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PČR radí – Dejte si pozor nejen na silnicích 
Listopad = památka zesnulých tzv. dušičky 

Letošní Památka zesnulých, tzv. Dušičky připadají 
na středu 2. listopadu. Lidé v tomto období navštěvují 
své blízké, kteří jiţ bohuţel nejsou mezi námi, na mís-
tech posledního odpočinku. Zde panuje v těchto dnech 
větší kumulace osob, přičemţ některé z nich na místo 
přijíţdějí motorovými vozidly.  
 
Policisté Krajského ředitelství policie Karlovarského 
kraje by rádi varovali občany, aby si při  návštěvě hřbi-
tovů či dalších pietních míst dávali pozor na své osobní 
věci a zejména, aby nenechávali cenné věci, jako jsou 
peněţenky, mobilní telefony či kabelky a další příruční 
zavazadla ve svých vozidlech. Auto opravdu není trezor 
a k vykradení vašeho vozu stačí zkušeným pachatelům 
této trestné činnosti jen malý okamţik k tomu, aby se 
do vašeho vozidla vloupali a Vaše osobní věci odcizili. 
Policisté v těchto dnech zaměří výkon své sluţby právě 

do těchto inkriminovaných míst. V okolí hřbitovů a piet-
ních míst se mohou tvořit kolony vozidel a problém mů-
ţete mít i s parkováním. Proto dobře zvaţte čas a dobu 
návštěvy těchto míst. 
 
Listopad je také spojený s pochmurným sychravým po-
časím, které většinou tento měsíc provází. Začíná se br-
zy stmívat a stále častěji se setkáváme s mlhami či s deš-
těm. I přesto však nesmíme zapomínat na svou bezpeč-
nost a bezpečnost našich blízkých a tomuto počasí při-
způsobit i jízdu za volantem.  
 
kpt. Bc. Zuzana Churaňová 
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVAR-
SKÉHO KRAJE  

Studenti Virtuální univerzity třetího věku  převzali pamětní listy 

Na snímcích je zachyceno slavnostní předává-
ní  Pamětních listů studentům    Virtuální univerzity 
třetího věku  za uzavřený semestr panem starostou 
Mgr. Bc. Václavem Slavíkem. 
 
Tento měsíc začínáme nový semestr na téma Arménie 
blízká i vzdálená. 
 
Marie Ferencová, certifikovaný tutor e-learningového 
vzdělávání,  foto Jan Borecký 



Po úspěšném pilotním koncertu vokální skupiny X-TET  
28. října 2021 jsme konstatovali, ţe za rok zas něco po-
dobného připravíme. Atmosféra koncertu nás chytla 
za srdce, a tak jsme s paní Alenou Adámkovou vybrali 
pro naše posluchače kapelu, která byla další nadějí, ţe to 
bude opět ono. A díky Bohu bylo! Antikvartet  zaloţil 
Dušan Vančura (1937-2020) v roce 1962. Zakrátko pře-
šel do Spirituál kvintetu a kvartet rozpustil. V roce 2013 
začal pod stejným názvem vystupovat s manţelkou 
Zuzanou, Magdalenou Jungwirthovou a Štěpánem Štru-

plem. Kdyţ Dušan 16. dubna zemřel, zdálo se, ţe kapela 
končí. Naštěstí tomu tak nebylo a my jsme se v pátek 
7. října na koncertu v našem kostele přesvědčili, ţe hrají 
a zpívají pro srdce svých posluchačů. Děkuji touto ces-
tou Městu Ţlutice za vstřícnost a spolupráci v přípravě 
a  realizaci zdařilého koncertu. Vám všem, kteří jste při-
šli a tuto akci s námi proţívali, moc děkuji! Na setkání 
s Vámi a nejen na koncertu, ale i v běţném provozu ţi-
vota se těší 

P. Pavel Kavec, administrátor  farnosti, foto J. Borecký  

ANTIKVARTET  DUŠANA VANČURY VE ŢLUTICÍCH 

4. 10. 2022 proběhla v galerii města prodejní vernisáţ 
výrobků dětí, ale i dospěláků na podporu útulku pro koč-
ky v Karlových Varech. Akce probíhala v odpoledních 
hodinách v zahradě infocentra a těšila se velkému zá-
jmu. 

