby žatecké knihovny v rámci výkonašeho snažení. V příštích číslech se nu regionálních funkcí, které knihovna
můžete těšit na informace z oblasti zajišťuje od roku 2002 pro 12 knihoven
kultury, životního prostředí, dopravy atd. z finanční dotace Ústeckého kraje. Naše
Případné reakce můžete směřovat na ad- knihovna zajišťuje těmto knihovnám
resu redakce tydenik@mesto-zatec.cz. kompletní knihovnický servis zejména
v podobě nákupu, zpracování a rozvozu
Městská knihovna Žatec
je univerzální veřejnou knihovnou knih, ale i konzultační, poradenskou
pověřenou výkonem regionálních funk- a další činnost.
Vypůjčeno v první třetině letošního
cí. Zajišťuje knihovnické a informační
služby pro širokou veřejnost, zejména roku bylo dosud 34855 dokumentů,
půjčování knih a ostatních informačních za rok 2012 představovaly výpůjčky
pramenů, přístup k internetu, rezervační fondu celkové číslo 103188 a za období
služby u nejvíce žádaných titulů, me- let 2010-2013 si čtenáři vypůjčili celkem
ziknihovní výpůjční služby u odborné 333633 knihovních dokumentů. V průliteratury pro naše čtenáře i čtenáře měru si 1 čtenář při 1 návštěvě knihovny
jiných knihoven z našeho fondu, dále půjčí 3 knihy. Nejvíce knih si půjčují lidé
donáškovou službu pro imobilní občany v produktivním věku (46%), druhé místo
a seniory, reprografické služby, infor- získali senioři (29%) a na třetím místě
se „umístily“ děti do 15 let (13%). Nejmační a vzdělávací akce a další.
Knihovní fond naší knihovny je roz- žádanějšími a nejpůjčovanějšími tituly
manitý a obsáhlý, každý čtenář si v něm v roce 2012 se staly u dospělých Povídky
najde podle svého zájmu. Knihovna malostranské a Kytice, dále pak knihy
nakupuje, zpracovává, uchovává a zpří- Simony Monyové, u dětí Deník malého
stupňuje svým uživatelům zejména kni- poseroutky, včetně dalších pokračování.
hy, periodika a CD-ROM. Celkový počet Hitem letošního roku je zatím kniha pro
knihovního fondu představuje aktuálně dospělé Padesát odstínů šedi a povinná
k datu 31.5.2013 číslo 97780, z toho je četba u studentů.
Akce pro veřejnost
36056 svazků odborné literatury a 61724
Návštěvníci, kteří využili služeb
svazků beletrie.
Nákup knih probíhá v dnešní době knihovny v prvních 4 měsících letošpřevážně po internetu u osvědčených ního roku, představují číslo 14610.
dodavatelů, kde lze získat zajímavé slevy. V roce 2012 navštívil knihovnu 41971
V letošním roce bylo dosud zakoupeno návštěvník a za uplynulé tři roky využilo
1058 knih, v roce 2012 bylo koupeno služeb knihovny celkem 173900 návštěv4028 knih a za období uplynulých tří níků. Za shodné období se v knihovně
let byly zakoupeny celkem 12123 knihy. zaregistrovali 8353 čtenáři, z toho 2200
dětí. Nejstarší čtenářce je více než 90 let,
Průměrná cena 1 knihy činí 180Kč.
Internet je dostupný uživatelům nejmladšími jsou prvňáčci.
Akce pro veřejnost pořádá naše knihovna všech odděleních centrální knihovny a pobočce Jih. Dětští čtenáři mají na během celého roku v hojném počtu.
přístup na internet zdarma na svých V prvních čtyřech měsících letošního
odděleních v centrální knihovně i na po- roku jsme připravili 75 akcí, kterých
bočce. Senioři mohou využít zdarma se zúčastnilo 1519 návštěvníků. Pro
internet v oddělení pro dospělé čtenáře školská a předškolní zařízení realizujeme
centrální knihovny v rámci programu průběžně během školního roku naučné
Seniornet. Od března letošního roku pořady, přednášky a besedy, setkání se
může veřejnosti navíc využívat v pro- spisovateli a výtvarníky. Na 11. červen
storách centrální knihovny zdarma WiFi je připraveno slavnostní pasování všech
prvňáčků na čtenáře, které se uskuteční
připojení k internetu.
Hlavní budova knihovny s erbem zlaté v městském divadle. Knihovna pořádá
růže ve štítu na náměstí Svobody slouží pro dětské čtenáře také knihovnické
čtenářům již od května 1969. Centrální dílny, prázdniny v knihovně, pětkrát
knihovna je k dispozici veřejnosti v pon- ročně nocování v knihovně, léto pro děti
dělí a pátek od 9 do 17 hodin, ve středu s knihovnou v podobě prázdninových
do 18 hodin, ve čtvrtek do 15 hodin výletů, čtení s pohádkovou babičkou,
a v sobotu od 9 do 11,30 hodin. Služby pohádková soutěžní odpoledne a řadu
uživatelům nabízí knihovna na své po- dalších akcí. Pro dospělou veřejnost přibočce Jih na náměstí Poperinge tři dny pravujeme zejména výstavy knih, autorv týdnu (v pondělí a ve středu do 17 ská čtení, degustace čajů s promítáním
a komentářem, cestopisné přednášky
a besedy v přednáškovém sálku centrální
knihovny. Na podzim po prázdninové
přestávce pro vás chystáme cestopisnou
přednášku Toulky Kamčatkou s Jiřím
Šulcem. O letních prázdninách se s námi
cí o rozšířené nabídce turistických
můžete vypravit každé úterý na výlet,
aktivit v Žatci.
Reakce návštěvníků těchto akcí jsou které v letošním roce pořádáme nejen
velmi pozitivní. V letním období se pro děti. Více informací získáte v aktuplánují podobné reklamní akce v dal- alitách na našich webových stránkách
www.mekzatec.cz nebo na kterémkoli
ších sousedních regionech.
oddělení naší – vaší knihovny.
(rf)

