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NOVÁ NÁSTUPIŠTĚ
JSOU V PROVOZU

SLOVO STAROSTY
Milí Litoměřičané,

ani v tropických letních dnech
se v našem
městě nezastavil stavební ruch.
Dle harmonogramu
probíhá jak
rekonstrukce vodovodu a plynovodu na Mírovém náměstí,
tak i Tyršova mostu. Zcela nové
obrysy pak získává moderní autobusové nádraží, které cestující začnou využívat již 3. srpna.
Závěrečné úpravy prostoru,
včetně výstavby nového parkoviště, již budou probíhat za provozu. Na místě je však zvýšená
opatrnost. Stejně jako v případě horního vlakového nádraží,
kde je v plánu několikatýdenní
výluka. Dohoda, která se nám
podařila uzavřít se Správou železniční a dopravní cesty, totiž
bude naplněna. SŽDC na konci
tohoto měsíce zahájí modernizaci perónů a zabezpečovacího zařízení tak, aby byl zvýšen
komfort cestujících a zajištěn
bezpečný přechod kolejí z nádraží do Nerudovy ulice. Na to
budou navazovat stavební úpravy realizované městem. Těší mě,
že rozvoj Litoměřic pokračuje
i nadále. Hezký zbytek léta přeje
Ladislav Chlupáč
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ZDARMA

Archeologové pečlivě zkoumají nálezy učiněné po odkrytí zeminy na Mírovém náměstí.
Foto Karel Pech

ARCHEOLOGOVÉ NAŠLI HROBY
A ZBYTKY SÍDLIŠTĚ Z 10. STOLETÍ

Hroby a zbytky sídliště
z 10. století objevili archeologové na Mírovém náměstí,
kde v současné době probíhá
rekonstrukce vodovodu a plynovodu.
Z hlediska historie jde o řadu
zajímavostí. Nalezeno bylo
několik koster dětí i dospělých.
Díky záušnicím plátovaným
stříbrem
archeologové
bezpečně určili, že například
kostra ženy pochází z 13.
století.
Ostatky
byly
vyzdviženy, zakonzervovány
a předány k dalšímu zkoumání.
„Dále jsme objevili tři zásobní
jámy z 10. století, do kterých
lidé ukládali nejprve obilí a
později sloužily jako odpadní
jámy. Konkrétně jsme v nich
nalezli střepy a zvířecí kosti.

Zatímco o pohřebišti jsme
věděli, o existenci sídliště z 10.
století jsme neměli tušení.
Překvapením bylo i nalezení
úrovně, do které bylo ve
13. století město založené,“
charakterizoval
učiněné
objevy archeolog Oblastního
muzea v Litoměřicích Oldřich
Kotyza. Předpokládá přitom,
že další cenné nálezy budou
následovat.
„Díky
dobré
koordinaci prací stavebních firem
a archeologů, o což společně
usilujeme,
zatím
nedochází k prodloužení termínu
ukončení prací. I nadále platí,
že skončit mají do vinobraní,“
uvedla vedoucí odboru územního rozvoje městského úřadu
Venuše Brunclíková.
(eva)

V pondělí 3. srpna bylo uvedeno do provozu nové autobusové nádraží. Prozatím však jen
deset odjezdových stání, z čehož
jedno slouží městské hromadné
dopravě. Informace týkající se
jízdního řádu a jednotlivých autobusových spojů již poskytuje
cestujícím moderní informační
systém.
„Poslední etapa revitalizace
autobusového nádraží skončí v
září. V jejím průběhu bude vybudováno nové parkoviště pro
zhruba osm desítek vozidel,
chodníky podél parkoviště u Penny marketu, toalety a zbývající
infrastruktura,“ konkretizoval
akci stavební technik odboru
územního rozvoje městského
úřadu Ladislav Pošík.
(eva)

OPRAVA MOSTU
ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJE

Průběh rekonstrukce Tyršova
mostu probíhá dle harmonogramu. V případě mostu vedoucího
nad železniční tratí již byly položeny nosníky a dělníci se chystají
na jejich betonáž a bednění. Co
se týče menšího inundačního mostu, probíhá bednění na jeho první
opěře. „Náročné stavební práce
však v těchto dnech vyžaduje větší inundační most, kde vrtáme
mikropiloty do hloubky 12 až 13
metrů. Celkem jich je 74,“ charakterizoval krátce průběh stavby její
mistr Petr Bezruč.
I nadále platí, že doprava bude
na Tyršův most vpuštěna s příchodem nového roku.
(eva)

UPOZORNĚNÍ. Vodoprávní úřad
vydal 23. 7. zákaz čerpat vodu z Pokratického potoka (vyjma odběrů pro
vodárenské účely), a to až do odvolání.