Poděkování patří kaţdému, kdo zakoupením různých 
výrobků akci podpořil, ale především těm, kdo je daro-
val. Vybralo se bezmála 10.000 Kč. 

Moc děkujeme,  Alena Adámková a Lenka Skačanová. 

Prodejní vernisáţ na podporu útulku pro kočky v Karlových Varech. 



Podzim na zámcích   

Podzim patří k oblíbenému období Muzejního spolku 
Ţluticka. Je to pro nás ideální doba k návštěvám pamá-
tek. Letos jsme společně s dalšími přáteli tradičně na-
vštívili zámek Štědrou a nově i zámek a hrad Bečov.  

Ve Štědré se nás ujal pan starosta František Pánek a my 
jsme opět nestačili ţasnout, jaké změny na zámku 
po roce jsou. Další opravené místnosti, vybavení interié-
rů, výzdoba – prostě neuvěřitelné, co se dá za pomoci 
dotací a nadšení místních vytvořit! Prohlédli jsme 
i  úţasný Kabinet kuriozit výtvarníka Dalibora Nesnída-
la, který nás se svojí novou expozicí osobně seznámil.  

Návštěva v Bečově byla neméně zajímavá. Zde se nás 
ujal pan kastelán Tomáš Wizovský a po zhlédnutí nové 
expozice relikviáře sv. Maura nás provedl prostorem 
středověkého hradu. Jeho znalosti a povídání pravého 
srdcaře, který spravuje hrad jiţ dvacet let, nadchl nás 
všechny. A to, co jsme se všechno dozvěděli, se v kni-
hách ani na internetu prostě najít nedá.  

Děkuji všem účastníkům za podařené výlety za pozná-
ním a moc se těším na další! 

Hana Hnyková, za Muzejní spolek Žluticka 



Letos se konal 2. ročník Noci literatury. Místo konání 
akce zůstalo stejné jako loni - MUZEUM Ţlutice. Mezi 
předčítajícími se objevili dirigentka a členové Bigbandu 
Červení panteři : pí Květa Teturová, p. Katel Tetur a 
p. Milan Zachariáš, kteří přečetli posluchačům úryvky 
z  nových titulů evropské literatury, vydané loni nebo 

počátkem letošního roku. |Nečetlo se ovšem celou noc, 
kaţdý  příspěvek byl v délce cca 14-15 minut. Mezi po-
sluchači jsme registrovali velkou spokojenost s Nocí 
literatury. Rádi se s příznivci literatury a čtení potkáme 
na dalším ročníku.                                  

Petra Vojtová, za pořádající Spolek Žlutice 2000 

OHLÉDNUTÍ ZA NOCÍ LITERATURY 2022 

Kulturní tipy na listopad 2022 

Do Husovky se vypravte 8. 11. 2022 v 19.30 hod, 
kdy tu zahraje Jazz Q Martina Kratochvíla. S tímto 
jazzovým uskupením je spojen neodmyslitelně Jiří 
Stivín. Inovovaný Jazz Q si fandové jazzu nemůţou 
nechat ujít. V Husovce zahrají po mnoha letech ! 

Ještě jednou Husovka. 17. 11. 2022 od 19.30 hod si 
můţete uţít hořkou komedii inspirovanou ţivotem 
a tvorbou Daniila Charmse  Zrzek. V hlavní roli Teo-
dor Kravál. 

Husovka opět s divadlem, tentokrát Divadelní studio 
D3 v reţii A. Ratajské uvádí komedii Carla Goldoni-
ho Náměstíčko. Hra o dívkách touţících se vdát. Vy-
dejte se sem 19. 11. 2022 v 19.30 hod. 

Poslední Husovka tentokrát hudební. 30. 11. 2022 
Vocal Band Quartet s hudebním doprovodem Henry-
ho Bandu. Toto vypadá na hudební lahůdku.  

