LITOMĚŘICE

Radniční zpravodaj
DVOUMĚSÍČNÍK

SLOVO STAROSTY
Milí Litoměřičané,
v
posledních
měsících
mám
pocit, že se na
nás z médií hrne
jedna negativní zpráva za druhou, což vnáší neklid do celé
společnosti, obyvatele Litoměřic nevyjímaje. Trápí mne,
že si téměř nikde nepřečtu, co
dobrého se nejen v Litoměřicích, ale i v okolních obcích
podařilo. Většinou kritizují
ti, co ve svém životě pro
druhé ještě nic nevykonali.
Ještě horší jsou ale ti, co se
skrývají pod rouškou anonymity a diskutují na sociálních
sítích. Přál bych nám všem,
aby takovýchto škarohlídů,
jež se potýkají s vlastními
neúspěchy, bylo co nejméně.
A i když se ne vždy podaří
vše tak, jak bychom si přáli,
naše město se úspěšně rozvíjí.
Mám radost z toho, že jsme
byli vyhodnoceni v rámci
kraje jako město s nejrozvinutějšími sociálními službami. Těší mě, že brzy budeme
mít nový park i sběrový dům.
Před námi pak stojí řada
krásných kulturních akcí,
ať již pivobraní, vinobraní,
Zahrada Čech, charitativní
koncert bratří Ebenů nebo
Svátky hudby a mnohé další.
Nenechme se otrávit posly
negativních zpráv. Važme si
společné práce i jeden druhého navzájem. Přeji vám všem
krásný zbytek léta.
Ladislav Chlupáč
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ZDARMA

MĚSTSKÉ GALERII PŘIBYLY PLASTIKY

Pískovcový blok přetvořil do podoby slunečních hodin Milan Vácha. Umístěny na něj ještě budou číslice.
Foto Eva Břeňová

POVODŇOVÁ SBÍRKA:
PŮL MILIONU KORUN
Na povodňovém kontu založeném městem Litoměřice
bylo na konci července 520 tisíc
korun. Veřejnou sbírku město
vyhlásilo 17. července, ukončí
ji na konci října. Výtěžek bude
v Litoměřicích použit na odstraňování povodňových škod.
Finančním darem na konto 1075082850297/0100
přispívají
občané, podniky a další dárci.
„Zatím nejvíce zaslalo město
Ostrava, a to celkem 333 tisíc
korun,“ informovala vedoucí
ekonomického odboru městského úřadu Iveta Zalabáková. Příspěvek lze předat i v hotovosti

v pokladně městského úřadu.
Pro zájemce o potvrzení daru
je na webových stránkách města
umístěna smlouva, kterou vyplní
a podepsané dva výtisky zašlou
na městský úřad, přičemž jeden
výtisk s podpisem starosty jim
bude vrácen zpět. V případě, že
netrvají na uzavření smlouvy, je
možné požádat o vydání osvědčení o poskytnutí daru k daňovým účelům ekonomický odbor
(vedoucí Iveta Zalabáková,
tel.č. 416 916 149, e-mail: iveta.zalabakova@litomerice.cz).
Dokončení na straně 2

V Litoměřicích skončil třetí
ročník mezinárodního sochařského sympozia, jehož organizátorem bylo město Litoměřice.
Výsledkem jsou čtyři díla, jež
v průběhu dvou červnových
týdnů vznikala v areálu výstaviště. Zanedlouho ozdobí vybraná zákoutí města.
Nejvyšší plastika Holanďana
Rona Meertse, vysoká 185 centimetrů, doplní galerii soch na
Střeleckém ostrově. Stejně jako
menší pískovcový blok zpracovaný do podoby slunečních
hodin, jejichž autorem je Milan Vácha. Dílo komornějšího
charakteru od Petra Šedivého,
zobrazující svatého Václava,
patrona českých vinařů, bude
umístěno pravděpodobně v blízkosti hradu. Torzo ženského těla
od Ladislava Janoucha budou
vídat návštěvníci historického
jádra města.
„Vzhledem k omezenějšímu
rozpočtu se letošního sympozia
zúčastnili „jen“ čtyři sochaři,
které jsme vybrali na základě
charakteristiky děl, jež hodlali
pro Litoměřice vytvořit,“ uvedl
za organizátora akademický sochař Libor Pisklák.
(eva)

ČTĚTE UVNITŘ

• Povodeň způsobila škody

za 152 milionů korun (str. 2)

• Miřejovickou stráň zkrášlí
nový park

(str. 4)

• Zahrada Čech bilancuje
první půlrok

• Pivní slavnosti

(str. 5)
(str. 13)

DÁRKY VZORNÝM CYKLISTŮM
I v průběhu letošních prázdnin věnují policisté a strážníci
zvýšenou pozornost malým
cyklistům a jejich bezpečné
jízdě. V centru města a na cyklostezce podél Labe příslušníci
Preventivně informační skupiny
Policie ČR a Městské policie
v Litoměřicích kontrolují, zda
děti a mládež nosí při jízdě na
kole přilbu.
„Současně také kontrolujeme
vybavení kol a prověřujeme
znalosti zákona o provozu na
pozemních
komunikacích,“
uvedla npor. Pavla Kofrová.
Vzorní cyklisté jsou odměňo-

váni drobnými cyklopotřebami
- lahvemi, zvonky, blikačkami,
reflexními prvky a slevovými
kupóny na nákup přileb v prodejně Cyklo&Hobby v Litoměřicích.
„Cílem je upozornit děti
a jejich rodiče na nebezpečí
vážných úrazů hlavy při pádu
z jízdního kola,“ poukázala na
význam Rita Vlčková, manažerka projektu Zdravé město
Litoměřice, jež 5. ročník akce
spolupořádá v rámci kampaně
Národní dny bez úrazů. Podpořena je z Programu švýcarsko
– české spolupráce.
(eva)

Desetiletá Natálka Káranská patřila mezi vzorné cyklisty. Za odměnu dostala od npor. Pavly Kofrové a strážníka městské policie
Dominika Hanko blikačku a reflexní pásku.
Foto: Eva Břeňová
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LITOMĚŘICE - POVODEŇ 2013
Červnová povodeň způsobila podle předběžných odhadů v Litoměřicích škody za 152 milionů korun. Z toho dvacet milionů korun se týká
objektů využívaných k bydlení, dalších 750 tisíc
korun představují náklady potřebné na obnovu
komunikací, téměř třímilionové škody utrpěly
inženýrské sítě, 9,7 milionu inženýrské stavby.
„Škody u ostatních staveb, mezi něž patří podniky, výrobní areály, ale třeba i želetická ubytovna
a další, dosáhly dle předběžných odhadů 116
milionů korun,“ uvedl Přemysl Pech, pověřený
vedením odboru územního rozvoje městského
úřadu.
Vlastní škody na majetku města Litoměřice a
jeho příspěvkových organizací činí cca 8,7 milionů korun.
Daleko větší pohromu však voda napáchala
v městech a v obcích, které spadají do správní
působnosti města Litoměřice. Největší škodu
v rámci celého Ústeckého kraje vykazuje Terezín, a to 922 milionů korun. Křešičtí ji prozatím
vyčíslili na 232 milionů korun.
Také Krajský úřad Ústeckého kraje dokončil
sčítání předběžného odhadu nákladů na obnovu
majetku sloužícího k zabezpečení základních
funkcí v území postiženém živelní nebo jinou
pohromou. „Celkem za celé území Ústeckého
kraje se jedná o škody za 3,5 miliardy korun,“ Velké škody způsobila voda v průmyslové zóně
uvedla tisková mluvčí kraje Magdalena Hanáčko- v Želeticích. Na suchu zůstal pouze Interspar a
vá.
(eva) OBI.
Foto Eva Břeňová

PROTIPOVODŇOVÁ
OPATŘENÍ SE OSVĚDČILA

Litoměřice patřily k oblastem
nejsilněji zasaženým červnovými
povodněmi. Rozliv vody v obcích
kolem Litoměřic přitom zmírnil
dopady povodní na Ústecku a
Děčínsku.
„Litoměřicko je složitým povodňovým uzlem. V rámci Litoměřic
jako obce s rozšířenou působností
bylo částečně nebo úplně zaplaveno patnáct obcí. Část z nich leží u
Labe, část u Ohře, část v laguně
mezi Labem a Ohří, zbytek pod
soutokem řek,“ přibližuje oblast
zasaženou letošními povodněmi
starosta Ladislav Chlupáč, který
řídil krizový štáb. Zdůrazňuje,
že od roku 2002 se město a jeho
okolí potýká s následky povodní
již posedmé. Ta letošní byla svým
rozsahem srovnatelná s povodní
v roce 2002.
„Zkušenosti nasbírané během
minulých povodní nám významně pomohly zvládat mimořádné
situace. Krizový štáb se v Litoměřicích scházel dvakrát denně
a operativně řešil vše potřebné
nejen v rámci Litoměřic, ale i
v rámci spolupráce s krizovými
štáby jednotlivých obcí. Bylo
nutné vyhodnocovat řadu údajů,
mezi něž patřila i výška hladiny
řek, průtoky nebo množství odpouštěné vody z vltavské kaskády

a z Nechranic. Sledovali jsme
průběžně množství srážek, vsakování vody i stav spodní vody.
Koordinací činností krizových
štábů a složek integrovaného záchranného systému jsme v první
fázi předešli mnohem větším
škodám,“ říká Ladislav Chlupáč
a pokračuje: „Osvědčila se protipovodňová opatření, která uchránila před zatopením větší část
Terezína, Bohušovice nad Ohří,
Píšťany, ale třeba i Lovochemii.
V Křešicích voda zábrany překonala, protože byly budovány na
dvacetiletou vodu.“
Na základě svých zkušeností by
se Ladislav Chlupáč přimlouval
za to, aby měl stát do budoucna
účinnější prostředky k řešení
majetkových záležitostí v místech, kde je plánována stavba
protipovodňových opatření. Ne
všude se totiž podařilo vybudovat
protipovodňové zábrany právě
z důvodu neochoty majitelů pozemků prodat je státu.
Povodně přinesly vedle spousty
stresových okamžiků i velkou
vlnu solidarity. „Obrovské nasazení předvedli profesionální
i dobrovolní hasiči, městská
policie, pracovníci technických
služeb, charitativní organizace,
desítky dobrovolníků a samo-

1. srpna 2013

POVODŇOVÁ
SBÍRKA

Dokončení ze str. 1
„Věřím, že se do sbírky zapojí
řada lidí, jimž není lhostejné
neštěstí druhých,“ uvedl v této
souvislosti starosta Ladislav
Chlupáč.
O způsobu rozdělení finančního výtěžku sbírky rozhodnou
zastupitelé. Seznam dárců bude
zveřejněn v Radničním zpravodaji. Na zvláštní bankovní účet
města s názvem „POVODNĚ
2013 – město Litoměřice“ není
třeba při zasílání příspěvků
uvádět další symboly (variabilní, konstantní a specifický), a
to v případech, že dárce hodlá
zůstat anonymní.
Pokud však chce, aby jeho
jméno bylo zveřejněno v seznamu dárců nebo bude požadovat
potvrzení o vkladu do veřejné
sbírky pro účely odečtu hodnoty daru, musí uvést do kolonky
variabilního symbolu právnická
osoba své identifikační číslo a
fyzická osoba datum narození
ve formátu vzoru (11.2. 1971
uvést 11021971) a do textu pro
zasílání platby své příjmení a
jméno.
(eva)

Starosta společně s tehdejším ministrem životního prostředí Chalupou se znepokojením sledovali stoupající Labe. Foto Eva Břeňová
zřejmě členové krizového štábu,“
nezapomene připomenout Ladislav Chlupáč. Velký dík podle něj
patří záchranářům ze šumavského
národního parku, kteří jako jedni
z prvních přijeli do Litoměřic
s vozy vybavenými technikou,
která pomohla při odstraňování
prvotních následků a při poskytování první pomoci. „Všem
bych chtěl moc poděkovat, a to
včetně tehdejšího premiéra Petra
Nečase a ministra životního prostředí Tomáše Chalupy. Oba zde
byli dvakrát a o situaci se nejen
zajímali, ale pomáhali ji účinně
řešit konkrétními rozhodnutími
přijatými na vládě i v ústředním
krizovém štábu.“
(eva, pj)

• POVODEŇ 2013
Mělník: kulminace Labe
5. 6. v 01.00 h. na 934 cm
(při průtoku 3900 m3 / s)
Litoměřice: 5. 6. ve 22 h.
na 906 cm (4 345 m3 / s)
Ústí n. L.: 5.6. ve 21.00 h.
na 1072 cm (3710 m3/ s)

• POVODEŇ 2002
Mělník: kulminace na 1066
cm (5 050 m3 / s)
Litoměřice: 1100 cm (5 300
m3 / s)
Ústí n. L.: 1196 cm (4 700
m3 /s)

1. srpna 2013
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ŠKODY ZA 152 MILIONŮ KORUN
Je konec května a Český
hydrometeorologický
ústav
vydává varování před silnými
bouřkami, vydatným deštěm a
nabádá k povodňové bdělosti
a pohotovosti. V tu chvíli ještě
nikdo v Litoměřicích a okolí netuší, že oblast čeká další stoletá
povodeň. Téměř stejná jako ta,
kterou pamatujeme v roce 2002.
Na území obce s rozšířenou působností Litoměřice začala oficiálně 1. června ve 14.30, kdy
v Ploskovicích dosáhl Luční
potok 2. stupně povodňové aktivity. V Litoměřicích oficiálně
začala povodeň o den později ve
14.00 a skončila 13. června v 4
hodin ráno. Dále pokračovala
od 26. června do 27. června.
V neděli 2. června ve 14.00
se prvně schází v Litoměřicích
povodňová komise, v 19.00
poté již krizový štáb. O hrozícím nebezpečí jsou informováni
starostové obcí ležících na Labi
a Ohři a obyvatelé v záplavové
zóně. Dobrovolní hasiči staví
protipovodňové hráze. Tisícovku pytlů si z Litoměřic odvážejí
Terezínští. V České Kamenici
začíná pro Ústecký kraj fungovat humanitární sklad. Členové
litoměřického krizového štábu
intenzivně pracují na evakuaci
obyvatel a přípravě míst, kde
je ubytují.
V pondělí 3. června již voda
zaplavuje Mlékojedy. Za poměr-

ně dramatické situace je v noci
na člunech evakuováno hasiči a
městskou policií z již zatopené
ubytovny bývalé Complety 36
osob, z nichž zhruba polovinu
tvoří děti. Tyršův most stejně
jako další komunikace v okolí
se uzavírá v úterý 4. června
ráno v 05.45. „Dochází k tomu
v momentě, kdy hladina Labe
dosahuje cca 730 centimetrů a
voda proniká na silnici u hotelu
Helena,“ uvádí tajemník krizového štábu Miroslav Letafka.
V provozu však zůstává po
celou dobu most generála Chábery - významná dopravní tepna
nejen při povodních.
Situaci v Litoměřicích a
v blízkém okolí zhoršuje Ohře.
Zajímavý je fakt, že v Ústí nad
Labem, které je dále po proudu,
kulminuje Labe o hodinu dříve
než v Litoměřicích. Voda v Litoměřicích nakonec kulminuje
5. června ve 22 hodin. Oficiálně
na 906 centimetrech, při průtoku 4 345 kubických metrů za
sekundu.
Noc z 5. na 6. června je však
ještě dramatická. Od Labe se
zvedá zpětná vlna a Ohře se
valí přes bohušovickou kotlinu
a terezínskou Krétu do Nových
Kopist. Hasiči intenzivně odčerpávají vodu za pomoci velkokapacitních čerpadel.
Voda pomalu začíná opadat a
lidé z postižených oblastí se při-