DO LITOMĚŘIC SE VRÁTILI FILMAŘI

Litoměřice se opět ocitly v pozornosti filmařů. Po filmu Probudím se včera s Jiřím Mádlem
v hlavní roli se zde točí další
česká komedie s názvem Dvojníci.
Režíruje ji režisér Jiří Chlumský a
do kin by měla přijít v únoru 2016.
První klapka padla 17. června.
„V hlavní dvojroli se objeví
oblíbený herec a režisér Ondřej
Sokol. Sekundují mu další známé
tváře jako Petr Nárožný, Jakub
Kohák, Miroslav Etzler, Petr
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Čtvrtníček, Milan Šteindler, Miroslav Táborský, Jitka Schneiderová
či Simona Krainová,“ informovala
PR manažerka Gabriela Vagner.
Natáčení probíhá v interiérech
i exteriérech města, například
v divadle, na náměstí, v Shaker
baru apod., a to mnohde za účasti
komparzistů. Producent Miloš
Šmídmajer se do Litoměřic, v nichž
se narodil, rád vrací. Podle svých
slov i díky tomu, že město vychází
potřebám filmařů vstříc.
(eva)

V divadle natáčela i herečka Jitka Schneiderová (vlevo) s Petrem Nárožným,
který byl v paruce jen těžko k poznání.
Foto Karel Pech
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MĚSTO CHYSTÁ
PRODEJ PARCEL

Město připravuje na Miřejovické
stráni prodej parcel určených pro
výstavbu rodinných domů. Jde o
pozemky, které získalo bezúplatným převodem od Pozemkového
fondu ČR před jedenácti lety. Naposledy prodávalo 17 stavebních
parcel v roce 2010 v ulicích Malinová, Borůvková a Jahodová.
Radnice již zadala zpracování
projektové
dokumentace
na
výstavbu komunikace, chodníků,
veřejného osvětlení, plynovodu,
dešťové kanalizace, kanalizačních
a vodovodních přípojek pro lokalitu, která se nachází mezi ulicemi
K Radobýlu, Jasanová a Bójská.
Právě zde vznikne sedm stavebních
parcel o výměrách 736, 689, 1218,
757, 717, 774 a 763 m2.
Ve snaze ušetřit kupujícím finance hodlá radnice přistoupit
k prodeji ještě v letošním roce, kdy
nejsou stavební pozemky zatíženy
21% sazbou DPH. Prodej se
uskuteční formou veřejné licitace
pravděpodobně na podzim.
„ V kupní smlouvě se město
zaváže zajistit v průběhu příštího
roku výstavbu potřebné infrastruktury, jejíž náklady promítne do
ceny pozemku,“ upozornila Lenka
Jindřichová, pracovnice majetkového odboru městského úřadu.
V tuto chvíli ještě nelze stanovit
minimální částku, za kterou budou parcely prodávány. Stejně tak
termín veřejné licitace teprve bude
upřesněn.
(eva)