Město a Chrám chmele a piva se úspěšně
prezentují v okolních regionech
Během měsíce května pokračovaly prezentace turistických aktivit města
Žatce. V týdnu od 6. do 11.5. se uskutečnila reklamní akce Chrámu Chmele & Piva v Mostě, v obchodním středisku Central. Prezentace proběhla
ve spolupráci s destinační agenturou Dolní Poohří.
Následně byl prezentován turistický Czechtourismu na Staroměstském
areál Chrám Chmele & Piva v týdnu náměstí. Cílem těchto propagačních
od 20. 5. také v pražském infocentru aktivit je předávání nových informa-
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Žatecký týdeník

Foto Tomáš Trégl
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Léto na sebe letos nechává dlouho čekat. Proto se žatecké koupaliště zpřístupní veřejnosti, jakmile to klimatické
podmínky dovolí…

Dům dětí a mládeže v Žatci

Přednáška o Janu Masarykovi v Křížově vile

V cyklu Náš host bude tentokrát v Křížově vile přednášet
Prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc.z Ústavu pro soudobé dějiny
Akademie věd ČR v Praze. Tématem bude tragický osud politika Jana Masaryka.
Dne 10. března 1948 Jan Masaryk z okna sám vyskočil.
byl tento oblíbený poli- Cílem besedy bude přiblížit okolnosti
tik, diplomat a ministr a možné příčiny dosud nevyjasněného
zahraničních věcí - a také úmrtí Jana Masaryka. Připomenesyn prvního českosloven- me si osudy a životní příběh tohoto
ského prezidenta - nalezen časně ráno významného politika. Vzpomeneme
mrtev pod oknem svého služebního tak na jednoho výjimečného muže,
bytu na nádvoří Černínského paláce na jeho politické přátele a blízké lidi,
v Praze. Jeho smrt je dodnes zaha- na dobu a zemi, v níž žil a zažil také
lena tajemstvím. Podle některých konec demokracie v Československu.
šlo o politickou vraždu, podle jiných
Všichni jste srdečně vítáni ve čtvrtek

13. června od 17. 00 hodin v Křížově vile (Zeyerova 344, Žatec, tel.
415 710 389 a 774 192 414). Vstupné
30,- Kč a snížené 20,- Kč.
(kv)

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Televize v Chrámu chmele a piva
V neděli 16. června 2013 bude
po celý den Česká televize natáčet
v Žatci v areálu Chrámu chmele a piva
pořad s kapelou Žatečanka PUTOVÁNÍ ZA MUZIKOU. Kromě písniček
Žatečanky Jaroslava Filípka bude
v pořadu představen chrám, jeho pivovárek, minipivovárek Chmelařského
institutu i velký Žatecký pivovar a celé
město Žatec, kde se uskuteční dotáčky
pamětihodností.
„Přenosové vozy přijedou již v sobotu. Celý štáb, včetně moderátora
Jožky Šmukaře se do Žatce moc těší.
Pořad bude odvysílán v České televizi
na podzim,“ uvedl Petr Šimáček, který

pořádá
po celé letní prázdniny

turnus
turnus
turnus
turnus
turnus
turnus
turnus
turnus

-

12.7.2013
19.7.2013
26.7.2013
2.8.2013
9.8.2013
16.8.2013
23.8.2013
30.8.2013

Cena za den pro školní děti: 60,- Kč (v ceně je zahrnuto:
pojištění a oběd)

Cena za den pro předškolní děti: 80,- Kč (v ceně je

spolupracoval na scénáři s Jiřím Mocem. „V neděli 16. června bude celý
areál z důvodů televizního natáčení
pro veřejnost zcela uzavřen“ – s omluvou sděluje ředitel chrámu Jaroslav
Špička.
(ms)

zahrnuto pití, svačiny,pojištění a oběd)

Přihlášky nutné odevzdat týden předem
DENNÍ ČINNOST PT BUDE PROBÍHAT DLE POTŘEB DĚTÍ A POČASÍ

Přidejte se k další úklidové akci Pirátů Žatec
Dne 22. 6. 2013 se bude konat další
„úklidová akce“, kterou organizují
Piráti Žatec ve spolupráci s Městem
Žatec.
O dalším místě, které nyní pomohou
uklidit dobrovolníci, rozhodovalo
hlasování na Facebooku a s velkým

8.7.
15.7.
22.7.
29.7.
5.8.
12.8.
19.8.
26.8.

náskokem zvítězilo okolí městských
hradeb.
Zveme tímto všechny dobrovolníky, kterým není lhostejné prostředí,
ve kterém žijí. Přijďte se aktivně podílet na úklidu s námi a zvelebit tak
část našeho města.

od 8,00 - 16,00 hodin.
Příklad činností: malování, kreslení, stříhání a lepení,
modelování, navlékání korálků, práce s netradičním
materiálem, společenské hry, stolní tenis, stolní fotbal,
návštěva knihovny, prohlídka radniční věže, vycházky do
parku.
Bližší informace Vám ochotně sdělí kolektiv pracovnic DDM
Žatec, tel. 415 710 591, 731 610 572