Do Muzea v Mariánské Týnici se mohou vydat příz-
nivci zpěvu na program zvaný Mladí pěvci. Jedná se 
o první koncert sezóny 2022/2023. Kdy? 16. 11. 
2022 od 19 hod.   

Galerie umění Karlovy Vary. V jejich hudebním pro-
gramu se 26. 11. 2022 od 19.30 hod. objeví Vojtěch 
a Irena Havlovi. Slyšet můţete poetickou relaxační 
hudbu inspirovanou východními kulturami.  

Loket ve své Dvoraně uvítá 26. 11. 2022 od 20 hod. 
legendu undergroundové scény Tonyho Ducháčka 
a GARAGE. To by mohl náramný předvečer adven-
tu, nemyslíte ? 

Krásný hudební podzim přeje                                                     
Petra Vojtová 



          SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VE ŢLUTICÍCH 

V druhé polovině září jsme naplno rozběhli tréninky 
skupin našich mladých hasičů. Do poslední soutěţe se-
zóny, Poháru hejtmana Karlovarského kraje 2022, probí-
hala příprava venku na hřišti včetně nácviku poţárního 
útoku. Od října se mladí hasiči přesunuli do tělocvičny 
SLŠ a klubovny v hasičské zbrojnici města Ţlutice. 

1. října odjela naše sportovní druţstva dětí, ţen a muţů 
na jiţ zmíněnou soutěţ do Karlových Varů, která se tra-
dičně koná před obchodním centrem Varyáda. Soutěţ 
pod záštitou hejtmana Karlovarského kraje pořádá KSH 
Karlovarského kraje pod vedením našeho člena Aloise 
Mináře, který je krajským starostou dobrovolných hasi-
čů. Soutěţ tentokrát provázelo velmi deštivé počasí, 
a tak byl poţární útok na mokrém a kluzkém asfaltu pro 
všechna druţstva velmi náročný. Za mladší a starší ţáky 
soutěţila za SDH Ţlutice vţdy dvě druţstva postavená 
jednak ze zkušenějších závodníků, jednak úplných no-

váčků. Některé děti byly vůbec na své první soutěţi 
v poţárním útoku. V kategorii mladších ţáků jsme obsa-
dili druhé (čas 31,91 s) a šesté místo (čas 52,77 s), 
v kategorii starších ţáků druhé (čas 29,70 s) a páté místo 
(čas 38,56 s). Všem dětem děkuji za reprezentaci našeho 
města a gratuluji k výborným výsledkům. Zkušené druţ-
stvo dorostenek v soutěţi ukázalo svoje sportovní kvali-
ty a s přehledem zvítězilo ve své kategorii, navíc 
s časem 29,47 sekundy, který překonal i všechna ţenská 
druţstva. Také ţeny zabojovaly a s jedním platným po-
kusem zvítězily nad svými soupeřkami. S časem 30,70 
sekundy obsadily první místo. V závěru soutěţe se poča-
sí ještě zhoršilo, proto bylo u kategorie muţů zrušeno 
druhé kolo. To se stalo osudným našim muţům, kteří 
svůj jediný pokus výborně rozběhli, bohuţel došlo 
k prasknutí hadice a pokus nebylo moţné dokončit. Dle 
předpokladu kategorii muţů vyhrálo s časem 23,01 
sekundy  druţstvo z Bochova. 



          SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VE ŢLUTICÍCH 

28. září členové SDH Ţlutice jiţ tradičně pomáhali měs-
tu Ţlutice při pořádání Svatováclavské pouti v Protivci. 
Za vyuţití technických prostředků výjezdové jednotky 
SDH Ţlutice jsme zabezpečili komfortní zázemí pro ná-
vštěvníky této akce. Vzhledem k chladnému počasí 

s přeháňkami byl náš vyhřívaný stan všemi účastníky 
hojně vyuţíván. Všem, kteří přiloţili ruku k dílu, velmi 
děkuji. 