REKONSTRUKCE VODOVODU A PLYNOVODU
POKRAČUJE PODLE HARMONOGRAMU

Rekonstrukce vodovodu a plynovodu na Mírovém
náměstí probíhá podle harmonogramu. Průběh výkopových prací nenarušily ani historické objevy, které
postupně zkoumají archeologové. V tuto chvíli jsou u
konce práce před restauracemi na jižní straně náměstí
a pokračují směrem k České spořitelně a dále k muzeu
a Komerční bance.
Průjezd náměstím byl a i nadále zůstane zachován. Snížil se pouze počet parkovacích míst.
„Provozovatelům restaurací a kaváren podnikajícím
na jižní straně náměstí jsme s ohledem na letní sezónu
vyšli vstříc, a povolili jim umístit po dobu stavby posezení v podloubí. Chodce jsme nijak výrazně neomezili, neboť pro pěší zůstal dostatečně široký pruh
chodníku před podloubím,“ vysvětlil místostarosta
Karel Krejza.
Jako první zahájili na počátku června stavbu vodaři.
Rekonstrukci 80 let starého vodovodu na Mírovém
náměstí, na který je připojena zhruba tisícovka obyvatel, považují za nezbytnou. „Kamerová prohlídka
ukázala špatný technický stav, korozi a inkrustaci,
v důsledku čehož dochází k poruchám, proto SVS rozhodla o jejich výměně. Souběžně vedená betonová
kanalizační stoka z roku 1909 je stále v dobrém stavu
a rekonstrukci nevyžaduje,“ uvedl tiskový mluvčí SVS
Jiří Hladík.
Pro rekonstrukci vodovodu je použito potrubí z tvárné
litiny vnitřního průměru 125 mm v délce 71,7 metrů a

Výkopové práce na Mírovém náměstí se přesouvají
směrem k České spořitelně.
Foto Eva Břeňová
potrubí vnitřního průměru 200 mm v délce 205,7 metru. Součástí stavby je přepojení všech 14 domovních
vodovodních přípojek na trase. Rekonstrukce vodovodu
bude provedena ve stávající trase, v otevřeném paženém
výkopu. Na závěr proběhne obnova povrchu komunikace v rozsahu dotčeném stavbou.
Práce nenarušují noční klid, který začíná ve 22 hodin. Probíhají i o sobotách a nedělích. Rekonstrukce
vodovodu a plynovodu totiž musí být ukončena do
poloviny září, protože 18. září se na Mírovém náměstí
koná vinobraní
(eva)

JAVORY MUSELY BÝT POKÁCENY

Javory, které byly před několika dny
pokáceny.
Foto Eva Břeňová

Šest vzrostlých javorů v parčíku před
vjezdem do Jiříkových kasáren muselo
být na konci července pokáceno. Rozhodnutí o kácení potvrdil krajský úřad.
Důvodem byl posudek odborné
firmy, který si pracovníci odboru
životního prostředí městského úřadu
nechali vypracovat poté, co zde loni
při silnějším poryvu větru spadl strom,