Provozní doba a vstupné na koupališti
v Žatci pro sezónu 2013
Termín otevření:
Otevírací doba:

podle klimatických podmínek
Po – Ne
9:00 - 20:00
Celodenní vstupné:
Odpolední vstupné (od 15:00):
60 Kč – dospělí a děti nad 150 cm
40 Kč – dospělí a děti nad 150 cm
40 Kč – děti, senioři nad 65 let, ZTP, 30 Kč – děti, senioři nad 65 let, ZTP,
ISIC
ISIC
Děti do 100 cm zdarma v doprovodu Děti do 100 cm zdarma v doprovodu
rodičů
rodičů
150 Kč - Rodinné vstupné (2 dospělí 120 Kč - Rodinné vstupné (2 dospělí
+ 2 děti)
+ 2 děti)
Pozn.: k ceně vstupného bude účtovaná záloha na čipové hodinky ve výši
100 Kč, zpoplatněný tobogán 5 Kč/jízda

Provozní doba a vstupné na sportovišti
v Žatci pro rok 2013
Termín otevření:
Provozní doba:

15.5. 2013
Po - Ne
9 : 0 0

Činnost
Inline dráha
Použití hracích prvků
Hokejbalové hřiště
Hokejbalové hřiště + osvětlení
Tenisový kurt
Tenisový kurt + osvětlení
Šatny + sprcha 1-10 lidí
Šatny + sprcha 10 lidí a více
Pujčovné sportovního náčiní
Juniorská raketa
Seniorská raketa lehčí
Seniorská raketa těžší
Tenisové míčky

Žatecký
týdeník

Týdeník je zpravodajem města Žatec. Vydavatel: Město Žatec Adresa redakce: Městský úřad Žatec, náměstí
Svobody čp. 1, PSČ 438 01. Tisk: AKORD Chomutov s.r.o., Tiskovina je evidována Ministerstvem kultury ČR
pod značkou MK ČR E 17212. Kontaktní telefon: 415 736 115. Příjem inzerce v kanceláři Infocentra MěÚ
Žatec v úředních hodinách, telefon 415 736 156

Sazba za hodinu
zdarma
zdarma
300 Kč
400 Kč
100 Kč
200 Kč
50 Kč
100 Kč
30 Kč
40 Kč
50 Kč
10 Kč

2

1

:

0

0

Sazba na den

Vratná
Vratná
Vratná
Vratná

záloha
záloha
záloha
záloha

100 Kč
100 Kč
100 Kč
50 Kč

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 Pronajmu nově zrekonstruovaný
podkrovní byt 2+kk v cihlové zástavbě
v Žatci. Vše nové, krbová kamna, samostatný plynový kotel, kombinovaná lednice, pračka. Kauce ve výši 10.000,- Kč.
Tel. 777 66 22 33
n Pronájem kancelářských prostor. Nabízíme k pronájmu kancelářské prostory v administrativní budově CHMELAŘSTVÍ, družstva Žatec,
ul. Mostecká 2580 v Žatci. Jedná se
o samostatné kanceláře (cca 18m2),
nebo o propojení dvou i více kanceláří.
Cena za pronájem vč. poskytovaných
služeb je 120,-Kč/m2/měsíc. V kancelářích je možné využít za příplatek
tel. linku s vlastním číslem, internet,
úklid. Parkování je možné před administrativní budovou. Informace na tel.
čísle: 415 733 203, 415 733 307,
602 416 138
n Prodám byt 1+1, po částečné rekonstrukci, v Růžové ulici, 6. patro, Žatec.
Tel. 605 481 937
n Pronajmeme byt, o výměře cca 78
m2, 2+1 v přízemí ve středu města Žatce.
Nájemné 3.000,- Kč měsíčně + služby.
Bez kauce, pro důchodce, volat po celý
den, Mobil: 607 282 961.
n Pronajmu byt 1+1 v Husově ulici
u nemocnice. Nájem a služby celkem
6.500,- Kč. Max. pro 2 osoby. Vratná
kauce a 1. nájem splatný při podpisu
smlouvy. Tel. 723 77 96 72.
n Prodám byt 4+1 v Žatci nedaleko
centra v Šafaříkově ulici. Zateplený dům,
plastová okna, 4. patro s výtahem. Byt 80
m2, lodžie, po kompletní rekonstrukci.
Více informací a foto na www.bezrealitky.
cz inzerát byty na prodej – 4+1 Šafaříkova Žatec. RK nevolat. Cena k jednání
995 tisíc. Tel. 728 151 997
n Prodám rodinný dům typu OKAL
v Lubenci. Dům je 4+1, podsklepený,
s garáží a větším pozemkem. Klidné místo, rybník, les. Info: 721 700 423
n Pronajmu byt 1+1 se zaskleným balkónem, částečně zařízený. Volný od 1.6.2013. Jen pracujícím. Tel.
604 996 042
n Dlouhodobě pronajmu 1+1 s balkonem a 2+1. V Žatci poblíž centra. Řádná
nájemní smlouva, nájem 3000,- + služby
+ vratná kauce. Možnost trvalého bydliště. Ihned volný. Tel. 774 274 142
n Kadeřnice Samková Lenka oznamuje změnu adresy provozovny: Otevřeno holičství „LUKAS“. Podměstí
Hájkova ulice (mezi 3. ZŠ a Restaurací
Lucerna) Žatec. Tel. 721 971 444
n Nabízím seznámení „ženě“ pro
trvalý vztah, ve věku 55-60 roků, která
nechce být sama a je pro oboustrannou
– vzájemnou oporu a toleranci“ Volat
pouze vážné nabídky a to, po celý den.
Mobil: 607 282 961
n Štukování, malování a drobné
zednické práce. Vše v domluveném termínu. Cena dohodou. Volejte na t.č.
720 673 637
n Sezona grilování začíná... Vyberte si
z nabídky nejrůznějších kořenících směsí,
které dají Vašim steakům nepoznanou
chuť. Najdete nás v krámku s kořením
na nám. Svobody 43. Nabízíme více než
140 druhů jednodruhového koření a kořenících směsí.
n Prodej stavební parcely na samotě –
Staňkovice, 4504 m2, 60,-Kč/m2. Příjezd
po polní cestě. Tel. 731 914 884
n Opakovaná dražba domů v Žatci
čp. 353, čp. 1901 a čp. 378 s pozemky
dne 10. 6. 2013 ve 13 a 14 hodin u OS
v Lounech. Více na www.sorent.cz
n Prodáme rodinný dům se zahradou v Žatci v Podměstí, klidná lokalita
u měst. parku. Přízemí: 1+3, lodžie, patro
1+2, lodžie. Velká garáž + dílna a technické místnosti. Vytápění ÚT s novým
plyn. kotlem + krbová kamna. Dům je
ihned k nastěhování. Cena: 2.800.000,Kč. Kontakt: 728 554 994, 774 818 787
n Prodám byt 4+1 v OV s lodžií,
v Žatci, Lípová ul., 86 m 2, 6. patro.
Cena 720.000,-. Dohoda možná. Tel.
728 252 426
n Prodej slepiček. 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 14-18 týdnů cena
149-170 Kč/ks – v začátku snášky 178
Kč/ks. Prodeje se uskuteční: v pondělí
17. června 2013, Žatec – u západního
nádraží – v 15:40 hod. Při prodeji slepiček – nová služba – výkup králičích
kožek – cena 15-22 Kč/ks. Případné bližší informace tel: 728605840,
728165166, 415740719
n Prodám byt 3+1 v osobním vlastnictví, 72 m2, klidná lokalita Žatec – Podměstí, zateplený, bezbariérový vstup, 3. patro
s balkonem. V blízkosti školka, škola, nákupní centrum, dětské hřiště. Cena 599
tis. Kč + poplatky. Tel. 736 212 428. RK ne.

