
Vlastivědná exkurse - Zapomenuté perly Českého středohoří - Světec, 

Kostomlaty, Křemýž, Hradiště 

Místo konání: Kostel Církve československé husitské - Duchcov, Park u Barbory, Duchcov, 

419 01 

Datum konání: 8.9.2018 od 10:00 do 14:00 hodin 

Tematická kategorie: Turistika - okružní jízda 

Odjezd autobusem v 10.00 hod. od kostela CČSH u Barbory. 

  

LITHO LITO, Litografická dílna Litoměřice 

Místo konání: Gotické dvojče - Litoměřice, Jezuitská (ve dvoře) 4 / 12, Litoměřice, 412  

Datum konání: 8.9.2018 od 14:00 do 17:00 hodin 

Tematická kategorie: Jiný typ akce 

Více informací najdete na: litholito.com 

Stručný úvod do grafické techniky litografie, po kterém bude následovat názorná ukázka 

úpravy kamene, kresba, příprava k tisku a samotný tisk litografie.  

Cílem této litografické dílny je chránit a šířit naše národní kulturní dědictví ‒ grafickou 

techniku kamenotisku, kterou v Praze roku 1796 vynalezl Alois Senefelder. V této jedinečné 

technice experimentovat a přesahovat do dalších uměleckých médií, včetně těch současných.  

Kontaktní údaje: 

název: LITHO LITO, Litografická dílna Litoměřice 

odpovědná osoba: MgA. Lenka Kahuda Klokočková, MA 

adresa: Jezuitská 241/12a – Gotické dvojče, 412 01 Litoměřice 

mail: litholitoinfo@gmail.com 

tel.: +420 606 875 606 

web: http://litholito.com (prosím, nedoplňujte "www") 

facebook: https://www.facebook.com/litholito 

  

Módní dvorek 

Místo konání: Husitská bašta - Muzeum Homolupulů - Žatec, Nákladní 1919, Žatec, 438 01 

Datum konání: 15.9.2018 od 13:00 do 18:00 hodin 

Tematická kategorie: Móda 

Více informací najdete na: www.muzeumzatec.cz 

Dvorek před tzv. Husitskou baštou bude patřit módě - a to jak historické tak i současné. 

Ve 13.00 se uskuteční módní přehlídka historického spodního prádla a v 16.00 módní 

přehlídka současných oděvů pro děti. V době od 13.00 do 18.00 hodin proběhnou ukázky 

líčení pro dámy a malování na obličej pro děti. 

  

Komunitní dvorek 

Místo konání: Dům č.p. 31 Žatec, Dvořákova 31, Žatec, 438 01 

Datum konání: 15.9.2018 od 13:00 do 18:00 hodin 

Tematická kategorie: Jiný typ akce 

Komunitní dvorek, který je situován na městské hradby do prostoru za č.p. 31, nabídne 

výstavu fotografií, prezentaci místních spolků a Domova pro seniory v Žatci. 

http://litholito.com/
http://www.muzeumzatec.cz/


Na městských hradbách se v prostoru za č.p. 31 představí žatecké spolky A dál? a ŽOK, které 

budou prezentovat svoje vize a nápady na zlepšení prostředí ve městě a zkrášlení 

zanedbaných prostor v Žatci. Svými fotografiemi z tradičního Chmelfestu v Žatci oživí 

dvorek žatecký fotograf Milan Drlík, svoje výrobky zde bude prezentovat Domov pro seniory 

v Žatci. 

  

Řemeslný dvorek 

Místo konání: Křížova vila - Žatec, Zeyerova 344, Žatec, 438 01 

Datum konání: 15.9.2018 od 13:00 do 18:00 hodin 

Tematická kategorie: Jiný typ akce 

Více informací najdete na: www.muzeumzatec.cz 

Řemeslný dvorek se uskuteční ve dvorním traktu Křížovy vily. 

Formou workshopu se návštěvníci budou moci seznámit s výrobou šperků wire-wraping, 

keramiky, patschworkových výrobků, papírových košíčků, s předením srsti na kolovrátku atd.  

  

Svatojakubský dvorek 

Místo konání: Dvůr u Svatého Jakuba, Jakubská 661, Žatec, 438 01 

Datum konání: 15.9.2018 od 13:00 do 18:00 hodin 

Tematická kategorie: Jiný typ akce 

Svatojakubský dvůr nabídne vůni bylin a čajů, komentované prohlídky i hudbu. 

Při návštěvě Svatojakubského dvora se mohou zájemci seznámit s jeho historií formou 

komentovaných prohlídek na požádání, nebo se zaposlouchat do živé hudby. Otevřené 

obchůdky nabídnou ke koupi vonné čaje i koření. 

