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SLOVO STAROSTY
Milí Litoměřičané,
zasáhla nás další
velká
povodeň.
Svým rozsahem
byla takřka na
úrovni povodně z roku 2002.
Škody jsou obrovské. Velká
voda přinesla pocity beznaděje
a smutku do stovek domácností.
S ohledem na zkušenosti,
které s povodněmi již máme,
mohu konstatovat, že svou
úlohu velmi dobře plnil krizový
štáb. Dvakrát denně jsme se
scházeli se zástupci integrovaného záchranného systému,
starosty okolních postižených
obcí, velitelem městské policie,
ředitelem technických služeb,
vedoucími odborů městského
úřadu, s představiteli neziskových organizací a dalšími lidmi,
kteří operativně řešili problémy,
které se v celé oblasti kupily.
Mnozí si sáhli na dno svých sil.
O aktuálním stavu jsme informovali osobně přes strážníky,
dále prostřednictvím webových
stránek města a hlavně městské
policie, jež přinášela nejaktuálnější informace.
Nyní přicházíme do druhé,
mnohem těžší fáze. Poté, co
voda opadla, vidíme spoušť,
kterou ničivý živel zanechal.
Nás, Litoměřičany, čeká obnova Pobřežní ulice, Střeleckého
a Písečného ostrova. Těžké
chvíle mají před sebou lidé
žijící v Dolní Rybářské, v Jarošově ulici a v Želeticích. Ještě
hůře jsou na tom okolní obce,
například Křešice, Mlékojedy,
České Kopisty, Počaply, Nové
Kopisty, Počeplice a Hněvice.
Děkuji všem, kteří se dobrovolně přihlásili s pomocí do
postižených oblastí. Stejně
tak členům krizového štábu
v Litoměřicích a štábům všech
obcí, které povodeň zasáhla, za
koordinaci dosavadní i budoucí
činnosti. Voda nám dává život,
mnohdy však bere nejcennější,
co máme. Životy jsme uchránili. Ochránit všechny domovy
však nebylo možné. Uděláme
maximum pro obnovu povodní
zasaženého území.
Ladislav Chlupáč

POVODEŇ 2013. Želetice se minulý týden kompletně ocitly pod vodou. Více na straně 2.

Foto Eva Břeňová

ZÚČASTNĚTE SE AUKCE PLYNU A ELEKTŘINY
Chcete snížit náklady na domácnost? Zúčastněte se elektronické aukce. Město Litoměřice
již jejím prostřednictvím vybralo svého dodavatele elektrické
energie, což přineslo v roce
2011 roční úsporu ve výši 500
tisíc korun a v roce 2012 úsporu
1,600 milionu korun. Obdobnou příležitost nyní nabízí i
litoměřickým domácnostem a
podnikatelům. Úspory lze dosáhnout snadno a bez poplatků.
„Technické zajištění aukce poskytuje společnost eCENTRE.
Podporu myšlence vyjádřili radní města,“ uvedl tajemník městského úřadu Karel Chovanec.
Již 20. června proběhne v zasedací místnosti městského úřadu
od 15 hodin setkání pracovníků

• Informační setkání:
• 20. června v 15 hodin

Sběr podkladů:
od 24.6. do 31.7. na MěÚ
• (každé pondělí a středu)
Aukce: konec srpna

eCENTRE se zájemci o účast
v elektronické aukci s cílem
vysvětlit veškeré aspekty společného nákupu.
Samotný sběr podkladů začne
24. června a skončí 31. července. Bude probíhat každé pondělí a středu od 13 do 18 hodin
v zasedací místnosti městského
úřadu (přízemí budovy, Mírové
náměstí 15/7). Realizace nákupu
komodit na období 24 měsíců
proběhne formou elektronické
aukce na konci srpna. „Občané

UMĚLECKOU ŠKOLU POVEDE ŽENA
Základní uměleckou školu
v Litoměřicích povede Mgr. Dominika Valešková. Od 1. srpna
vystřídá ve funkci do důchodu
odcházejícího Václava Neužila.
Jedenačtyřicetiletá
Dominika
Valešková vyhrála výběrové řízení, do kterého se přihlásilo osm
uchazečů. O vítězi rozhodovala
komise složená z místostarosty
Václava Červína, vedoucí odboru školství, kultury, sportu a památkové péče městského úřadu

Andrey Křížové, radního Pavla
Kejře, zástupců krajského úřadu
a České školní inspekce. ZUŠ
z řad pedagogů v komisi zastupovala Marie Landová. Další dva
odborníci měli hlas poradní.
Dominika Valešková je dlouholetou učitelkou Střední školy
pedagogické, hotelnictví a služeb
v Litoměřicích. Veřejnosti je také
známá jako sbormistryně pěveckého sboru Máj a vedoucí flétnového souboru Oethos.
(eva)

mají právo nepodepsat smlouvu
na dodávky energií od nového
dodavatele, pokud by cena
vysoutěžená byla vyšší než
stávající,“ upozornil tajemník.
Společnost nepožaduje za své
služby úhradu. Provizi si vyúčtuje od budoucího dodavatele
energií a bude součástí ceny
v aukci vysoutěžené.
„Ve městě Říčany, které první
podobnou aukci zajistilo, se
přihlásilo cca 500 domácností a
díky své společné síle dosáhly za
dva roky úspory 17% nákladů na
elektřině a 30% na plynu – celkem za 7 milionů korun,“ uvedla
obchodní manažerka společnosti
eCENTRE, Linda Fialová.
Více informací na straně 6

Náročné přípravy
zhatil déšť
Kvůli povodním byly zrušeny
dvě významné kulturní akce
tohoto ruku, které se měly uskutečnit v Litoměřicích. Přehlídka
dechových orchestrů a mažoretek,
naplánovaná na sobotu 1. června,
byla přesunuta na červen roku
příštího, a to v nezměněné podobě.
Obdobně postupovali i organizátoři celorepublikových Hasičských
slavností, které měly proběhnout
8. června.
(eva)
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SMĚNA POZEMKŮ
JE PROSPĚŠNÁ
Litoměřičtí zastupitelé získali
do svého vlastnictví pozemky,
na kterých se nachází komunikace vedoucí k Intersparu. Jde
o příjezdovou komunikaci, která
slouží k zásobování nejen Intersparu, ale i dalším subjektům,
včetně MHD. Náklady na její
vybudování činily 5,8 milionu
korun. Město však pozemek
s komunikací získá do svého
majetku za polovinu. Ovšem
s tím, že majiteli převede do jeho
vlastnictví pozemek u České
správy sociálního zabezpečení,
kde dnes funguje parkoviště. I
s tím zastupitelé souhlasili.
Tímto krokem zároveň vyšli
vstříc firmám Juris a Arrow
credit, neboť jim bude umožněn další rozvoj. Nabízený dar
městu ve výši jednoho milionu
korun od firmy Juris jako výraz
poděkování za vstřícnost však
vedení radnice na základě doporučení právního oddělení úřadu
nepřijalo. I tak je však směna
prospěšná. „Pomohli jsme dalšímu rozvoji dvou místních firem.
Zároveň jsme získali trvalý přístup k nemovitostem dotčeným
komunikací, a to jak pro veřejnost, tak i pro jejich majitele.
Nezanedbatelný je i fakt, že v
budoucnu uspoříme finanční
prostředky městu,“ odůvodňuje
krok vedení města.
Zmíněné území je totiž určené
pro plánovanou výstavbu kanalizační sítě v Želeticích. Vlastnictví města je totiž u předmětných
pozemků z hlediska možných investičních úspor strategické. Pod
komunikací, která by taktéž patřila městu, totiž vede kanalizace,
na kterou se nově budovaná síť
může napojit. Pokud bude veden kanalizační řad s možností
napojení do splaškové kanalizace Intersparu, uspoří město
minimálně jeden milion. Úspora je dána jednak podstatným
zkrácením trasy a jednak tím,
že nedojde k dotčení průtahové
komunikace v Želetické ulici.
V neposlední řadě směnou pozemků získalo město přístup k
protipovodňovému valu, k němuž neexistuje jiná cesta, což je
důležité z hlediska jeho údržby.
Směna je tedy prospěšná nejen
pro město, ale i jeho obyvatele.
Otazník však zůstává nad budoucím využitím pozemku u ČSSZ.
V územním plánu je však určen
pouze k občanské vybavenosti.
Tudíž zde mohou být vybudovány byty, maloprodejna, dětské
hřiště apod. Tedy pouze stavby,
které nebudou rušit okolní zástavbu.
(eva)
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NA LITOMĚŘICKO VTRHLA POVODEŇ

Krizový štáb řídil starosta Chlupáč. Společně s velitelem městské
policie Ivanem Králíkem monitoroval i situaci na Střeleckém ostrově. V pozadí vidíme letní kino.
Foto Eva Břeňová

Starostové postižených obcí
zároveň mohou využít služeb
veřejně prospěšně pracujících.
Jak uvedl ředitel litoměřického úřadu práce Ivan Vilím,
jejich přijetí bude na rozdíl
od minulosti probíhat ve zjednodušeném režimu. Finance
budou i na zřízení společensky účelných pracovních míst
pro firmy postižené povodní.
Na zvýšený nápor žádostí o
služby statiků se připravuje
stavební úřad.
Postižená místa čeká obnova.
V Litoměřicích mezi ně patří i
koupaliště. „Rádi bychom
zachránili alespoň část letních
prázdnin. Pokud vše dobře půjde, mohli bychom plavecký
areál otevřít v polovině července,“ uvedl minulý týden
ředitel Městských sportovních
zařízení Litoměřice Miroslav
Tvrzník. Velké problémy bude
mít s obnovou TJ Slavoj, která
do rozvoje sportovišť investovala letos na jaře stovky
tisíc korun. „Loděnice se vrátí
do provozu poměrně brzy,
stavebně jsou velké vodě přizpůsobeny. S finanční i osobní
pomocí při obnově autokempu
se již hlásí řada Holanďanů a
dalších cizinců. Nejproblematičtější budou tenisové kurty,
které paradoxně letos na jaře
prošly zásadní obnovou. Přestože máme majetek pojištěný,
nevíme, jak rychle budou platby přicházet,“ zhodnotil aktuální stav manažer TJ Slavoj
Eduard Šíf.
Nejdříve je ale nutné pomoci
s obnovou nejvíce postižených obcí, jako jsou např.
Křešice, Mlékojedy, České a
Nové Kopisty, Počaply, Nučnice, Hněvice, Počeplice a část
Třeboutic.
Eva Břeňová

Škody v řádech desítek který byl konstruován tak, aby
milionů korun způsobila odolal povodni z roku 2002.
povodeň, která do Litoměřic Díky němu doprava v regionu
vtrhla před několika dny. po uzavření Tyršova mostu
V době uzávěrky Radničního nezkolabovala.
zpravodaje (6.6.) nebyl ještě
V Litoměřicích bylo minulý
zřejmý přesný rozsah škod. týden rozhodnuto o zřízení
První čísla budou známa poté, dvou humanitárních sklaco voda opadne, tedy tento dů. V kostele sv. Heleny jej
týden. Jedno je však zřejmé. provozuje Diecézní charita a
„Labe kulminovalo 5. června v bývalém železničním tunelu
ve 22.15 na 906 centimet- ADRA. Krizovému štábu a
rech při průtoku 4 345 metrů humanitárním organizacím se
krychlových za sekundu,“ in- hlásí řada dobrovolníků ochotformoval tajemník krizového ných pomoci.
štábu Miroslav Letafka. Svým
Do Litoměřic zavítal hned
rozsahem je letošní povodeň v v úterý 4. června ministr
mnoha ohledech srovnatelná s životního prostředí Tomáš
povodní roku 2002.
Chalupa. Přivezl čtrnáct členů
V případě Litoměřic byly Informační a strážní služby
nejvíce zasaženy Želetice, Národního parku Šumava se
Střelecký, Písečný ostrov, záchrannými vozy, rafty, moPobřežní ulice, evakuováni torovými pilami a dalším pobyli lidé také z Dolní Rybář- třebným vybavením. O místě
ské a z části Jarošovy ulice. jejich nasazení rozhoduje jako
Město Litoměřice poskytlo velitel krizového štábu starosdočasný azyl 335 osobám ta Chlupáč. Ministerstvo obranejen z Želetic, ale i okolních ny dále informovalo, že posílá
obcí. Z již zatopené oblasti na Litoměřicko a Roudnicko
odvážela městská policie na 200 vojáků.
člunech zhruba čtyři desítky osob, včetně 25 dětí, o
které se nepostaral majitel
ubytovny bývalé Complety
v Mlékojedech. Azyl evakuovaní nacházeli v tělocvičně
Základní školy v Havlíčkově
ulici, v hostelu, ve vojenské
ubytovně, v Domově pro seniory na Dómském pahorku, na
zimním stadionu a v Domově
pro matku a dítě v Liškově
ulici. Zhruba stovka lidí byla
umístěna do nemocnice, která
poté přijímala již jen akutní
případy. Stejně tak musely být
odloženy některé plánované
Most generála Chábery byl konstruován tak, aby odolal povodni
operace.
Svou úlohu bezezbytku splnil z roku 2002. Přivaděč do Mlékojed se však z části ocitl pod voFoto Eva Břeňová
nový most generála Chábery, dou, stejně jako celá obec.
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NA FÓRU LIDÉ PODPOŘILI KNIHOVNU
Litoměřičané žádají od města podporu aktivit knihovny.
V té souvislosti si přejí vybudovat v jejím objektu výtah,
který by usnadnil pohyb hůře
pohyblivým občanům. Tento
závěr vyplynul z diskuse s veřejností, kterou pořádalo 29.
dubna v domě kultury Zdravé
město Litoměřice. Zúčastnilo
se jí 170 občanů, s nimiž přišli
diskutovat starosta Ladislav
Chlupáč, místostarostové Karel Krejza, Jan Szántó, Václav
Červín, radní a vedoucí odborů městského úřadu a příspěvkových organizací města.
Knihovna, jejímž zřizovatelem je město, se do problémů
podobně jako další knihovny
v České republice dostala na
počátku roku poté, co nedorazila na její provoz od státu
dotace. Nečekaný finanční
výpadek suplovalo město ze
svého rozpočtu.
Druhou největší podporu u
obyvatel diskutujících v domě
kultury získal návrh týkající
se vzniku zubní pohotovosti,
která v Litoměřicích chybí.
Dále lidé žádali zkvalitnit
úklid veřejných prostranství,
vybudovat atletický ovál a
dětské hřiště při Základní
škole v Havlíčkově ulici. Za
nedostatečný označili úklid
psích exkrementů. „Zda jde o
většinové mínění, ověří anketa, která proběhla na přelomu
května a června,“ uvedl Petr
Hermann předseda Národní
sítě Zdravých měst.
Bonus, kterým je částka ve
výši 40 tisíc korun, získal na
základě rozhodnutí účastníků
veřejné diskuse hospic sv.
Štěpána.
Názory obyvatel města jsou

Lidé nejprve diskutovali v pracovních skupinách. Jednu z nich vedl
vedoucí odboru územního rozvoje Přemysl Pech. Na základě hlasování poté lidé označili 10 TOP problémů města. Foto Eva Břeňová
přitom pro vedení litoměřické
radnice při plánování dalšího
rozvoje směrodatné. Hned
v úvodu diskusního fóra
starosta Ladislav Chlupáč
informoval účastníky o tom,
jak jsou plněny požadavky,
jež zazněly při setkání s veřejností loni na podzim. I tehdy
bylo definováno deset TOP
problémů města. Největší
podporu získal požadavek na
vybudování multigenerační
odpočinkové zóny. „Přestavba
Jiráskových sadů v souladu
s požadavky občanů bude zahájena ještě letos a ukončena
v příštím roce,“ informoval
v té souvislosti starosta. V řešení je dle jeho slov i problém
loni označený jako číslo dvě.
Byl jím požadavek na stavbu
bezpečného přechodu přes
koleje u horního nádraží.
„Projekt, jehož investorem
bude Správa železniční dopravní cesty, je ve fázi příprav.
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PETR HERMANN POST
PŘEDSEDY OBHÁJIL
Litoměřický zastupitel Petr
Hermann, jemuž končil dvouletý mandát, nadále zůstává předsedou Národní sítě Zdravých
měst ČR. Rozhodla o tom 24.
dubna v Jihlavě Valná hromada
NSZM ČR. Valná hromada
byla významná i volbou vedení
asociace a jejích orgánů - rady
a revizní komise. V radě tak pro
následující dvouleté volební
období zasednou zástupci měst
Hodonín, Chrudim, Kopřivnice,
Kroměříž, Letovice, Litoměřice,
Vsetín, Obce Bolatice a Kraje
Vysočina. Revizní komisi tvoří
zástupci města Štětí, Mikroregionu Drahanská vrchovina a
obce Křižánky.