NA HORNÍM NÁDRAŽÍ BUDE VÝLUKA

Z důvodu rekonstrukce železničního mostu přes
řeku Labe na trati Lovosice – Česká Lípa a následné
výluky stanice Litoměřice horní nádraží je od poloviny
prázdnin až do konce října zastavený provoz v úseku
Lovosice – Žalhostice a přes železniční stanici Litoměřice horní nádraží.
Výluka na trati Lovosice – Žalhostice potrvá do 29.
října. Celá stanice Litoměřice horní nádraží bude z důvodu výstavby perónů a modernizace zabezpečovacího
zařízení mimo provoz od 29. srpna do 29. října.
České dráhy zajistí provoz v uvedeném úseku formou náhradní autobusové dopravy. „Pro zjednodušení
jsme vypracovali výlukový jízdní řád, který bude platit
po celou dobu konání obou uvedených výluk. Výlukový jízdní řád je připravený ve spolupráci s oběma objednateli regionální dopravy (Ústecký a Liberecký kraj)
tak, aby bylo zajištěno co možná nejvíce přípojových
vazeb,“ uvedl Vladimír Štochl, ředitel Regionálního obchodního centra Českých drah v Ústí nad Labem.
Náhradní autobusová doprava bude zajišťována v celém úseku z Lovosic do České Lípy a zpět. Základním
principem navrženého opatření je příjezd/odjezd autobusů z/do Lovosic a České Lípy k rychlíkům směr
Praha a Ústí nad Labem v Lovosicích, Děčín a Liberec v České Lípě. Krátké vlaky Lovosice – Litoměřice
a zpět pojedou podle výlukového jízdního řádu. Stanice
Žalhostice bude obsluhována samostatnou linkou, mikrobusem, pouze z Lovosic.
„Vzhledem ke komplikaci na silnici - od dubna až do
konce tohoto roku je uzavřený i jeden ze dvou silničních mostů spojující Lovosice s Litoměřicemi a veškerá
silniční doprava se odehrává po jediném zbylém mos-
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tě, bude i dodržení navrženého výlukového jízdního
řádu ve špičkách problematické nikoliv však nemožné,“ upřesnil Vladimír Štochl. Proto nebudou autobusy
zajíždět v Litoměřicích k budově horního nádraží, ale
zastaví na zastávkách „Litoměřice, Vojtěšské náměstí“.
Tato zastávka nahradí vlakovou zastávku „Litoměřice
Cihelna“. Místo stanice „Litoměřice horní nádraží“ zastaví autobusy na zastávce „Litoměřice, u pošty“ (někdy
zvané „Na Valech“). Většina zastávek po celé trase do
České Lípy je v obcích, případně na hlavní silnici. Stanoviště zastávek je uveřejněno na výlukovém jízdním
řádu.
České dráhy připravily pro cestující výjimky z tarifu. Cestující budou moci využít k cestě z/do Litoměřic
a Žalhostic do/z Ústí nad Labem hlavní nádraží obou
tratí (jak trať 087 s přestupem na 090 v Lovosicích, tak
také trať 072 s využitím zastávky Litoměřice město,
resp. Velké Žernoseky s možností výstupu v Ústí nad
Labem západ, nebo s přestupem dojet až na ústecké
hlavní nádraží.). Dále cestujícím, kteří mají jízdní doklad pro úsek Žalhostice – Litoměřice, bude jízdenka
platit i pro úsek Velké Žernoseky – Litoměřice město
(opět po trati 072). A cestující jedoucí z/do Žalhostic
do Litoměřic, resp. dále směr Česká Lípa můžou využít tuto jízdenku pro jízdu do Lovosic a dále návazným
spojem náhradní autobusové dopravy směr Česká Lípa,
samozřejmě bez doplatku jízdného.
Do konce prázdnin, přesně do doby, kdy bude možné jezdit vlaky do stanice Litoměřice horní nádraží, vypraví České dráhy z České Lípy tři páry osobních vlaků
pro zajištění přepravy kol.
(Zdroj: tiskové oddělení Českých drah)

a poškodil zde parkující automobil.
„Zkoušky prokázaly, že šest javorů
představovalo nejen pro chodce vážné,
neakceptovatelné riziko. Zachovány
zůstaly pouze dva,“ informovala pracovnice odboru Lenka Brožová s tím,
že v budoucnu zde mají být provedeny
významnější parkové úpravy.
(eva)

NÁSTUPIŠTĚ BUDOU
BEZBARIÉROVÁ
Dohoda mezi vedením radnice a Správou železniční dopravy
cesty o vybudování bezpečného
přechodu horního nádraží nabývá konkrétních rozměrů. SŽDC
v těchto dnech rekonstruuje na
litoměřickém nádraží nástupiště,
která budou bezbariérová, a staví i
nový železniční přechod a přístupové chodníky. Součástí rekonstrukce stanice je i obnova staničního zabezpečovacího zařízení.
„Nová nástupiště budou 55
centimetrů nad temenem kolejnice. Znamená to, že nástupní hrana
bude ve výši podlahy železničního vozu, a stanice tak získá bezbariérový přístup,“ uvedl mluvčí
SŽDC Marek Illiaš. Projekt počítá i s opravou kolejišť, výhybek a
návěstidel, nově také bude možné
dostat se na nástupiště z ulic Nezvalova, Resslova a Nerudova.
Cena rekonstrukce železniční
stanice činí 117 miliónů korun
(bez DPH). Ukončena má být
v lednu příštího roku.
eva)
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JEDINÁ KVĚTINOVÁ LOUKA V PARKU
JE V OKOLÍ SOCHY RUDOARMĚJCE