Jaromír Fejt jednatel SDH Žlutice 

CO BUDE ZA SMRTÍ?  

Listopadový vítr rve listí ze stromů a skládá je jako ţlutý 
koberec na hroby. Ze ţlutého koberce se tyčí pomníky se 
jmény. Mnohá ta jména jsou nám uţ neznámá. Mnohá 
těla, která leţí pod pomníky, jsou uţ rozpadlá. Co zůsta-
ne z člověka po smrti? Člověk je jediný tvor na zemi, 
který si tuto otázku klade. Je módní prohlašovat, ţe nic. 
Ale v přírodě kolem nás má všechno svůj smysl. 
V přírodě kolem nás nic nezaniká, jen se vše mění. Proto 
člověk pochopil, ţe kdyţ jeho tělo odpadne jako zvadlý 
list, strom jeho ţivota nezaniká, jen se mění, obnovuje. 

Je to opravdu tak? Můţe o tom někdo podat důkaz? Byl 
jeden, který to hlásal. Ti, co s ním ţili, tvrdili, ţe ho 
po smrti viděli ţivého. Tohle se stalo před dvěma tisíci 
lety, ale dodnes jsou lidé, kteří věří, ţe tento Ţijící i nás 
pozval do trvalého, věčného bytí, do ţivota. Jeho příslib 
je pořád platný: „Kdo věří ve mě, i kdyby zemřel, bude 
ţít. A kaţdý, kdo ţije a věří ve mě, nezemře navěky.“ (Jn 
11,26) Tomuto věčně ţivému Pánu svěřme při návštěvě 
našich hřbitovů sebe i naše zemřelé. 

                             P. Pavel Kavec, administrátor farnosti 



Kaňka 1 



Kaňka 2 



Kaňka 3 



PTACTVO  ŢLUTICKA 

Tuto část našeho seriálu o ptáčcích na Ţluticku věnujeme  drobným barevným skvostům - sýkorkám. V okolí našeho města jich 
ţije několik druhů. My jsme vybrali nejznámější čtyři, nafocené panem Boreckým. 

Sýkorka babka je o něco menší neţ vrabec. Obě pohlaví jsou zbarvena stejně. 
V České republice hnízdí na většině území v počtu 60 - 120 tisíců párů. Vy-
hledává přitom převáţně vlhké listnaté lesy, často doubravy nebo bučiny, ač-
koli se vyskytuje také ve vlhkých olšinách, na březích řek, v parcích, zahra-
dách a sadech. Pohlavně dospívá jiţ na konci 1. roku ţivota. Je monogamní. 
Jsou přitom známy i případy, kdy spolu jeden pár setrval celých 6 let. Na jaře 
a v létě se ţiví převáţně pavouky a hmyzem, na podzim a v zimě zase hlav-
ně semeny, které si z části ukládá do zásob, a to na nebo pod zem, mezi listy, 
do pařezů či pod mechy a lišejníky na stromech. Ze studie provedené 
v Norsku, při které byli ptáci sledováni po dobu 2 hodin a 15 minut, vyplynu-
lo, ţe za pouhou 1 hodinu sledovaní jedinci seţrali 43 a naproti ukryli hned 83 
semen. Tvorbu zásob lze pozorovat nejčastěji od září do konce února s vrchol-
ným obdobím v září a říjnu.  

Sýkora koňadra je nejběţnější a největší sýkora. Je velká asi jako vrabec do-
mácí. Hlas má proměnlivý, volání je rytmické. Ptáci dodrţují rytmus, ale sled, 
výšku a počet tónů obměňují, a tak vytvářejí řadu variant; kaţdá koňadra umí 
aţ 10 variant. U průměrného samce bylo zaznamenáno 32 různých hlasových 
projevů, ale někteří jich zvládali aţ 40. Mezi nejčastější patří vábení „tví-tit“ 
a varování „citerr“. Zpěv, kterým se ozývá jiţ od konce zimy, je hlasitý, melo-
dický a kaţdý motiv je v něm opakován 2× aţ 3× . Hašteření provází hrubé če-
če-če-če. V ČR je převáţně stálým, v případě mladých ptáků potulným dru-
hem, který na našem území zimuje v počtu 2 - 4 milionu jedinců. Sýkora ko-
ňadra je vysoce přizpůsobivá a učenlivá, umí být bojovná. V Anglii se naučila 
rozklovávat hliníková víčka lahví s mlékem a sezobávat smetanu pod nimi. 
Přirozeně hnízdí v dutinách stromů, ovšem je velmi přizpůsobivá, a tak běţně 
obsazuje hnízdní budky a zahnízďuje i na řadě jiných míst (v hromadách dříví, 
kovových trubkách, dutinách zdí, starých hnízdech strak a veverek, poštovních 
schránkách, v zemních dírách). 