Městský architekt již navrhl
možné řešení úrovňového
přechodu jak pro chodce, tak
i cyklisty,“ dodal Ladislav
Chlupáč s tím, že k realizaci
pravděpodobně dojde v roce
2015.
Eva Břeňová

NEKUŘÁCKÉ PROVOZOVNY MAJÍ ZELENOU
Zdravé město Litoměřice
ve spolupráci se Střediskem
ekologické výchovy SEVER a
Dětským zastupitelstvem hledá
kandidáty na udělení certifikátu
„Nekuřácká provozovna města
Litoměřice“. Cílem udělení certifikátu je zajištění podpory nekuřáckých provozoven a zároveň
jejich dostatečná prezentace vůči
potencionálním návštěvníkům.
Přihlásit se mohou všechny
provozovny poskytující nějakou
formu občerstvení uvnitř podniku (např. restaurace, cukrárny,
kavárny, jídelny apod.). Podmínkou udělení certifikátu je zabez-

pečení minimálně samostatné
místnosti určené po celou dobu
provozu výhradně nekuřákům.
Majitel certifikátu získá možnost prezentace na webových
stránkách města, což mu umožní
zvýšení návštěvnosti od klientely
vyhledávající nekuřácké prostředí. Provozovny, které jsou plně
nekuřácké, budou označeny i
v připravované elektronické
podobě mapy města Litoměřice.
Zájemci, kteří se přihlásí do 30.
června, převezmou certifikáty
z rukou starosty města. Více na:
http://zdravemesto.litomerice.cz/
nekuracke-provozovny.html. (rv)

SPOLEČNOST LABSKÁ PAROPLAVBA SKONČILA,
LOĎ PORTA BOHEMICA ALE PLUJE DÁL
Provoz Labské paroplavební společnosti po pěti letech
končí. Na ukončení činnosti
se k 30. červnu shodli členové
správní rady. Provoz výletní
lodi Porta Bohemica na Labi
však pokračuje. I nadále bude
zajišťovat pro turisty okružní
plavby z Litoměřic do Lovosic, Velkých Žernosek, kolem
píšťanského jezera a zpět.
„Hlavním důvodem zrušení
obecně prospěšné společnosti
byla úspora financí vynakládaných na provoz běžné agendy,
jež souvisela s jejím chodem.
Ročně ušetříme zhruba 200 ti-

síc korun,“ vysvětlil předseda
správní rady a místostarosta
Litoměřic Jan Szántó.
Labská paroplavební společnost vznikla před pěti lety
z iniciativy města Litoměřice.
Do sdružení postupně vstoupily města a obce ležící na
Labi mezi Štětím až Ústím
nad Labem. Hlavním cílem
společnosti bylo zajištění
provozování veřejné osobní
lodní dopravy na řece Labi,
a to na základech projektu,
ve kterém se podařilo po 60
letech obnovit tradici, kdy po
Labi pluly výletní parníky. Po-

stupem doby se však ukázalo,
že turisticky zajímavé jsou
pouze některé úseky. „Vlivem
toho například města Štětí a
Roudnice nad Labem již loni
nezaplatila členské příspěvky,“ dodal předseda správní
rady Jan Szántó.
Porta Bohemica letos prvně
vyplula 4. května. Na její provoz přispívají města a obce, jež
chtějí, aby u nich zastavovala a
nabírala turisty. Města a obce
proti proudu řeky Labe, jako
Roudnice nad Labem nebo
Štětí, si loď budou objednávat pouze pro příležitostné

akce, mezi něž například patří roudnické vinobraní. Loď
popluje podle pravidelného
plavebního řádu, letos prvně i
s namluveným komentářem o
turisticky atraktivních místech,
jimiž proplouvá. V květnu byla
v provozu pouze o víkendech,
v červnu přibyly pátky a v červenci a v srpnu navíc i čtvrtky. „I letos se obzvláště děti
mohou každou prázdninovou
neděli těšit na oblíbené přepadení lodi piráty z Labibiku,“
upozornil na oblíbenou plavbu
kapitán Porty Bohemica Karel
Svoboda.
(eva)
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ŘEDITELKU PÁNOVOU NAHRADIL RADNÍ LONČÁK
Litoměřickou nemocnici povede radní města Ing. Radek Lončák. Do funkce předsedy správní
rady ho s účinností od 1. května
jmenovali radní města. Učinili
tak poté, co jim předložila rezignační dopis dosavadní ředitelka
MUDr. Stanislava Pánová. Radní
Lončák v té souvislosti rezignoval na místo předsedy dozorčí
rady nemocnice.
„Za důvod rezignace označila doktorka Pánová zdravotní
problémy, jež jsou výsledek
neúměrného tlaku, který byl
na její osobu dlouhodobě vyvíjen,“ vysvětlil starosta Ladislav
Chlupáč. Ředitelka Pánová do
funkce nastoupila před rokem.
Zdravotnické zařízení přebírala
v době, kdy mělo dlouhodobě
kladný ekonomický výsledek.
Nejen litoměřické nemocnici, ale
i ostatním zdravotnickým zařízením v republice však zasadila
ránu nová úhradová vyhláška
Ministerstva zdravotnictví, která
v případě litoměřické nemocnice
znamená propad ve výši dvou
milionů korun měsíčně. Objevil
se i vyhrocený spor mezi privát-

ními zdravotnickými subjekty o
provozování hemodialyzačního
střediska.
Téměř roční působení Stanislavy Pánové ve funkci hodnotí
vedení města pozitivně. „Paní
ředitelka nastartovala systémové
procesy, v nichž chceme pokračovat. Úspěšně žádala o finance
z evropských dotací. Je i její
zásluhou, že zde máme iktové
centrum,“ vyjmenoval nejvýznamnější výsledky její práce
místostarosta Karel Krejza. Naopak problematičtější se zdála být
její podpora mezi lékaři a středním zdravotnickým personálem.
Což lze přičítat i skutečnosti, že
Stanislava Pánová dojížděla do
Litoměřic ze středních Čech.
Nový ředitel Radek Lončák,
který působil jako ekonomický
náměstek příbramské nemocnice, zdravotní rada Středočeského
kraje a v současné době je ekonomickým náměstkem Ústavu
hematologie a krevní transfúze
v Praze, je nejen v tomto ohledu
příslibem pozitivních změn. „Má
dlouholeté zkušenosti z řídících
funkcí v oblasti zdravotnictví.

Poté, co radní do funkce předsedy správní rady nemocnice jmenovali Radka Lončáka, přišel starosta města Chlupáč a místostarosta Krejza za zaměstnanci nemocnice. Společně s dalšími dvěma
členy správní rady nemocnice - Leošem Vysoudilem a Vladimírem
Kestřánkem - odpovídali na dotazy lékařů i sester, kteří se diskuse
zúčastnili v hojném počtu.
Foto Eva Břeňová
Pracuje jako předseda finančního
výboru a je i jeho zásluhou, že
město hospodaří s vyrovnaným
rozpočtem. Detailně zná prostředí nemocnice. Navíc pochází
z Litoměřic a má cit pro řešení
místních problémů. V tuto chvíli
je jeho osoba tou nejlepší možnou
volbou,“ vysvětlilo shodně vedení města, proč jmenování Radka
Lončáka proběhlo v souladu se
zákonem bez výběrového řízení.
I přes nepříznivý ekonomický
vývoj vedení litoměřické radnice
trvá na tom, že nechystá změnu
právní formy zařízení. „Ne-

mocnice je a zůstane příspěvkovou organizací města,“ ujistil
místostarosta Krejza. „Přijata
budou taková úsporná opatření,
aby schodek v rozpočtu byl co
nejnižší a zároveň aby nebyla
ohrožena kvalita poskytované
zdravotní péče,“ dodal Vladimír
Kestřánek, radní města a člen
správní rady nemocnice, který
má na starosti ekonomiku zdravotnického zařízení. Zároveň
ubezpečil, že započaté projekty,
jako například modernizace stravovacího provozu, budou dokončeny.
(eva)
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Několik dní
po jmenování
jsme nového
předsedu
správní rady
litoměřické
nemocnice
požádali
o
rozhovor.
Proč jste přijal nabídku vést
litoměřickou nemocnici, když
zastáváte významnou pozici
provozně-ekonomického náměstka Ústavu hematologie a
krevní transfuze v Praze?
„Aktuální situace ve zdravotnictví je velmi složitá. Zvyšující
se objem vyžadované zdravotní
péče se snižujícím se objemem
finančních prostředků, které
jsou k dispozici, velmi těžce
doléhá na stabilitu systému.
Zdravotnická zařízení v České
republice jsou poměrně ve složité situaci a výjimkou není ani
naše litoměřická nemocnice. Nejen jako radní, ale zejména jako
člověk pohybující se již delší
dobu ve zdravotnictví a „Litoměřičan“ cítím potřebu situaci
v nemocnici stabilizovat. To byl
jeden z hlavních důvodů mého
rozhodnutí a věřte, nebylo nijak
lehké. Reagoval jsem na nabídku
a přijal ji jako výzvu pracovat
v kvalitním moderním zdravotnickém zařízení se skvělým

odborným týmem všech pracovníků. Věřím, že se nám společně
podaří nelehké a nepříznivé
období ekonomicky překlenout,
a eliminovat tak dopady nové
úhradové vyhlášky. Jde přeci o
nemocnici, na které nám, Litoměřičanům, velmi záleží.“
Nosíte již v hlavě nějakou
konkrétnější koncepci dalšího
rozvoje nemocnice?
„Základním pravidlem operativního managementu je
řešit akutní problémy a nastavit
systém pro získání ekonomické
stability. Svým způsobem to má
jistou paralelu při poskytování
zdravotní péče. Jedná se nejen
o řešení úsporných opatření
a racionalizaci všech procesů
v nemocnici, ale také o důsledné vyhledávání a vyjednávání
nových zdrojů financování.
Současným hlavním úkolem
vedení nemocnice je, s podporou
odpovědných zástupců jednotlivých oddělení, intenzivně jednat
se všemi zdravotními pojišťovnami o zálohách a financování
poskytování zdravotní péče.
Poté, co naplníme tyto základní
předpoklady – ekonomickou
stabilizaci nemocnice vedoucí
k vyrovnanému hospodářskému
výsledku – je možné zahájit
další koncepční proces rozvoje
nemocnice. Zde mohu říci, že

má širší vedení i správní rada
něco napracováno. V době, kdy
jsem působil v dozorčí radě
nemocnice, projednával jsem
s jednotlivými primáři jejich
představy rozvoje primariátů.
Z těchto diskusí vzešly hodnotné
materiály, které jsem bral a beru
velmi vážně. Vždyť je tvořili
špičkoví odborníci, vedoucí
našich primariátů. Toto jsou pro
mě, do jisté míry, závazné a principiálně konkrétní podklady pro
tvorbu koncepce dalšího rozvoje
nemocnice.“
Někteří zaměstnanci nemocnice vyslovili pochybnosti nad
vaší podnikatelskou minulostí,
jež údajně souvisela s podnikáním v oblasti zdravotnictví.
Překvapili vás tímto?
„Přiznávám, že ano, protože
tyto informace jsou naprosto falešné. Překvapilo mě, jak snadno
mohou lidé podlehnout zřejmé
dezinformaci bez ochoty si ji
ověřit. Asi je to syndrom dnešní
společnosti vedené bulvárními
informacemi.“
V jaké oblasti jste tedy podnikal?
„V oblasti zdravotnictví jsem
nikdy nepodnikal a ani jsem
neměl žádnou majetkovou účast
ve společnostech z této oblasti.
Svého času, v devadesátých letech, jsem při zaměstnání podni-

Ing. Radek LONČÁK, MBA
narozen 11.5. 1965 v Litoměřicích, ženatý, tři děti.
vzdělání:
• manažerské studium MBA
– Master Business Administration, zaměření na ekonomiku zdravotnictví
studium
• postgraduální
speciální pedagogiky a psychologie
studium:
• vysokoškolské
Vysoká škola chemicko technologická
profesní praxe:
• od r. 2009 přednosta provozně – ekonomického úseku
Ústavu hematologie a krevní
transfúze Praha
• v letech 2007 až 2008 vedoucí odboru zdravotnictví
Krajského úřadu Středočeského kraje
• v letech 2003 – 2007 technicko – ekonomický náměstek ředitele, člen představenstva nemocnice Příbram
• 2001 – 2003 soukromý podnikatel
• 2000 – 2001 obchodní ředitel a.s. SPORTING STYLE,
1993 – 2000 ředitel středisek
VIKOMT CZ s.r.o., Praha
pokračování na straně 5
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STATUT KOLONOSKOPICKÉHO
CENTRA POMŮŽE PREVENCI
Na počátku letošního roku byl
Městské nemocnici v Litoměřicích udělen statut Screeningového kolonoskopického centra.
K jeho získání bylo nejprve
třeba splnit věcné, personální a
některé výkonnostní podmínky,
především dostatečný počet
provedených výkonů, které
posoudila Rada pro screening
kolorektálního karcinomu. Ta
pak následně doporučila Ministerstvu zdravotnictví přidělení
zmíněného statutu.