Část evakuovaných byla umístěna i v tělocvičně školy v Havlíčkově
ulici. Starali se o ně pracovníci Naděje a zástupci města v čele s místostarostou Karlem Krejzou (vpravo).
Foto Eva Břeňová
pravují na velký úklid. Starosta
Chlupáč společně s organizátorem zrušených Hasičských
slavností pomáhá obci Křešice
tím, že zajišťuje až z Moravy
příjezd armády se stanovým
městečkem pro zhruba stovku
dobrovolníků. Varování před
dalšími silnými bouřkami a
s tím spojený extrémní stupeň
nebezpečí, vydaný ČHMÚ pro
následující dny, se naštěstí nenaplňuje. Před lidmi ze zaplavených oblastí tak stojí již „jen“
úmorná práce s odstraňováním
následků povodně.
Významným pomocníkem
jim jsou charitativní organiza-

ce – ADRA, Diecézní a Farní
charita, Diakonie ČCE, Armáda
spásy, Člověk v tísni, Naděje,
Český červený kříž a další.
Rozdělují si území, kterému aktivně pomáhají. V Litoměřicích
otevírají dva sklady humanitární pomoci, a to v kostele sv.
Ludmily a v bývalém železničním tunelu. Do svých domovů
se vracejí i evakuovaní. Celkem
bylo na území Litoměřic - obce
s rozšířenou působností – evakuováno 4 797 osob.
Rozsah škod je obrovský.
Stejně jako obavy lidí z příchodu další povodně.
Eva Břeňová

Měli jste dostatek vybavení?
„Právě jsem požádal nadřízené
o dovybavení velkoobjemovými
čerpadly, kterých byl nedostatek,
protože jsme je museli nasadit
dlouhodobě hned na několika
místech. Největší vodní laguna,
co do velikosti plochy, se utvořila kolem Nových Kopist, kde
působí problémy spodní vody.
Co do objemu ale byla největší
v terezínských šancích. Žádám
i o speciální techniku, jako jsou
například bagry pro těžko přístupný terén. I ty nám chyběly,
museli jsme je shánět odjinud.“
Které okamžiky považujete
za nejdramatičtější?
„Byly dva. Nejprve na člunech
noční evakuace lidí z již zatopené ubytovny v Mlékojedech,
mezi nimiž, jak se nakonec
ukázalo, bylo více než dvacet
dětí. Majitel informace o hrozícím nebezpečí sice dostal, ale
údajně lidem v ubytovně řekl,
ať si nakoupí zásoby a přemístí
se do patra. Druhá dramatická

situace nastala v noci ze 6. na 7.
července, kdy hrozilo zatopení
celých Nových Kopist. Nakonec se větší část obce podařilo
uchránit.“
Pravidelně jste se účastnil
jednání krizového štábu. Je
něco, co by bylo třeba do
budoucna vylepšit? Je totiž
evidentní, že povodně budou
častější, než jsme si dosud
mysleli.
„Krizový štáb fungoval velmi dobře. Do budoucna by ale
bylo potřeba, aby mu jednotliví
správci sítí předali podklady o
tom, kudy vedou kabely, závlahy apod. Neměla by se opakovat
situace, kdy jsme při rychlém
budování
protipovodňového
valu v Želeticích narazili na
kabel s vysokým napětím, o
kterém jsme nevěděli.“
(pozn.autora: již se zde staví
nový propustek, aby se v případě další povodně nemusel z
důvodu zrychlení odtoku vody
provádět průřez.) Eva Břeňová

EVAKUACE UBYTOVNY A SITUACE V KOPISTECH BYLY DRAMATICKÉ
Plukovník Pavel Grund na území bývalého okresu Litoměřice
velí profesionálním hasičům.
Spadá pod něj 111 příslušníků
z celkem pěti hasičských stanic
v Litoměřicích, Lovosicích,
Roudnici nad Labem, Štětí a
Úštěku. Jako ředitel litoměřického územního pracoviště
Hasičského záchranného sboru
Ústeckého kraje patřil mezi osoby, které se významnou měrou
podílely na realizaci opatření,
jež měla zabránit v souvislosti
s avizovanou povodní velkým
škodám, a následně neúnavně
pracovaly na odstraňování následků řádění vodního živlu.
Jak vidíte letošní povodeň ve
srovnání s rokem 2002?
„Rozsahem v mnoha ohledech
srovnatelná, ale jiná v tom, že
každý již věděl, co má dělat,
protože jsme měli zkušenosti
z roku 2002. Tehdy se však na
odklízení následků povodně podíleli nejen hasiči, ale ve srovnatelné míře i armáda. Pomáhala

Plukovník Grund řešil v době
povodní často mimořádně vypjaté situace. Foto Eva Břeňová
zde více než tisícovka vojáků s
téměř 500 kusy těžké techniky.
Letos spočívala největší zátěž
na hasičích, a to nejen profesionálních, ale hlavně na dobrovolných sborech, bez nichž bychom
situaci jen těžko zvládali. Dobrovolníků zde pracovalo 600 a
profesionálů dvě stovky. Vydali
jsme 3,25 milionu korun jen za
pohonné hmoty.“
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KULATÝ BAR UPLAVAL
Areál litoměřického koupaliště na Písečném ostrově je po
povodni plně v provozu. Předběžně jsou škody odhadnuty na
čtyři miliony korun. Jako poslední byly otevřeny sportoviště
na volejbal, basketbal, tenisový
a plážový kurt. Naopak po celou sezónu bude mimo provoz
jedna ze dvou restaurací, kterou
kompletně poničila povodeň.
Velká voda dokonce odnesla i
návštěvníky oblíbený venkovní
kulatý bar. Jediným místem
k občerstvení tak je restaurace,
která se i s posezením nachází
ve vstupní části areálu.
Koupaliště je v provozu od
pátku 5. července. Stalo se tak
poté, co provozovatel areálu
– Městská sportovní zařízení
Litoměřice, obdržel od hygieniků výsledky chemického a
mikrobiologického průzkumu
bazénové vody. „Vyplynulo
z nich, že voda je vhodná ke

koupání, takže jsme mohli bez
obav otevřít,“ uvedl vedoucí
areálu Ladislav Beneš.
Předcházela tomu však úmorná
práce při odstraňování následků
povodně. „Velké poděkování
patří armádě, dobrovolným i
profesionálním hasičům, našim
zaměstnancům a také hokejistům HC Stadionu Litoměřice, jež pomohli s úklidem,“
vyjmenoval ty, kteří přiložili
ruku k dílu, Ladislav Beneš. Jen
z bazénů museli vyvézt dvě stě
kubíků bláta.
Návštěvnost plaveckého areálu
v parných letních dnech rychle
stoupala. V první den otevření
přišlo dvacet lidí, o čtyři dny již
osm stovek návštěvníků. Vyjma
uzavřené restaurace a chybějícího kulatého baru v těchto dnech
připomíná ničivou povodeň již
jen místy poničená tráva, která
se však leckde už opět zelená.
(eva)

Práce na úklidu koupaliště začaly ještě před opadnutím vody. Mezi
dobrovolníky byli i hokejisté z HC Stadion Litoměřice .
Foto Eva Břeňová

SPORTOVIŠTĚ JIŽ FUNGUJÍ,
AUTOKEMP NEMÁ CHATKY
Škody za zhruba 20 milionů
korun eviduje TJ Slavoj Litoměřice ve sportovních a rekreačních areálech, které provozuje
u Labe – autokemp, veslařskou
loděnici, tenisové kurty, jachetní klub, sportoviště určené
horolezcům. „Všechna jsou již
v provozu, kromě horolezecké
stěny, ovšem potřebné zázemí
ještě leckde chybí,“ informoval
manager Slavoje Eduard Šíf.
Například v autokempu po
nezbytné rekonstrukci funguje
jen pět chatek, které na rozdíl
od dalších deseti neuplavaly,
nebo nebyly totálně zničeny,

Hospůdka se ocitla zcela pod vodou. Stejně jako vnitřní část areálu
letního kina, kde voda sahala těsně pod promítací plátno.
Foto Eva Břeňová

LETNÍ KINO PROMÍTÁ

Letní kino, zaplavené až do
výše bezmála tří metrů, 16.
července prvně promítalo. Ve
stejný den zahájila provoz i
přilehlá hospůdka. Stalo se tak
zásluhou členů občanského
sdružení Kinoklub Ostrov, kulturních nadšenců, štamgastů,
firmě Gabriel, ale i rodičů dětí,
jež využívají sousední dětské
hřiště. Z něj uplavaly i nedávno
instalované nové herní prvky.
„Všem patří naše velké poděkování. Mnozí z nich vypomohli
také finančně, díky čemuž můžeme například znovu dovybavit
dětské hřiště,“ uvedl Michal
Hanzl z agentury Modrý z nebe,
která je nájemcem a provozovatelem letního kina. Stav areálu nacházejícího se v majetku
města si prohlédl místostarosta
Karel Krejza. S Michalem
Hanzlem se dohodli na možném
způsobu úhrady povodňových

škod, zahrnující poškozené
lavičky, elektroinstalaci apod.
Jejich vyčíslení prozatím nebylo
ukončeno.
Pravidelné projekce v kině
zajišťuje již od roku 2005 parta
nadšenců z občanského sdružení
Kinoklub Ostrov, jehož členem
je i Michal Hanzl. „Letní kino
však neslouží jen milovníkům
pohyblivých obrázků. Využívá
se i při divadelních produkcích,
koncertech a zábavných akcích
pro děti. Největší akcí, která se
v letním kině pravidelně odehrává, je hudební festival Litoměřický kořen,“ připomněl Michal
Hanzl. Právě konání letošního
festivalu Litoměřický kořen
ohrozila povodeň. Místo dvoudenní akce tak nakonec proběhla
na počátku července alespoň
jednodenní. Dle ohlasů zhruba
pěti stovek návštěvníků však
byla neméně úspěšná. (eva)

dále sociální zařízení a restaurace. V areálu je možno stanovat, případně trávit dovolenou
v karavanech. Nové chatky se
v těchto dnech vyrábí. Instalovány budou pravděpodobně
v polovině srpna.
Tenisové kurty jsou po rekonstrukci v provozu jen čtyři.
Zbývající dva hodlá Slavoj
postavit s umělým povrchem
tak, aby odolaly další povodni.
Sportovat však nemají kde členové horolezeckého klubu. Na
umělou stěnu za koupalištěm
byl vydán demoliční výměr.
Na snímku vidíme, kam voda v provozní budově autokempu sahala.
(eva) Více než polovina chatek byla zničena, nebo uplavala.
Foto (eva)
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ÚZEMNÍ ROZVOJ

MIŘEJOVICKOU STRÁŇ
ZKRÁŠLÍ NOVÝ PARK
Miřejovická stráň bude mít
vlastní park, který se již na
podzim začne stavět v blízkosti
pokratického hřiště. „Nejen
obyvatelům zdejších rodinných
domů, ale i přilehlého sídliště
jej předáme do užívání v červnu
příštího roku,“ slibuje místostarosta Václav Červín.
Nová oddychová zóna má mít
dle projektu tvar písmene „L“.
Porostou zde okrasné dřeviny,
javor babyka, břízy, habry,
okrasné jabloně, třešně, okrasné hrušně a další druhy zeleně.
„Počítáme s instalací laviček
a pergoly. Chybět nebude
ani zhruba 200 metrů dlouhý
asfaltový ovál, vhodný i pro
in-line bruslení nebo dětská odstrkovadla. Uprostřed umístíme
herní prvky,“ nastínila podobu
místa pracovnice odboru životního prostředí městského úřadu
Lenka Brožová.
Funkce parku však nemá být
pouze oddychová. Koncipován
bude tak, aby v případě přívalů
vody fungoval jako ochranný

CHODNÍK ZLEPŠIL
PŘÍSTUP K DOMU

Bytový dům č.p. 333 v Daliborově ulici má nově vydlážděný chodník, který je jediným
přístupem k objektu. Město
tak vyhovělo žádosti zdejších
obyvatel, jež dlouhodobě volali
po zkvalitnění cesty s nezpevněným povrchem. Investice si
vyžádala z rozpočtu města necelých tři sta tisíc korun.

Vedoucí odboru územního rozvoje Přemysl Pech a místostarosta Červín
procházejí místem, kde bude část nového parku. Foto Eva Břeňová
val se zádržnou schopností,
z něhož půjde voda do nové
dešťové kanalizace, jejíž výstavba na stráni právě probíhá.
Na stavbu parku získalo
město dotaci ze Státního fondu životního prostředí ve výši
2,5 milionu korun. Celkové

STAVBA SBĚROVÉHO
DVORA BĚŽÍ NAPLNO
U pokratických závor běží
stavební práce naplno. Stavební
ruch panuje v areálu, který dříve patřil Českým drahám, ale
který město odkoupilo do svého
vlastnictví. Učinilo tak s cílem
postavit zde nový sběrový dvůr,
který bude z hlediska vzdálenosti
pro obyvatele Litoměřic dostupnější než ten, který se nachází
v Želeticích.
Stavební práce provádí firma
Chládek a Tintěra. Dělníci se postupně musejí vypořádat s řadou
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překvapení v podobě hluboké
nevyužívané studny nebo starých
septiků zanesených komunálním
odpadem. Dosud ho odsud vyvezli již 70 tun.
„Dle předpokladů stavba
skončí v říjnu. Ke zprovoznění
dvora, který bude otevřen sedm
dní v týdnu a jehož provoz zajistí
technické služby města, by mělo
dojít v prosinci,“ nastínil časový
harmonogram vedoucí odboru
životního prostředí městského
úřadu Pavel Gryndler.
(eva)

náklady se přiblíží k osmi milionům. Stavební práce zahájí
na podzim firma Smola, která
vyhrála výběrové řízení na
dodavatele prací. Stejně jako
firma Gabriel, jež zajistí práce
zahradnického charakteru.
(eva)

Město vyslyšelo žádosti obyvatel domu o stavbu nového chodníku.
Foto: Eva Břeňová

Rezidence Nerudovka. Takto
společnost KIB Bohemia nazývá objekt, s jehož přestavbou
v těchto dnech finišuje v Nerudově ulici. Budova sloužila
nejprve jako sídlo Osevy, po
roce 1989 jako velkoobchod,
maloobchod i administrativní
zázemí společnosti Legato
(prodej nábytku). Po úplné revitalizaci se má zásadně změnit
využití v současné době šestipodlažního objektu.
V přízemí vznikne dle projektu restaurace, bageterie, vinárna. V prvním nadzemním pod-

laží obchodní plochy, prodejny
(o celkové výměře cca 350m2),
ve druhém kancelářské plochy,
fitness, učebny (např. jazyková
škola), ve třetím kancelářské
plochy. Ve čtvrtém, pátém a
šestém podlaží bude celkem
devatenáct bytů od garsoniér,
až po luxusní podkrovní byty.
„Kompletní dokončení rekonstrukce, včetně výstavby
vlastních parkovacích míst,
je naplánováno na září toho
roku,“ informoval v uplynulých
dnech jednatel firmy Bohumil
Müller.
(eva)