letní kino Žatec
7.6.

Pařba na třetí

21:30

Komedie / USA/ 2013 / CZ titulky / Přístupné od 12 let
Nejdřív ztratili ženicha ve Vegas. Poté se jim povedlo to samé i s bratrem nevěsty.
A nyní se samozřejmě vše zvrhne a odstartuje další hromadu humorných situací.
Vstupné: 90,-

8.6.	Království lesních strážců

9.6. a 3.7.

14.6.

21:30

Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Fantasy / USA/ 2013 / CZ Dabing
Království lesních strážců je příběhem věčného boje dobra, které chrání přírodu,
a silami zla, které chtějí přírodu zničit.
Vstupné: 120,-

Star Trek: Do temnoty

Sci-Fi / Dobrodružný / Akční / USA / 2013 / 132 min / CZ titulky
Posádka lodi Enterprise, asi nejznámějšího filmového vesmírného korábu, vyráží
na další misi, která tentokrát povede do temnoty.
Vstupné: 120,-

Trans

21:30

Krimi / Drama / Thriller / VB/ 2013 / 101 min / Cz Titulky / Přístupné od 12 let
Historik umění Simon (James McAvoy) pracuje v aukční síni, kde se draží
umělecká díla. Spolčí se zločineckým gangem a dohromady ukradnou Goyův
obraz v ceně milionů dolarů. Po ráně do hlavy, kterou během loupeže utrží, však
zjistí, že si nevzpomíná, kam cenné dílo ukryl...
Vstupné: 110,-

15.6.	Iron Man 3

21:30

16.6.	RYCHLE A ZBĚSILE 6

21:30

21.6. a 30.6.	Muž z oceli

21:30

Akční / Sci-Fi / Thriller/ USA / Čína/ 2013 / 129 min / Přistupné / CZ dabing
Ve filmu společnosti Marvel Studios Iron Man 3 je svérázný, ale geniální průmyslník Tony Stark / Iron Man nucen čelit nepříteli, jehož dosah nezná hranic.
Vstupné: 100,-

Soutěž pro šikovné malíře
Regionální muzeum K. A. Polánka v
děti do 15 let.
V době od 17. května do 23. června
probíhá v Křížově vile výstava zpěvačky a malířky Vlasty Kahovcové Obrázky
z Podzámčí. Přijďte si zkusit namalovat
jeden z jejích obrázků. Pro tři nejpo-

Akční / Krimi / Thriller / USA / 2013 / Cz titulky / přístupné od 12 let
Některé motory nezadřete, i když jezdíte zásadně jen s pedálem plynu zašlápnutým
v podlaze. Vin Diesel, Paul Walker a Dwayne Johnson se vracejí v dalším díle
jedné z nejúspěšnějších filmových sérií současnosti.
Vstupné: 120,Akční / Dobrodružný / Fantasy / USA / 2013/ 148 min / Cz titulky
Příběh a charakter Supermana je jedním z nejúznávanějších superhrdinů všech
dob. Opět se setkáme s postavou mladého žurnalisty Clarka Kenta, který je
na Zemi poslán z planety Krypton.
Vstupné: 120,-

Žatci připravilo malířskou soutěž pro
vedenější malíře čekají zajímavé ceny,
které převezmou v Křížově vile. Čtvrtky
a pastelky jsou připraveny. Třídy je nutno objednat předem na tel. 774 192 414
nebo 415 710 389.