Od počátku roku tedy může
litoměřická nemocnice tato
vyšetření provádět i u bezpříznakových jedinců. Doposud
totiž realizovala kolonoskopické
vyšetření pouze na doporučení
jiného odborného lékaře nebo v
případě, že přišel pacient, který
měl příznaky případné malignity ve střevě, např. krvácení do
stolice.
Centrum screeningové kolonoskopie se nachází v suterénu
pavilonu F (po hnědé barvě),

Opatrovníkem nalezeného
kojence je město
Novorozeně, které bylo 18.
dubna nalezeno na toaletě
Městské nemocnice v Litoměřicích, je v kojeneckém ústavu.
Do zařízení bylo převezeno na
základě předběžného opatření
vydaného soudem. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Městského úřadu v Litoměřicích již obdržel rozhodnutí
soudu o tom, že se stává poručníkem dítěte. Řízení o určení
jména, místa a data narození
byla zahájena, ale dosud nejsou ukončena.
„Postup je stanoven zákonem o sociálně právní ochraně
dětí,“ uvedla vedoucí odboru
Renáta Jurková. Další vývoj je

v této chvíli předmětem šetření
Policie ČR. V případě, že o
kojence rodiče projeví zájem,
podstoupí testy DNA. Ty prokáží, zda jsou biologickými rodiči. Identita matky je známa.
Na policii se přihlásila poté, co
byla zveřejněna její fotografie
pořízená pomocí kamerového
systému. Prostor vstupu do
nemocnice městská kamera
monitoruje, dění u babyboxu
nikoliv.
Matka již byla obviněna
ze spáchání přečinu opuštění
dítěte nebo svěřené osoby. V
případě uznání viny jí hrozí
trest odnětí svobody od jednoho roku do pěti let.
(eva)

dveře č. 47. Na vyšetření je třeba
se objednat osobně nebo telefonicky na čísle 416 723 218, a to
v pracovní dny v době od 6.30
do15.00 hodin. Před samotným
výkonem je potřeba si vyzvednout formuláře o přesném postupu vyšetření, přípravy na něj a
formulář souhlasu s vyšetřením.
Ve stanovený termín vyšetření
pacient navíc přinese doporučení od praktického lékaře nebo
gynekologa a vyplněnýformulář
souhlasu s vyšetřením. (sp,nk)

možnost pohlédnout na zdravotnictví se strany státní správy,
kdy jsem působil na Krajském
úřadu Středočeského kraje jako
vedoucí odboru zdravotnictví.
V poslední době jsem pracoval
(pracuji – předávám funkci) jako
provozně ekonomický přednosta
Ústavu hematologie a krevní
transfuze v Praze a nyní jako
předseda správní rady litoměřické nemocnice. Jediné co mohu
říci je, že jsem díky těmto aktivitám a možnostem sbíral, pro mě
velmi cenné, zkušenosti. Ty bych
rád v Litoměřicích zúročil ve
prospěch nemocnice a potažmo
celého města a regionu.“
Jak vnímáte spor mezi firmou
RENART, jež je současným provozovatelem hemodialyzačního
střediska, a firmou Fresenius, jež
má zájem provozovat hemodialýzu místo firmy RENART?
„Již několikrát jsem uvedl, že
tento spor vnímám primárně jako

DOZORČÍ RADU
VEDE M. JIRÁNEK
V litoměřické
nemocnici došlo k personální změně i na
postu předsedy
dozorčí rady
nemocnice. Stal
se jím MUDr.
Miroslav Jiránek. Radní města
tak chtějí využít jeho mnoholetých zkušeností, které v nemocnici získal za svého působení na
pozici ředitele, kterou vedl do
března roku 2007. Od té doby
zde působí jako dětský kardiolog.
(eva)

Babybox je tři roky v provozu
Novorozeného chlapečka
odložila matka na toaletě litoměřické nemocnice i přesto,
že zdravotnické zařízení má
babybox. Otevřen byl již v září roku 2010. „Umístěn je sice
nedaleko vstupu do nemocnice, ale v prostoru, které matce
v zoufalé situaci umožňuje
skrýt se pod rouškou anonymity,“ prohlásil při jeho instalaci
„otec babyboxů“ Ludvík Hess,
který pro Litoměřice sehnal na
jeho výrobu více než 250 tisíc
korun. Dalších 115 tisíc poskytlo město Litoměřice.
Babybox v Litoměřicích
je vlastnictvím občanského
sdružení Babybox pro odložené děti. Nemocnice hradí
jeho provoz a údržbu. Místo

RADEK LONČÁK: SVÉ ZKUŠENOSTI BYCH RÁD ZÚROČIL
Dokončení ze strany 4
kal jako fyzická osoba v nákupu
a prodeji výpočetní techniky se
zaměřením na bazarovou techniku. Na počátku nového tisíciletí jsem tyto aktivity ukončil a
činnost zmrazil a posléze zrušil.
Podnikal jsem také v oblasti
sportovních potřeb v založené
právnické společnosti jako majitel a jednatel. Byla to však vždy
vedlejší činnost a dnes je tato
společnost transformována na
provoz kavárny v Jarošově ulici,
kterou vede manželka. Dovolil
bych si tedy zopakovat, stejně
tak jak jsem uvedl při jednání se
zaměstnanci nemocnice, že jsem
neměl a ani nemám žádné vazby
na firmy podnikající v oblasti
zdravotnictví. Ve zdravotnictví
aktivně pracuji od roku 2003,
kdy jsem pracoval jako provozně
ekonomický náměstek, zástupce
ředitele a člen představenstva
v příbramské nemocnici. Krátce
jsem měl v letech 2007 a 2008
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konkurenční boj dvou privátních
nestátních zdravotnických zařízení podnikajících v oblasti
zdravotnictví. Od počátku ze
zásady odmítám jakékoliv snahy
do tohoto sporu zatahovat jak
nemocnici, tak město. Společnost Fresenius učinila na počátku dubna veřejnou nabídku,
jejímž obsahem se budeme brzy
nepochybně a zcela seriózně
zabývat. Stejně tak i společnost
Renart má právo reagovat na
vzniklou situaci a jednat s nemocnicí o revizi nájemních podmínek. Správní rada musí vždy
jednat s péčí řádného hospodáře
a jistě tak bude i nadále postupovat. Závěry jednání správní rady
nemocnice budeme projednávat
s dozorčí radou a věřím, že i
se zřizovatelem. V tuto chvíli
platí, že smlouvu na pronájem
nemocničních prostor za účelem
dialyzačního střediska má firma
Renart.“
Eva Břeňová

instalace zařízení vybral a
schválil předseda sdružení
Ludvík Hess. „Volil z několika
možných míst. Rozhodl se pro
to současné. Nejde totiž jen o
problematiku vložení dítěte,
ale i následně o rychlou dostupnost zdravotníků - lékařů
a sester dětského oddělení,
jež dítě ošetří,“ uvedl člen
správní rady nemocnice Leoš
Vysoudil.
Příběh chlapečka nalezeného
na toaletě má šťastný konec.
Naopak šanci na život nedala
dvacetiletá žena holčičce,
kterou 20. března roku 2010
utopila ihned po porodu v záchodové míse a odhodila do
kontejneru ve Stránského ulici.
(eva)

PROBĚHL SVĚTOVÝ
DEN BEZ TABÁKU
Město Litoměřice se připojilo ke Světovému dni bez
tabáku. V domě kultury proběhla 30. května beseda pro
žáky středních skol na téma
Co nám cigareta dává a bere“.
Přednášejícím byl lékař Karel
Kubát z Městské nemocnice v
Litoměřicích, jenž radí lidem,
jak se zbavit závislosti na nikotinu. Ve druhé části besedy
Alena Kuldová ze Společnosti
pro plánování rodiny a sexuální výchovu informavala
studenty o rizicích vzniku
rakoviny.
U příležitosti Světového dne
bez tabáku připravili studenti
oboru grafický design Střední
školy a Mateřské školy Litoměřice pod vedením svých
pedagogů plakáty, jež jsou
jádrem výstavy nazvané Moderní je nekouřit. Výstavu ve
foye domu kultury je možné
zhlédnout do října.
(rv)
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ZAHÁJENA BYLA
OPRAVA VODOVODU
Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila v Litoměřicích další letošní plánovanou
investiční akci – rekonstrukci
vodovodu v Pokratické ulici.
Stávající litinový vodovodní
řad v Pokratické ulici byl vybudován v roce 1958 a dnes je ve
špatném technickém stavu.
Stavba byla zahájena předáním
staveniště 19. dubna. Stavební
práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny
do 30. června. Rekonstruovaný
vodovod zajistí do budoucna
bezproblémovou dodávku pitné
vody pro přibližně 375 připojených obyvatel.
Jiří Hladík,
tiskový mluvčí SVS

Místostarosta odešel
ze Strany zelených
Václav Červín již není členem
Strany zelených. Společně s ním
odešlo ze strany i několik dalších
členů, aby v budoucnu obnovili
činnost Sdružení nezávislých
kandidátů Sport a zdraví. V koalici, kterou v Litoměřicích tvoří
ODS, ČSSD a Strana zelených,
se však personálně nic nemění.
Místostarosta Červín
nadále
zůstává jejím členem, ovšem už
ne za Stranu zelených. Stejný postup zvolil i zastupitel Petr Hermann, který za Stranu zelených
kandidoval jako nezávislý.
„Do Strany zelených vstoupili
noví členové, co požadovali
vystoupení z koalice, aby se
mohli vymezovat proti krokům
vedení litoměřické radnice. Nepochopili, že v Litoměřicích si
na koalici a opozici nehrajeme.
Většina rozhodnutí je přijímána
napříč politickým spektrem, což
je tím hlavním důvodem, proč
se Litoměřice v posledních
letech dynamicky a úspěšně rozvíjejí,“ vysvětlil Václav Červín
důvod svého odchodu ze SZ.
Svůj mandát radního města si
ponechal. „Hlas mi dala naprostá
většina zastupitelů. Není proto
důvod k odchodu,“ dodal místostarosta.
Stejně jako Václav Červín reagoval i zastupitel Petr Hermann,
který spolu s ním obnovil svou
činnost ve SNK Sport a zdraví.
„Jako předseda Národní sítě
Zdravých měst jezdím velmi často po českých městech a mohu
říci, že leckde nám závidějí, že
při rozhodování o dalším směřování Litoměřic si nehrajeme na
opozici a koalici, nýbrž činíme
dle svého vědomí rozhodnutí,
jež jsou městu ku prospěchu,“
uvedl v této souvislosti Petr Hermann.
(eva)
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V JEDNOTĚ SPOČÍVÁ SÍLA
PŘI NÁKUPU PLYNU A ELEKTŘINY
Zájemci, kteří se chtějí zúčastnit
elektronické aukce týkající se
společného nákupu elektronické
energie a zemního plynu, nejprve
v zasedací místnosti městského
úřadu podepíší smlouvu s eCENTRE a předají potřebné podklady.
Společnost eCENTRE se sdruženou poptávkou skrze e-aukční síň
osloví široké portfolio dodavatelů
a vyzve je k účasti v elektronické
aukci. Ve stanovený termín v internetové aukci proběhne soutěž
mezi dodavateli o co nejnižší
cenu. Poskytovatel služby následně jednotlivě porovná dosavadní
ceny s cenou vzešlou z e-aukce.
Je-li cena z e-aukce nižší než
stávající cena, eCENTRE zajistí
podpis smlouvy mezi odběratelem a vítězným dodavatelem.
Z čeho se skládají platby a co je
možné soutěžit? Zjednodušeně
lze říct, že platby za energie se
skládají z těchto částí:
Regulovaná složka – především
cena za distribuci energie (elek-

třiny či zemního plynu), která
je každoročně pevně stanovena
Energetickým regulačním úřadem, a nelze ji tudíž soutěžit.
Neregulovaná složka – výši této
části si dodavatelé stanovují sami,
a tudíž lze soutěžit v e-aukci.
Neregulovaná složka u elektřiny:
Jedná se o cenu za silovou elektřinu (tedy skutečně dodanou do
Vašich zásuvek) v kWh a dále
pevnou cenu za měsíc (poplatek
za činnost dodavatele, například
za tvorbu vyúčtování, evidenci,
apod.). V e-aukci soutěžíme neregulovanou část, tedy silovou
elektřinu. Tato tvoří cca 40 % z
celkové platby.
Neregulovaná složka u zemního
plynu: Jedná se o cenu za samotnou spotřebu zemního plynu včetně stálého měsíčního poplatku. V
e-aukci soutěžíme neregulovanou
část. Tato tvoří až 80 % z celkové
platby.
Podklady potřebné pro zařazení do e-aukce

ÚČAST V AUKCI JE ZDARMA
Kolik domácností se musí k
aukci přihlásit, aby se dosáhlo
očekávané snížení cen?
Čím větší bude počet domácností (objem poptávané energie),
tím nižší ceny je možné dosáhnout. V Říčanech se zúčastnilo
cca 500 domácností a ušetřily
celkem 7 milionů korun
Pokud nedojde ke snížení
ceny oproti stávajícímu dodavateli, nebo dojde ke snížení
ceny pouze u jedné komodity,
musí obyvatelé uzavřít smlouvy s vítěznými dodavateli?
Nikoliv, pokud by cena vysoutěžená v e-aukci byla vyšší, než
je stávající cena klienta, klient
není povinen uzavírat smlouvu
s novým dodavatelem. Pokud
dojde ke snížení ceny pouze u
jedné komodity, může klient
uzavřít jen smlouvu na ni. Běžně
však v aukcích na dodávky elektřiny a plynu dosahujeme úspor
v rozmezí 10-20 %. Nepředpokládáme tedy, že by domácnosti
neušetřily.
V jakém termínu bude možné začít s odběrem energií od
nových dodavatelů?
Záleží na výpovědních lhůtách
smluv stávajících dodavatelů
dané domácnosti. Standardně
bývá výpovědní lhůta 3 měsíce
počínaje prvním dnem měsíce
následujícího po doručení písemné výpovědi. V takovém
případě, když bude výpověď
podána do konce září, může

dodávka od nového dodavatele
na základě nové smlouvy začít
od ledna.
Jací dodavatelé se aukce
účastní a je nějaké riziko
výpadků dodávek energií a
podobně?
Aukce se účastní zhruba desítka alternativních dodavatelů
energií, kteří získali veškeré
potřebné licence dle české legislativy a jsou prověřenými a
aktivními hráči na energetickém
trhu. Dodávku energie zajišťuje
dle zákona vždy koncový dodavatel. V aukci se soutěží pouze
silová elektřina a spotřeba zemního plynu, nemění se provozovatel ani podmínky koncové
distribuční sítě. Faktury budete
dostávat od nového dodavatele
(kterým může, ale nemusí být
cáš stávající), zatímco provoz
přípojky elektřiny či plynu
zůstává dle zákona pod stejnou
firmou.
Pokud má obyvatel města
více míst odběru (například 2
v Litoměřicích a 1 na chalupě
v Krkonoších), může do aukce
zahrnout všechna najednou?
Záleží jen na jeho vůli. Může
do e-aukce dát obě odběrná
místa, ale také nemusí. Logické ovšem je mít obě místa za
stejnou cenu a u stejného dodavatele. Větší objem vložený do
e-aukce také zvyšuje předpoklad
dosažení vyšší úspory.
Mohou se aukce zúčastnit

- Kopie smlouvy včetně případných dodatků a všeobecných
obchodních podmínek (elektřina
/ zemní plyn) za každé odběrné
místo
- Kopie ročního vyúčtování
(elektřina / zemní plyn) včetně
detailního rozpisu spotřeby a
aktuálního rozpisu záloh opět za
každé odběrné místo + informace
o způsobu placení záloh (pokud
např. sipem, tak i číslo tohoto
spojovacího čísla)
- Podepsaná smlouva mezi eCENTRE a klientem
Dne 31. července bude sběr dat
definitivně uzavřen. O termínu
e-aukce budou občané města
informováni na webových stránkách a v Radničním zpravodaji.
Následně pak budou pro občany
připraveny k podpisu smlouvy s
vítězným dodavatelem. Změnu
dodavatele administrativně v plném rozsahu zajišťuje eCENTRE
společně s vítězným dodavatelem.
také místní podnikatelé a
místní firmy?
Ano, za stejných podmínek
jako platí pro domácnosti.
Jen je třeba vyplnit smlouvu a
dohodu o plné moci pro podnikatele. Tato smlouva bude jak na
webových stránkách města Litoměřice, tak bude spolu s plnou
mocí pro domácnosti k dispozici
samozřejmě i na kontaktním
(sběrném) místě.
Mohou se obyvatelé účastnit
e-aukce, když mají uzavřenou
smlouvu na dobu určitou,
např. do dubna 2014?
Ano mohou, elektronická aukce je realizována na období 2 let
a tito uživatelé se mohou k odběru připojit po uplynutí jejich
stávající smlouvy, a to na dobu
zbývající. Po uplynulých dvou
letech bude opětovně vyhlášena
e-aukce, v případě dohody s vedením města Litoměřice. Pokud
by zprostředkovatelská společnost soutěž neopakovala, tak
se lidé nemusí ničeho obávat,
jelikož si je s předstihem zkontaktuje vysoutěžený dodavatel
s novou cenovou nabídkou.
Lidé si poté mohou samozřejmě
poptat i jiné dodavatele a zkrátka uzavřou smlouvu s tím, kdo
jim nabídne lepší podmínky
Kde lze zjistit, na jak dlouhé období mám uzavřenou
smlouvu se stávajícím dodavatelem, pokud to není ze smlouvy zcela zjevné?
Tuto informaci musí poskytnout stávající dodavatel.
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DOTACE