„REZIDENCE NERUDOVKA“

STAVEBNÍ RUCH NEUTICHÁ

Další dvě desítky rodinných domků postavených na Miřejovické
stráni budou mít novou příjezdovou komunikaci. Před dokončením je totiž Broskvová ulice a částečně i Trnková. Rozvoj infrastruktury na stráni tak pokračuje i v letošním roce.
„Broskvová ulice se zámkovou dlažbou je sice již kompletní, ale
před jejím převzetím ještě požadujeme od dodavatele prací odstranění některých nedostatků, ke kterým z pohledu našeho i zdejších
obyvatel došlo. Trnková s asfaltovým povrchem celá dokončena
nebude, protože část pozemku, přes který vede, není v majetku
města. Majitel prodej za cenu v místě obvyklou odmítl,“ vysvětlil
místostarosta Václav Červín.
Vybudování Trnkové ulice stálo celkem 4,8 milionu korun. Broskvová vyšla městskou pokladnu na čtyři miliony korun. „Dalších
2,7 milionu korun si loni vyžádala výstavba dešťové kanalizace
právě v úseku Trnková – Broskvová,“ upřesnil Přemysl Pech, pověřený vedením odboru územního rozvoje městského úřadu.
(eva)

Povrch Broskvové ulice tvoří zámková dlažba. Práce na jejím dokončení finišují.
Foto Eva Břeňová
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RADNIČNÍ ZPRAVODAJ

ZOOTERAPIE
MĚLA ÚSPĚCH

Občanské sdružení OPER
získalo na jaře od Zdravého
města Litoměřice grant. Část
využilo na podporu zooterapie
u seniorů, konkrétně v Domově
U Trati, kde všechny zúčastněné potěšila např. koza Julča
s kozlem Budulínkem, chlupatý
králík Eliška a šikovný zlatý
retrívr Dasty.
Další část grantu byla věnována dětem a tomu, aby v nich
byl rozvíjen přirozený cit ke
zvířatům, konkrétně k lamám.
Program zhlédlo přes 200 dětí
z mateřských a základních škol
i z řad veřejnosti.
Organizace Přátel Ekologického Rozvoje děkuje za spolupráci
Zdravému městu Litoměřice a
DDM Rozmarýn, který poskytl
příjemné zázemí. K. Dudková,
koordinátor projektu
MISTRYNĚ REPUBLIKY
JSOU Z LITOMĚŘIC
Trampolínistky Lucie Bulanderová a Kristýna Ulbrichtová
z SK GT Litoměřice (na snímku
s trenérkou Blankou Michalkovou) se staly juniorskými Mistryněmi republiky na závodech
v Rožnově pod Radhoštěm, kde
se konaly 29. června. Svými
celoročními výsledky se probojovaly i do soutěže juniorského
Mistrovství ČR jednotlivkyň,
kde pak Kristýna obsadila vynikající stříbrnou příčku a Lucie
dosáhla na 4. místo.
(jš)

MINULOST MUSÍME
PŘIPOMÍNAT

Oběti komunistického režimu uctil květinou i místostarosta Karel
Krejza. Učinil tak 27. června, v den, kdy byla před 63 lety popravena
Milada Horáková.
Foto Eva Břeňová

Členové Konfederace politických vězňů společně s představiteli města Litoměřice si
připomněli u pamětní desky
v podloubí radnice Den památek obětí komunistického
režimu. „Některé postupy, které
volí policejní prezident či státní
zástupci, jsou znepokojivé. Je
proto neustále třeba si připomínat oběti nedemokratických
režimů s cílem zabránit možnému opakování historie,“ uvedl
místostarosta Karel Krejza,
který společně s předsedou litoměřické pobočky Konfederace
politických vězňů p. Chlupáčem
uctil oběti komunistického režimu květinou.
(eva)

ANKETA OVĚŘILA PROBLÉMY

Necelých 800 respondentů se
zapojilo do ankety vyhlášené
městem Litoměřice. Probíhala
na přelomu května a června
s cílem ověřit nejpalčivější
problémy formulované občany v průběhu veřejné diskuze
s představiteli města. Diskuse
s názvem „Desatero problémů
Litoměřic – řešme je společně“
se uskutečnila 29. dubna v domě
kultury.
„Anketa probíhala na webových stránkách města, anketní
lístky bylo možné vyplnit ve
sběrných místech, 8 000 kusů
jsme distribuovali přímo do
domácností. V letošním roce
bylo doručeno 719 platných
anketních lístků,“ informovala
Rita Vlčková, koordinátorka
Zdravého města Litoměřice.
Účastníci ankety se shodli se
zhruba 170 diskutujícími v domě kultury, že za nejdůležitější
považují podporu Knihovny
K. H. Máchy, a to především

TÉMA: UPLATNĚNÍ MLADÝCH

Mají mladí lidé dostatek
informací o možnostech, které
se jim po ukončení nebo již
v průběhu studia nabízejí? Odpovědět na tuto otázku měl za
cíl kulatý stůl zaměřený na téma Uplatnění mladých, který
se konal v červnu v knihovně
K.H.Máchy.
Byl určen především mladým
do 30 let, nezaměstnaným,
absolventům, ale i široké veřejnosti a jeho záměrem bylo
informovat zájemce o tom,
kam se mohou obrátit při ztrátě
povolání. Mladí měli možnost
získat informace od odborníků
na téma využití poradenských
služeb poskytovaných úřadem
práce, další studium, rekvalifikace, vlastní podnikání a dob-

1. srpna 2013

rovolnická činnost.
Zájem účastníků vzbudila především možnost zapojit se jako
dobrovolník, projekt Stáže ve
firmách a také rozsah nabídky
poradenských služeb, včetně
možnosti práce v zahraničí, poskytovaných úřadem práce.
Pořadatelem bylo Zdravé
město Litoměřice ve spolupráci
s Národní sítí Zdravých měst
ČR a Střediskem ekologické
výchovy a etiky Rýchory – SEVER Litoměřice za finanční
podpory projektu „Mládež v
akci? ANO, v obci!“ Jednalo
se o pilotní projekt, který bude
realizován v dalších Zdravých
městech ČR.
Rita Vlčková,
manažerka projektu
Zdravé město Litoměřice

vybudováním výtahu pro hůře
pohyblivé občany, který zde
chybí. Shoda panovala i při
pojmenování druhého problému, kterým bylo zřízení zubní
pohotovosti.
Vedení radnice se postupně
bude zabývat i dalšími definovanými problémy, jako je zlepšení
úklidu veřejných prostranství, a
to především psích exkrementů
a odpadků, vybudování atletického oválu a dětského hřiště
při ZŠ Havlíčkova, podpora
bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel, posílení městské
veřejné dopravy v návaznosti na
vlaková spojení a využití areálu
bývalého pivovaru pro účely a
potřeby cestovního ruchu.
Mimořádně velkou pozornost
u účastníků ankety, na rozdíl od
účastníků veřejné diskuse, kteří
na ně tak velký důraz nekladli,
vzbudilo vybudování nových
dětských hřišť a dovybavení
stávajících bezpečnými prvky

pro nejmenší. Stejný důraz kladli občané i na omezení provozu
hracích automatů ve městě (především v Masarykově ulici).
Naformulované problémy
budou následně zaneseny do
DataPlánu Národní sítě Zdravých měst a komunitního Plánu
zdraví a kvality života. „Dále
budou předloženy k řešení radě
a zastupitelstvu města,“ dodala
Rita Vlčková.
Eva Břeňová

Ptejte se na vše,
co vás zajímá

Způsobu stravování v Centrální školní jídelně se podrobněji budeme věnovat v říjnovém
vydání Radničního zpravodaje,
v němž přineseme i rozhovor
s ředitelkou této příspěvkové
organizace města. Dotazy pro
ředitelku Zdenku Kovářovou je
možno do konce srpna zasílat
na e-mailovou adresu: zpravodaj@litomerice.cz.
(eva)

BESEDOVALI O STRAVOVÁNÍ
Podpora výchovy ke zdraví
na školách a podpora prevence cukrovky, tedy problémy
vycházející ze Zdravotního
plánu města Litoměřice, se
staly důvodem pro uspořádání
kulatého stolu na téma „Zdravé stravování doma i ve školní
jídelně“. Diskuse na téma
zdravé stravy se uskutečnila
v prostorách Centrální školní
jídelny v Litoměřicích.
Občané a rodiče „strávníků“ měli možnost se zúčastnit
pracovního setkání odborníků
a zástupců města, kteří diskutovali o spokojenosti se službami centrální školní jídelny
a možnostech zlepšení jejich
služeb tak, aby odpovídaly

zásadám zdravé výživy.
Diskuse se z řad odborníků
zúčastnili hygienička M. Slavíková, odbornice na školní
stravování a diabetoložka Ivana Podrapská, dětská lékařka a
endokrinoložka Jiřina Zímová.
Město Litoměřice zastupovala
ředitelka Centrální školní
jídelny Zdena Kovářová, vedoucí odboru školství Andrea
Křížová a Zdravé město Petr
Hermann a Rita Vlčková. O
programu Zdravá Pětka, který
probíhá na litoměřických mateřských a základních školách,
informovala lektorka Irena
Škobisová. Akce byla podpořena z Programu švýcarsko
– české spolupráce.
(rv)
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ZAHRADA ČECH BILANCUJE PŮL ROKU ČINNOSTI
POUŤ ZKAZILO POČASÍ
Nová společnost Zahrada
Čech, s.r.o., zažívala v prvních
měsících tohoto roku náročnou
etapu, v průběhu které přebírala areál výstaviště, jež nebylo
zrovna v ideálním stavu. První
jarní akcí na výstavišti byla
Jarní pouť, která proběhla prakticky na sněhu a ledu. Přesto si
návštěvníky našla.
TRŽNICE BYLA ÚSPĚŠNÁ
A právě zima, která si svou
vládu prodloužila až do konce
dubna, odradila některé pěstitele
a dodavatele zeleného materiálu
od účasti na následující výstavě
Tržnice Zahrada Čech. Aprílové
počasí však neodradilo návštěvníky této oblíbené jarní akce.
Výstaviště navštívilo 30 000
návštěvníků a považujeme ji za
úspěšnou.
AKCI SPOJÍME S JINOU
Úplnou novinkou se v kalendáři akcí stala výstava Sport
– prodejní výstava LÉTO. Byla
zaměřena na prodej sportovního
vybavení a doplňků. Na výstavu
jsme pozvali řadu známých
sportovních celebrit, výstava
však předpokládaný zájem u
návštěvníků a vystavovatelů
nevzbudila. Přesto chceme
v konání sportovních akcí pokračovat i v příštím roce. Akci
však spojíme s jinou.
DŮM, BYT A ZAHRADA
Na žádost vystavovatelů
jsme na začátku května opět
připravili výstavu Dům, byt a
zahrada samostatně, ačkoliv
v minulém roce byla součástí
výstavy Tržnice. Z důvodů nelehké ekonomické situace bylo
velmi náročné plochu obsadit
dostatečným počtem vystavovatelů. Příští rok se budeme
snažit přilákat více výrobců
solárních a úsporných energetických systémů, realizátorů
zahrad, výrobců oken a dveří.
AUTOSALON ZAUJAL
Výstava Autosalon & Veteráni 2013 proběhla za velkého
zájmu návštěvníků. Prodejci
představili široké spektrum
značek prodávaných na našem
trhu. K vidění byla osobní a
nákladní vozidla, manipulační
technika, motorky, skútry i
motorkářské oblečení a doplňky. S velkým zájmem se
setkal 30. ročník mezinárodního
srazu historických vozidel i
sraz motorkářů, na který dorazilo přes 300 silných strojů.

VÝSTAVA PSŮ
Milovníci pejsků se na konci
května sešli na každoroční Mezinárodní výstavě psů všech
plemen. Letošního ročníku se
účastnilo 2750 psů 280 plemen.
Výstavu pořádal Nord Bohemia
Canis společně s výstavištěm.
Pořadatel ocenil vylepšené
organizační opatření nového
provozovatele, které umožnilo
rychlejší a plynulejší odbavení
soutěžících.
NOVINKOU JE HŘIŠTĚ
Každý den, včetně sobot a
nedělí, mezi 9. až 18. hodinou
mohou rodiče s dětmi trávit
svůj volný čas v příjemném
prostředí areálu výstaviště, kde
bylo vybudováno dětské hřiště
s prolézačkami a klouzačkami.
Můžete se se zde s dětmi projíždět na kolečkových bruslích i na
kolech, občerstvit se v restauraci
Klub vystavovatelů, kde nechybí ani venkovního posezení. Restaurace bude otevřena od pátku
do neděle mezi 14. až 18. hodinou. Na zatravněných plochách
si mohou děti, dospělí, školy i
školky přijít zahrát míčové hry.
Areál je vhodný i pro pořádání
kolektivních outdoorových aktivit. Společnost Zahrada Čech
tak postupnými kroky plní vizi
celoročního otevření výstaviště.
TRHY POKRAČUJÍ
Výstaviště pořádá každých
čtrnáct dní farmářské trhy na
Kostelním náměstí. Čeští farmáři a pěstitelé nabízejí produkty, jako jsou uzenářské výrobky,
sýry, tvarohy, bylinky, čerstvé
mléko, jablka, mošty, šťávy,
perníčky, čerstvá zelenina, ovoce, živé ryby i pečivo. Každých
14 dní, vždy v sobotu od 8.00
do 12.00 hod., si můžete přijít
nakoupit čerstvé výrobky našich přímých dodavatelů. Další
trhy proběhnou 3. 8., 17. 8, 31.
8., 14. 9., 28. 9., 12. 10., 26. 10.
GARDEN CZECH FEST
Letní měsíce využíváme
k pořádání koncertů a divadelních představení. První
akcí tohoto druhu byl koncert
revivalových místních i zahraničních kapel. Návštěvníci
si mohli poslechnout Nirvánu
revival i Metallica revival.
Vrcholem festivalu byla kapela
Rammstein s velkolepou světelnou show a skvělou muzikou.
Z Ústí nad Labem přijely kapely Stereobeat, Wertex a OCO,
z Děčína kapela Daily Project
a New Chapter, z Teplic kapela