Sýkora modřinka je menší neţ sýkora koňadra, s malou kulatou hlavou 
vmáčklou mezi ramena (působí dojmem, jako by neměla krk).  Na stromech se 
pohybuje kodrcavými poskoky, při hledání potravy často visí hlavou dolů. 
Létá pomalu a vlnkovitě. Často a hlasitě se ozývá. Vábí rychlým „sisisydu“ 
s hlubším posledním tónem nebo jen ostrým „sisisi“, varuje chvějivým 
„cerretetetetet“. Zpěv má několik variant, nejčastěji „cií cií cií sirr“ Hnízdí 
jednotlivě a teritoriálně. Většinou je monogamní, ale běţně se objevuje 
i simultánní polygynie (1 samec hnízdí s 2–3 samicemi). Hnízdo je typicky 
v dutinách stromů nebo hnízdních budkách, méně často v hromadách dřeva, ve 
škvírách ve zdech, v pařezech, ve starých hnízdech ji-
ných ptáků či veverek apod. Hnízdní budka by měla být kulatým vletovým 
otvorem s průměrem 27–28 mm, aby ji nevypudily silnější sýkory koňadry.  

Sýkora uhelníček je malý druh sýkory s velkou černou hlavou, bílými lícemi 
a velkou bílou skvrnou v týlu.  Vábí rozmanitými, jemnými, zvonivými tóny 
(např. „týh“ nebo „tii tyh-i“). Zpěv, kterým se často ozývá z vrcholů jehlična-
tých stromů, tvoří jednoduché, rychlé, několikrát opakované „sitču-sitču-sitču-
sitču…“. Hnízdí převáţně v jehličnatých lesích, mimo hnízdní sezónu obývá 
také parky nebo zahrady s jehličnany. Hnízdí jednotlivě a teritoriálně, poprvé 
ve 2. kalendářním roce ţivota. Páry jsou monogamní, setrvávají spolu po ně-
kolik let. Hnízdo je v dutinách, nejčastěji ve stromech nebo budkách, řidčeji 
také v zemních dutinách, ve skalách nebo metrech dřeva. Existují i případy 
hnízdění ve starých hnízdech dravců.  Potravu sbírá převáţně na stromech, 
v zimě běţněji i na zemi a ve smíšených hejnech s jinými druhy sýkor. 

Jaromír Břehový, foto Jan Borecký 
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https://cs.wikipedia.org/wiki/Park
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Divadelní přátelé gratulují Ing. Jaromírovi Břehovému k významnému ţivotnímu jubileu 

a děkují mu za přínos divadelní tvorby a pozvednutí kulturního ţivota ve Ţluticích. 

Do  dalších let přejeme hlavně zdraví a hodně autorských nápadů.  

Martina Bártová 

Foto: U této příleţitosti byla zároveň oslavenci udělena cena „Zlatý baţant“ za celoţivotní 
dramatickou tvorbu. 