MĚSTO ZÍSKALO 568 MILIONŮ
PROSTŘEDNICTVÍM DOTACÍ

Město Litoměřice se v posledních pěti letech zařadilo díky své
připravenosti mezi nejúspěšnější
žadatele o získání dotací, a to
nejen ze strukturálních fondů
Evropské unie. Od roku 2002
Litoměřice realizovaly či realizují projekty v celkových
nákladech 813 milionů 704 tisíc
korun, z čehož dotace představují 568 milionů korun. Celkem však byly v Litoměřicích,
včetně výstavby přivaděče a
nového mostu (investorem
Ústecký kraj), proinvestovány
s přispěním dotací více než dvě
miliardy korun.
Mezi pět finančně nejnáročnějších projektů patří dostavba
a modernizace zimního stadionu
(náklady 294 milionů Kč), stavba domova seniorů na Dómském
pahorku (188 mil. Kč), Svatostánek českého vinařství – gotický
hrad (166 milionů Kč), připravovaná regenerace Jiráskových
sadů (35 milionů Kč) a zateplování fasády a výměna oken
v Základní škole Ladova (29

milionů Kč).
Veškeré finanční
závazky související
se získanými dotacemi má město
vypořádáno, včetně
vratky Regionálnímu operačnímu
programu (ROP)
Severozápad
ve výši zhruba
jednoho
milionu Historický objekt v centru města byl rekonkorun. S ohledem struován díky dotaci.
Foto: archiv CCR
na vysoký objem
získaných dotací a skutečnost, Jeho slova podže vratka činí přibližně 0,17% (z trhuje i skutečnost, že se v sou568 milionů Kč), je chybovost časné době samotný ROP Sepři realizaci projektů minimální. verozápad, Ústecký kraj a řada
Limit úspěšnosti čerpání dotací měst a obcí potýkají na rozdíl od
je přitom podle kritérií Evropské Litoměřic s velkými problémy
komise do 1,5%. Navíc určitou v oblasti čerpání dotací z EU.
část vratky by město stejně „Jakékoliv zpochybňování naší
muselo uhradit v rámci neuzna- úspěšnosti proto není na místě.
telných nákladů. „Vezmeme-li Na přípravě a realizaci projektů
v potaz výše zmíněné aspekty, pracovalo několik let mnoho
jde o více než úspěšné čerpání lidí. Bez nich by nebylo možno
evropských a státních dotací,“ řadu takto rozsáhlých akcí vůbec
konstatuje starosta Ladislav realizovat, za což jim patří poděChlupáč.
kování,“ dodal starosta. (eva)

CÍLEM JE ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
Od 1. dubna začalo město
Litoměřice realizovat projekt
Podpora rozvoje procesů
komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích.
Projekt je financován z Evropského sociálního fondu,
Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Hlavním cílem projektu je
zkvalitnění a podpora procesu
komunitního plánování ve
městě Litoměřice a vytvoření
podmínek pro navázání hlubší
spolupráce s potencionálními
zadavateli sociálních služeb
ve spádové oblasti obce města
Litoměřice, obce s rozšířenou
působností.

Klíčovou aktivitou projektu
je evaluace končícího komunitního plánu a následná
tvorba 4. komunitního plánu
sociálních služeb na období
let 2014-2017. Již v předchozím projektu byly zpracovány
potřebné analýzy. V letošním
roce budou pracovní skupiny
komunitního plánování aktivně připravovat návrhová
opatření. Současně bude aktualizován katalog sociálních
služeb.
(jh)
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VZDĚLÁVÁNÍ
V EGONCENTRU
JE U KONCE
Po třech letech realizace
skončí v srpnu letošního roku
projekt „Vzdělávání v eGoncentru Litoměřice“. Podporu na něj
získalo město Litoměřice v roce
2010 z Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost
(OP LZZ).
Hlavním cílem projektu byla
realizace ICT (informační a
komunikační technologie) školení prostřednictvím vlastních
lektorů a bezplatným využitím
centrálního
eLearningového
výukového prostředí Institutu
pro veřejnou správu Praha. Projektu se zúčastnili zastupitelé,
zaměstnanci městských úřadů,
příspěvkových organizací měst
Litoměřice a Lovosice a jejich
spádových obcí. Celkem se do
projektu zapojilo více než 1200
úspěšných absolventů.
„V průběhu realizace projektu
došlo k rozvoji znalostí a schopností těch, kteří byli do tohoto
typu bezplatného vzdělávání
zapojeni, což povede ke zvýšení
kvality služeb poskytovaných
veřejnosti. Zároveň si účastníci
projektu zlepšili dovednosti pro práci s informačními
technologiemi,“ vyjmenovala
nejdůležitější přínosy koordinátorka projektu Tereza Kalinová,
pracovnice oddělení projektů a
strategií Městského úřadu Litoměřice.
Na vzdělávání získalo město
Litoměřice z OP LZZ 2 miliony
korun, což je 85% celkových nákladů. Zbývající částku přidalo
z vlastního rozpočtu.
(eva)

MISTRAL PŘINESE DALŠÍ IMPULS PRO KVALITNÍ ŘÍZENÍ
Uvést do praxe aktualizovaný
Strategický plán rozvoje města
Litoměřice (zpracovaný v roce
2012), propojit naplňování jeho
vize, priorit a cílů s rozpočtem
města formou ročních Akčních
plánů a nadále rozvíjet spolupráci s aktivními partnery a veřejností při rozvoji města. To jsou
hlavní cíle dvouletého projektu
„MISTRAL – Místní implementace strategického řízení v Litoměřicích“, který byl odstartován
v lednu letošního roku.
„Chceme navázat na projekty,
které město již realizovalo a
jež byly zaměřeny na zvýšení

kvality práce městského úřadu,
zejména pak oblasti samosprávy, jež nejvíce ovlivňuje rozvoj
našeho města,“ upřesňuje starosta Ladislav Chlupáč. Důležitým předpokladem úspěchu
projektu je také zajistit kvalitní
proškolení klíčových zaměstnanců úřadu a jeho organizací,
a získat tak nezbytné znalosti a
kompetence.
„Členové strategického týmu
projdou během dvou let celkem
třemi prakticky zaměřenými semináři, kde budou s odborníky
na strategické řízení řešit mj.
konkrétní modelové postupy

přípravy tzv. strategických
rozpočtů nebo diskutovat možnosti, jak se vyrovnat s důsledky
ekonomických krizí a zajistit
dlouhodobě vyrovnaný rozpočet
města,“ uvádí Dana Svobodová,
manažerka projektu. Nedílnou
součástí bude také příprava nové
strategie podpory cestovního
ruchu, na kterou klade radnice
mimořádný důraz. Efektivní
využívání veřejných prostředků
je cílem i další aktivity, kterou
je analýza současných dotačních
a grantových titulů poskytovaných městem. „Návrh na jejich
sjednocení, zjednodušení admi-

nistrace a větší transparentnost
by měli uvítat všichni žadatelé,
kteří každoročně podávají své
projekty a dnes se počítají již na
stovky,“ doplňuje starosta.
Litoměřice uspěly v konkurenci ostatních měst České republiky a získaly na tento projektu
a podporu svého rozvoje dotaci
2,1 milionu korun, což pokrývá
85% celkových nákladů projektu. Projekt je financován
z Evropského so- ciálního fondu
prostřednictvím
Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.
(eva)
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KONTEJNERY
13. - 14.6. 28. října
17. - 18.6. Teplická
18. - 19.6. Odboje
20. - 21.6. Seifertova x Heydukova
24. - 25.6. Švermova
27. - 28.6. Zahradnická
1. - 2.7. Družstevní - Mládežnická
2. - 3.7. Horova
3. - 4.7. Plešivecká
8. - 9.7. Pokratická - Družba
9. - 10.7. Sokolská
11. - 12.7. Tyršovo náměstí
15. - 16.7. Kořenského
16. - 17.7. Masarykova
18. - 19.7. Nezvalova - Havlíčkova
22. - 23.7. Škroupova
23. - 24.7. B. Němcové
25. - 26.7. Pražská
29. - 30.7. U Kapličky

Služba je poskytována městem
zdarma. Kontejnery jsou v uvedený
den přistavovány ve 14 - 15 hodin,
odvážený druhý den v 10 hod. V
době povodní nejsou kontejnery
přistavovány.

KAMEROVÝ SYSTÉM
JE UŽITEČNÝ
Obyvatelé Litoměřic považují
městský kamerový systém za
užitečný. Vyplynulo to z ankety,
kterou na počátku roku uskutečnili strážníci v ulici města u 150
respondentů. Cílem bylo zjistit,
jak občané vnímají pocit bezpečí ve vztahu ke kamerovému
systému.
Z odpovědí vyplynulo, že
všichni dotázaní považují MKS
za prospěšný a legitimní. V několika případech shodně uvedli,
že jim bylo odcizeno vozidlo.
„MKS sice nepomohl k dopadení
viníka, nicméně zastávají názor,
že bez něj a jeho rozšiřování by
byla situace v otázce bezpečnosti
daleko horší,“ informoval strážník Dominik Hanko, který má na
starosti prevenci.
(eva)
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VĚZNI POMÁHAJÍ S ÚKLIDEM
Vězni, kteří si odpykávají
svůj trest ve Vazební věznici
v Litoměřicích, pomáhají
technickým službám s úklidem
města. Jde o vězně, kteří chtějí
pracovat, ačkoliv je k tomu
předpisy nenutí.
„Pracuje pro nás pět odsouzených. Zametají chodníky,
v zimě odklízejí sníh, vysávají
psí exkrementy apod. Jejich
pohyb monitorujeme prostřednictvím GPS,“ informoval
ředitel technických služeb
Ivo Elman. Pracují osm hodin
denně a pohybují se bez dozoru. V průběhu tři roky trvající
spolupráce se nestalo, že by V kuchyni dobrovolně pracuje
někdo porušil pracovní kázeň, z Travčic.
v horším případě se nevrátil
Té však mnoho není. Dříve
po skončení pracovní doby
do vězení. „Pochopitelně jde o ně měly zájem i podniky v
o vězně odsouzené za drobnou Lovosicích. Poptávka ze zdejší
majetkovou trestnou činnost, průmyslové zóny však utichla.
kteří nejsou okolí nebezpeční. Nyní práve vězňů využívají
Navíc je předem důkladně litoměřické technické služby.
prověřujeme,“ upozornil tis- V roce 2012 rovněž odsouzekový mluvčí věznice Jaroslav ní dojížděli i do roudnického
Kindl. Nejprve pracují přímo masokombinátu. V současné
ve věznici, a to v kuchyni nebo době však není k dispozici
v dílnách. Bydlí v samostat- dostatečný počet vhodných
ném oddělení. Teprve poté, co odsouzených pro toto pracoprokáží spolehlivost a discipli- viště.
Mzda není příliš velká. Vězni
novanost, bývají přeřazováni
si vydělají zhruba 6200 korun
na práci venku.

i odsouzený Otakar Moravec
Foto Eva Břeňová
hrubého, z toho zaplatí za
stravu a ubytování Vězeňské
službě ČR, uhradí náklady na
soudní řízení, případně vyživovací povinnost. Je přitom
běžné, že jim zbude jen 800
korun měsíčně. Skutečnost, že
pracují, má však daleko větší
význam z hlediska motivace.
„Za dobré chování jim může
být zkrácen trest a neztratí
pracovní návyky, což je pro
jejich budoucí začlenění do
společnosti velmi důležité,“
upozornil major Kindl.

AMNESTIE ULEVILA VĚZNICI
Vazební věznice v Litoměřicích má kapacitu 358 osob,
z toho je 235 míst určeno obviněným a 123 již odsouzeným
lidem. Po prezidentské amnestii
je v současné době v Litoměřicích 306 vězňů. Kapacita je
tak zaplněna jen z 83 procent.
V posledních letech přitom
byla výrazně překračována.
Loni zde bylo zhruba 400
vězňů. V červnu roku 2011
dokonce 450 vězňů. „Zákon,
podle něhož musí mít každý
vězeň pro sebe minimálně tři
metry čtvereční, však byl dodržen,“ podotkl tiskový mluvčí
věznice Jaroslav Kindl. Ve

věznici je celkem 160 cel, v naprosté většině po dvou, někdy
po třech a výjimečně po čtyřech
lidech. K vybavení cel patří
postele, židle, stůl, skříňka na
osobní věci, toaleta, umyvadlo
se studenou vodou, elektrické
zásuvky ovládané zvenčí.
Litoměřická vazební věznice
se loni dostala do nevídané
mediální pozornosti poté, co do
ní byl umístěn bývalý hejtman
Středočeského kraje David
Rath. V České republice je
celkem deset vazebních věznic. V severních Čechách jsou
kromě Litoměřic i v Teplicích a
v Liberci.
Eva Břeňová

Tiskový mluvčí Jaroslav Kindl
nerad vzpomíná na dobu, kdy
se díky obviněnému Rathovi
ocitla věznice v obrovské mediální pozornosti, kdy nad ní
kroužily helikoptéry s novináři
a inspekce střídala inspekci.
Foto Eva Břeňová

NOVÁ KAMERA OHLÍDÁ DĚNÍ V ULICI NA VALECH
Rozšiřování městského kamerového systému (dále jen MKS)
v Litoměřicích pokračuje.
Nová kamera bude v průběhu
léta umístěna v ulici Na Valech.
„Monitorovat bude lokalitu
mezi budovami Telecomu a
soudu, velké parkovací plochy
nacházející se v tomto prostoru
a samozřejmě dopravu v části
této komunikace, která v Litoměřicích patří mezi dopravně

nejvytíženější,“
informoval
velitel městské policie Ivan
Králik.
Městská policie v současné
době disponuje dvaceti stacionárními a třemi mobilními kamerami, které jsou umísťovány
dle potřeby. Dalších šestnáct
kamer monitoruje pořádek
na parkovišti U Hvězdárny a
v Kalich aréně. Informace o
jejich umístění jsou v souladu

se zákonem zveřejněny na
webových stránkách městské
policie.
K rozšiřování MKS dochází
postupně buď prostřednictvím
rozpočtu města nebo z dotace
z Programu prevence kriminality, realizovaného Ministerstvem
vnitra. „Letos město Litoměřice
získalo z programu 350 tisíc
korun na nákup jedné kamery
a zvětšení kapacity uložiště

dat pořízených kamerovým
systémem,“ informoval technik městské policie Pavel Frk.
Zatímco dosud jsou záznamy
archivovány maximálně sedm
dní, po modernizaci systému to
bude až 15 dní.
Monitoring je zajištěn stálou
službou městské policie. Strážníci pracují v operačním středisku nepřetržitě ve dvanáctihodinových směnách. (eva)
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V BÝVALÉ ZAHRÁDKÁŘSKÉ KOLONII
BYLO VYSÁZENO SEDM TISÍC TOPOLŮ

Zhruba sedm tisíc
poptávka po dřevě,
řízků
japonských
jehož
množství
topolů vysadili na
rychle ubývá a cena
jaře pracovníci Techstoupá,“ uvedl v této
nických služeb města
souvislosti vedoucí
Litoměřice v areálu
odboru
životního
bývalé zahrádkářské
prostředí městského
kolonie. Za zhruba
úřadu Pavel Grynčtyři až pět let očedler.
kává ředitel techTopoly rostou na
nických služeb Ivo
prostranství po zruElman první výnosy
šené
zahrádkářské
ze štěpky a špalků,
kolonii Na Vinici,
které se budou ze
ve stráni nad náklastromů vyrábět.
dovým
nádražím.
„Z prvního výnosu
Zahrádkářská kolopo sklizni očekáváme
nie zde zmizela před
zisk ve výši 1,5 mili- Pracovníci technických služeb při výsadbě. Foto (eva) zhruba šesti lety.
onu korun. Získané
Ustoupila plánované
finance nám umožní dále zkva- místostarosta Karel Krejza.
realizaci geotermálního proJaponský topol je typický jektu, protože přes pozemek
litňovat technické vybavení
a vozový park technických rychlým růstem. Po prvním má vést přivaděč labské vody.
služeb,“ uvedl ředitel Elman. ořezu obvykle vyrazí z kmene Stejně tak se jej týká i případná
Pozitivní dopady tohoto kroku další čtyři výhonky. Na jeho stavba jižního obchvatu města.
mohou očekávat i litoměřické sadbu stačilo TS 21 tisíc korun. Pracovníci TS prostor letos na
domácnosti topící dřevem. Zisky z prodeje dřeva přitom jaře zkultivovali, odstranili
„Štěpku a dřevo budou technic- budou v průběhu 18 až 24le- zbytky zahradních domků,
ké služby prodávat obyvatelům tého životního cyklu stromů ploty a haldy odpadků. Bývalé
města za ceny, jež jsou přízni- mnohonásobně vyšší. „Očeká- sklepy zasypali zeminou.
vější oproti těm tržním,“ dodal váme, že za pět let bude velká
Eva Břeňová