  

Veselý kreativní dvorek 

Místo konání: Dům č.p. 144 Žatec, Náměstí Svobody 144, Žatec, 438 01 

Datum konání: 15.9.2018 od 13:00 do 18:00 hodin 

Tematická kategorie: Literatura 

Ve vnitrobloku za č.p. 144 se uskuteční Prezentace Městské knihovny Žatec a Kamarád Lorm 

Žatec. 

Knihovnický dvorek bude připraven ve vnitrobloku za domem č.p. 144, se vstupem z náměstí 

Svobody. Městská knihovna v Žatci zde připraví v rámci Odpoledne s Kamarádem tematické 

dílny pro děti. 

  

Kulinářský dvorek 

Místo konání: SOU a SOŠ SČMSD Žatec, Hošťálkovo náměstí 132, Žatec, 438 01 

Datum konání: 15.9.2018 od 13:00 do 18:00 hodin 

Tematická kategorie: Gastronomie - gastronomie - pivo, gastronomická akce 

Prezentace kulinářských specialit Středního odborného učiliště a Střední odborné školy 

SČMSD Žatec. 

Soukromá střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů hotelnictví a turismus, 

číšník, kuchař, servírka, management obchodu a služeb a nástavbových oborů podnikání, 

http://www.muzeumzatec.cz/


obchodník, gastronomie a oděvnictví připravila pro návštěvníky Kulinářského dvorku ve 

svém objektu ochutnávky teplých i studených pokrmů, nápoje a drinky namíchané ze 

žateckého piva. 

  

Chovatelský dvorek 

Místo konání: Dům č.p. 353 Žatec, Masarykova 353, Žatec, 438 01 

Datum konání: 15.9.2018 od 13:00 do 18:00 hodin 

Tematická kategorie: Jiný typ akce 

Více informací najdete na: www.muzeumzatec.cz 

Prezentace Českého svazu včelařů, z.o. Žatec a Českého kynologického svazu Žatec - 

Loučky. 

Ve dvorním traktu domu č.p. 353 představí členové Českého svazu včelařů - základní 

organizace Žatec nejen včelařské produkty, ale seznámí zájemce s oborem včelařství a 

případně poradí začátečníkům, jak se vyhnout největším úskalím tohoto oboru. 

Příslušníci Českého kynologického svazu Žatec - Loučky předvedou ukázky výcviku 

záchranářských psů. 

  

Školní dvorek 

Místo konání: Základní škola praktická - Žatec, Dvořákova 24 / 24, Žatec, 438 01 

Datum konání: 15.9.2018 od 13:00 do 18:00 hodin 

Tematická kategorie: Výtvarné umění - keramika 

V prostředí školního dvora se uskuteční prezentace ZŠ Dvořákova ul. Žatec. 

Žáci školy ve Dvořákově ulici představí veřejnosti svoji tvorbu – výrobky z keramiky, 

výtvarné práce a hudební vystoupení. Pro zájemce jsou připraveny i prohlídky školy. 

  

Relaxační dvorek 

Místo konání: Dům č.p. 53-54, Náměstí Svobody 54, Žatec, 438 01 

Datum konání: 15.9.2018 od 13:00 do 18:00 hodin 

Tematická kategorie: Výtvarné umění 

Barevné pískování, prohlídky sklepních prostor, posezení  

Kromě prohlídek rozsáhlých sklepních prostor pod čp. 53 – 54 se ve vnitrobloku objektů 

uskuteční tzv. barevné pískování, relaxační dílnička pro děti i dospělé. 

  

Chmelařský dvorek 

Místo konání: Chmelařské muzeum - Žatec, nám. Prokopa Malého 1952, Žatec, 438 01 

Datum konání: 15.9.2018 od 13:00 do 18:00 hodin 

Tematická kategorie: Jiný typ akce 

Více informací najdete na: www.muzeumzatec.cz 

Na svém dvorku, kde je umístněna malá chmelnice s různými druhy chmele včetně žateckého 

poloraného červeňáku, nabídne muzeum program pro děti a jejich doprovod. 

Připraveny jsou tvořivé dílničky s chmelařskou a chmelovou tématikou. 

http://www.muzeumzatec.cz/
http://www.muzeumzatec.cz/


  

Farmářský dvorek 

Místo konání: Pasáž v Obloukové ulici Žatec, Oblouková, Žatec, 438 01 

Datum konání: 15.9.2018 od 13:00 do 18:00 hodin 

Tematická kategorie: Jiný typ akce 

Pasáž u autobusového nádraží bude věnována farmářským produktům. 