Žádný směr a originální kapela
JZD z Mostu.
POMOC PŘI ZÁPLAVÁCH
Výstaviště Zahrada Čech
zdarma pomohlo podnikatelům
a subjektům pocházejících
z okolních míst postižených
povodní. Zázemí v areálu výstaviště našly firmy zabývající
se prodejem aut, stavebními
materiály i zahradní technikou.
Zahrada Čech poskytla všem
postiženým firmám, které zde
našly svůj přechodný domov,
zdarma energii, ostrahu i další
služby.
PRODEJNÍ VELETRH
Prodejní veletrh Zahrady
Čech nabídne návštěvníkům tradičně bohatý sortiment, jako je
ovoce a zelenina, květiny, cibuloviny, okrasné dřeviny, bonsaje, ovocné stromky, skleníky,
pařeniště, zahradní mechanizaci,
nábytek, bazény i poradnu pro
zahrádkáře. V areálu výstaviště
si může návštěvník prohlédnout
i nízkorozpočtové domy, např.
Český dům, i řemeslnou tržnici
s ručně vyráběnými šperky,
košíky, keramikou. Pavilon A je
již tradičně přehlídkou výpěstků
členů Ovocnářské a zelinářské
unie, nejlepší výrobek roku
zde představí Agrární komora
Ústeckého kraje. V pavilonu A
bude mít svou expozici časopis
Zahrádkář. Pavilon G letošní
rok patří vinařům. Představí se
zde nejméně 20 vinařů z ústeckého regionu i jižní Moravy. Do
horního patra pavilonu D již
tradičně zvou včelaři. Časopis
Receptář vyhlásí 14. září na
výstavišti v rámci Dne s Receptářem vítěze soutěže O nejlepší
recepty Zahrady Čech. Ve spolupráci s časopisem Zahrádkář
proběhne i soutěž Rok rajčat a
další ročník soutěže Křišťálové
jablko. Vyhlášení velké soutěže
Zahrádkáře proběhne 21. Září.
V zadní části areálu budou
k vidění i ukázky realizovaných
zahrad prvního ročníku nově
vyhlášené soutěže Nejkrásnější
zahrada 2013. Připravujeme i
bohatý kulturní program. Další
informace o výstavě naleznete na www.zahrada-cech.cz.
NEJKRÁSNĚJŠÍ ZAHRADY
Společnost Zahrada Čech
oslovila odborné realizační
firmy zaměřené na zakládání
zahrad a parků s nabídkou
účasti na prvním ročníku soutěže Nejkrásnější zahrada 2013.
Na exteriérové ploše v areálu

výstaviště mohou realizátorské firmy za použití terénních
úprav, zahradní architektury,
stavebních a ozdobných prvků,
výsadeb zeleného materiálu
vytvořit romantická zákoutí i
oázy klidu a pohody, pro inspiraci i poučení. Firmy, které
se soutěže účastní, budou moci
představit veřejnosti výsledky
své práce v průběhu největšího
zahradnického veletrhu Zahrada Čech v Litoměřicích od 13.
- 21. září. Zástupci společnosti
Zahrada Čech ve spolupráci
s odborníky ze Společnosti pro
zahradní a krajinářskou tvorbu
posoudí originální kompozici,
estetickou působivost, funkčnost i další kritéria. Návštěvníci se mohou soutěže účastnit
tím, že vyplní anketní lístky a
mohou vyhrát cenu výstaviště.
Cenu pro realizátora oceněné zahrady a diváckou cenu
dodá společnost Mountfield.
PAVILON MÁ ZPOŽDĚNÍ
Společnost Zahrada Čech
s.r.o., která od roku 2013 provozuje areál výstaviště, pokračuje v záměru výstavby nového
pavilonu. Na pavilony B a C je
již stavebním úřadem schválen
demoliční výměr. Před dokončením je i kompletní projekt. Realizaci projektu však komplikuje
přeložka trafostanice. Výběrové
řízení na práce související s přeložením však řídí ČEZ, jež
potřebuje na realizaci neúměrně
dlouhou dobu, čímž oddaluje
termín výstavby nového pavilonu. Společnost Zahrada Čech
toto bohužel nemůže ovlivnit,
a je nucena přehodnotit termín
výstavby.
Z KALENDÁŘE AKCÍ
Nejbližší akcí je prodejní
veletrh. Velký zájem vystavovatelů naznačuje, že bude letošní
ročník úspěšný. 12. října poskytneme výstaviště k pořádání
Krajské výstavy psů. Všechny
gurmány a příznivce dobrého
jídla a pití zveme 25.-27. října
na první ročník Gastro festivalu
Zahrady Čech, kde se můžete
těšit na zábavné vaření, známé
kuchaře z TV show, barmanskou show. Dárky pro své milé
si můžete pořídit na předvánoční
zimní tržnici, jež se uskuteční ve
dnech 21. až 24. listopadu. Pravé vánoční trhy připravujeme na
Mírovém náměstí od 13. do 22.
prosince.
Eva Jersáková,
obchodní a marketingová
ředitelka výstaviště
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY

NADĚJE USPOŘÍ
MĚSTU MILION

Občanské sdružení Naděje, nezisková organizace s celorepublikovou působností, získala pro
svou službu azylového domu v
Litoměřicích dotaci z projektu
Ústeckého kraje podpořeného
v rámci operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost
a státního rozpočtu ČR. Tato
dotace zajistí provoz azylového
domu v Želeticích až do konce
roku 2014 a pomohla k tomu, že
v letošním a příštím roce vrátí
Naděje do rozpočtu města více
než 1 milion Kč.
Azylový dům oslaví v letošním
roce deset let od svého založení
a je určen ženám bez domova a
také sociálně slabým rodinám,
které nezvládají svou životní
situaci. Celková kapacita je 44
lůžek. O nepřetržitý provoz se
stará 8 pracovníků Naděje. (as)
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PÉČE O ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ JE NÁROČNÁ
Ulevit rodinám pečujícím o
zdravotně postižené osoby je
cílem projektu, který realizuje
Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež Srdíčko
v průběhu roku 2013. Sleduje
dva cílem. Prvním je skupinová
supervize pro osoby pečující o
zdravotně postižené, druhým
základní kurz bazální stimulace
určený jak pečujícím osobám,
tak zaměstnancům Srdíčka.
„Koncept bazální stimulace
tak bude aplikován u zdravotně
postižených nejen v zařízení Srdíčka, ale následně i v domácím
prostředí. Zájem o účast v kursu
pro čtrnáct lidí, který je svým
charakterem v rámci České
republiky ojedinělý, přitom převyšoval kapacitní možnosti,“
konstatovala vedoucí Srdíčka
Ivana Humlová.
Aktivity jedinců s těžším

SENIOŘI TANČILI V DOMĚ KULTURY
Tradiční setkání seniorů s názvem „Přijďte mezi nás“,
spojené s příjemným kulturním zážitkem a posezením
při kávě, pořádal na konci
června v domě kultury odbor
sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu. K tanci
a poslechu hrál band Rosti Pechouška, k vidění byly ukázky
společenských tanců TAPOS.
Skupina Caramelky vystoupila kromě jiného i s kankánem,
aktivní senioři zase s koedukovanou skladbou ze sokolských sletů pro muže a ženy,
v níž zněly písně Waldemara Senioři si i tentokrát s chutí zaFoto Eva Břeňová
Matušky.
(eva) tančili.

Pedagožka akreditovaného Institutu bazální stimulace Veronika
Ječná maminkám postižených dětí a zaměstnancům Srdíčka ukazovala způsoby, jak lze prostřednictvím správné polohy těla zvýšit
vnímání organismu postiženého člověka.
Foto Eva Břeňová
mentálním postižením nebo s podporu, informace, citlivou
více vadami jsou extrémně re- zpětnou vazbu, nebo i „pouhý“
dukované, stejně jako možnosti pocit, že v nelehké životní situkomunikace s nimi. Formou aci je nás víc a můžeme požádat
bazální stimulace lze vnímání a o pomoc, o podporu“,“ upozoralternativní způsob komunikace ňuje na lidský aspekt vedoucí
stimulovat. „Prostřednictvím Srdíčka.
těla umožníme zdravotně poProjekt finančně podpořistiženému jedinci lépe vnímat lo město Litoměřice v rámci
okolní svět. Přibližujeme mu Komunitního plánu sociálních
nedostupné podněty, čímž po- služeb. „Zájem rodičů, jejich
máháme jeho vývoji,“ vysvět- zaujetí o nové metody péče o
lila Ivana Humlová.
zdravotně handicapované jedZásluhou skupinové super- noznačně dokládají, že jde o
vize se zase pečujícím osobám smysluplně vynaložené peníze.
otevírá prostor pro úlevu, po- V realizaci obdobných projektů
vzbuzení, motivaci, „nabití“, proto hodláme pokračovat i
posílení a prevenci proti syndro- v budoucnu,“ konstatoval mísmu vyhoření. Péče o postižené- tostarosta Jan Szántó poté, co
ho člověka je totiž náročná jak se části kurzu bazální stimulaci
psychicky, tak i fyzicky. „Práce v Srdíčku zúčastnil.
ve skupině dodává nové nápady,
Eva Břeňová

UKÁZALI, ŽE NA VĚKU OPRAVDU NEZÁLEŽÍ

Litoměřičtí senioři hýří aktivitou, přičemž
na věku nezáleží. Více než stovka účastníků, kdy nejstaršímu bylo 87 let, se totiž
aktivně zapojila do akce „Místa přátelská
seniorům“. V návaznosti na loňský Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační
solidarity pro ně na konci dubna a po celý květen pořádalo Zdravé město Litoměřice společně s pracovníky městského úřadu
zabývajícími se komunitním plánováním
celkem 22 zajímavých akcí.
„Jejich charakter byl různorodý – od návštěvy zajímavých míst, přes volnočasové
a naučné aktivity, relaxační cvičení až po
vlastní tvorbu nebo návštěvu kadeřnického
salonu,“ vyjmenovala některé z nich koordinátorka projektu Rita Vlčková.
Slavnostní vyhodnocení nejaktivnějších
účastníků proběhlo na konci června v domě
kultury. Odměnu v podobě finančních poukázek nebo drobných dárků převzalo z rukou starosty Ladislava Chlupáče hned pětadvacet osob. „Těší mě, že v našem městě

žije tolik aktivních seniorů, kteří si užívají
života,“ nešetřil slovy chvály starosta.
Různorodé spektrum nabízených aktivit
a zájem města ocenili i samotní senioři.
„Děkuji všem, kteří akci vymysleli a uskutečnili. V průběhu 25 dní jsem se o svém
městě a lidech v něm dozvěděla více než
předchozí roky. Přitažlivý je už název akce
- Místa přátelská seniorům. Přátelství je
totiž hned po zdraví to, co člověk nejvíce
potřebuje.
Na všech místech, bez výjimky, nás skutečně přijali přátelsky. A my jsme se do
všech připravených aktivit s chutí zapojili.
Myslím, že by „to“ nemělo končit. I v nás,
seniorech, má město potenciál,“ uvedla
Jaroslava Černá, jedna z účastníků.
„Akce, podpořená z Programu švýcar87letá Alžběta Matulová byla nejstarší účastni- sko-české spolupráce, sklidila pozitivní
cí akce „Místa přátelská seniorům“. Dárek za ohlas. Proto se budeme snažit zajistit její
účast převzala z rukou starosty, který nešetřil pokračování v jednodušší verzi v rámci
slovy obdivu na adresu její neskutečné vitality. komunitního plánování sociálních služeb i
Foto Eva Břeňová v příštím roce,“ slíbila Rita Vlčková. (eva)
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TÉMA - CÍRKVE

AKTIVITY CÍRKEVNÍCH SBORŮ JSOU PESTRÉ
Společně s Římskokatolickou církví
působí na území města dalších sedm
církevních sborů. V jednom z předchozích vydání Radničního zpravodaje
jsme slíbili podrobněji představit jejich
činnost poté, co s jejich zástupci o problematice města i jednotlivých sborů
diskutoval starosta Ladislav Chlupáč.
Do redakce Radničního zpravodaje
došly následující příspěvky:
EVANGELIKÁLNÍ
SVOBODNÁ CÍRKEV
Evangelikální svobodná církev, místní sbor
Ichthys, je svobodným společenstvím, které
může navštívit každý bez rozdílu barvy pleti,
společenského postavení a slyšet biblické poselství pro dnešní dobu. Pořádá bohoslužby,
nabízí různé aktivity zahrnující jak duchovní
vzdělávání, včetně pastoračního poradenství,
tak aktivity se sociální náplní. V nabídce je
také celoroční vyučování angličtiny rodilým
mluvčím, včetně letních English campů. Novinkou od loňského roku je i klub Archa, který je zaměřen na maminky s dětmi. Společenství také spolupracuje a sponzoruje středisko
pro závislé Teen Challenge ve Šluknově.
Život společenství je pestrý i napříč všemi
generacemi. V současné době navštěvuje
sbor okolo 65 lidí. Tato církev má také i svůj
menší dceřiný sbor v nedalekých Lovosicích.
Sídlíme v prvním patře budovy Českého
červeného kříže v Tylově ulici 16 (www.ichthyslitomerice.cz). Zodpovědným kazatelem
je Pavel Kalous.
EVANGELICKÁ CÍRKEV
METODISTICKÁ
Sbor Evangelické církve metodistické se
schází ve vlastním sborovém domě v ul.
Sládková 8. Kromě nedělních a samozřejmě
pro veřejnost otevřených bohoslužeb (9:30
hod.) sbor provozuje v téže budově Středisko
křesťanské pomoci Klubíčko. Klubíčko je
zařízeno pro setkávání a dopolední pobyt
maminek na rodičovské dovolené. V rámci
Klubíčka je v provozu také služba dopoledního hlídání dětí s programem tzv. Školička
a nově od 1. září bude v těchto prostorech
otevřena registrovaná mateřská škola. SKP
Klubíčko také občasně pořádá akce na podporu rodiny a volného času dětí.
Křesťanský sbor aktivně spolupracuje s
partnerskými společenstvími z USA, ale rovněž i s ostatními církvemi ve městě. Zástupci
sboru také poskytují duchovenskou péči
obviněným osobám ve spolupráci s Vazební věznicí Litoměřice. Kazatelem sboru je
Zdeněk Brož. Více informací na www.ecmlitomerice.estranky.cz nebo www.umc.cz/
skp.klubicko/.
CÍRKEV ADVENTISTŮ
SEDMÉHO DNE
Křesťané ze sboru Církve adventistů
sedmého dne v Litoměřicích se scházejí k
pravidelným bohoslužbám každou sobotu od
9:30 (Máchova 16, naproti Vikárce). Setkání
jsou veřejnosti otevřená. Cílem bohoslužeb
je studium a výklad Bible.
Litoměřičtí adventisté pořádají mimo-