MĚSTSKÁ POLICIE SPUSTILA
NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY
V zájmu zvýšení informovanosti obyvatel přistoupilo vedení Městské policie v Litoměřicích k modernizaci webových
stránek. V nové podobě byly
spuštěny 1. dubna na adrese:
policie.litomerice.cz
„Změnou redakčního systému
jsme docílili toho, aby informace mohly být zveřejněny
okamžitě, a byly tudíž v maximální možné míře aktuální,“
uvedl technik MP Pavel Frk a
uvedl konkrétní případ. „Na-

jdeme zatoulaného psa, kterého
před jeho umístěním do kotce
vyfotíme a fotografii okamžitě
zařadíme na webové stránky.“
Obdobné je to i s vozidly, které
byly technickými službami odtaženy jako překážka silničního
provozu. Řidič, který nenajde
auto na místě, kde ho zanechal,
tak na stránkách městské policie zjistí, kdy mu bylo odtaženo a kam. Mnozí z nich přitom
ani nemusejí chodit k počítači.
„Přibývá totiž lidí, kteří vlastní

tzv. chytré telefony i s připojením k internetu, tudíž informace si jsou schopni vyhledat
okamžitě,“ poukázal Pavel Frk
na technický pokrok této doby.
V sekci „Důležité informace“
dále lidé naleznou aktuální údaje o dopravní situaci, plánovaných uzavírkách silnic, čištění
komunikací apod. Nechybí ani
právní servis, tedy vyhlášení
a nařízení městské rady, výčet
pravomocí městské policie
apod. Zařazovány jsou i články
na aktuální témata.
Zkvalitňování webu městské
policie přitom není ukončený
akt. Pokračovat postupně má i
nadále.
(eva)

Studenti gastrooborů Střední
školy pedagogické, hotelnictví
a služeb Litoměřice připravili
na konci dubna ve Vavřinecké
ulici čarodějnický rej pro rodiče
a přátele školy. Blýskli se nejen
pěknými maskami, ale hlavně
cukrářskými, kuchařskými, ale i
barmanskými dovednostmi.
Foto Eva Břeňová

HERNY REGULUJE
VYHLÁŠKA
Vedení litoměřické radnice
vítá průlomové dubnové rozhodnutí Ústavního soudu, které
dává městům více pravomocí
v oblasti regulace videoloterijních terminálů. Podle něj obce
a města mohou vykázat kritizované přístroje ze svého území
okamžitě a nemusejí do konce
roku 2014 dodržovat přechodnou dobu. Nicméně Litoměřice
nemají v této souvislosti problémy, které by si žádaly razantnější postup. Provoz heren a s nimi
spojených výherních hracích
přístrojů reguluje obecně závazná vyhláška, která zcela zakazuje provoz sázkových her a
jiných loterií na celém Mírovém
náměstí. Dále specifikuje místa,
kde je jejich provoz zakázán od
6 do 11 hodin. Dodržování vyhlášky kontroluje městská policie.
(eva)

DROGY DO SPOLEČNOSTI NEPATŘÍ
Výstava grafických děl
s drogovou tematikou nazvaná
Správným směrem v těchto
dnech končí ve vstupním
vestibulu litoměřické radnice.
Vernisáže se před několika dny
zúčastnil ředitel Národní protidrogové centrály SKPV Praha
plk. Jakub Frydrych, místostarosta Litoměřic Karel Krejza a
vedoucí odboru sociálních věcí
a zdravotnictví městského úřadu Renáta Jurková.
„Jako zásadní spatřuji společný boj proti toleranci k užívání
drog. Společnost toto závažné
téma bagatelizuje. My se i

prostřednictvím preventivního
projektu, který jsme prezentovali v Litoměřicích, snažíme
říci, že tyto věci normální nejsou,“ uvedl ředitel Frydrych.
Projekt spočívá v aktivním
působení odborníků v oblasti
drog na poli prevence. Výstava
ve vestibulu radnice zahrnovala 38 děl, jejichž autory jsou
studenti škol s grafickou výukou. Dílčí částí byla grafická
soutěž vyhlášená pro střední
školy a učiliště.
Završením projektu bude ocenění vítězů, kteří obdrží hodnotné ceny.
(eva)

Ředitel Národní protidrogové centrály Praha Jakub Frydrych a místostarosta Karel Krejza si prohlížejí drogový kufr, obsahující vzorník
omamných a psychotropních látek, který byl k vidění u příležitosti
zahájení výstavy.
Foto Eva Břeňová
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KRAJ ZAHÁJIL
LETOŠNÍ SEZONU

Druhý ročník magazínu Brána
představil místostarosta Litoměřic Jan Szántó.
Plavbou lodí Porta Bohemica
zahájili 29. dubna představitelé
Ústeckého kraje letošní turistickou sezónu. V rámci plavby
představil krajský radní a zároveň místostarosta Litoměřic
Jan Szántó reprezentativní
magazín pro návštěvníky Ústeckého kraje nazvaný Brána
č. 2, který je k dostání v informačních centrech. Kraji popřál
hodně spokojených turistů.
Představil se i Luděk Jirman,
nový ředitel Destinační agentury České středohoří, jež sídlí
v Hradu Litoměřice. Ve funkci
vystřídal ze zdravotních důvodů odcházející Martinu Soldatkovou. Nechyběli ani ředitelé
dalších destinačních agentur
– České Švýcarsko, Krušné
hory a Dolní Poohří. Všechny
čtyři agentury jsou podporovány Ústeckým krajem. Na provoz Destinační agentury České
středohoří přispívá i město
Litoměřice.
„Připravujeme
řadu propagačních materiálů,
účastníme se akcí na litoměřickém výstavišti, čeká nás Týden
destinačních agentur v Obchodním centru Most. Budeme
propagovat
naše
partnery a
regionální
v ý r o b k y, “
uvedl ředitel Jirman,
jehož cílem
je nastartovat činnost
destinační
Novým ředitelem a g e n t u r y
Destinační agen- po vzoru
tury České stře- Č e s k é h o
dohoří je Luděk Švýcarska.
Jirman.
(eva)
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PODZEMNÍ EXPOZICE EVOKUJE
HISTORII I SOUČASNOST RICHARDU
„Důl Richard v proměnách času“ je název nové
expozice, kterou ve zhruba 80 metrů dlouhé podzemní chodbě linoucí se podél radnice otevřelo
1. června pro turisty Centrum cestovního ruchu
Litoměřice.
Poté, co vstoupíte do podzemí vchodem v Jarošově ulici, vydáte se po stopách historie dolu Richard.
Vzhledem k tomu, že nejprve se zde těžil vápenec,
poté v něm nacisté vybudovali továrnu, a nyní slouží jako uložiště radioaktivního odpadu, je i expozice
rozdělena do třech částí. „Každá z nich připomíná
jedno období,“ uvedl její kurátor Dominik Faustus.
Podél chodby je umístěno 24 panelů s informacemi v českém, německém i anglickém jazyce.
Autentičnost podtrhují dobové snímky, nápisy, ale i
železný vozík nebo vysypané kamení. Nechybí ani
sudy, v nichž se ukládá radioaktivní odpad.
„V minulosti radnice uvažovala zpřístupnit část
samotného dolu Richard. Nicméně tato myšlenka se
ukázala být finančně nereálná,“ připomněla ředitelka CCR Litoměřice Anna Matulová investici, která
by se pohybovala v řádech stovek milionů korun.
Vstup do podzemní expozice, kterou vás provede
průvodce, stojí 40 korun pro dospělého. Studenti,
senioři a držitelé průkazek ZTP zaplatí 25 korun. Lístky jsou v prodeji v informačním centru Na snímku prezentuje kurátor výstavy Dominik Faustus
v podloubí radnice.
(eva) část podzemní expozice.
Foto Eva Břeňová

NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY
SLOUŽÍ NEJEN TURISTŮM
Zajímá vás aktuální tip na výlet? Rádi byste věděli, která místa v Litoměřicích a v blízkém okolí
jsou turisticky atraktivní? Centrum cestovního
ruchu Litoměřice, příspěvková organizace města,
u příležitosti zahájení turistické sezony spustilo
nové webové stránky, které naleznete na adrese
www.litomerice-info.cz.
„Naším cílem je nabízet nejen návštěvníkům
města, ale i místním lidem kromě řady kulturních
akcí i kvalitní informační servis. Nové webové
stránky jsou přehledné, uživatelsky nenáročné,
koncipované tak, aby se v nich neztratil ani méně
zkušený uživatel internetu. Zprostředkovávají
nejen charakteristiku turisticky atraktivních míst
nacházejících se v Litoměřicích a v okolí, ale i
novinky z aktuálního dění například v oblasti kultury,“ poukázala na jejich přínos ředitelka CCR
Anna Matulová.
(eva)

VYŠLA BROŽURA O HRADU
Centrum cestovního ruchu vydalo vůbec první
brožuru týkající se zrekonstruovaného hradu. Jejím cílem je prostřednictvím poutavých fotografií
zmapovat nejen výsledek finančně náročné rekonstrukce, tedy současný stav, ale přiblížit i historii
unikátního objektu, jehož počátky byly neobyčejně
spletité a cesta vedoucí k dnešní podobě zdlouhavá
a plná proměn.
Autorka Eva Břeňová rozdělila brožuru na několik
částí. V první se věnuje prezentaci moderního konferenčního sálu, druhá přibližuje expozici věnovanou českému vinařství, třetí degustační sklípek,
čtvrtá reprezentační salonek s gotickou kaplí. Poté
se vydává po stopách historie hradu, a to od jeho
počátků, první písemné zmínky, až po dobu hledání
jeho smysluplného využití ve druhé polovině dvacátého a počátku 21. století. Nechybí ani fotografie
přibližující tristní stav interiéru hradu před rekonstrukcí, přinášející zásadní proměnu. K dostání je
v IC v podloubí radnice a v IC hradu.
(eva)

KUPUJTE LEVNĚJŠÍ VSTUPENKY
V informačním centru v podloubí radnice na Mírovém
náměstí bývají v předprodeji
zlevněné vstupenky na hlavní
akce pořádané na výstavišti.
Společnost Zahrada Čech, v níž
má rovné zastoupení město
Litoměřice a společnost EXPO
CZ, tak vychází vstříc místním
lidem tím, že jim nabízí možnost
koupě vstupenky na čtyři nejvýznamnější akce v roce s deseti
až dvacetiprocentní slevou podle typu vstupného.
„Konkrétně se sleva týká
výstav Tržnice, Dům byt a za-

hrada, Autosalon a největší akce
v roce, kterou je v září Zahrada
Čech,“ informovala marketingová a obchodní ředitelka výstaviště Eva Jersáková. Například
jednodenní vstupné na Tržnici,
která proběhla ve dnech 10. až
14. dubna, činilo pro dospělého
70 korun. Při využití slevy, která
končí vždy den před zahájením
akce, zaplatili lidé na informačním centru o dvacet korun
méně.
Vedení společnosti zastoupené
ředitelem Jiřím Škvorem a místostarostou Litoměřic Václavem

Červínem jednalo s ředitelkou
Centra cestovního ruchu Litoměřice Annou Matulovou o
možnostech další spolupráce
v oblasti společné propagace
dění na výstavišti, a potažmo celého města. Jedním z výsledků
spolupráce je prodej zlevněných
vstupenek a rozdávání propagačních materiálů výstaviště
na informačním centru, provozovaném právě CCR. „Dalším
krokem pravděpodobně bude
společná propagace na veletrzích cestovního ruchu,“ dodala
ředitelka CCR Anna Matulová.
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LITOMĚŘICKÝ HROZEN LÁKÁ
K DEGUSTACI KVALITNÍCH VÍN
Téměř sedm desítek vzorků
vín z Čech i Moravy přihlášených do soutěže a zhruba 250
spokojených návštěvníků, kteří
degustovali vína českých i moravských vinařů. Taková byla bilance loňského prvního ročníku
prezentační, soutěžní a prodejní
výstavy vín „Litoměřický hrozen“. Na brány hradu však nyní
klepe již ročník druhý.
Poslední květnový pátek se
uskutečnila soutěž vinařů, pomyslný předskokan Litoměřického
hroznu. Odborná porota degustovala 107 soutěžních vzorků.
Vítězové jednotlivých soutěžních kategorií budou vyhlášeni
v průběhu samotné akce, jež se
uskuteční 15. června od 10 do
22 hodin.
Stejně jako první ročník, tak
i letošní druhý se uskuteční pod
záštitou starosty, který loni předal cenu vítěznému Muškátu moravskému z Vinařství Lahofer.

PROGRAM:
10:00 zahájení
13:00 slavnost. předávání cen
14:00 – 16:00 Á. Škarda Band
16:00 – 17:00 Veselý lidi
17:00 křest knihy fotografií
Litoměřická panoramata
20:00 – 21:00 Veteran Jazz B.
„Osobně se již těším na nového
šampiona, kterým bude vyhlášen
Cabernet Sauvignon Rose z vinařství ZD Sedlec,“ prozradila
vedoucí hradu Lenka Gottwaldová a charakterizuje průběh akce.
„Hosté si zakoupí žetony, jež
poslouží jako platidlo. Hodnota
jednoho bude 5 korun. Vystavovatelé sami určí, kolik žetonů
bude stát jedna ochutnávka,“
uvádí Lenka Gottwaldová s tím,
že vstupné je pouhých 100 Kč.
Milovníci vín dostanou příležitost produkty vinařů nejen ochutnat, ale i zakoupit. Atmosféru

akce, charakteristické výjimečnou atmosférou hradu, dokreslí
doprovodný kulturní program,
v němž vystoupí jazzové i swingové kapely.
Před dvěma lety otevřený
Hrad Litoměřice se tak pomalu,
ale jistě zapisuje do povědomí
milovníků vín. „Společně jsme
se loni stali svědky založení
nové tradice. Akce nekonkuruje
Vinařských Litoměřicím, pořádaným Ortopedickým centrem
v Ústí nad Labem. Litoměřický
hrozen organizovaný Centrem
cestovního ruchu je akcí komornějšího charakteru. Jejím
prostřednictvím chceme nabídnout příležitost strávit u sklenky
dobrého vína příjemný den na
nádvoří a v interiérech hradu,
který je nejen díky výstavě věnované českému vinařství, ale i ve
sklípku pravidelně probíhajícím
degustacím vínu zaslíben,“ uvedl
starosta Chlupáč.
(eva)
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HROZEN ZPESTŘÍ
KŘEST KNIHY
Snímky nejkrásnějších litoměřických zákoutí, unikátních historických staveb nebo
čarokrásné kouzelné přírody
ve městě i v jejím okolí obsahuje nová kniha fotografií
Ludmily Hájkové s názvem
Litoměřická
panoramata.
K dostání bude na pultech
litoměřických knihkupectví
a v informačním centru
v podloubí radnice od poloviny června. Do rukou prvních
čtenářů se publikace dostane
v polovině června. Její křest
totiž proběhne 15. června od
17 hodin v gotickém hradu.
V knize proto nechybí ani
snímky zdejších vinic.
„Publikaci s napětím očekáváme, protože kromě
češtiny v ní bude i anglický
a německý překlad textů, což
obzvláště zahraniční turisté
uvítají,“ uvedla vedoucí IC
Hana Mildová.
(eva)