          Gratulace k jubileu 

Vycházka po ţlutickém středověku přilákala mnoho zájemců 

Karlovarské muzeum uspořádalo v sobotu 24. září vlas-
tivědnou vycházku ŢLUTICKÝ STŘEDOVĚK. Sraz 
byl před bývalým hospodářským (Kokořovským) dvo-
rem bývalého zámku ve Ţluticích. Sešlo se nejméně se-
dmdesát zájemců a bylo co poslouchat. Výpravu prová-
zel a zasvěceně komentoval známý karlovarský archeo-
log a historik Mgr. Jiří Klsák. Ten je mimo rozsáhlých 
historických znalostí obdařen také výraznými komentá-
torskými schopnostmi a silným hlasem, takţe jsme 
všichni výklad dobře slyšeli, byť nás bylo opravdu hod-
ně. 

Po úvodním slově u Kokořovského dvora se šlo na místo 
původního středověkého hradu Mazanec, dále pak po 
bývalém ţlutickém opevnění, do bývalých zámeckých 
zahrad, po místech, kde stávaly dvě středověké městské 
brány, na Velké náměstí a pak do kostela sv. Petra a 
Pavla. Po této první části výpravy jsme se odebrali na 
místo bývalého hradu Nevděk. 

Byl to opravdový záţitek a všem, kteří se na jeho přípra-
vě podíleli, zejména pak panu Mgr. Klsákovi, patří 
upřímný dík. 

Jaromír Břehový  

  U Verušic proběhla drakiáda         

Po roce jsme se opět vydali k Verušicím, abychom vy-
zkoušeli, jak nám letos budou létat draci při naší 
„Drakiádě“. Uskutečnila se v sobotu 22. října. Zpočátku 
to vypadalo, ţe nám počasí nebude přát, ale naštěstí vy-
svitlo sluníčko. Oproti jiným rokům nám pořádně foukal 
vítr, takţe nám ti draci letos konečně létali vysoko 

a krásně se pohupovali v oblacích. 

Děkujeme panu Civínovi, ţe nám vţdy ochotně zapůjčí 
pole.  

Alena Adámková   



          I N Z E R C E 

Prodej koňského hnoje od 

zdravých, silných a veselých 

ţlutických koníků! Cena: 80,-

Kč / pytel, rozvoz po katastrál-

ním území Ţlutic zdarma. Ob-

jednávky přijímáme na e-mailu 

Frost293@seznam.cz. Uvádějte 

vţdy počet pytlů, adresu místa 

dovozu a telefonní kontakt. 

        VZPOMÍNÁME 

17. 11. 2022 uplyne 25 let od úmrtí pana Bohumila Zemana. Vzpomínají synové s rodinami. 

          Senioři se opět sešli 

Kultura města Ţlutice jako kaţdoročně pro seniory uspo-
řádala tradiční podzimní posezení. Ve čtvrtek 13. října 
ve 14 hod. se sešli v kulturním domě ve Ţluticích. Pra-
covnice kultury měly pro přítomné připraveno pestré po-
hoštění, za které děkujeme Zámecké restauraci. Na závěr 
kaţdý obdrţel drobný dárek v podobě ţlutického kalen-

dáře.   Po celé slavnostní odpoledne k poslechu a tanci 
ke spokojenosti všech hrál pan V. Ţákovec. Kolem 
18.  hodiny se spokojení senioři začali rozcházet s poci-
tem dobře proţitého odpoledne mezi svými přáteli. 

                                                                                                               
Alena Adámková, foto Jan Borecký 



Divadlo „aţ pod nos“ agentury Fanny uvedlo 
15.10. 2022 v KD Ţlutice komedii  Jakuiba 
Zindulky ,,Manţelský čtyřúhelník na horách". 
Foto Jan Borecký 



Místní divadelní soubor ŢLUTIČAN měl počátkem roku 
premiéru své nové komedie Moţná přijde i primátor. 
S tímto kusem pak vystoupil v Teplé, v Tachově, 
v Očichově a následně pak na Ţlutickém divadelním 
létě. S podzimem se souboru blíţí další šňůrka vystoupe-

ní, a to Radnicích, kde je Ţlutičan velmi populární, 
v Podbořanech a v Lokti. Ve středu 16. listopadu pak 
bude mít tato hra svou derniéru v domácím prostředí 
ve Ţluticích. Srdečně zveme! 