řádné slavností bohoslužby, setkávají se k
nácvikům sborového zpěvu, modlitebním
skupinkám i společným výletům a kulturnímu vyžití. Sbor CASD navázal spolupráci
s humanitární organizací ADRA, kterou se
snaží podporovat finančně i personálně (dobrovolnická činnost). Zajímavostí je podpora
sboru ze strany Prof. RNDr. V. Krále, DrSc.,
který 4x do roka přednáší během bohoslužby.
Na to přímo navazuje přednášková činnost
pro veřejnost, zaměřená na aktuální témata.
Pronajímání prostor občanskému sdružení
Chajda v kapse slouží ke kreativním klubům
a arte-terapeutickým kurzům.
Další informace o životě sboru naleznete na
http://litomerice.casd.cz.
ČESKOBRATRSKÁ
CÍRKEV EVANGELICKÁ
Otevřenou liberální křesťanskou denominaci tvoří necelá stovka členů. Evangelický
sbor vedle pravidelných bohoslužeb každou
neděli v 9.00, ke kterým je zván každý, pořádá řadu dalších aktivit, od diskusních setkání
o životě a víře každý čtvrtek od 18.00, přes
pěvecký kroužek až po letní dětské tábory.
Nejvýraznější aktivitou této denominace je
její Středisko křesťanské pomoci Diakonie
ČCE, jejímž posláním je integrace handicapovaných spoluobčanů, zejména s mentálním
handicapem do běžného života. Diakonie má
několik pracovišť v Litoměřicích, například
čajovnu Hóra, v Terezíně možná někteří znají
naši restauraci Klobouk. Obě pracoviště jsou
výcvikovým pracovištěm pro naše klienty.
Diakonie má i chráněná pracoviště, ve kterých vzniká řada krásných keramických, ale
i dalších výrobků. Farářem je bývalý senátor
Zdeněk Bárta. Sídlo je v Rooseveltově ulici
(kontakt: tel: 602141864)
PRAVOSLAVNÁ CÍRKEV
Pravoslavná církev je křesťanskou církví v
jejím vlastním slova smyslu, je tedy kontinuálním dějinným pokračováním společenství,
které ustanovil Ježíš Kristus. Její víra je vírou
apoštolskou, vymezenou dogmatickými definicemi sedmi všeobecných sněmů na základě
Písma svatého a posvátné Tradice.
Naše země má tradiční vztah k východnímu
křesťanství díky misii sv. Cyrila a Metoděje.
Avšak vlastní pravoslavná církev se na našem území začala formovat až po roce 1918
a samostatnosti dosáhla roku 1951.
Na Litoměřicku se pravoslavné bohoslužby
konaly již od 20. let 20. století, kdy pravděpodobně za bývalými československými
legionáři přijížděli kněží, vyslaní tehdejším pražským arcibiskupem Savvatijem.
Samostatná pravoslavná církevní obec v
Litoměřicích vzniká na přelomu let 1948-49
po návratu českých krajanů z Volyně. Od začátku 50. let se bohoslužby konají v chrámu
sv. Václava.
BRATRSKÁ JEDNOTA BAPTISTŮ
Patří mezi reformační evangelické církve, s
nimiž má společné vyznání víry. Myšlenkově
navazuje na Petra Chelčického - zásada nenásilí a svobody svědomí. Baptisté přijímají
za členy - křtí - pouze dospělé. S odmítáním
násilí a svobody svědomí souvisí také další

baptistický důraz: důsledná odluka církve
od státu. Baptisté nemají centrální řízení ani
nadřízený orgán, každý místní sbor je samostatný a sám spravuje své věci.
Baptisté v Litoměřicích se snaží svému
okolí a městu sloužit prakticky. Ve sborové
budově na Pražské 14 po jedenáct let o.s.
Bethel vedlo Dům na půli cesty (pomoc
mladistvým po odchodu z dětského domova), také sociální poradenství a vzdělávání
seniorů. Od letoška je zde chráněné bydlení
pro mentálně lehce postižené spoluobčany a
také nové sídlo
sociální služby
o.s. Naděje.
Bohoslužby
se konají v
Červeném
kostele u Jiráskových sadů v
neděli v 9:30
hod. současně
s programem
pro děti a dorost. Mládež
se schází ve
čtvrtek v 18:
00 hod. Kontakt: Jaroslav
Pleva, Pražská
14, Litoměřice.
CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ
HUSITSKÁ
Je třetí největší církví v České republice.
V Litoměřicích působila ještě před rokem
1948. Náboženská obec od svého počátku
sídlí ve farním domě v Alšově ulici. Posléze
získala do vlastnictví Červený kostel v Jiráskových sadech, tak tomu bylo až do 70. let,
kdy CČSH přenechala polovinu kostela BJB
a nyní tyto dvě církve vlastní kostel společně.
CČSH vysluhuje sedm svátostí (křest,
večeři Páně, biřmování, svěcení kněžstva,
manželství, pokání, útěchu nemocných). O
svátost a přípravu k ní, zpověď či rozhovor
můžete požádat některou z duchovních, jsou
jimi Libuše Mikušková – farářka a Petra A.
Kotková – kazatelka. CČSH v Litoměřicích slouží bohoslužby pravidelně každou
2. a 4. neděli v měsíci a o svátcích od 16:
00 v modlitebně sboru (Alšova 7). Mimo
bohoslužeb,
duchovní
a pastorační péče nabízí
CČSH také úterní kurzy
německého jazyka nebo
biblické hodiny, které se
konají každý 1. a 3. čtvrtek v měsíci, pro mládež
od 16:00 a pro dospělé od
17:00. Dále se chystáme
nabídnout
křesťanskou
meditaci.
Více informací
na
www.husiti-litomerice.cz
nebo
na
w w w. f a c e b o o k . c o m /
ccshLitomerice.
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FETOVAT NENÍ
NORMÁLNÍ
Sedmnáctiletá Jitka Kořínková, studentka grafického designu
Střední školy a Mateřské školy
v Jarošově ulici v Litoměřicích,
vyhrála soutěž „Správným
směrem“ o vytvoření nejlepšího
protidrogového plakátu. Porotu
zaujala tváří kluka s rozšířenými
zorničkami, v nichž se zrcadlí
list marihuany. Dílu dominuje
červená a bílá barva, symbolizující nespoutanost, jež souvisejí
s hrozícím nebezpečím.
Vyhlášení vítězů soutěže
určené pro žáky devátých tříd
základních škol a střední školy a
učiliště, k němuž došlo 5. června
na městském úřadě, završilo
výstavu s protidrogovou tematikou. Ta byla k vidění ve vestibulu radnice v průběhu května.
Akci organizovala Národní protidrogová centrálá s Policií ČR a
městem.
(eva)

RADNIČNÍ ZPRAVODAJ

1. srpna 2013

EXOTICKÝ ZÁŽITEK NABÍDLI
V HRADU FILIPÍNŠTÍ UMĚLCI
Večer věnovaný oslavám
čtyřicátého výročí navázání
diplomatických vztahů mezi
Filipínami a Českou republikou proběhl v polovině června
v Hradu Litoměřice. Filipínská
delegace v čele s velvyslankyní
Evelyn D. Austria-Garcia si
zároveň připomněla 115. výročí
samostatnosti Filipín.
V hradu při té příležitosti
vystoupil sbor Kontra-Gapi,
založený při Univerzitě filipínského umění a literatury.
Ve své zemi je znám jako velký
propagátor původní filipínské
hudby a také svou neutuchající
energií. „Není lepší místo pro
představení Kontra-gapi, než
město, kde filipínsko-české
vztahy mají své kořeny a kde
rozkvetlo bratrství mezi naším
národním hrdinou José Rizalem a litoměřickým profesorem
Ferdinandem Blumentrittem,“
upozornila na výjimečný vztah
Filipínců k městu Litoměřice
velvyslankyně.

Neobvyklými rytmy, neznámými nástroji a etnickou hudbou a
tancem se v litoměřickém hradu přestavil filipínský umělecký sbor
Kontra-GaPi.
Foto Eva Břeňová
Květinou se s velvyslankyní, Koncert Kontra-gapi označil ve
které končí v České republi- svém projevu jako výraz solidace funkční období, rozloučil rity s lidmi, kteří kvůli povodni
starosta Ladislav Chlupáč. přišli o své domovy.
(eva)

OCENĚNÍ ZÍSKALI
ŽÁCI LITOMĚŘIC

Jitce Kořínkové k úspěchu
blahopřál místostarosta Karel
Krejza a zástupce Národní protidrogové centrály Praha. (eva)

GYNEKOLOG ŠÁLEK
STĚHOVAL ORDINACI
Gynekolog Ota Šálek upozorňuje své pacientky, že přestěhoval svou ordinaci. Nově se nachází na adrese: Křížová 237/37.
Telefonické spojení zůstalo beze
změn.

Velkého úspěchu dosáhli
žáci 9. třídy vedeni učitelkou
němčiny Lucií Čechovou. V
rámci soutěže Cena pro učitele
němčiny, kterou vypsalo pro
letošní školní rok německé velvyslanectví ve spolupráci s Ministerstvem školství mládeže a
tělovýchovy, rakouským velvyslanectvím a Goethe institutem,
zpracovali projekt „Moje město“. Jeho součástí bylo vytvoření informační brožury „Co,
kde a jak česko-německy
v našem městě“ a CD s videorozhovory s osobnostmi našeho
města, mimo jiných i panem

V budově německého velvyslanectví převzala cenu učitelka němčiny Lucie Čechová a zástupci žáků Aneta Rámešová, Tereza Sailerová, David Handlíř a Jiří Trnka.
Foto Blanka Ježková
starostou. Tento projekt v konkurenci 36 projektů z celé ČR
získal zvláštní cenu rakouského
Ministerstva školství. Brožura

bude nabízena turistům v informačně turistickém centru v
Litoměřicích.
Vl. Cikner,
zástupce ředitele

JSOU MLADÍ A ÚSPĚŠNÍ

Mladí tanečníci z litoměřického DMC Revolution sklízejí
úspěchy. Letošní rok je pro ně
na úspěchy opravdu bohatý.
V Praze si vytančili zlatou
medaili a titul Mistrů ČR v hip
hopu, když za sebou nechali
přes 60 tanečních skupin, vítězů
regionálních kol. Vzápětí však
přidali i titul Mistrů ČR 2013
v kategorii street dance, a to na
mistrovství, jež se uskutečnilo
v Brně. Za vzornou reprezentaci
jim poděkoval a k dosaženému
úspěchu blahopřál starosta Ladislav Chlupáč, který děti ve
Na radnici se mladí hip hopoví tanečníci pochlubili starostovi me- věku od 8 do 12 let i s trenérkou
dailemi, které získali.
Foto Eva Břeňová Lenkou Janečkovou přijal na

konci června na radnici.
Radost z dosažených úspěchů
děti neskrývaly. „Je to výsledek
celoroční dřiny, úsilí a obrovské
vůle,“ přiznává třicetiletá trenérka Lenka. Bývalá úspěšná
hip hopová závodnice si taneční
školu DMC Revolution otevřela
v Litoměřicích před čtyřmi lety.
V současné době do ní dochází
více než dvě stě dětí, které
trénují v domě kultury a v Lidické ulici, a řada dospělých.
Úspěšné však nejsou pouze děti
od 8 do 12 let. Na zemském kole
v ještě náročnější konkurenci
skončili letos junioři z DMC
Revolution osmí.
(eva)

CESTOVNÍ RUCH

1. srpna 2013

RŮŽOVÉ VÍNO SE STALO
ŠAMPIONEM VÝSTAVY

Cabernet sauvignon rosé,
ročník 2012, ze ZD Sedlec se
stalo šampionem 2. ročníku
Litoměřického hroznu 2013.
Tedy soutěžní, prezentační a
degustační vinařské akce, která v polovině června proběhla
za účasti třiceti vinařů a více
než tří set návštěvníků v litoměřickém hradu. Pohár pro
šampiona i zlatou medaili si
převzal z rukou místostarosty
Karla Krejzy zástupce vinařství Zdeněk Veteška.
„Není úplně typické, aby
růžové víno porazilo vína
bílá a červená. Ale je opravdu
vynikající a cenu si právem
zaslouží,“ uvedl Miroslav
Láska, ředitel soutěže, která
v hradu proběhla na konci
května. V kategorii A bílých
suchých a polosuchých vín
zvítězil Sauvignon, ročník
2011, ze Chateau Lednice.
Nejlepším
polosladkým
vínem byl v kategorii B
zvolen Aurelius z Vinařství
Pavel Skrášek. V kategorii C
(vína sladká) získal nejvyšší
bodové hodnocení Ryzlink
vlašský z Vinařství Lahofer.
Malovinař Pavel Skrášek pak
opanoval kategorii D (vína růžová a klarety), v níž zvítězil
s Cabernetem Moravia rosé, i
kategorii E, kde jeho Cabernet
Moravia zvítězil mezi červe-

Knihu fotografií představující výběr nejkrásnějších míst města
pokřtil vinař Zdeněk Veteška (zleva), jehož víno získalo titul
šampiona výstavy, spolu s ředitelkou CCR Annou Matulovou,
autorkou fotografií Ludmilou Hájkovou a místostarostou Karlem Krejzou.
Foto Ondřej Hájek
nými suchými, polosuchými v komornější atmosféře,
a polosladkými víny. Z regio- kterou ocenila řada vinařů,“
nálních vinařů uspělo Lob- dodala Anna Matulová, ředikowiczké zámecké vinařství telka Centra cestovního ruchu
Roudnice nad Labem, které Litoměřice, jež bylo pořadatezískalo stříbrnou medaili pro lem akce. Celodenní program
Fratavu.
zpestřila vystoupení několika
„Celkem odborná porota kapel, stejně jako křest knihy
hodnotila 107 do soutěže fotografií Ludmily Hájkové,
přihlášených vzorků po- představující
nejkrásnější
cházejících z 21 vinařství,“ místa města Litoměřice a
uvedla vedoucí hradu Lenka blízkého okolí. Kniha bude od
Gottwaldová.
příštího týdne k dostání v inLitoměřický hrozen je mlad- formačním centru v podloubí
ší sestrou Vinařských Litomě- radnice na Mírovém náměstí i
řic. „Na rozdíl od nich probíhá v IC hradu.
Eva Břeňová