KONFERENCE CESTOVNÍHO RUCHU PROBĚHLA V LITOMĚŘICÍCH
V konferenčním sále litoměřického hradu proběhl 25. a 26.
dubna pátý ročník konference
cestovního ruchu Stop and
Stay, organizovaný Centrem
cestovního ruchu Litoměřice.
Přinesl řadu inspirací, námětů
a nových poznatků nejen pro
odborníky zabývající se cestovním ruchem. Akci s mottem
Voda nás spojuje zahájil ředitel
agentury CzechTourism Rostislav Vondruška (na snímku
vpravo) společně se starostou
Ladislavem Chlupáčem. Jak
starosta zdůraznil, Litoměřice
patří mezi města, které podporu
cestovního ruchu považují za
jednu z priorit.
V průběhu dvoudenní akce vystoupila řada zástupců turisticky
atraktivních destinací. Zaujala
prezentace letošní sezóny na
Máchově jezeře i s vodními
atrakcemi, které oblíbené rekreační místo nabízí. Účastníky
konference zajímala i kvalita
vody. Byli ujištěni, že s ohledem na přijatá opatření by se
neměl opakovat rok 2005, kdy
byl na Máchově jezeře zákaz
koupání.
Ředitel dolního toku Povodí
Labe Jindřich Zídek v další
části programu upozornil na
nevyužitý potenciál, který má
z hlediska dopravy řeka Labe.
Ředitel Ředitelství vodních cest
ČR Jan Skalický v té souvislosti
informoval, že do dvou let budou na několika místech, včetně

V úvodu konference vystoupil ředitel agentury CzechTourism Rostislav Vondruška (vlevo), ředitelka CCR Anna Matulová a starosta
Ladislav Chlupáč (vlevo).
Foto Eva Břeňová
Litoměřic a Lovosic, vybudována nová přístaviště pro osobní i
rekreační plavidla s veškerým
potřebným zázemím.
Jako nově vznikající destinace, kterou již nyní vede turistická stezka, bylo představeno
Podkrušnohoří.
Rekultivace
oblasti i s napuštěním jezera
Most by měla být ukončena
v roce 2015. Přednášku zpestřila audiovizuální produkce
fotografa Jana Hodače přibližující průběh napouštění
jezera. Účastníci konference
se dále seznámili s možnostmi
řeky Orlice z pohledu vodáků,
s chystanými novinkami na
Baťově kanálu, ve sportovním
areálu v Račicích, v Českém
Švýcarsku, v libereckém centru
Babylon nebo v Lázních Jáchymov, jejichž budoucí marketing
je směřován na propojení léčebné

péče se sportem a cykloturistikou. V plánu například je stavba
nové lyžařské sjezdovky v délce
3,2 kilometru vedoucí z Klínovce
až do Jáchymova. Zazněly i zkušenosti majitele Luckého mlýnu
u Třebenic, který je technickou
památkou a v horizontu několika
let bude zpřístupněn veřejnosti.
Poutavé bylo z pohledu turistického ruchu také představení
města Wroclaw, které se pyšní
130 mosty a bývá proto nazýváno
polskými Benátky.
Program konference byl rozdělen do několika sekcí. První den
přednášeli odborníci k tématům
Voda jako destinace, Voda jako
dopravní cesta a Voda a technika.
Program odpoledne pokračoval
na lodi Porta Bohemica, kde proběhly přednášky na téma tvorba
propagačních materiálů a řešení
stížností v cestovním ruchu. Den

zakončil společenský večer na
nádvoří Hradu Litoměřice.
Druhý den vystoupili po
úvodním slovu místostarosty
Karla Krejzy a ředitelky CCR
Anny Matulové odborníci v jednotlivých sekcích, rozdělených
na: Voda jako adrenalin, Voda
léčivá, Voda jako hrozba a Voda
jako atrakce a sport. Na závěr
konference proběhlo slosování o
předplatné časopisu pro profesionály v cestovním ruchu COT a
vstupenky do libereckého centra Babylon. S organizací akce
pomáhala katedra marketingu,
obchodu a služeb Západočeské
univerzity Plzeň, studenti Střední
pedagogické školy a hotelových
služeb Litoměřice. Interiéry hradu zpestřila výstava dětí Masarykovy základní školy, jež malovaly
obrázky s tematikou vody.
V rámci konference cestovního
ruchu Stop and Stay předal předseda Asociace hotelů a restaurací
ČR Milan Nemrava cenu nejlepšímu hotelu Ústeckého kraje za rok
2012, kterou získal ústecký hotel
Clarion. Nejlepší restaurací kraje
byla vyhlášena Pastýřská stěna.
Učitelem odborného předmětu
za rok 2012 se stal Ladislav
Pertl z Hotelové školy Teplice.
Zvláštní cenu za dlouhodobě
úspěšnou pedagogickou činnost
si u příležitosti životního jubilea
odnesla litoměřická učitelka odborného výcviku Střední školy
pedagogické, hotelnictví a služeb Anna Müllerová.
(eva)
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SNÍDANĚ PODPOŘILA
FAIRT TRADE
Zhruba 145 lidí společně
posnídalo 11. května v zahradě
Masarykovy základní školy
fairtradové a lokální potraviny.
Vyjádřili tak podporu produktům, při jejichž výrobě byl brán
ohled na lidská práva, životní
prostředí a nebyla zneužita
dětská práce. Stalo se tak na
Světový den pro fair trade, který
se druhou květnovou sobotu
slaví již desátým rokem po celém světě. Happening Férová
snídaně v Litoměřicích proběhl
potřetí. Jeho celorepublikovým
koordinátorem je nezisková
organizace NaZemi. Snídalo se
v téměř 90 městech.
„Z akce Férová snídaně se
v Litoměřicích již stala tradice
a máme radost, že fair trade
podporuje tolik lidí. Do soutěže
„O nejlepší férovou buchtu“ se
přihlásilo 16 soutěžících“. Dle
zprávy od koordinátorů z NaZemi jsme v počtu snídajících
v republice na špici,“ uvedla
Marcela Trejbalová, jedna z organizátorů.
(mt)
PODEPSALI PRVNÍ
STAROSTOVÉ V ČESKU
Česká republika se rozhodla připojit k celosvětové
kampani „Fair Trade Beyond
2015“. Představitelé místních
samospráv v ní žádají OSN o
tvorbu udržitelného rozvojového rámce po roce 2015, který
naváže na Rozvojové cíle tisíciletí. První tři starostové, kteří
ji v Česku v minulých dnech
podepsali, jsou z Litoměřic,
Volyně a Vsetína.
Tato tři města v minulých
třech letech obdržela mezi prvními v Česku titul Fairtradové
město. Zavázala se tím k oficiální podpoře konceptu fair
trade, který podporuje drobné
řemeslníky a zemědělce z tzv.
rozvojových zemí.
DÁVEJ POZOR ANEB
ŽIVOT BEZ ÚRAZŮ
Ve středu 22. května proběhla na zahradě mateřské školy
v Eliášově ulici již počtvrté
ukázka „Integrovaného záchranného systému“. Akce byla
zaměřena na prevenci a ochranu
zdraví a života dětí. Na zahradu
přišly děti posledních ročníků
všech litoměřických mateřských
škol. Akce Zdravého města Litoměřice proběhla díky podpoře
Programu švýcarsko – české
spolupráce.
(rv)
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MINISTŘI V LITOMĚŘICÍCH
OBNOVA VINIC JE PODLE PETRA BENDLA REÁLNÁ
Na novelizaci vyhlášky, která by
umožňovala lovit přemnoženou zvěř po
celý rok, pracuje Ministerstvo zemědělství. Prohlásil to ministr Petr Bendl
při své květnové návštěvě litoměřické
radnice, kde jej přivítali starosta Ladislav
Chlupáč, místostarostové Karel Krejza a
Václav Červín a radní města Vladislav
Kestřánek.
Reagoval tak na slova starosty, že rozmožená divoká prasata decimují v okolí
Litoměřic nejen vinice. Dále ministr
Bendl reagoval příznivě na zvažované
obnovení bývalých litoměřických vinic,
které v současné době leží ladem, nicméně historicky jsou vedené právě jako
vinice. „Vzhledem k Evropské unii jsme
se zavázali, že nebudeme rozšiřovat vinice. Nicméně se toto omezení nevztahuje
na pozemky, které jsou sice nevyužívané,
ale bývaly vinicemi,“ uvedl ministr s tím,
že kvóty České republiky nebyly v tomto
směru ještě vyčerpány. Městu Litoměřice proto v jeho snahách o rozvoj vinařství doporučil směřovat svou pozornost
k využití dotací z Programu rozvoje ven- Ministr Bendl dostal na památku od starosty Chlupáče knikova.
(eva) hu o městě.
Foto: Eva Břeňová

TOMÁŠ CHALUPA PODPOŘIL GEOTERMÁLNÍ PROJEKT
Geotermální projekt má plnou
podporu ministra životního prostředí Tomáše Chalupy, který
v dubnu do Litoměřic zavítal
v rámci návštěvy Ústeckého
kraje.
„Vláda je připravena podporovat realizaci projektů zabývajících se obnovitelnými zdroji
energie. Ovšem jen v oblasti
vstupních investic. Na finanční
podporu následného provozu,
tj. dotace na výkupní cenu
elektřiny, již stát mít nebude,“
upozornil Tomáš Chalupa poté,
co se seznámil s aktuálním stavem projektu.
„V jeho první fázi má přitom
vzniknout v areálu bývalých
Jiříkových kasáren nové vědecko-výzkumné centrum, jehož
hlavní součástí bude první
z plánovaných tří 5 kilometrů
hlubokých vrtů,“ informoval
starosta Chlupáč. Zde budou
nejen čeští, ale i zahraniční odborníci analyzovat data získaná
z realizovaného vrtu, provádět
testy a další potřebná měření.
Půjde o příležitost pro domácí
firmy reprezentující širokou
škálu průmyslových odvětví,
jež zde budou moci vyvíjet
nová zařízení, zdokonalovat své
dovednosti a získávat know-how. Tedy aktivity, které bez
existence takto hlubokého vrtu
nelze realizovat. Tato etapa si

Ministr Chalupa, vedoucí odboru životního prostředí Pavel Gryndler
a místostarosta Krejza při sledování prezentace aktuálního stavu geotermálního projektu.
Foto Eva Břeňová
dle předpokladů vyžádá zhruba
650 milionů korun, o něž chce
město Litoměřice žádat z prostředků určených pro vědu a
výzkum.
„Teprve ve chvíli, kdy se potvrdí potřebná teplota a vhodné
geologické podmínky pro vytvoření funkčního geotermálního výměníku, který zajistí produkci tepla a elektřiny, můžeme
přistoupit k realizaci druhé,
navazující části projektu. Ta využije výstupy první fáze a sníží
rizika neúspěchu na přijatelnou
míru,“ dodal místostarosta
Krejza. Druhá fáze zahrnuje
vyhloubení dalších dvou vrtů,
jejich propojení, a tím vytvoření podzemního výměníku.

Patří do ní i instalace nadzemní
technologie, tj. tepelných výměníků a turbín, dodávajících
teplo a elektřinu. „Tímto by
byly hlavní cíle celého projektu
naplněny,“ uzavřel prezentaci
manažer projektu Antonín Tym.
Stav příprav pokročil podle
hodnocení ministra tak daleko,
že navrhl vedení města, aby
uspořádalo v Litoměřicích
workshop, jehož by se kromě
odborníků na geotermální problematiku zúčastnil společně
s ministrem školství Petrem
Fialou a ministrem průmyslu a
obchodu Martin Kubou. Chybět
by neměla ani šéfka Energetického regulačního úřadu Alena
Vitásková.
Eva Břeňová
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LITOMĚŘICE V PROMĚNÁCH ČASU
Třetí díl knihy LitoměUzenářství Chovaneček.
řice v proměnách času,
Zpestřením jsou dobové
vracející se do konce 19.
reklamy, psané v českém
a první poloviny 20. stonebo německém jazyce.
letí, lze zakoupit v inforVzácné jsou i obrázky
mačním centru v podlouvojenské plovárny, která
bí radnice i ve vybraných
byla umístěna na východknihkupectvích.
Dílo
ním okraji Střeleckého
Vitalije Marka a fotograostrova v letech 1928
fa Josefa Rottera, vydané
– 1938, k níž se vztahují
v nakladatelství Baron,
autentické
vzpomínky
bylo pokřtěno v divadle.
91letého litoměřického
Slavnostního křtu se
pamětníka Jiřího Blaže,
ujali autoři společně se
jenž byl křtu knihy v distarostou
Ladislavem Starosta společně s autory Markem a Rotterem při vadle přítomen.
křtu knihy v divadle.
Foto Eva Břeňová
Chlupáčem.
Během pouhých čtyř
„Jako litoměřický rodák jsem lidech. Respektive o živnostní- let vyšla již třetí kniha o Litoměse domníval, že znám ve městě cích. Při listování v publikaci tak řicích v proměnách času. „Což
každý kámen, ale při listování například narazíme na černobí- svědčí o obrovské pracovitosti
těmito knihami jsem se pře- lou fotografii zaměstnanců pro- autorů,“ nešetřil slovy chvály
svědčil, že stále nacházím něco dejny obuvy „Baťa“ na Dlouhé František Janovský, který akci
nového, doposud nepoznaného. ulici, pod níž je aktuální snímek svým nezaměnitelným a osobiA v tom spočívá kouzlo a přínos místa, kde nyní sídlí pobočka tým stylem moderoval. Jakým
publikací „Litoměřice v promě- Všeobecné zdravotní pojišťov- tématem upoutá čtenáře dvojice
nách času“,“ píše v úvodu knihy ny, nebo na obchůdek s módním Vitalij Marek a Jiří Rotter příšstarosta.
zbožím Stefana Jüstele, na jehož tě? Nechme se překvapit.
Třetí díl je tentokrát hlavně o místě na Dlouhé ulici se nachází
Eva Břeňová

VÝSTAVA BYLA POCTOU
ALOISI KLAROVI
Starosta Ladislav Chlupáč zavzpomínal 16. dubna v Křížové
chodbě pražského Karolina na
čestného občana města Litoměřice Aloise Klara. Učinil tak ve
svém projevu, který přednesl při
slavnostním zahájení výstavy,
jež u příležitosti 250. výročí
narození zakladatele péče o
nevidomé v Čechách připravila
Filozofická fakulta Univerzity
Karlovy ve spolupráci se Společností pro obnovu památek
Úštěcka, Střední školou a mateřskou školou Aloyse Klara a
Technickým muzeem v Brně.
„Alois Klar byl mimořádnou
osobností. Pomáhal lidem zdravotně handicapovaným začlenit

se do společnosti, finančně
podporoval i chudé studenty.
Patřil mezi ně také Karel Hynek
Mácha, s jehož jménem jsou
Litoměřice v mnoha ohledech
spojeny,“ uvedl starosta Chlupáč a dotkl se tak faktu, že výstava se jmenuje „Tys mě vedl“.
Což je název básně, kterou K.
H. Mácha věnoval právě Aloisi
Klárovi, který studoval na litoměřickém gymnáziu a po letech
se do něj vrátil jako profesor.
Výstava představuje zakladatele prvního ústavu pro nevidomé v Praze jako mimořádnou
osobnost počátku 19. století.
Připomíná též jeho následovníky, kteří v udržování tradice

péče o nevidomé v Čechách
pokračovali.
„Mezi nejzajímavější exponáty
patří poklepové kladívko a pero,
které použil císař František Josef
I. v roce 1907 při slavnostním
zahájení stavby nové budovy
Klarova ústavu, a stříbrná pamětní mince, již vydala ke 250.
výročí narození Aloise Klara
Česká národní banka. Vítězný
návrh autora Branislava Ronaie
a mince samotná byla poprvé
představena u příležitosti zahájení této výstavy,“ informoval
spoluautor výstavy Tomáš Hlaváček, jednatel Společnosti pro
obnovu památek Úštěcka.
Výstavu bylo možné v Karolinu zhlédnout do 31. května.
Litoměřičané ji v příštím roce
uvidí v prostorách Oblastního
muzea.
(eva)