Jaromír Břehový, principál souboru ŢLUTIČAN 

                                             Ţlutičan nezahálí 

Ţivot v kruhu aneb zvyky a tradice (nejen) v Karlovarském kraji  

Dnešní svět se velmi liší od toho, který znali naši před-
kové. Mnoho věcí bylo zcela zapomenuto, změnil se náš 
vztah k času a nakládání s ním. Většina lidových tradic 
a zvyků byla zapomenuta a nenávratně ztracena. Pojďte 
se společně s chodovským historikem Milošem Bě-
lohlávkem podívat na to, jak proţívali významné svátky 
a tradiční události naši předkové a původní obyvatelé 
našeho regionu.  

 
Přednáška se uskuteční 1. 12. 2022 v 17 hodin na faře 
ve Ţluticích. Zaměří se na významné křesťanské svátky 
a lidové slavnosti v průběhu roku a jejich slavení v prů-
běhu minulých staletí. 
Hana Hnyková, za MSŽ                                                                                                                  
Pavel Kavec, Římskokatolická farnost Žlutice 

POZVÁNKY NA PŘEDNÁŠKU A NA DIVADLO 



KULTURNÍ PROGRAM  LISTOPAD  

 

KULTURNÍ DŮM 

16. 11. 19.00 HOD.    MOŽNÁ PŘIJDE I PRIMÁTOR 

DERNIÉRA PŘEDSTAVENÍ DS ŽLUTIČAN                                                                         

VSTUPNÉ NA MÍSTĚ 100,- Kč. 

 

18. 11. 19.00 hod. TRAVESTI SHOW KOČKY 

LÍSTKY V PŘEDPRODEJI za 350,- Kč  U KVĚTY SEDLÁČKOVÉ                                          

tel. 777 122 142                                                                                                              

KAPACITA SÁLU JE OMEZENÁ, PROTO NEVÁHEJTE!                                          

ŢLUTICKÉ MAMINKY, z. s.  

 

19. 11. 15.00 hod   S ČERTY NEJSOU ŽÁDNÉ ŽERTY                                           

MUZIKÁL PRO CELOU RODINU                                                                              

VSTUPNÉ NA MÍSTĚ 80,- Kč  (pro děti do 3 let zdarma) 

 

VELKÉ NÁMĚSTÍ 

27. 11.  ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU                                                     

PROGRAM NA PLAKÁTECH  

Ţlutický zpravodaj, tiskovina Města Ţlutic. MK ČR E12306 Ročník XLVI. 
Nákladem 600 ks tiskne tiskárna AZUS Březová. Distribuce zdarma. 

 
Technický redaktor: Jaromír Břehový  

Jazyková korektura: Mgr. Petra Janouškovcová, Mgr. Ivana Strejčková 
 

Do listopadového čísla Žlutického zpravodaje přispěli Pavel Kavec, Petra Vojtová, Jaromír Břehový, 

Jaromír Fejt,  Zuzana Churaňová , Jan Borecký, Marie Ferencová, Hana Hnyková, Alena Adámková, 

Lenka Skačanová, Martina Bártová, Jarmila Zemanová, Jolana Žigmondová, Michaela Ptáčková, Te-

reza Patrmanová, Yoko Zeilhoferová, Veronika Kubalová, Jaya Zeilhoferová, Monika Volemanová, 

Petr Levanský a Tereza Kusendová.  

                                        Všem přispěvatelům za zaslané materiály děkujeme! 

 
Příspěvky do prosincového  čísla  nám, prosím, zasílejte do 20. listopadu 2022, elektronicky na 

adresu zpravodaj@zlutice.cz. Vydavatel je oprávněn příspěvky krátit a upravovat. 
 

Inzerci přijímá sekretariát Městského úřadu Žlutice. Prvních pět řádků inzerce je pro občany města 
zdarma,  od šestého se platí 50 Kč za řádek. Celostránkový inzerát stojí 1800 Kč, polovina strany   

900 Kč, inzerát ½ strany 60 Kč za řádek, vše vč. DPH 21%. 

www.zlutice.cz 