LABSKOU STEZKOU ZA
AKTIVNÍM ODPOČINKEM

Letní měsíce nabízejí možnost aktivního
trávení volného času i přímo v krásném okolí
města Litoměřic, v Českém středohoří. K cyklistickým vyjížďkám přímo vybízí Labská
stezka, páteřní cyklotrasa č. 2, která začíná na
území Ústecké kraje u Štětí a prochází skrz Podřipsko až k údolí zvaném Brána do Čech (Porta
Bohemica).
Údolím Labe od Velkých Žernosek je možné
využít Ústeckým krajem vybudovaný zcela
nový úsek až do ústeckých Církvic. Nové úseky
nabízí stezka mezi Ústím na Labem a Děčínem.
Díky tomu je již téměř celý úsek od Litoměřic
na státní hranici v Dolním Žlebu sjízdný po
zpevněném povrchu. Výjimkou je jen úsek u
Žalhostic a před Velkými Žernoseky.
„S budováním Labské stezky Ústecký kraj
dále počítá, problematické jsou zejména nedokončené úseky na Litoměřicku a Roudnicku,
na které se budeme v dalších letech soustředit,“
vysvětluje krajský radní pro regionální rozvoj a
litoměřický místostarosta Jan Szántó.
Klíčová cyklotrasa umožňuje rozmanité výlety
do cílů přímo v Českém středohoří. Vyhledáván
je „Cyklobus do České středohoří a Podřipska“,
který svými cíli na Bukové hoře a Kletečné

umožňuje navštívit za jediný den více cílů přímo v srdci Středohoří a zpět se vrátit po Labské
stezce. Využít lze též řady přívozů a vlakových
spojů. Tipy na cíle v okolí Labské stezky najdete na stránkách Destinační agentury České středohoří www.ceskstredohori.info v sekci Labská
stezka. Nechybí i seznam dopravních možností
a kontaktů na cíle a informační centra.
Labská stezka je klíčovým produktem cestovního ruchu v destinaci České středohoří a
Podřipska: „V přípravách je ve spolupráci s Destinační agenturou České středohoří a s Nadací
Partnerství budování informační infrastruktury
včetně zábavných a vzdělávacích prvků pro
děti,“ vysvětlil Jan Szántó. Podpořen byl projekt
na vybudování informační tabule, doplněné o
digitální displej s online napojením s aktuálními
turistickými informacemi a připojením k wifi.
Zejména pro zahraniční turisty, v Litoměřických a Velkých Žernosekách.
„Realizované úkoly součástí komplexní propagace Labské stezky a s jejich marketingovou
podporou směřují k vyššímu zájmu o návštěvu
našeho regionu,“ uzavřel radní Szántó.
Luděk Jirman, ředitel
Destinační agentury České středohoří
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NA SPRÁVNOU
PROPAGACI CÍLÍ
INFOCENTRA
Kostku připomínající Rubikovu, která představuje mozaiku
krásných litoměřických zákoutí.
Záložky s barevnými fotografiemi
náměstí, historických staveb, ale i
Střeleckého ostrova. Barevný letáček s fotografiemi a informacemi
o nové expozici „Richard – důl
v proměnách času“. Knihu panoramatických fotografií o Litoměřicích
a blízkém okolí nejen v českém, ale
i německém a anglickém jazyce.
Nástěnný kalendář pro rok 2013
s reprodukcemi obrazů litoměřického malíře Jiřího Letáka. Malý
kalendář s fotografiemi Pavla
Rývy, jehož ústředním motivem
jsou zdejší věže a věžičky. Vůbec
první publikaci věnovanou historii
i současnosti Hradu Litoměřice. To
vše jsou nové propagační materiály,
které letos nabízí a většinu z nich i
vydalo Centrum cestovního ruchu
Litoměřice. K dostání jsou v informačních centrech v podloubí radnice na Mírovém náměstí a v hradu na
Tyršově náměstí.
„I nadále jsou mezi turisty oblíbené vizitky, turistické známky a
mapy, pohlednice, magnety, pastelky nebo kameny s potiskem míst
zobrazujících město Litoměřice,“
doplnila výčet Hana Mildová, vedoucí informačního centra, jehož
návštěvnost se rok od roku zvyšuje.
Jen za první pololetí tohoto roku
přišlo o zhruba 1 700 více turistů,
než za stejné období roku předchozího, kdy služeb infocentra využilo
8 607 tuzemských návštěvníků a
1 865, v naprosté většině německy
hovořících cizinců.
Velkému zájmu turistů je v sezóně
přizpůsobena i otevírací doba. Od
května až do září jsou obě infocentra otevřena denně od 9 do 18 hodin.
V této době jsou zároveň se službami IC poskytovány i průvodcovské
služby. O prohlídku města s průvodcem požádalo v prvním pololetí
tohoto roku 350 osob. Máchovu
světničku si prohlédlo dalších 44
lidí, historické sklepy jen o několik
málo osob méně. Na vyhlídkovou
věž Kalich vystoupalo již 734 návštěvníků. O novou expozici Richard, která byla otevřena v červnu,
projevilo dosud zájem téměř pět desítek lidí.
(eva)
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MUZEUM POSÍLÁ
LETNÍ POZDRAV
Počátkem prázdnin otevřelo
Oblastní muzeum v Litoměřicích výstavu starých pohlednic
Litoměřicka s názvem Pozdrav
z Litoměřic. Soubor pohledů
pocházejících ze sbírek soukromého sběratele Ladislava
Helcla návštěvníky seznamuje
s podobou Litoměřic i dalších
měst a vesnic tak, jak vypadaly
v době Rakouska-Uherska a první republiky. Přenese je do časů,
kdy posílání pohlednic bylo celonárodním „sportem“ a prožívalo
svůj zlatý věk. Výstava potrvá do
22. září.
Výstava představí nejen Litoměřice v proměnách času, ale
také menší města litoměřického
okresu a vesničky, jejichž jména
možná mnozí uslyší poprvé. (pg)

PETR KLINGR
VYSTAVUJE
V HRADU

Litoměřický fotograf Petr
Klingr vystavuje v hradu od 1.
srpna až do konce měsíce soubor
fotografií s motivem Litoměřic a
jejich blízkého okolí.
Jak sám říká, fotit začal ve
svém rodném městě ihned poté,
co do Litoměřic přijely tanky s bílým pruhem, rudou hvězdou a bez
šeříků. „Hlavním popudem byl
krásný bakelitový přístroj značky
Pionýr, který jsem dostal k narozeninám. S malinkými přestávkami vlastně fotím dodnes,“ uvádí
Petr Klingr. Nejraději fotografuje
přírodu a architekturu - města
jeho srdci blízká, staré pivovary,
sakrální stavby a, jak sám říká,
„takové to krásno a milo“. (eva)

FOTKY NA DLAŽBĚ MAJÍ ÚSPĚCH
Litoměřice jsou městem, které žije bohatým fotografickým životem. Výstavy fotografií neprobíhají pouze v kulturním domě,
hradu, divadle, v minigalerii nemocnice, na radnici, v baště a dalších místech, ale i na „obyčejné“ dlažbě v neobyčejně krásném
historické jádru města.
Cyklus „Fotek na dlažbě“ pokračoval v červnu přímo na Mírovém náměstí. Litoměřická zákoutí fotografovali členové Fotoklubu Porta a velkoformátové fotografie po dobu dvou dnů vystavili
pohledu lidí procházejících náměstím. Ti se u snímků se zaujetím zastavovali a diskutovali, odkud záběry pocházejí. Vysvětlení
dostávali od přítomných autorů.
„Fotky na dlažbě“ mají téměř tříletou tradici. První akce tohoto
typu se uskutečnila v říjnu roku 2011 na téma 48 hodin ve městě.
Předcházelo jí 48hodinové snažení členů fotoklubu, kteří pobíhali
s přístroji v parcích, sídlištích a po náměstí s cílem zachytit život
v nich. Vznikly tak například žánrové záběry trhovců, svatby,
křtu novorozence, svítání u labského nábřeží a další poutavé fotografie, které poté obdivovali lidé na dlažbě a pro velký úspěch
následně i v domě kultury a v hradu.
Započatá tradice pokračovala na jaře tématem „Jarní Litoměřicko“ a na podzim „Litoměřice, město památek“. Letos v červnu se v centru pozornosti autorů ocitla „Litoměřická zákoutí“.
Členové Fotoklubu Porta vysta- Zhlédlo je zhruba 1230 diváků.
vují své velkoformátové snímky
„Tématem podzimního cyklu fotek na dlažbě budou červnové
na dlažbě dvakrát do roka.
záplavy a jejich následky,“ uvádějí za fotoklub Fanda F. Diviš a
Foto Eva Břeňová Tomáš Král.
(eva)

PUTUJTE S NÁMI LETNÍ
KRAJINOU LITOMĚŘICKA
Oblastní muzeum pořádá
v rámci doprovodného programu k výstavě „Pozdrav z Litoměřic“ celodenní přírodovědnou exkurzi, které nás zavede do
malebných koutů Litoměřicka.
Doprovodí je prezentace nalezených druhů rostlin se zaměřením
na jejich význam při určování
vývoje hospodaření a podoby
krajiny v daném území. Koná se
v sobotu 3. srpna a cílem výletu
bude rozhledna Hořidla.
Exkurze bude věnována přiblí-

žení významu znalostí o rozšíření a nárocích rostlin pro čtení
historického a současného stavu
a vývoje krajiny.
Trasa: žst. Horní Řepčice
– Hořidla – Třebutičky – Holý
vrch – žst. Křešice (cca 10 km).
Začátek exkurze: 8:35 hodin na
žst. Horní Řepčice po příjezdu
vlaku od Litoměřic (vlak v 8:
01 z Lovosic, v 8:16 z Litoměřic). Kontakt Karel Nepraš (tel.
723 850 631). Akce se koná za
každého počasí!
(pg)

VZPOMÍNKA
NA MALÍŘE
Ještě do konce srpna je možno
ve výstavních prostorách hotelu
Salva guarda zhlédnout výstavu
obrazů loni zesnulého akademického malíře Jana Grimma. Jeho
rodina představuje zhruba čtyři
desítky děl z různého období života malíře, který by letos oslavil
své sedmdesáté narozeniny. „Jejich prostřednictvím se vracíme
do šedesátých let, tedy do období
Honzových malířských začátků,
typických krajinou. Další tvorba
přibližuje různé etapy jeho života,“ říká jeho manželka Ivana
Grimmová (na snímku), která
upozorňuje na skici a návrhy
mozaik tvořených pro pražské
metro, jež dosud nebyly k vidění.
(eva)
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Ivana Grimmová zorganizovala výstavu jako vzpomínku na
manžela.
Foto Eva Břeňová

NOČNÍ RYBAŘENÍ
V NEMOCNICI
Fotografická skupina FotoporoT ve spolupráci s Centrem
cestovního ruchu zve na další
fotografickou výstavu, která
bude k vidění ve fotogalerii
nemocnice po dobu letních
prázdnin. Seriál Noční rybaření
zde představuje Kien Hoang
Le, berlínský fotožurnalista
vietnamského původu. Autor
se ve své práci zaměřuje na
dokumentární a publicistickou
fotografii.
(ph)

SEIFERTOVY SOCHY
JSOU V GALERII
Až do 1. září probíhá v Severočeské galerii výtvarného umění
výstava soch významného českého sochaře 20. století Jiřího
Seiferta (1932–1999). Vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, v letech
1958–1970 žil v Liberci, kde se
výrazně podílel na spoluutváření
kulturního dění a stal se spoluzakladatelem Skupiny 7. V 70.
letech musel z politických důvodů odejít z veřejného života. Se
změnou politického režimu se
opět aktivně zapojuje do kulturního dění. V roce 1990 spoluzakládá Unii výtvarných umělců,
od roku 1995 byl předsedou
obnoveného S. V. U. Mánes. Od
roku 1992 externě působil jako
pedagog na AVU v Praze v ateliéru restaurování sochařských
děl. Účastnil se mezinárodních
sympozií, vystavoval doma i
v zahraničí.
(zdroj: galerie)
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FILM JAKO POSEDLOST
Již potřinácté se uskuteční
Filmový festival Litoměřice,
letos v termínu 23. - 25. srpna.
Tradičně se bude konat na několika místech v Litoměřicích, a
to v kině Máj, v knihovně K. H.
Máchy, v hospodě na Střeleckém
ostrově a především v letním
kině. A letos nově také v music
baru Baronka a multifunkčním
prostoru Oka.mžik v čajovně
Hóra. Letošní ročník festivalu
pod hlavičkou Kinoklubu Ostrov
sjednocuje téma posedlost.
Třináctka uvozující letošní ročník rozhodně nevěští nic špatného. Dramaturgický tým studentů
Filmových studií na Univerzitě
Karlově si letos pro návštěvníky
vybral téma „posedlost“, které
se prolíná nejen vybranými filmy, ale i samotnou přípravou
festivalu.
Festival si i letos dává za cíl nabídnout návštěvníkům intenzivní
filmové zážitky i přes nejrůznější
organizační překážky. Posedlost
filmem hned ze začátku prokázali především samotní fanoušci
festivalu, kteří ze svých řad dokázali vybrat finanční částku potřebnou pro zajištění programu a

dalších nákladů. Pořadatelům tak
dali najevo, že lokální filmový
festival pro filmové nadšence má
na severu Čech své místo.
Bez této nezkrotné touhy by se
neobešlo natočení mnoha filmů,
ale ani témata, o kterých filmy
uvedené na festivalu vypráví.
V nabitém festivalovém programu budou moci diváci sami
prozkoumat, s jakými druhy
posedlostí již bylo možné se na
filmovém plátně setkat. Dramaturgický tým pro ně připravil
pečlivě vybrané filmové skvosty, které nejsou běžně v kinech
dostupné.
K projekci o posedlostech K. H.
Máchy přijedou jako hosté herec
hlavní role Jiří Schwarz a film
uvede Ivan Klimeš. Film Jana
Švankmajera Spiklenci slasti
doprovodí herec Pavel Nový.
K vidění budou snímky, které
reflektují lásku k filmu, ať už
tématem samotným, jako například dokument o největším
fanouškovi filmu v New Yorku
Radio Man nebo unikátní zachycení natáčení slavného Fitzcarralda v dokumentu Břímě snů,
nebo svým zpracováním, jako je

španělská Sněhurka: jiný příběh
natočená v duchu němých filmů.
Prostor také dostanou i další typy
posedlosti převedené na filmové
plátno – nebude chybět posedlost
tancem (Červené střevíčky),
divadlem (Neviditelná, Život s
Kašparem), sexem (Crash), láskou (Když chlapec potká dívku)
nebo dokonce kočkami (Cat
Ladies).
Slavnostní zahájení festivalu
proběhne s novinkou Woody
Allena Jasmíniny slzy 23. srpna
v kině Máj od 17:30 hodin.
V doprovodném programu si
na své jistě přijdou i návštěvníci
posedlí hudbou, ať už u projekcí
němých filmů s původní elektronickou hudbou Jana Grunta, či
na koncertu svébytných Kazet.
Představen bude nový ambiciózní projekt filmového vzdělávání
– FAMU Free Cinema. Chybět
nebude ani tematicky navazující
divadelní představení (Hynkovo
hravé divadlo a úštěcký Pik-Art)
a doprovodná výstava Fafák
(local independent comix zin)
v kině Máj.
Více na www.fifeli.cz a www.kinoostrov.cz.
Renata Vášová