KNIHOVNA POŘÁDÁ WORKSHOPY
Sobotní workshopy už neodmyslitelně patří k litoměřické
knihovně. Zúčastňují se jich
nejen rodiče s dětmi, ale často
i jejich prarodiče. Pod vedením
výtvarnice knihovny Veroniky
Márové účastníci vyráběli například svatomartinské lampióny, malovali mandaly, vytvořili
vlastní Dračí knihu a zkusili si
techniku práce s horkým voskem, které se říká enkaustika.
Letos uspořádala knihovna
zatím osm dílen. Často už samotný název láká vstoupit do
světa snů a fantazie: Šperky
z křišťálové pryskyřice, Brože

z organzy nebo Vytvoř si svého
lichožrouta. Poslední květnový
workshop se jmenoval Egyptské tajemství. Svým způsobem
to byla „přípravka“ na litoměřickou Muzejní noc.
Dalšími výtvarnými aktivitami v knihovně jsou Šperkovnice a Tvořivá odpoledne pro

děti. Šperkovnice tematicky
rozvíjí sobotní výtvarné dílny,
ale její účastníci se scházejí
pravidelně v průběhu celého
kalendářního roku. Tvořivá
odpoledne navazují na program
dětského oddělení. Z poslední
doby si největší oblibu získala
odpoledne s názvem Komiksové kouzlení aneb Tvoříme s
postavičkami známých ilustrátorů, Klobouk pro pana Borna
a Zlatí ilustrátoři.
Návštěvníci knihovny si výsledky výtvarných workshopů
mohou prohlédnout na výstavních plochách knihovny. (tok)
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KNIHOVNA ZVE
ČERVEN
VÝSTAVA 12.4. – 27.6. Studio Andere Seite . Výstava sítotisků.
12.6. v 18.00 h. Worldtrek / Etiopie
- křesťanství a islám včera a dnes.
Přednášející J. Štefaniková
19.6. v 18.00 h. Autorský večer/ Pánská jízda (ženy vítány)
Poetický kabaret autorů z Litoměřic a
okolí. Moderuje J. Balvín
VÝLETY:
9.6. v 8.45 h. Rodinný výlet / Muzeum
Čtyřlístku v Doksech
22.6. v 7.00 h. Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou a Galerie
Belveder. Komentovaná prohlídka
expozice bižuterie, výstava historického šperku s doprovodným programem
pro děti.
DĚTEM:
ŠPERKOVNICE. Každé úterý od
15.00- 16.30 hodin
7.6. v 9.00 hodin / divadlo
Knížka pro prvňáčka. Slavnostní
ukončení celostátního projektu.
12.6. v 15.00 h. Znáš české ilustrátory? Zábavné soutěžní odpoledne .
PRO ŠKOLY/zadáno:
Z pohádky do pohádky – první čtení
program pro ZŠ U stadionu
Pátrejte s knihou – detektivní příběhy
program pro ZŠ Ladova
Pověsti Litoměřic - program pro ZŠ
Havlíčkova
Zvířátka v knížkách – bajky
program pro MŠ Stránského
Básničky - program pro MŠ Třebušín
SENIORŮM:
Od 65 let registrace ZDARMA
DOPOLEDNÍ KLUB AKTIVNÍHO
STÁŘÍ:
Každý pátek od 9.00 – 11.00 hodin
KDYŽ TVOŘÍ SENIOŘI – Klub
LiPen
Klub tvůrčího psaní. Každé úterý od
15.00 – 16.30 hodin
ANGLIČTINA PRO SENIORY (úterý, středa), malé skupinky, konverzační
témata na dovolenou Příjemné posezení
u anglického čaje.
ČERVENEC:
VÝSTAVA 1.7. – 29.8. Herbář pod
lupou. Výstava prací z výtvarného
happeningu v Jiráskových sadech.
Prázdninová soutěž/ Můj oblíbený
ilustrátor. Pro ty, kteří se zapojili
(nebo se chtějí zapojit) do projektu
„Rok s českými ilustrátory“. Tvorba
prezentace (referát, plakát, kvíz,
powerpointová prezentace…).
13.7. Výlet / Navštivte Pohádkovou
zemi. Výlet vlakem na zámek v Klášterci nad Ohří - Pohádkové Země
Vítězslavy Klimtové a expozice loutek
rodiny Matěje Kopeckého.
22.7. – 4.8. Uzavření knihovny
Více na www.knihovnalitomerice.cz

14

KULTURA

11. června 2013

Kino Máj na ČERVEN 2013
11.6. TÍSŇOVÁ LINKA (USA,
2013, 95 min., thriller). Příběh
zkušené operátorky tísňové
linky, které změní život volání
zoufalé dívky, jež se právě stala
obětí únosu. od 20:00 h.
12.6. LÁSKA VŠEMI DESETI (Belgie, 2011, 115 min., komedie).
21letá Rose žije na vesnici se
svým otcem a snoubencem. Zdá
se, že jejím údělem bude poklidný život hospodyňky. 20 hod.
13.6 HURÁ NA PRÁZDNINY (ČR,
62 min., pohádkové pásmo).
Pohádkové pásmo pro nejmenší
a pro všechny, kteří se těší na
prázdniny. 9.30 hod.
HURÁ NA FRANCII (Francie,
2013, 97 min., komedie). Dva
pasáci ovcí z Taboulistanu. Aby
se o ní konečně svět dozvěděl,
rozhodne se ji syn prezidenta
kapičku zpropagovat a povolá
tyto dva dobráky na jejich
životní misi: zničit Eiffelovku.
17.30 hod.
PO ZÁNIKU ZEMĚ (USA,
2013, dobrodružný, sci-fi). Tisíc
let po kataklyzmatických událostech, které donutily lidstvo
utéct ze Země. 20 hod.
14.6. PODFUKÁŘI (USA, 2013,
thriller). Agenti FBI sledují tým
iluzionistů. 17.30 hod.
HURÁ NA FRANCII. 20:00 h.
PO ZÁNIKU ZEMĚ. 22:00 h.
15.6. KOVÁŘ Z PODLESÍ (ČR, SR,
2013, 100 min., rodinný). Ve vsi
Podlesí se objeví znenadání
drak. Kdo pomůže? 15 hod.
PO ZÁNIKU ZEMĚ. 17:30
hod.
PODFUKÁŘI. 20:00 h.
HURÁ NA FRANCII. 22:00 h.
16.6. KOVÁŘ Z PODLESÍ.
15:00 h.

17.6.

18.6.
19.6.

20.6.

21.6.

22.6.

23.6.

24.6.

PO ZÁNIKU ZEMĚ. 17:30 h.
HURÁ NA FRANCII. 20:00 h.
TRANS (Velká Británie, 2013,
101 min., krimi). Šéf lupičského
gangu se spolčí s asistentem
aukční síně a společně naplánují
krádež drahocenného obrazu.
Od 17:30 h.
STAR TREK: Do temnoty.
17:30 h.
PODFUKÁŘI. 17:30 h.
TRANS. 20:00 h.
RENOIR (Francie, 2012, 101
min., drama). Příběh o starci,
kterému do života vstoupí mladá
dívka. 20 h.
UNIVERZITA PRO PŘÍŠERKY - 2D (USA, 2012, 89 min.,
komedie). Už od té doby, kdy
byl Mike Wazowski jenom malé
monstrum, snil o tom, že se stane úspěšnou příšerkou. 17.30 h.
MUŽ Z OCELI - 2D (USA,
Kanada, 2013, sci-fi, fantasy).
Dlouho očekávané nové zpracování příběhu mladého žurnalisty
Clarka Kenta. 20 h.
UNIVERZITA PRO PŘÍŠERKY - 2D. 15:30 h.
UNIVERZITA PRO PŘÍŠERKY - 3D. 17:30 h.
MUŽ Z OCELI - 3D. 20:00 h.
TRANS. 22:00 h.
UNIVERZITA PRO PŘÍŠERKY - 3D. 15:00 h.
UNIVERZITA PRO PŘÍŠERKY - 2D. 17:30 h.
MUŽ Z OCELI - 3D. 20:00 h.
MUŽ Z OCELI - 2D. 22:00 h.
UNIVERZITA PRO PŘÍŠERKY - 2D. 15:00 h.
MUŽ Z OCELI - 2D. 17:30 h.
TRANS. 20:00 h.
UNIVERZITA PRO PŘÍŠERKY - 3D. 17:30 h.
MUŽ Z OCELI - 2D. 20:00 h.

Dům kultury
ČERVEN
13.6. NO NAME
Jedna z nejúspěšnějších Slovenských kapel. Těžko hledat na
slovenské scéně další kapelu,
která vytvořila více hitů v období od roku 2000 než právě
No Name. Kapela získala pět
slovenských cen Grammy, nálepku vysoce ceněného souboru
a je zárukou kvalitního koncertního představení, které je spolu s
originálním projevem frontmana
Igora Timka příslibem jedinečné
a výjimečné koncertní události
jara. Od 19:30
20.6. ROHÁČI + COP dvojkoncert
1.letošní venkovní koncert v
trampském stylu, takže deky s
sebou pro pohodu na trávě, sezení je omezené... buřtů, piva a
zábavy zajistíme dostatek!
Roháči z Lokte společně s
bluegrassovou kapelou COP z
Plzně přijedou pohladit po duši
a navodit příjemnou atmosféru
k poslechu svými známými písničkami v příjemném prostředí
Atria. Přijďte si zazpívat a odreagovat se od všedního shonu.
Vstupné 180 Kč. Od 19:00
22.6. JEDNOU V ROCE ZLOM
SE V BOCE - DMC REVOLUTION pořádá opět taneční
show, kde uvidíte převážně
představení hip hop a breakdan-

ce žáků této taneční a pohybové
školy. Show je perfektní podívaná pro všechny generace, na kterou jste srdečně zváni. Přijďte se
přesvědčit, co všechno tanečníci
dokáží a podpořit je v jejich
výkonu. Vstupné: dobrovolné.
Od 15:00
26.6. „PŘIJĎTE MEZI NÁS“
setkání seniorů, zveme Vás na
příjemné odpolední posezení a
zábavu s občerstvením, zákuskem a kávou. Od 14:00
27.6. ZŠ Lingua Universal - zakončení školního roku
ČERVENEC
4.7. ROZPUSTILÉ
LETNÍ
ČTVRTKY
Letní program pro děti plný
pohádek, legrace a dobré zábavy. Atrium za domem kultury.
Od 18:00
11.7. ROZPUSTILÉ
LETNÍ
ČTVRTKY
14.7. TANEČNÍ ODPOLEDNE
k tanci, zábavě a poslechu hraje
Rosťa Pechoušek band.
Vstupné 65 Kč, od 15:00
18.7. ROZPUSTILÉ
LETNÍ
ČTVRTKY
25.7. ROZPUSTILÉ
LETNÍ
ČTVRTKY

www.mkz-ltm.cz

25.6. MUŽ Z OCELI - 3D. 20:00 h.
26.6. MÍSTNOST SEBEVRAHŮ
(Polsko, 2011, 110 min., drama).
Dominik má mnoho přátel, tu
nejvíce sexy holku na škole a
dostatek finančních prostředků
na nákup značkového oblečení.
20 hod.
27.6. UNIVERZITA PRO PŘÍŠERKY - 3D. 15:30 h.
IRON MAN. 17:30 h.
SVĚTOVÁ VÁLKA - 3D
(USA, Malta, 2013, 130 min.,
sci-fi, horor). Zombies jsou jako
morová nákaza. 20 hod.
28.6. UNIVERZITA PRO PŘÍŠERKY - 3D. 15:30 h.
SVĚTOVÁ VÁLKA - 2D.17:
30 h.
IRON MAN (USA, Čína, 2013,
109 min., dobrodružný). Tony
Stark alias Iron Man 20 h.
RYCHLE A ZBĚSILE 6 (USA,

2013, akční krimi). Agentu
Hobbsovi se nedaří dopadnout
zločineckou skupinu, 22 h.
29.6. UNIVERZITA PRO PŘÍŠERKY - 2D. 15:00 h.
IRON MAN. 17:30 h.
RYCHLE A ZBĚSILE 6.
20:00 h.
SVĚTOVÁ VÁLKA - 3D.
22:00
30.6. NEUVĚŘITELNÁ DOBRODRUŽSTÍ TADA STONESE
- 3D (Španělsko, 2012, 90 min.,
rodinná komedie). Tad je díky
záměně poslán na expedici do
Peru. 15 hod.
NEUVĚŘITELNÁ DOBRODRUŽSTÍ TADA STONESE
- 3D. 17:30 h.
SVĚTOVÁ VÁLKA - 2D.
20:00 h.

Letní kino
Letní kino je zastřešeno. Začátky projekcí jsou orientační podle západu
slunce. V tuto dobu není zřejmé, kdy letní kino bude moci s ohledem na
povodeň zahájit svůj provoz.
ČERVEN
14.6. Z POPELNICE DO LEDNICE, Alarmující zpráva o našem
vztahu k jídlu. Od 19.30 hodin.
Vstupné dobrovolné.
(začátek ve 21:30 h., vstupné
75 Kč)
14.6. NOSFERATU – FANTOM
NOCI (Německo – 1979 – 107
min). Režie: Werner Herzog
Pocta hororové klasice s temnou
atmosférou a mimořádnými hereckými výkony.
21.6. MÉĎA (USA – 2012 – 106
min.). Režie: Seth MacFarlane.
Příběh nevyzrálého třicátníka
Johna Bennetta (Mark Wahlberg).
28.6. LOUISE – MICHEL (Francie
– 2008 – 94 min.). Jít na pracák

nebo zabít šéfa? Černo-černá
komedie o finanční krizi.
ČERVENEC
2 X MARJANE SATRAPI
9.7. PERSEPOLIS
12.7. KUŘE NA ŠVESTKÁCH

16.7.
17.7.
18.7.
19.7.
23.7.
26.7.
30.7.

OSTROV
DOKUMENTŮ
- HUDBA
The Doors – When you´re
strange + Em a On (Xavier
Baumaxa)
Proměny přítelkyně Evy (Eva
Olmerová v portrétu Dagmar
Vihanové) + další titul
Koncert
Mňága Happy End + Rock
života (Olda Říha a Katapult)
Královský víkend
Ve stínu
Krtek

Divadlo
ČERVEN
3.6. Vztahy na úrovni/ Divadelní
společnost Háta. PREMIÉRA!
Velmi svižná moderní
komedie ze zákulisí vysoké politiky, která nevynechává ani milostný život mužů, sedících na
vlivných křeslech v Evropské
obchodní komisi. Od 19.00 hod.
4.6. Zahájení výstavy – POULIČNÍ EXHIBICE. Mladí amatérští
umělci z Litoměřic se vám
představí svou tvorbou moderního umění „Pouliční exhibice“ na
zdech Modrého salónku.
Od 16.00 hod.
7.6. Knížka pro prvňáčka/ Knihovna K.H. Máchy Litoměřice.
Slavnostní zakončení
celostátního projektu. Od 9.00
hod.
9.6. Příhody Ferdy mravence/
Divadlo AHA! Praha. Známá
pohádka podle knihy Ondřeje
Sekory pro ty nejmenší diváky.
Od 15:00 hod.