Městské divadlo Žatec
7.6. pátek

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení

studentům OBCHODNÍ AKADEMIE v Žatci.
Mimo předplatné. Podnájem divadla. Akce Obchodní akademie v Žatci

11:00

10.6. pondělí Závěrečné vystoupení žáků Literárně dramatického oboru 17:00
základní umělecké školy v Žatci
Mimo předplatné. Podnájem divadla. Akce ZUŠ Žatec

11.6.
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Zahrát si krátkou - ale hlavní - roli ve filmu
Nahlédnout do žateckého podzemí potkat tam pohádkové postavy a trochu jim pomoci
Nechat se políbit múzou v Galerii Sladovna

Pasování“ prvňáčků na čtenáře

8:00

12.6.	Drahé tety a já

19:00

18.6.	Závěrečné vystoupení žáků Tanečního oboru

17:00

19.6.	Závěrečné vystoupení žáků Tanečního oboru

17:00

21.6.

11:00

Divadlo METRO uvádí poprvé na jevišti komedii s detektivní zápletkou inspirovanou nesmírně populárním filmem podle scénáře Zdeňka Podskalského
o roztomilých starých dámách, neteři na vdávání, pečlivě utajovaném ženichovi
a přepadení spořitelny.Notoricky známá komedie, kterou mají diváci rádi už
proto, že napětí je vyváženo patřičnou dávkou humoru a smíchu,za podpory
výborného hereckého obsazení skýtá dozajista dvě hodiny skvělé zábavy.
Předplatné skupiny A a mimo předplatné. Vstupné : 230,- / 220,- / 210,- Kč
třídy Ivany FÁBRYOVÉ
třídy Lenky TURKOVÉ

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení

studentům SOUKROMÉ OBCHODNÍ AKADEMIE a studentům STŘEDNÍ
PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY ELEKTROTECHNICKÉ v Žatci

27.6.	Rozloučení se školou

9:00

loučení s „deváťáky“ ze ZŠ KOMENSKÉHO ALEJ v Žatci

www.divadlozatec.cz
Start 8.6.2013 v 15.00

Červen v ZUŠ Žatec Promítání před radnicí

Než začnou letní prázdniny, čeká žáky
naší ZUŠ ještě několik akcí, na které
vás všechny srdečně zveme.
Taneční obor se předvede na Pestrobarevném defilé v letním kině
12.6., dále pak 18. a 19. června mají
závěrečné vystoupení v Městském divadle. Po loňské vedené akci se letos
koná II. ročník, Tanečního maratonu.
Pro velký počet loňských vytrvalých
tanečníků se letos uskuteční v hale
TJ Sever 8.6. od 9.00 hod. Přijďte si
všichni vyzkoušet své tanečně-vytrvalostní dovednosti.
Hudební obor vás zve na Komorní
koncert, na kterém se představí trio
ve složení V. Liebigová, M. Marešová a V.
Urban. Nástrojové obsazení: klavír, klarinet, violoncello. Koncert se bude konat
21.6. od 16.00 v sále ZUŠ.
Literárně dramatický obor vás zve
na neobyčejné představení kroužku dospěláků, které se bude konat dne 17.6.
od 18.00 hod. v aule gymnázia. Bude
to vůbec poprvé, kdy dospěláci-neherci
vystoupí se svým malým představením
po necelém roce svého působení.
Výtvarný obor má výstavu prací dětí
ve Sladovně až do 25.6.2013.
(au)

Filmové léto na náměstí Svobody
v Žatci v promítání bratří Čadíků
připravilo tuto nabídku:
18. 7. Signál
19. 7. Probudím se včera
20. 7. Perfect Days
21. 7. Okresní přebor - Poslední
zápas Pepika Hnátka

Pasování prvňáčků
do řádu čtenářského

Městská knihovna Žatec připravila
pro žáky prvních tříd na závěr školního roku slavnostní Pasování prvňáčků
na čtenáře. Pasování do řádu čtenářského za účasti skutečného rytíře se
uskuteční 11. června v Městském divadle
Žatec od 8,15, dále v 9,15 a 10,15 hodin. Srdečně zváni jsou rodiče a ostatní
příbuzní a kamarádi.
(fr)

děkujeme za přízeň

od 9. 6. 2013 rozšiřujeme spoje na lince

Žatec – Louny – Praha
jezdíme přes Postoloprty
odjezdy na Prahu
Žatec
Louny

4:37

5:20

6:20

8:00

5:48

6:49

8:28 10:19 13:14 14:43 16:58

Rozloučení
11.5.
18.5.
21.5.
22.5.

Olga Pűschner
Růžena Pokutová
Ladislav Kestřánek
Juraj Marafko

102
79
63
86

Vzpomínka
n Dne 11. 6. 2013 uplynou již 2 roky,
kdy nás navždy opustil manžel Miroslav
Gruber. S bolestí v srdci vzpomíná manželka Marie a syn Miroslav s rodinou.
Kdo jste ho znal, vzpomeňte si s námi.