PIVNÍ SLAVNOSTI LETOS
BUDOU NA NÁMĚSTÍ

Desátý srpnový
desítek pivovarů - od
den bude v Litomětěch velkých až po rořicích patřit milovnídinného typu. Na slavkům piva. Uskuteční
nosti přivezou svou
se zde totiž 3. ročník
standardní produkci,
Pivních
slavností.
ale i speciály či ovocná
Parkoviště Na Hvězpiva Pivovar Nymdárně, jež se nachází
burk, Konrád, Pivovar
v těsném sousedství
Žatec,
Minipivovar
areálu
bývalého
Labuť,
Minipivovar
pivovaru, však akci,
Koliba, Pivovar Klášjejíž obliba rychle
ter, Bakalář, Budvar,
stoupá, kapacitně nePivovar Vyškov, Perstačí. Letošní oslavy
mon Sokolov, Jihlavzlatavého
moku Loňské Pivní slavnosti navštívily dva tisíce lidí.
ský radniční, Birrificio
se proto 10. srpna
Foto Eva Břeňová del Ducoto, Primátor
uskuteční přímo na
Náchod, Pivovar Nová
jenž by zde zaniklou tradici
Mírovém náměstí. A
Paka, Mostecký kahan,
to i přesto, že myšlenkou akce výroby piva opět obnovil.
Taschenberg, Rohozec, Zla„Ke změně lokality muselo topramen, Pivovar Chotěboř,
je upozornit na to, že pivo
k Litoměřicím historicky pat- dojít především z kapacitních Holba, Svijany a Kocour
ří a město čeká na investora, a s tím souvisejících bez- Varnsdorf.
pečnostních důvodů. Loňská
Připraven je i zajímavý
návštěvnost se totiž vyšplhala doprovodný program, který
ke dvěma tisícovkám návštěv- začne v poledne a skončí o
PROGRAM
níků,“ vysvětluje ředitelka půlnoci. Proběhne řada pivMěstských kulturních zařízení ních soutěží, ale i oblíbená
12:00 100LEGS (Ltm)
14:00 LAURA A JEJÍ TYGŘI Věra Kmoníčková.
kulinářská show Kluci v akci.
Zároveň se zájmem lidí Na své si díky řadě atrakcí při16:00 SEGMENT
stoupá i zájem pivovarů. jdou i děti. „Na akci tak může
18:00 VESELÝ LIDI (Ltm)
Milovníci pěnivého moku s klidem vyrazit opravdu celá
20:00 ARAKAIN
proto budou moci degustovat rodina,“ zve ředitelka MKZ
22:00 KABÁT revival
produkty od více než dvou Věra Kmoníčková.
(eva)
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PÁTEK 23.8.
Kino Máj
12:30 Bronson /2008, 92 min, V. Británie, režie: N. s Winding Refn
14:30 Červené střevíčky /1948/. V.
Británie, r. M. Powell, E. Pressburger
17:00 Výstava Fafák
17:30 Jasmíniny slzy /2013, USA,
režie: Woody Allen/
Knihovna K. H. Máchy
14:00 Bells from the Deep /1993, 60
min, Něm./USA, režie: W. Herzog/
15:30 Free Cinema. Vstup zdarma.
18:00 Život s Kašparem /2013, 90
min, ČR, režie: Helena Třeštíková/
Hospoda U Letního kina
20:30 KAZETY
00:00 Dementia 13 /1963, 75 min,
USA, režie: Francis Ford Coppola/
Letní kino
22:00 Spiklenci slasti /1996, režie: Jan
Švankmajer/. Host: Pavel Nový.
SOBOTA 24.8.
Kino Máj
9:00 Muž na laně /2008, V.Británie/
11:00 Když chlapec potká dívku
/1984, Fr., režie: L. Carax/
13:00 Procházka městem ke světničce
K. H. Máchy /s průvodcem/
14:00 FAMU - Holka 180 /2010, 35
min, režie: T. Mielnik/
15:30 Carrie /1976, 98 minut, USA,
režie: Brian De Palma/
17:30 Mág /1987, 87 min., režie: Fr.
Vláčil/. Host: J. Schwarz.
Knihovna K. H. Máchy
11:30 Radioman /2012, 70 min, V.
Británie, režie: Mary Kerr/ + FAMU
/Nocturno - 2013, 4 min., režie: P. Pospíšil a Setkání - 2013, 1 min., režie:
H. Merková/
14:30 Břímě snů /1982, 95 min, USA/
Music bar Baronka
18:00 Hynkovo hravé divadlo – Hřbitovní aktovky
20:00 Ozvěny Anifilmu – 60 let Zagreb filmu /72 min/
21:30 Animované horory /67 min/
Hospoda U Letního kina
15:00 Nic proti ničemu /2011, 98 min.,
režie: P. Marek/ Host: J. Švarcová
18:00 Pád domu Usherů /1928, Fr./.
20:00 Erotické miniatury s hudbou
Jana Grunta /60 min/
22:30 TORNADO LUE
Letní kino
21:00 Crash /1996, Kanada/Francie,
režie: D. Cronenberg/
NEDĚLE 25.8.
Kino Máj
10:00 Pátrání po Sugar Manovi /2012,
Švédsko/
12:00 Neviditelná /2011, 113 min,
Německo/Francie/
14:30 Sněhurka: Jiný příběh /2012,
104 min, Šp./
Multifunkční prostor Oka.mžik
12:30 Opilý anděl /1948, režie: A.
Kurosawa/
15:00 Cat Ladies /2009, Kanada/
Music bar Baronka
17:00 Divadlo Pik-Art – Psí hřbitov
20:00 60 let Zagreb filmu /72 min/
21:30 Animované horory /67 min/
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Kino Máj na SRPEN 2013
1.8. Drsňačky (USA, 2013, komedie). Jedna by druhou nejraději
zabila, ale šéf jim to zakázal.
Dvě agentky FBI na stopě
brutálního vraha. Od 17.30 hod.
RED 2 (USA, 2013, akční komedie). Frank Moses se konečně
snaží užívat si důchod se svojí
novou partnerkou Sarah. To
mu ovšem není dopřáno. Od
17.30 hod.
2.8. REVIVAL (ČR, 2013, komedie). Příběh rockové skupiny,
která se po letech snaží o návrat
na výsluní. Od 17.30 hod.
Drsňačky. Od 20.00 hod.
RED 2. Od 22.00 hod.
3.8. Já padouch 2. (USA, 2013,
animovaná komedie). Může být
napravený superpadouch ještě
zábavný? Od 15.00hod.
Drsňačky. Od 17.30 hod.
RED 2. Od 20.00 hod.
REVIVAL. Od 22.00 hod.
4.8. Já padouch 2. Od 15.00 hod.
RED 2. Od 17.30 hod.
Drsňačky. Od 20.00 hod.
5.8. RED 2. Od 20.00 hod.
6.8. Drsňačky. Od 20.00 hod.

7.8.
8.8.

9.8.

10.8.

11.8.
12.8.
13.8.
14.8.
15.8.

Drsňačky. Od 20.00 hod.
Šmoulové 2 – 2D (USA, 2013,
rodinný). Gargamel vytvoří
skřítky podobné Šmoulům, aby
získal kouzelnou esenci. Od
17.30 h.
Pot a krev. (USA 2013, krimi).
Zapletou se do vydírání a únosu.
Ne vše se ale vyvíjí tak, jak má.
Od 20.00 hod.
Šmoulové 2 – 3D. Od 17.30 h.
Stážisti. (USA, 2013). Dá se
po čtyřicítce obstát ve firmě,
která je výsadou mladých? Od
20.00 h.
Pot a krev. Od 22.00 h.
Šmoulové 2 – 3D. Od 15.00 h.
Šmoulové 2 – 2D. Od 17.30 h.
Pot a krev. Od 20.00 h.
Stážisti. Od 22.00 h.
Šmoulové 2 – 2D. Od 15.00 h.
Šmoulové 2 – 3D. Od 17.30 h.
Pot a krev. Od 20.00 h.
Šmoulové 2 – 2D. Od 17.30 h.
REVIVAL. Od 20.00 h.
Šmoulové 2 – 3D. Od 17.30 h.
REVIVAL. Od 20.00 h.
Šmoulové 2 – 3D. Od 17.30 h.
REVIVAL. Od 20.00 h.

Letní kino
Letní kino je zastřešeno. Začátky projekcí od 21.15 hod. (čas je orientační
podle západu slunce), vstupné 75 Kč.
SRPEN
2.8. VE STÍNU (ČR – 2012 - 125
min). Režie: David Ondříček.
Nejlepší český film minulého
roku s Ondřejem Trojanem
v hlavní roli.
6.8. NÁVRAT IDIOTA (ČR – 1999
– 100 min). Režie: Saša Gedeon. Ojedinělý celovečerní
filmový debut konce 90. let
- nastupující herecká generace
v zásadním snímku celé porevoluční historie českého filmu.
9.8. LEA (ČR/Německo – 1996
– 100 min). Režie: Ivan Fíla.
Poetický film o mladé dívce z
východního Slovenska, která
od chvíle, kdy se stala svědkem
brutální vraždy své matky, nepromluvila jediné slovo. Životní role Lenky Vlasákové.
13.8. KRÁVA (ČR – 1992 – 82 min).
Režie: Karel Kachyňa. Příběh
podivínského mladíka Adama
(Radek Holub) a jeho ženy
(Alena Mihulová) se odehrává
na horské samotě počátkem
tohoto století. Jeden z nejlepších
filmů Kachyni podle povídky

Jana Procházky získal řadu cen.
16.8. ATLAS MRAKŮ (Německo/
USA – 2012 – 172 min). Režie:
Tom Tykwer, Lana Wachowski,
Andy Wachowski. Minulost.
Přítomnost. Budoucnost. Vše
je propojeno. Hrají: Tom Hanks,
Halle Berry, Jim Sturgess, Hugo
Weaving, Hugh Grant.
20.8. JUHA (Finsko – 1998 – 78
min.) Režie: Aki Kaurismäki.
Milostný příběh manželského
trojúhelníku z roku 1911 nově
pojatý jako němý film se skvostnými dialogy v mezititulcích, s
úsporně použitým zvukem a
emotivní hudbou.
27.8. HORSKÁ HLÍDKA (Čína –
2004 – 85 min.). Režie: Chuan
Lu. Syrový a působivý snímek
podle skutečného příběhu, který
otřásl čínskou veřejností a pomohl ve svém výsledku zachránit jeden živočišný druh.
30.8. LOUISE – MICHEL (Francie
– 2008 – 94 min). Jít na pracák,
nebo zabít šéfa? Černo-černá
komedie o finanční krizi.

Akce Kinoklubu Ostrov, o.s. se konají za podpory města Litoměřice.
Více na www.kinoostrov.cz

Dům kultury
SRPEN
1.8. Trpasličí pohádka, studio
Damůza
8.8. O pejskovi a kočičce, divadlo
Kamila Kouly
10.8. Pivní slavnosti
15.8. Bubble show Matěje Kodeše
18.8. Taneční odpoledne pro všechny generace. Hraje Viva Song
Víti Vávry. Od 15 hodin, vstupné 65 Kč.
22.8. Jak se hledají princezny, divadlo Bořivoj

29.8. Olympijské hry Asterixe a
Obelixe
31.8. Folkové atrium. Hudební
festival v atriu DK. Vstupné
190 Kč.
8.9.
20.21.9.

ZÁŘÍ
Taneční odpoledne – hraje JITKY Band. Od 15 hodin. Vstupné
65 Kč.
VINOBRANÍ 2013. Vstupné
zdarma.

Machři 2 (USA, 2013, komedie). Nerozluční kamarádi ze
střední v čele s Adamem
Sandlerem jsou zpět. Od 17.30.
V zajetí démonů (USA, 2013,
horor). Rodina, kterou terorizuje mocná démonická
bytost, hledá pomoc u vyšetřovatelů paranormálních jevů. Od
16.8. 20.00 hod.
Šmoulové 2 – 3D. Od 17.30 h.
Machři 2. Od 20.00 h.
V zajetí démonů. Od 22.00 h.
17.8. Šmoulové 2 – 3D. Od 15.00
Percy Jackson: Moře nestvůr.
(USA, 2013, dobrodružný).
Syn člověka a Boha se vydává
najít zlaté rouno, aby zachránil
svět. Od 17.30 h.
V zajetí démonů. Od 20.00 h.
Machři 2. Od 22.00 h.
12.8. Šmoulové 2 – 2D. Od 15.00 h.
V zajetí démonů. Od 17.30 h.
Machři 2. Od 20.00 h.
19.8. Očista. (USA, 2013, sci-fi,
horor). Během jedné noci, jednou v roce, můžete beztrestně
spáchat jakýkoliv čin. Od 20.00
20.8. Očista. Od 20.00 h.
21.8. R.I.P.D. - Urna Rozhodně
Neživých Agentů (USA, 2013,
akční komedie). Nejlepší strážci
zákona, kteří kdy žili a umřeli,
chrání náš svět. Od 20.00 h.
22.8. Percy Jackson: Moře nestvůr.
Od 17.30 hod.
KICK – ASS 2 (USA, 2013,
akční komedie). Dave a Mindy
jako převlečení superhrdinové
zachraňují město. Od 20.00 h.

23.8. Percy Jackson: Moře nestvůr.
Od 20.00 h.
KICK – ASS 2. Od 22.00 h.
24.8. KICK – ASS 2. Od 20.00 h.
Očista. Od 22.00 h.
25.8. Percy Jackson: Moře nestvůr.
Od 20.00 hod.
26.8. Wolverine (USA, 2013, dobrodružný). Nejznámější postava z
X-Manů prožívá nová dobrodružství. Od 20.00 h.
27.8. Wolverine. Od 20.00 h.
28.8. Wolverine. Od 20.00 h.
29.8. Letadla 3D (USA, 2013, animovaná komedie). Dusty je
práškovací letadlo, které sní
svůj sen o závodnické kariéře.
Od 17.30 h.
Líbánky (ČR, 2013, drama).
Měla to být nejromantičtější noc
jejich životů. Ale objevil někdo
a něco, co mělo být dávno zapomenuto. Od 20.00h.
30.8. Letadla 2D. Od 17.30 h.
Líbánky. Od 20.00 h.
R.I.P.D. - Urna Rozhodně
Neživých Agentů. Od 22.00 h.
31.8. Letadla 2D. Od 15.00 h.
Letadla 2D. Od 17.30 h.
Líbánky. Od 20.00 h.
KICK – ASS 2. Od 22.00 h.

Více informací o aktuálních kulturních
programech naleznete na:
www.mkz-ltm.cz

Divadlo
ZÁŘÍ
10.9. Hudba a poezie v obrazech
– zahájení výstavy. Vladimír
Dědek (nar.1939), absolvent litoměřického gymnázia, konzervatoře v Kroměříži, dlouholetý
člen Severočeské filharmonie
a profesor konzervatoře v Teplicích. Výstava představuje jen
část jeho tvorby, která vychází z
hudebních témat, které důvěrně
zná, a proto je vtělil do svých
obrazů. Vstupné: zdarma.
Od 17:00 hodin
13.9. Blbec k večeři – Francis Veber.
TMA-divadlo Terezín
Benefiční představení v rámci
oslav 10 let NADĚJE v Litoměřicích. Výtěžek z představení
bude použit na nákup nových
postelí pro bezdomovce.
Od 19:00 hodin
14.9. Den otevřených dveří
Srdečně Vás zveme na prohlídku divadla v rámci Dnů
evropského dědictví. Přijďte se
podívat i do míst, kam se běžný
divák nedostane. V divadelní
kavárně můžete posedět u voňavé kávy či sklenky dobrého
vína. Vstupné: zdarma.
Od 9:00 do 17:00 hodin
16.9. TOMOKI SAKATA (Japonsko) a NADJA REICH
(Německo). Koncert v rámci
22. mezinárodního hudebního
festivalu Mladá Praha. Během
koncertu mladých umělců hrajících na violoncello a klavír
zazní melodie od skladatelů:
Schumanna, Brahmse a Chopi-

22.9.

23.9.

29.9.