Do „farmářského dvorku“ - je možné zavítat od autobusového nádraží nebo z Obloukové 

ulice pasáží, která je označena vývěsním štítem v podobě střeleckého terče. Ten 

návštěvníkům připomene, že u dnešního AN stávala až do r. 2007 budova Střelnice, místo, 

které v minulosti bývalo významným centrem společenského života v Žatci. V samotné pasáži 

bude zajištěn prodej farmářských výrobků (např. farma Šťastných z Radíčevsi, domácí sirupy 

a marmelády z čistého ovoce od MarmelLinda atd.) 

  

Pohádkový dvorek 

Místo konání: Dům č.p. 137 v Žatci, Hošťálkovo náměstí 137, Ústecký kraj, 438 01 

Datum konání: 15.9.2018 od 13:00 do 18:00 hodin 

Tematická kategorie: Divadlo - divadlo pro děti 

Pohádky s Jitřenkou Žatec a zhotovování loutek s muzeem. 

Vstup do Pohádkového dvorku je možný z nám. 5. května průjezdem čp. 127 (kolem desek 

připomínajících řetězový most v Žatci) nebo z Hošťálkova náměstí průjezdem u čp. 137. V 

průběhu odpoledne zde sehrají pohádky ze svého repertoáru loutkoherci sdružení Jitřenka 

Žatec, budou připraveny dílničky pro děti na zhotovování loutek a zájemci mohou navštívit 

Jedovou chýši ve Zlatém beránku. 

  

Filmový dvorek 

Místo konání: Galerie Sladovna - Žatec, Masarykova 356, Žatec, 438 01 

Datum konání: 15.9.2018 od 13:00 do 18:00 hodin 

Tematická kategorie: Film 

Program prohlídek výstav Galerie doplní Filmový dvorek s programem pro děti i dospělé. 

Pro zájemce budou promítány krátké filmy s různorodou tématikou. 

  

Pohybový dvorek 

Místo konání: Dům č.p. 814 Žatec, Smetanovo náměstí 814, Žatec, 438 01 

Datum konání: 15.9.2018 od 13:00 do 18:00 hodin 

Tematická kategorie: Tanec - folklórní tanec; Sportovní akce - bojová umění, jiné sportovní 

akce 

V pohybovém dvorku za č.p. 814 je možné se pobavit, zatančit, nebo si i zacvičit.  

Dvorek se nachází za nárožním domem č.p. 814 (bývalou poliklinikou na Smetanově 

náměstí), vstup do něj je možný pouze velkými vraty z ulice Masarykovy. Nabídne prezentaci 

karatistů Sakura Žatec, folklórní tance v podání ZUŠ Žatec, fitness cvičení či tvorbu obřích 

bublin. 

  



Historický dvorek 

Místo konání: Dům č.p. 10 - Žatec, náměstí Svobody 10 / 10, Žatec, 438 01 

Datum konání: 15.9.2018 od 13:00 do 18:00 hodin 

Tematická kategorie: Historické akce - netradiční prohlídka 

Historie s překvapením 

Návštěva tohoto dvorku je spojena nejen s historií města Žatce ale i s překvapením pro 

návštěvníky. 

  

Prohlídka města - historický střed 

Místo konání: Radnice - Louny, Mírové náměstí 35 / 35, Louny, 440 01 

Datum konání: 15.9.2018 od 17:00 do 18:00 hodin 

Tematická kategorie: Architektura; Historické akce - jiné historické akce 

Více informací najdete na: www.louny.eu 

Prohlídka historického středu města Loun s průvodcem.  

Sraz v infocentru Louny v 17.00 

  

Hudební dvorek 

Místo konání: Dům č.p. 136 - Budík - Žatec, Hošťálkovo náměstí 136 / 136, Žatec, 438 01 

Datum konání: 15.9.2018 od 15:00 do 22:00 hodin 

Tematická kategorie: Hudba - jazz, rock, etno a world music, folk - country, dance a hip-hop 

Pestrofest - hudební festival před klubem Budík (č.p. 136) na Hošťálkově náměstí v Žatci 

Hudební dvorek bude vytvořen v prostoru Hošťálkova náměstí před klubem Budík. 

Program:  

PESTROJAM - úvodní jam session  

KADÉ CHIM - osobitý mix irských, balkánských a dalších, folkových i punkových vlivů 

DIXIELAND BAND ZDICE - pouliční neworleanský pouliční jazz 

LAKUNA - paleta městského folku, pouličního rocku, šansonu a swingu 

TiNG - "praggamuffin" z ingrediencí jako je ska, reggae, rock, dancehall, swing či hip hop 

  

http://www.louny.eu/