9:50 12:45 14:15 16:30 17:50

odjezdy z Prahy
Praha, Zličín

8:00

10:15

12:30

14:40

16:15

18:00

Podrobnější informace najdete na webových stránkách
naší společnosti www.kavka-bus.cz
nebo na tel. 776 66 55 66
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Polánka
Husova 678, Žatec, tel., fax: 608 200 697,
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E-mail: rmz@muzeumzatec.cz, www.muzeumzatec.cz

Kulturní tipy muzea na červen2013
Hlavní budova – Husova ul. 678:
Výstavy:
n „PRAVĚKÝ A SOUČASNÝ ŠPERK“: 20. 6. – 13. 10. Expozice nabízí unikátní možnost na jednom místě spatřit šperky staré i několik tisíc let a porovnat
je s výrobky současných výtvarníků. Jako bonus je pro návštěvníky výstavy připravena prostorová rekonstrukce keltské rodiny z doby železné, včetně dobového
oděvu, šperků a bojovnické výzbroje. Pouze v den vernisáže budou moci návštěvníci spatřit v originálech unikátní šperky germánské ženy z doby kolem roku 300.
Bohatě vybavený hrob byl objeven při výzkumu v pískovně u Soběsuk na Žatecku
a řadí se mezi nejnákladněji vybavené pohřby z mladší doby římské u nás. Vernisáž výstavy 20. června od 17 hodin.
n „BYL POZDNÍ VEČER PRVNÍ MÁJ“: probíhá do 1. 9. Výstava nejrůznějších knižních vydání Máje K. H. Máchy do roku 2008 s ilustracemi Zrzavého,
Svolinského, Toyen a dalších ze sbírky Hany Novákové.
n „DÍRKOU TAM A SEM“: probíhá do 9. 6. Výstava knoflíků, broží a jehlic
ze sbírky Aleny Hrdličkové z Prahy doplněná o historii vzniku, postupy výroby, Na snímku ze semifinále Žatec – Ústí je před brankou hostů domácí Marek
materiály a druhy knoflíků. Po celou dobu výstavy jsou připraveny KNOFLÍKOVÉ Bizon.
Foto Jaroslav Kubíček
HRÁTKY – soutěže pro malé i velké.
Ostatní:
n 8. června 9.00 – 17.00 turistický pochod RM ve spolupráci s KČT v Žatci
„NA PÍSEČNÝ VRCH A MILOU“. Na trase na Vás čeká stanoviště: č. 1) brána
areálu bývalého zřídla Kyselka Praga, č. 2) kostel sv. Martina v Břvanech, č. 3)
vrchol Písečného vrchu, č. 4) vrchol Milá a č. 5) kostel sv. Jakuba v Bedřichově
Světci. Cíl pochodu bude na náměstí v Bečově u Mostu, odkud v 17.00 pojede autobus. Členové KČT 40,- Kč, pro ostatní 60,- Kč (platba při nástupu do autobusu). Hokejbalisté Žatce se uvedli v krajské lize účastí v semifinále

Premiérová sezona vyšla
žateckým nad očekávání

Křížova vila – Zeyerova ul. 344:

tel.: 774 192 414, 415 710 389, E-mail: vilakriz@muzeumzatec.cz
Výstavy:
n „DAN RICHTER – 66 LET TVORBY. MALÉ NAHLÉDNUTÍ DO MALÍŘSKÉHO A GRAFICKÉHO DÍLA“: 27. 6. – 29. 9. Výstava obrazů významného
severočeského autora. Dana Richtera. Vernisáž výstavy 27. června od 17 hodin.
n „ OBRÁZKY Z PODZÁMČÍ“: probíhá do 23. 6. Výstava obrazů zpěvačky
a malířky Vlasty Kahovcové.
Náš host:
n 13. června od 17.00 „JAN MASARYK – TRAGICKÝ OSUD POLITIKA“.
Přednáška Prof. PhDr. Jiřího Kociana, CSc z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR,
v.v.i. z Prahy připomeneme osud a životní příběh tohoto významného politika,
diplomata a ministra zahraničních věcí, přiblíží okolnosti a možné příčiny dosud
nevyjasněného úmrtí Jana Masaryka, vzpomene i na jeho politické přátele a na
dobu v níž žil. Vstupné: základní 30,- Kč, snížené 20,- Kč.
NOVÁ NÁVŠTĚVNÍ DOBA MUZEA A KŘÍŽOVY VILY:
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.

Žatecký týdeník

V Žatci hrají žáci o titul
Jako úspěšné lze považovat účinkování žateckých mladežnických družstev
národní házené v oblastním přeboru.
Zisk tří titulů oblastního přeborníka,
jednoho druhého a jednoho třetího
místa je jasným důkazem.
Starší žáci se tak zúčastní Mistrovství
ČR, které se konáv Žatci za Sokolovnou
od 7. do 9. června. Od 14. do 16. června
se mladší žáci a dorostenky se zúčastní
rovněž Mistrovství ČR, žáci v Modřanech
a dorostenky ve Stupně. Mladší žákyně
si 2. místem vybojovaly postup na Pohár
ČR v Tymákově ve stejném termínu. A
volno nebudou mít ani dorostenci, kteří
ačkoliv skončili v oblastii až třetí, mají
právo jako pořadatelský tým se zúčastnit Poháru ČR.