30.9.

na. Vstupné: 150,- Kč, 100,-Kč,
50,-Kč. Od 19:00 hodin
PRO DĚTI S RODIČI
O Červené karkulce. Sváťovo dividlo. Klasická loutková
pohádka o holčičce s červeným
čepečkem, babičce a vychytralém vlkovi. Vstupné: 40,- Kč.
Od 10.00 hodin
Tančírna. Divadlo Radka
Brzobohatého Praha. Světově
proslulá divadelní hra Tančírna
vznikla téměř před 30 lety v pařížské divadelní společnosti Le
Théatre du Campagnol. Od 19:
00 hod. Vstupné v předprodeji:
360, 320, 300, 280,- Kč. Rezervace do 9.9.
PRO DĚTI S RODIČI
Šípková Růženka. Divadlo
Pohádka Praha. V nastudování
Divadla Pohádka opět ožívá pohádkový příběh princezny, která
– dle sudby – se v den svých
osmnáctých narozenin píchla
o trn růže a usnula, společně s
celým Růžovým královstvím.
Vstupné: 50,- Kč. Od 15:00
hod.
Taneční hodiny pro starší a
pokročilé. Divadelní společnost
Josefa Dvořáka. Nová divadelní
úprava hry Bohumila Hrabala.
Hrají: Josef Dvořák, Karel
Gult, Rostislav Trtík, Dagmar
Schlehrová, Markéta Hrubešová, Adéla Zejfartová. Od 19:00
hod. Vstupné v doprodeji: 320,
300, 260, 220,- Kč. Rezervace
do 21.9.
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DO MĚSTA MÍŘÍ KAREL IV. S DRUŽINOU
Do Litoměřic míří král Karel IV. se svou
družinou. A s ním i dvoudenní vinobraní,
tedy nejnavštěvovanější akce roku, která
se uskuteční v pátek 20. a v sobotu 21.
září. I tentokráte na nás čeká řada vystoupení, která se budou odehrávat na čtyřech
místech – na hlavní scéně před radnicí,
na historickém pódiu opodál a na Dominikánském náměstí. K vinobraní se letos
připojuje i alternativní scéna na Lodním
náměstí, jež však na rozdíl od dění v historickém jádru Litoměřic není organizována
Městskými kulturními zařízeními. Vstup
na akce odehrávající se v centru je i tentokráte zdarma.
PÁTEK:

DOMINIKÁNSKÉ NÁM .
16.00 Králíci z Klobouku (divadlo)
17.00 Agentura Sáhodlouho / LI-DI
17.30 Kašpařiny (pohádka)
18.00 Maxipes Fík (divadlo Špílberg)
19.00 Fimfárum (Hynkovo hravé divadlo)
20.00 Vintage retro
LODNÍ NÁMĚSTÍ
18.00 Duben v Pešti (altern.rock)
19.00 DTR (heavy rock)
20.00 The Bigbošs (cover)
SOBOTA:

HLAVNÍ PÓDIUM
16.00 Cimbálovka Dušana Kotlára
18.00 Rosťa Pechoušek Band
20.00 Spirituál kvintet
22.00 Retro MIX 80 – 90
HISTORICKÁ SCÉNA
16.00 zahájení slavností
16.30 Bakchus – písničky středověku
17.00 Bellators – keltové
17.30 Vojtáno žongléro
18.00 Vůně střelného praku aneb Ukázka palných zbraní
18.30 Šermíři, rváci a duelanti
19.00 Tak se hrávalo ve středověku
19.30 Spettacoli di strada giocoliere – pouliční
představení
20.00 Večerní průvod rytířů s loučemi

Stejně jako v předchozích
letech, i letošní dvoudenní vinobraní zpestří Ostrovní festival,
který proběhne v sobotu 21.
září. Po loňském ročníku, kdy
kvůli vystoupení skupiny Kabát
probíhal v areálu kasáren pod
Radobýlem, se vrací na Střelecký ostrov.
„Program se odehraje na dvou
pódiích. Svým návštěvníkům
nabídneme opět něco navíc,“
slibuje Luboš Machoň z ústecké agentury Dream PRO, jež
je pořadatelem akce, na které
se představí dvě desítky inter-

20.15 Za krále a Litoměřice aneb Rytíři a
turnaje
21.00 V záři ohňů

HLAVNÍ STAGE
10.00 Jihočeští rodáci (dechovka)
12.00 MONOKL (bluegrass)
14.00 Příjezd krále a jeho družiny (historický
průvod)
15.00 Vítězové Little star 2013
16.00 DO CUKU (folklorbeat)
18.00 The Appels (baladický rock)
20.00 Petr Kotvald a band
22.00 Kroky Michala Davida (revival)
HISTORICKÁ SCÉNA
10.00 zahájení slavností
10.15 Bujaré tance Litoměřických krčem a
veselic
10.30 Komedianti na rynku (pro malé a nejmenší)
11.00 Středověká dudácká kapela

11.30 Gladiátoři
12.00 Mušketýři aneb Za války třicetileté
12.30 Pod perutěmi ddravců
13.00 Na hradby aneb Jak to bylo za hustů
13.30 Kejklířské pouliční představení
14.00 Příjezd krále Karla IV. a jeho družiny
15.00 Pijácké písně litoměřických mázhauzů
15.45 Historické a dobové tance
16.00 Mistři meče, kordu a rapíru
16.30 Sokolníci – dravci nad Litoměřicemi
17.00 Příběhy starých zbraní aneb Souboje
převážně vážně
17.30 Písničky středověku
18.00 Grizetky – taneční šlágry dvě století zpět
18.30 Dobrá tedy …. Souboj
19.00 Ve jménu svaté barbory …
19.30 Maghie e giocolieri (pouliční představení)
20.00 Večerní průvod rytířů s loučemi
20.15 Kdo z nás – rytířský turnaj
21.00 Ohňové kejklířské ohňování
DOMINIKÁNSKÉ NÁM.
14.00 Eva Emingerová (top jazz vocal)
16.00 Pitch Bender (r and b, soul, jazz)
18.00 Skety voices (VŠ vocal jazz)
20.00 Louis Armstrong – revival
22.00 Swing Quartet Bohemia
LODNÍ NÁMĚSTÍ
14.00 Basscoffee
16.00 DJ Fefe
17.00 DJ Fefe
18.00 DJ Massta
19.00 DJ Animal
20.00 Mr.Sax a hosté

OSTROVNÍ FESTIVAL
SE VRACÍ K LABI
pretů.
Po dvou letech se opět vrací
Swis Cup ve skate parku, jehož
pořadatelem je Swis Shop. Přibude i množství atrakcí pro
nejmenší.
„Rozšíříme také hlavní stage, sice ne plošně, ale časově.
Vzhledem ke zvyšujícímu se
počtu účinkujících jsme nuceni

prodlužovat čas konání festivalu,“ informoval Luboš Machoň.
První kapela vystoupí hned po
12. hodině a poslední tóny Pražského výběru zazní po půlnoci.
Vstupenky v předprodeji sítě
MKZ stojí 190 korun, v den
konání akce 290 korun. Děti
do 120 centimetrů mají vstup
zdarma.

KINOKAVÁRNA MÁ NOVÝ INTERIÉR
Kavárna kina Máj prošla
modernizací. Během první
poloviny července, kdy byla
mimo provoz, došlo kromě
vymalování i k rekonstrukci
rozvodů elektřiny, instalaci
nového nábytku a úpravě baru.
Stalo se tak v souvislosti se
změnou provozovatele. Po
ukončení nájemního vztahu
provozují kinokavárnu přímo
Městská kulturní zařízení.
Modernizace kinokavárny
však nekončí. „Tím, že ji sami

provozujeme, můžeme výtěžek
z provozu věnovat na další
zkvalitňování a vylepšování
služeb,“ slibuje ředitelka MKZ
Věra Kmoníčková. Kavárna
má otevřeno prozatím každý
den, vždy hodinu před zahájením promítání. Nově v ní
budou promítány filmy s nižší
návštěvností, klubové či alternativní snímky. Místo si lze
pronajmout i pro soukromou
projekci. „Tím ulevíme hlavnímu sálu a digitální technologii,

jejíž provoz je velmi nákladný
a při malém počtu diváků neefektivní,“ dodala ředitelka.
Obliba kina Máj neklesá,
investovat do něj se proto vyplatí. Mezi jednosálovými kiny
v ČR se Máj dokonce umístil
loni na pátém místě v počtu návštěvníků. „Chceme-li si udržet toto postavení, bude třeba
investovat do klimatizace sálu
a nových sedaček,“ nastínila
další plány Věra Kmoníčková.
(eva)

Hlavní scéna
Wono sito sedne
Lola Běží
Peter Bič Project (Sk)
Rybičky 48
Wohnout
III. sestry revival
Walda Gang
Xindl X
Pražský výběr
Jagermeister stage
Ben Cristovao
DJ´s PietroS
Carl Lope
Chris Sadler
Martin Frank

ČISTÝ VZDUCH
- JE TO NA NÁS

Zdravé město Litoměřice společně s partnery pořádá během
září akce spojené s Evropským
týdnem mobility letos na téma
„Čistý vzduch - je to na nás!“.
V rámci kampaně například pojede 16. září městská hromadná
doprava zdarma, proto nechte
své auto doma a využijte služeb
MHD nejen v tento den.
Zúčastněte se připravovaných
akcí, které začínají již 5. září,
společně s námi. Program naleznete na webových stránkách
zdravemesto.litomerice.cz. (rv)
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PO HRADIŠŤANU VYSTOUPÍ
NA DÓMU BRATŘI EBENOVÉ
Nadační fond Kalich Alexandra Vondry zve veřejnost 11.
září na Dómské náměstí. Po
loňském úspěšném koncertu
skupiny Hradišťan, který přinesl více než 100 tisíc korun pro
hospic svatého Štěpána, pořádá další charitativní koncert.
Tentokráte zde od 18 hodin
vystoupí Bratři Ebenové. Veškerý výtěžek ze vstupného opět
půjde hospici.
„Úroveň společnosti se pozná
podle toho, jak je schopna postarat se o lidi, kteří to již sami
nedokáží - lidi staré, zdravotně
handicapované a lidi nacházející se na konci své životní
pouti, o jejichž odchod ze života se opravdu důstojně stará
litoměřický hospic. Zaslouží si
proto podporu nás všech,“ uvedl předseda správní rady fondu
Alexandr Vondra.
„Benefiční koncert pořádaný
již podruhé Nadačním fondem
Kalich je pro nás obrovským

povzbuzením, že na naší práci
někomu záleží. Těším se na
krásnou atmosféru lidskosti.
Těším se na to, že vezmeme na
koncert naše klienty, kterým to
zdravotní stav dovolí. Těším se
na milá setkání. Již nyní jsem
vděčná všem, kteří koupí vstupenky pomohou uskutečňovat
naše poslání – žít až do konce

DO LITOMĚŘIC VCHÁZÍ
SVÁTEK HUDBY
Do Litoměřic přichází Svátek hudby, dvoudenní festival pořádaný nově založeným občanským
sdružením MUSICA AT EDUCATION.
Famózní český houslista Václav Hudeček
v doprovodu komorního orchestru Barocco
sempre giovane vystoupí jako hlavní host koncertu, který se 30. srpna od 19 hodin uskuteční
v unikátních prostorách Jezuitského kostela
v Litoměřicích. Představí se skladbou Antonia
Vivaldiho „Čtvero ročních období“, k níž existují dobové sonety, jež zarecituje známý herec
Jan Šťastný. V rámci oslav dvacátého výročí

naplno,“ neskrývá potěšení
z plánované akce ředitelka hospice Monika Marková.
Vstupenky ve výši 190 Kč
jsou od 1. srpna v předprodeji
v Městských kulturních zařízeních. MKZ jsou partnerem
akce, která bude v případě krajně nepříznivého počasí přesunuta do domu kultury.
(eva)

existence vystoupí litoměřický
pěvecký sbor „Páni kluci“. Dále
se publiku představí vítěz Luhačovické houslové akademie V.
Hudečka.
Místem konání druhého festivalového dne se
31. srpna od 19 hodin stane kostel Všech svatých
(na Mírovém náměstí). V jeho průběhu vystoupí
letošní laureát festivalu Pražské jaro ve hře na
varhany Pavel Svoboda a dále za doprovodu
komorního orchestru Barocco sempre giovane
operní pěvci Petra Alvarez (soprán) a Rafael
Alvarez (tenor). Na programu budou skladby
Bacha, Mozarta, Vivaldiho, Händla, Corelliho
a Pachelbela.
Předprodej vstupenek byl zahájen 1. srpna
v pokladně domu kultury.
Zdeněk Kulda

1. srpna 2013

FOLK ROZEZNÍ
ATRIUM
DOMU KULTURY
Na 31. srpen, který je posledním prázdninovým dnem,
nachystala MKZ zcela nový
počin, který má naději zařadit
se každoročního kalendáře
litoměřických kulturních zážitků. V překrásném prostředí
atria za domem kultury se
uskuteční první ročník minifestivalu s názvem „Folkové
atrium“. Pozvání do programu přijali skutečné pojmy
současné folkové scény, které
není posluchačům toho žánru
potřeba mnoho představovat.
„K sezení nabídneme nízké
dřevěné lavice, kterých je
bohužel omezený počet, takže
kdo může, ať si vezme deku
nebo sedátko,“ vyzývá ředitelka MKZ Věra Kmoníčková. „Ačkoli se budeme muset
obejít bez táboráku, atmosféra
venkovního prostředí spolu s
vůní trávy a opékaných buřtů
jistě přiláká nejednu romantickou duši mezi nás,“ věří
ředitelka Kmoníčková. Začátek je v 15 hodin, vstupné na
celý program, který skončí
krátce po 21. hodině, činí 190
Kč.
(eva)
PROGRAM:
15:00 Od plotny skok
- dámská bluegrassová kapela
(Ltm)
16:00 Zrní - Něžný artbrut
(Kladno)
17:00 Jindra Kejak - písničkář z Chomutova
18:15 Tlupa Tlap - folkrock
(Trutnov)
19:30 Neřež - folk (Pha)

DEGUSTACE NA NÁDVOŘÍ HRADU
Nádvoří hradu má za sebou
první letní degustaci vín pod
širým nebem s hudbou Rosti
Pechouška, pořádanou Centrem
cestovního ruchu Litoměřice.
Vína pěstovaná na jihozápadním úpatí Pálavských vrchů
přijel do Litoměřic 12. července
osobně představit malovinař
Pavel Skrášek, druhý nejúspěšnější vystavovatel soutěžní,
prezentační a degustační akce
Litoměřický hrozen 2013. Vína
hostům nejen naléval, ale dokázal o nich i poutavě hovořit.
Letní degustace však nekončí.
Již v pátek 9. srpna se zde před-

staví Vinařství ZD Sedlec, které
si z Litoměřického hroznu 2013
odvezlo titul šampiona pro Cabernet Sauvignon rose. Vstupné
opět bude 250 korun, a to včetně
drobného občerstvení a hudby.
Vzhledem k omezené kapacitě
míst (40 osob) je nutná rezervace (tel. č. 416 536 155, e-mail:
recepce@litomerice-info.cz).
V případě nepříznivého počasí
proběhne akce v sále hradu.
„Poslední letní degustace
s hudbou se uskuteční v pátek
30. srpna,“ upřesnila vedoucí
hradu Lenka Gottwaldová.
(eva)

Zhruba čtyřicet lidí ochutnávalo 12. července večer za krásného letního počasí a při tónech hudby v podání Rosti Pechouška nejkvalitnější produkty pocházející z Vinařství Skrášek. Foto Eva Břeňová
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