10.6. Slečna Abigail/ Agentura Mertopol Art Production. Lukáš
Pavlásek a Jitka Asterová
Vám během představení odpoví
na vše, co by Vás mohlo zajímat
v citlivých oblastech
mezilidských vztahů. Od 19.00
hod.
13.6. Koncert žáků ZUŠ/ ZUŠ Litoměřice. Od 18.00 hod.
16.6. O Koblížkovi/ Sváťovo Dividlo. Klasická loutková pohádka
o Koblížkovi, který uteče
babičce a dědečkovi z chaloupky
a v lese zažívá různá dobrodružství. Od 10.00 hod.
20.6. Koncert absolventů školy/
ZUŠ Litoměřice. Od 18.00 hod.
21.6. Malá mořská víla/ Mladivadlo
Litoměřice. Pohádková balada
podle pohádky Hanse
Christiana Andersena - příběh
o lásce a nenaplněné touze po
štěstí i o vůli nést břemeno
svých rozhodnutí. Od 19.00
hod.
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BISKUP PŘEDSTAVIL KAPLI SV. VAVŘINCE
Biskup Mons. Jan Baxant
představil v biskupské rezidenci
zrestaurovanou kapli sv. Vavřince. Učinil tak za účasti restaurátorů a pozvaných hostů, mezi
nimiž nechyběl starosta Ladislav
Chlupáč a místostarosta Karel
Krejza. Kaple sv. Vavřince je
součástí biskupské rezidence,
kterou nechal postavit biskup
Jaroslav Ignác podle plánů stavitele Giulia Broggia v letech
1683-1701. Kaple s malbami
Františka Kučery/Kutschery/ a
Kryštofa Viléma Tietzeho se nachází v soukromých prostorách
litoměřického biskupa. Veřejnosti není běžně přístupná.
Iluzivní architektura na stěnách
kaple byla zásahem malířů na
konci 60. let 20. století zničena.
Díky poskytnuté dotaci Ministerstva kultury, Ministerstva
financí, kraje a města Litoměřice
se podařilo po náročných restaurátorských opravách výzdobu
interiéru kaple sv. Vavřince
obnovit. Restaurátorské práce

Biskup Jan Baxant při otevření
kaple.
Foto: Eva Břeňová
stály zhruba 1 800 000 Kč. Byly
obnoveny iluzivní nástěnné a
nástropní malby a štuková výzdoba.
Biskup poděkoval za pomoc
při renovaci. Připojil osobní
vzpomínku na jednoho z bý-

valých litoměřických biskupů,
kardinála Štěpána Trochtu. Zmínil, že v kapli sv. Vavřince v biskupské rezidenci v Litoměřicích
byl biskupem Trochtou tajně na
kněze vysvěcen současný pražský arcibiskup Dominik kardinál
Duka.
Současná podoba kaple sv.
Vavřince vznikla pravděpodobně
v závěru 18. století, kdy došlo
k dozdění oken a dveří a interiér
byl nově vymalován, na východní stěně vznikl iluzivní oltář a
stěny kaple byly pokryty iluzivní
architektonickou výmalbou ve
světlých tónech.
Nástropní malba představuje
sv. Vavřince. Iluzivní malovaná
oltářní architektura se sochami
apoštolů je patrně dílem F. Kutschery. Původní oltářní obraz sv.
Vavřince, připisovaný K. V. Tietzovi, byl údajně již ve 20. letech
20. století v havarijním stavu a
nyní je nezvěstný. Místo něj je
dnes osazen obraz sv. Vavřince
neznámé provenience.
(JM)

MISTŘI ČR JSOU
Z LITOMĚŘIC
Litoměřicko-lovosická taneční
a pohybová škola DMC REVOLUTION vybojovala v květnu
v Praze další kovové ocenění
do sbírky. Tanečníci DMC REVOLUTION ve složení Anetka
Krupková, Bára Holcová, Bára
Hamplová, Bára Marcinová,
Gerel Uranzaya, Vanda Sovová, Klárka Budínová, Libuška
Poláková, Hana Ptáčková, Petra
Smolíková, Petr Opava a Kryštof Buben vytančili zlatou medaili a zaslouženě si odvezli titul
Mistrů ČR v hip hopu z taneční

Máj se umístil
ve zlatém pásmu
Ve „Zlatém pásmu“ se v dubnu
umístil dívčí pěvecký sbor Máj.
Stalo se tak na přehlídce středoškolských pěveckých sborů
OPAVA CANTAT 2013, jež se
konala v Teplicích. „Zlaté pásmo
jsme získali v kategorii s povinnou skladbou. Porota ocenila
dramaturgii a svěží provedení,“
informovala sbormistryně Dominika Valešková, která pěvecké těleso vede společně s klavíristkou
Evou Řebíčkovou.
(eva)

Partnerství dvou
měst pokračuje
Litoměřice se prezentovaly ve
Francii. V rámci Evropských dnů
kultury se do partnerského města
Armentieres vypravila pedagožka Eva Filandrová, zastupitel a
fotograf Petr Hermann, Pavla
Hampton a Josef Matějka. Zatímco Pavla Hampton předvedla
v místní knihovně tradiční lidové
kroje, krojované panenky a vedla
dvě tvůrčí dílny, Josef Matějka
prezentoval dřevěné šperky,
amulety, dekorativní mísy a stromové bytosti. Spektrum výrobků
doplnila výstava fotografií Petra
Hermanna Paměť dřeva.
Druhá část prezentace Litoměřic proběhla přímo v sále radnice.
Tamní fotografka Nadege Fagoo
se představila výstavou fotografií, které dominovali obyvatelé
Litoměřic.
(eva)
DEGUSTACE VÍN V HRADU

tour Evropa 2 – Taneční skupina
roku 2013. Cesta k titulu nebyla lehká. Taneční skupina ve
věkovém rozmezí 8 - 12 let za

sebou nechala přes 60 tanečních
skupin z celé ČR poté, co vyhrála regionální a následně zemské
kolo.
DMC Revolution

NOVÁ ALEJ MÁ SVÉ PATRONY
Během jediného dne byla za
Základní školou Havlíčkova vysazena 20. dubna alej 34 vzrostlých stromů dřezovce. Myšlenka
na „ozelenění“ města a společnou
komunitní akci vznikla na několika místech. Potřeba zvýšit podíl
městské zeleně, a to především
výsadbou stromořadí, byla také
definována jako problém loňského veřejného fóra. Radnice města
hledala vhodnou lokalitu, k této
iniciativě se připojily soukromé
firmy a akce „Zasaď svůj strom“
se mohla uskutečnit.
Jednotlivci, organizace, spolky,
školy, skupiny si pod dohledem
odborníků vysadili svůj strom, a
stali se jeho patronem. Odbornou
výsadbu zajistila firma Gabriel, s.r.o., stromy dodala firma
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První strom zasadili starosta Ladislav Chlupáč a hokejista Martin
Škoula, kteří nad akcí převzali patronát.
Foto Rita Vlčková
Arboeko, s.r.o., o občerstvení a
zabezpečení jarmarku se postaral
Aleš Čížek RE-MAX Vision. Vše
koordinovalo Zdravé město Litoměřice. Stvrzením patronace a
výsadby stromu byl certifikát.

Během dne měli návštěvníci
možnost zhlédnout pohádku
Perníková chaloupka Hynkova
hravého divadla, vyslechnout si
písně v podání kapely Nestel postel, zasoutěžit si na připravených
atrakcích, svézt se na koni, zakoupit si výrobky zdravé výživy
na malém jarmarku a občerstvit
z jídel vařených přímo na místě
v polní kuchyni.
„Podporujeme výsadbu nových
parků a stromořadí. Byli bychom
rádi, kdyby si k těmto místům občané našli vztah. Věříme, že tomu
první společné sázení pomůže,“
uvedl místostarosta Václav Červín s dovětkem, že zde město
nechalo instalovat i lavičky.
Rita Vlčková, koordinátorka
projektu Zdravé město

Letní večer na nádvoří hradu
s řadou dobrých vín můžete prožít o letních prázdninách. Centrum cestovního ruchu Litoměřice připravuje 12. července a 31.
srpna řízené degustace vín, které
budou zpestřeny hudbou. Nutná
rezervace v recepci hradu.
OBLASTNÍ MUZEUM ZVE

… na výstavu Pozdrav z Litoměřic, která představuje staré
pohlednice Litoměřicka. Potrvá
od 9. července do 22. září. Aktuálně v muzeu probíhá až do
30. června výstava Egyptologie
– Úspěchy české vědy objektivem Martina Frouze.
PRÁZDNINY S KLUBÍČKEM

14. - 19. 7. softbalová škola pro
děti a mládež od 9 let
( 8:30 - 16:30 hod.)
29. 7. - 2. 8. dopoledne s angličtinou s týmem rodilých
mluvčích - pro předškolní děti
s doprovodem i bez doprovodu
rodičů. Více na www. umc.cz/
skp.klubicko
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LITOMĚŘICKÝ KOŘEN NABÍDNE
HVĚZDY SVĚTOVÉHO FORMÁTU
Devatenáctý ročník festivalu
Litoměřický kořen nabídne
hvězdy světového formátu,
neobvyklé projekty i nadějné
nové tváře. Jako tradičně se
uskuteční v areálu letního kina
na Střeleckém ostrově v Litoměřicích, tentokrát ve dnech 5.
a 6. července.
Lidovou hudbu ze Spojených
států představí drsný vousáč
Bob Wayne, představitel tzv.
outlaw country. Se svou kapelou The Outlaw Carnies čerpají
především z tradic Johnnyho
Cashe, Hanka Williamse, ale i
punku a metalu.
Wattican Punk Ballet, šílené
sourozenecké duo z Arménie,
nezůstanou, co se vydané energie týče, za Bobem nikterak

pozadu. Jejich hudba je namíchaná z psychedelie, punku a
freak popu a je úzce propojena
s téměř divadelními scénickými
triky.
Přesně po deseti letech se na
Kořen vrací legendární slovenská kapela Tornado Lue. Mezi
další navrátilce patří také Iva
Bittová, která s Vladimírem
Václavkem zahraje skladby z
Bílého inferna, z jednoho ze
svých nejpůvabnějších alb, kterému čas nijak neubral na kráse,
i když bylo natočeno už před
šestnácti lety. Specialitkou bude
vystoupení táborských šamanů
Please the Trees se sborem seniorek Elpida.
Staří známí ze skupiny Dva
letos doprovodí svými hravý-

MUZEJNÍ DÍLNA DĚTEM
Oblastní muzeum připravuje na období letních
prázdnin týdenní muzejní dílnu. Během pěti dnů
se děti seznámí s historií města Litoměřic v období
panování Karla IV. Dozvědí se, jaké bylo uspořádání tehdejší společnosti, jak se lidé oblékali, jak
vypadal provoz malířské dílny, jak významnou
úlohu ve společnosti zaujímala církev a její představitelé a mnoho dalších zajímavostí z období
středověku.
Součástí týdenního programu bude také poznávací zájezd, při kterém účastníci navštíví některá
zajímavá místa spjatá s osobností Karla IV. (výlet
do Roudnice n. L. do tamějšího kláštera a hradu).
První muzejní dílna bude probíhat v týdnu od 8. 7.
do 12. 7. a bude určena pro věkovou úroveň 1. – 4.
třídy. Pro děti 5. – 7. tříd bude připravena tvořivá
dílna v termínu od 5. do 9. srpna.
Více na www.muzeumlitomerice.cz.
(PG)
NÁŠ SERIÁL

• OSOBNOSTI

mi skladbičkami krátké filmy
Georgese Méliese, jednoho ze
zakladatelů
kinematografie.
Mezi další známé kořenové
tváře patří např. Už jsme doma,
Psí vojáci, Květy, Traband a
Echt!. Mladou krev na Kořenu
zastupuje např. umělkyně Hana
Lundiaková, která se skrývá pod
jménem Stinka.
V divadelní nabídce letos
najdeme dvě improvizace. Jednu od divadla Vosto5 a jednu
rozhlasovou hru přenesenou na
divadelní prkna v podání souboru Radio Ivo, kterému vévodí
osobnosti Johany Švarcové a
Petra Marka.
Zuzana Hanzlová
Více na www.modryznebe/
koren

AFRICKÁ HUDBA ROZEZNÍ
ATRIUM DOMU KULTURY
Tanečně vokální soubor IYASA ze Zimbabwe
vystoupí 23. července od 18 hodin v atriu domu
kultury. Osmičlenný soubor z umělecké školy
v Bulawayo předvede kulturu, hudbu a tance
afrických zemí. „Dokáží vdechnout takovou atmosféru a pozitivum, že z koncertu odejdete nabití
rytmem a duchem energické Afriky s úsměvem na
tváři,“ slibují organizátoři. Iyasa už v uplynulých
letech v České republice vystoupila a sklidila velký úspěch. Předtím podnikla turné po Spojených
Státech, Evropě a Africe. Na svém kontě má také
několik úspěšných nahrávek.
Výtěžek ze vstupného bude předán střední
umělecké škole v Zimbabwe, jejíž jsou členové
skupiny studenty. Škola z těchto peněz hradí svůj
provoz.
(VK)
LITOMĚŘIC

• NÁŠ SERIÁL

STAROSTA PODĚKOVAL ŘEDITELI HOSPICU
Za dlouholetou práci
odcházejícímu
řediteli,
odváděnou ve prospěch
který bydlí v Libochovihospice sv. Štěpána pocích a dle svých slov se
děkoval starosta Ladislav
nejvíce těší na chvíle stráChlupáč jeho
řediteli
vené s vnoučaty a práci na
Pavlu Česalovi. Pavel
zahrádce.
Česal totiž po jedenácti lePavel Česal při přijetí
tech v čele zařízení, které
starostou na radnici vzpovzniklo v roce 2001 jako
mínal i na složité začátky.
první svého druhu v ÚsPovědomí o hospicové
teckém kraji a páté v celé
péči totiž bylo mezi lidmi
České republice, odchází
nulové. Hospic nemá na
do důchodu.
růžích ustláno ani dnes.
„Zařízení, které zajišťuje
Mnozí jej totiž považují za
umírajícímu člověku dů- Knihu o městě, v němž Pavel Česal mnoho let pra- luxusní zařízení 21. stolestojný odchod ze života, coval, mu předal starosta osobně.
(foto eva) tí. Úkolem nové ředitelky
nejen město Litoměřice,
Mgr. Moniky Markové
ale celý region, opravdu potře- který si zaslouží poděkování proto bude kromě jiného hlavně
buje. Vy jste ho vedl způsobem, nás všech,“ poděkoval starosta shánění financí.
(eva)

11. června 2013

TIPY PRO VÁS
DÁREK ZA VYSVĚDČENÍ

Kino Máj má na závěr školního roku dárek pro šikovné děti.
Před promítáním animovaného
filmu Neuvěřitelná dobrodružství Tada Stonese předložte
vysvědčení. Ti nejlepší dostanou vstupenku zdarma. Ostatní
zaplatí pouhých 50% z ceny
vstupného. Přijďte v neděli
30. června v 15 nebo 17.30 h.
do kina.

ROZPUSTILÉ ČTVRTKY

O letních prázdninách bude
atrium domu kultury patřit
dětem. Každý čtvrtek se zde
uskuteční představení v rámci
cyklu „Rozpustilé letní čtvrtky“. Cyklus bude zahájen 4.
července, kdy vystoupí Eva
Hrušková s Janem Přeučilem s
pohádkou o Šípkové Růžence.
Dále během prázdnin uvidíme
Divadlo Emillion, Studio Damúzu, Divadlo pana Kouly,
Bubble show Matěje Kodeše,
Olympijské hry s Asteriixem a
Obelixem a mnoho dalších překvapení, pohádek a kouzelníků.

VARHANNÍ LÉTO ZAČÍNÁ

Ve středu 12. června se rozezní katedrálou sv. Štěpána na
Dómském pahorku první tóny
letošního ročníku Litoměřického varhanního léta. Město
pořádá festival ve spolupráci
s biskupstvím již 23 let. Zahajovací koncert, při kterém
mimo jiné zazní i Novosvětská
symfonie Antonína Dvořáka v
podání českého mistra Pavla
Kohouta, začíná v 19 h. Následující koncerty se uskuteční 17.
července, 21. srpna a 18. září.
Více na www.varhanni-leto.cz.

VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ

Série fotografií litoměřické
fotografky Jarmily Kacarové
„Na chvilku se zastavit“ je vystavena ve vestibulu nemocnice
do 30. června. „V hledáčku
fotoreportéra“ je název výstavy Karla Pecha z Chodovlic.
K vidění je do 17. července ve
fotogalerii Na Baště.

SOCHY V GALERII

Galerie zve na výstavu děl
Jiřího Seiferta (1932–1999),
významné osobnosti českého
sochařství 20. století. Výstava
na parkánu galerie nechá vyniknout podstatu soch, které
autor vytvářel pro krajinu. Potrvá do 1. září.
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