Night club uhájil 1. ligu

Druhý a zároveň poslední hrací den
závěrečné části 1 ligy ABL se konal
29.5. v Chomutově. Ve skupině o udržení bojoval žatecký Night club a byl
úspěšný.
První bowlingovou ligu uhájil, i když
to bylo velice napínavé a rozhodně ne
snadné. První dva duely totiž nezvládl a rázem byl v sestupových vodách.
Od třetího zápasu se však výrazně zlepšil
a před závěrečným duelem měl jistotu
minimálně 3. místa, tedy prvoligovou
příslušnost.
Výrazně tomu pomohl tentokrát pohodě hrající Blail. Konečně předváděl,
že umí a bylo to znát. I kapitán Kozlovský hrál dobře a až na první zápas
předváděl hru bez větších chyb. Dufek
i Jarolím odehráli to, co se od nich očekávalo a rovněž přispěli výraznou měrou
o zachování ligy pro podzimní část. (jj)

Nové sportoviště za koupalištěm v Žatci se stalo domácím prostředím pro
hokejbalové mužstvo HBC Žatec, které zde začalo hrát poprvé v historii svá
domácí utkání v Krajské hokejbalové lize.
Nováček soutěže, ve kterém jsou ža- tězem. Že třetí skončil Jirkov a čtvrtý
tečtí hráči, kteří dosud působili převážně Žatec, rozhodlo umístění poražených
v Lounech nebo v Mostě, zahájili sou- semifinalistů v základní skupině.
těž v závěru roku 2012 a pokračovali
Klíčovým hráčem HBC Žatec byl podle
letošním roce. Vybojovali si ze 6. místa očekávání Slavomír Švancar, který ukonpostup do play off, ve kterém vyřadili čil skvělou reprezentační kariéru (hrál
překvapivě Bílinu 3:0 na zápasy, přes- v týmu mistrů světa) a patřil k výrazným
tože s tímto soupeřem v základní části osobnostem Khbl. Po základní části byl
ani jednou nevyhráli. V semifinále pak v žebříčku hráčů kanadského bodování
Žatec sehrál velice vyrovnanou partii na 2. místě. V bilanci play off patří v KB
s s vítězem základní části Koliba Ústí. Švancarovi 8. místo s 10 body, 15. je M.
Za stavu 2:2 na zápasy se rozhodova- Mynařík se 6, 17. R. Procházka a 18. M.
lo o finálové účasti v Ústí, kde domácí Filipovský po 5, 27. J. Krupička se 4, 40.
favorit rozhodl v pátém utkání o svém M. Bizoň se 3 body, atd.
postupu až v prodloužení. Žatečtí se
Oporou mužstva byl Lukáš Turza,
v závěrečných zápasech museli obejít který v žebříčku brankářů skončil na 2.
bez několika zraněných hráčů.
místě s průměrem 2,04 gólu na zápas Oblastní přebor plavců 12letých a starVe finále vyhrál tým Bazzy Děčín s 93% úspěšných zásahů. Žatečtí skončili ších proběhl v květnu Lounech. Pro
na Ústím 3:0 na zápasy, a stal se ví- na 2. místě v soutěži slušnosti. (jak) plavce ročníků 1999, 2000 a 2001
byl kvalifikací na nadcházející Mistrovství ČR žactva. Žatečtí plavci tam
vybojovali 50 medailí, z toho 25 titulů
přeborníků kraje, navíc 16 stříbrných
a 9 bronzových medailí.
V kategorii dorostenců Ilonka Nováková ve všech svých pěti startech vybojoPoslední neděli v květnu a první v červ- s Roudnicí na 6.6. od 16.30 a dorost vala titul přebornice kraje! Mezi žáky se
podařilo zmíněný titul získat hned sedmi
nu se nedostali na hřiště fotbalisté Sla- v Chomutově na 11. června.
plavcům - 4x Jakub Seifert, 3x Tomáš
voje Žatec A. Jejich divizní utkání byla
Žáci a starší dorost vedou tabulky
odložena pro nezpůsobilý terén. Domácí
Tři týdny před závěrem fotbalových Urban, Ráchel Pabianová, Ella Pohorilutkání s Toužimí bylo odloženo na 4.6. soutěží jsou všechna družstva FK Sla- jak, 2x Filip Mach, Barbora Ševčíková,
na umělou trávu do Postoloprt, zápas voj Žatec ve svých skupinách v první Radek Haišman a 1x Štěpán Henrych.
Ostatní plavci ovšem plavali také skvěv Úvalech u Prahy je přeložen na 12. polovině tabulek.
le
a přivezli si domů pěknou sbírku mečervna. Mezitím má Žatec A hostit
Muži A jsou v divizi na 8. místě ze
v neděli 9. června v 17 hodin doma 16 týmů, muži B v jsou v 1.B třídě šes- dailí - 3 medaile získal Jakub Dvořák,
Český Brod.
tí a muži C v okresním přeboru na 5. po 2 Martin Filek a Dominik Červenka,
1 medaili Jana Haišmanová, Barbora
Odložena byla také sobotní utkání dal- příčce.
ších dvou týmů mužů. Náhradní termín
Svoji skupinu krajského přeboru vede Červenková a Radana Halvátová. (jk)
zápasu Žatec B – Blatno je 13.6., zápas starší dorost Žatce, mladší dorostenci
Žatec C – Lenešice 6.6. oba od 17.30 jsou na 6. místě. Rovněž krajský přebor
Regionální muzeum K. A. Polánka
v Libočanech.
hrají žáci a jak starší tak mladší vedou
a Klub českých turistů Žatec
Žáci mají přeloženo své utkání doma tabulky ve svých kategoriích.
(jak)
pořádají turistický pochod

Z padesátky
medailí byla
polovina zlatých

Podmáčené trávníky mění
fotbalový kalendář

Velkou cenu Slovenska ovládla
plavkyně Lucie Svěcená

v sobotu 8. června 2013

„Na Písečný
vrch a Milou“

Velkým úspěchem dopadla účast české seniorské a juniorské reprezentace
na Velké ceně Slovenska uplynulý víkend v Bratislavě.
Závody byly kontrolním testem před niorský rekord v čase: 1:00,25. David
MČR a zároveň kvalifikací na ME a MS. zaplaval také skvěle a získal všechNejvětší radost udělali žateckému pla- na medailová umístění, nejlépe pak
vání za náš oddíl Lucie Svěcená, David na 100 kraul kde získal zlato! Limit
Urban a Tomáš Plevko.
na MS mu bohužel stále chybí, ale
Lucie předvedla fenomenální výkony výkony se zlepšují. Tomáš Plevko kteve všech svých startech a v juniorské rý potvrdil mimořádné sprinterské
kategorii přivezla 4 zlata. Nejhodnot- schopnosti a dosáhl tak na pěkné 2.
nějším výkonem byl závod na 100m místo na kraulařské stovce v kategorii
motýl, kde Lucie zaplavala český se- dospělých.
(jk)

Start: železniční stanice Břvany
v 9:00, trasa cca 16 km se zajímavými
lokalitami: brána areálu bývalého
zřídla Kyselka Praga • kostel sv.
Martina v Břvanech • Písečný
vrch u Bečova – 317,5 m n. m. •
PhDr. Ivana Fridrichová – Sýkorová,
PhD. – přednáška o historii lokality
vrchol Milá – 510 m n. m. • kostel
sv. Jakuba v Bedřichově Světci •
prohlídka interiéru
Cíl: náměstí v Bečově u Mostu v 16.45
Odjezd autobusu pro přihlášené
účastníky do Žatce v 17.00

Přípravka Slavoje získala tři ocenění

Velký úspěch dosáhla o víkendu 1. – 2. 6. fotbalová starší přípravka FK Slavoj
Žatec, ročník 2002, která se zúčastnila jednoho z největších mezinárodních
turnajů v této věkové kategorii v Lomnici nad Popelkou.
V konkurenci 20 týmů z Čech, Mo- (branky Novák, Myška), - FKP Turnov
ravy, Slovenska a Německa se svěřenci 5:0 (Pokorný 3x, Novák 2x), - RuprechLibora Klíče a Josefa Klepáčka stali se tice 3:0 (Klepáček, Novák, Klocperk),
největším překvapením turnaje. Za ne- - SFC Opava 3:0 (Pokorný, Novák, Miustálého hustého deště prošli Žatečané nařík), a remizoval se Slovanem Libeve všech svých zápasech bez porážky až rec 0:0. Ve finále podlehl Žatec týmu
do finále, kde po boji smolně prohráli Bohemians 1905 těsně 1:2 (Pokorný).
o jednu branku s týmem Bohemians Konečné pořadí: 1. Bohemians 1905, 2.
1905. Třešničkou na dortu byla i dvě Slavoj Žatec, 3. FC Zlín, 4. V. Žižkov, 5.
individuální ocenění. Jan Stránský byl Pardubice, 6. Dukla Praha, atd.
vyhlášen nejlepším brankářem celého
Sestava mužstva: Jan Stránský, Buturnaje a Rudolf Novák si vystřílel cenu reš Ondřej, Klíč Pavel, Minařík Danny,
pro nejlepšího střelce. Byla to skvělá re- Klocperk Daniel, Klocperk Aleš, Myška
prezentace nejen FK Slavoj Žatec, ale Martin, Klepáček Robert, Novák Rui celého města.
dolf, Vlček Jakub, Pokorný David, DuŽatec vyhrál nad - ČLU Beroun 2:1 choň Jakub.

Žáci Severu Žatec, Vízner (vlevo) a Městka, prokázali své kvality o víkendu na VC Prahy.

Vízner s Městkou přivezli z Prahy stříbro

V prvním červnovém víkendu proběhl v Praze velký mezinárodní turnaj mladých stolních tenistů Velká cena Prahy.
Vedle naší špičky na turnaji startovali dvoučlenných družstev starších žáků
závodníci Slovenska, Německa, Polska, v útěše vybojovali stříbrné medaile.
Maďarska, Francie, Belgie a Běloruska, V kategorii mladších žáků Filip Karbucelkem více než tři stovky závodníků. la obsadil třetí místo. Na základě svých
V této silné konkurenci se dokázali pro- výborných výsledků byli pozvání na další
sadit i chlapci Severu Žatec. Nejvíce se mezinárodní turnaj do Ústí n/L, který se
dařilo dvojici Vízner, Městka. V soutěži uskuteční v druhé polovině června. (js)

Doprava autobusem: přihlášky a platby
přijímá p. Kochová, tel.: 723342496
v pokladně Městského divadla Žatec
pondělí až čtvrtek od 14 do 17 hodin
do konce května a potom po telefonické
domluvě. Cena dopravy tam a zpět pro
členy KČT 40,- Kč, pro ostatní 60,- Kč.
Odjezd od muzea v 8.30.
Doprava individuální: Žatec hlavní
nádraží odjezd 7.35 směr Most, přestup
v Postoloprtech a Lounech odjezd v 8.27.
Příjezd do Břvan v 8.38.
Zpáteční spoj vlak ze stanice Bečov
do Loun a Žatce (s přestupem v Lounech
a Postoloprtech) odjezd v 17.09!

Více na www.muzeumzatec.cz