Okolí sochy rudoarmějce doznalo v souvislosti s rekonstrukcí
Jiráskových sadů zásadní úpravy.
Uznání se těší zrenovovaný přístup
k památníku. Naopak rozpaky u
někoho budí přilehlá louka, která
na rozdíl od zbývající části parku
může někdy působit neupraveně.
Podle pracovnice odboru životního prostředí městského úřadu
Lenky Brožové však jde o záměr.
„Je to jediné místo v Jiráskových
sadech, kde rostou květiny. Jde o
směs bylin, letniček a travin. Zcela
úmyslně jsme zde založili louku,
která postupně mění barvu podle
toho, které květiny zrovna vykvétají. Z tohoto důvodu je možné ji
sekat jen jednou až třikrát ročně,“
vysvětlila Lenka Brožová. Do požadované podoby se přitom louka
rozvine až po zhruba třech letech.
Naopak pás zeleně těsně přiléhající k betonovým deskám vedoucím přímo k soše rudoarmějce
je sekán častěji. A to pracovníky
Technických služeb města, kteří
mají na starosti běžnou údržbu.

Louka v okolí rudoarmějce je v těchto dnech v Jiráskových sadech krásně
rozkvetlá.
Foto Eva Břeňová
Specifickou péči o zeleň pak zajišťuje v souladu se smlouvou po
dobu pěti let zhotovitel parku, tedy
Sdružení Litoměřice Jiráskovy
sady, tvořené firmami Gardenline
a Gabriel.

DĚTI SKOTAČÍ V NOVÉM PARKU
NA MIŘEJOVICKÉ STRÁNI

Městu přibyl další park. Dokončena totiž byla výstavba parku na Miřejovické stráni. Ačkoliv již nyní
plochu určenou k odpočinku využívají děti i dospělí,
k jejímu oficiálnímu otevření dojde na přelomu srpna
a září. „Kolaudační řízení totiž ještě není u konce,“
vysvětlil místostarosta Václav Červín.
Nový park byl vybudován na místě, kde dříve bývalo pole. Založeny zde byly 1,3 hektaru trávníků a
vysazeno téměř pět desítek dřevin - například duby,
javory, jeřáby, habry, břízy, okrasné hrušně a jablo-

Socha rudoarmějce připomínající osvobození Československa
v roce 1945 je majetkem města Litoměřice. Má statut válečného hrobu, přestože pod ní nejsou uloženy
ostatky padlých vojáků.(eva)

ně. U plotu nechybí ani psí víno. „Bohužel se neujaly některé břízy. S dodavatelem stavby jsme se proto
dohodli, že je ve vhodném období nahradí jinými
dřevinami,“ vysvětlila pracovnice odboru životního
prostředí městského úřadu Lenka Brožová.
Návštěvníci již využívají i nový mobiliář parku,
který tvoří nejen lavičky, ale i herní prvky pro děti,
jako jsou houpačky, lezecká stěna ve tvaru slona nebo
koš na discogolf.
Na výstavbu nového parku město získalo dotaci
od Státního fondu životního prostředí ve výši
2,4 milionu korun. Dalších 5,4 milionu přidalo
z vlastního rozpočtu.
(eva)

VY SE PTÁTE,
MY ODPOVÍDÁME
Obzvláště v tropických červencových dnech byly návštěvníky Jiráskových sadů vyhledávány vodní prvky. Jejich prostřednictvím
se chladily nejen děti, ale i dospělí.
V té souvislosti se objevily dotazy,
proč nejsou vždy v provozu.
„Pod vodními prvky se totiž nachází nádrž s vodou, která částečně
cirkuluje a část jí vytéká. V průběhu
několika tropických dnů, kdy byly
vodní prvky v nepřetržitém provozu, došlo k vyčerpání zásobníku
vody, jež navíc podmáčela okolní
chodníček z mlatu, který následně
někdo poškodil. V současné době
proto hledáme ideální režim, který
bude vyhovovat jak návštěvníkům,
tak samotnému parku. Návštěvníky
parku proto prosíme o trpělivost.“
Lenka Brožová,
odbor životního prostředí MěÚ

Vodní prvky v parku jsou vítaným
zpestřením nejen pro nejmladší
návštěvníky. Foto Eva Břeňová

SMRKY NAPADENÉ MŠICÍ EVIDUJÍ I LITOMĚŘICE

První žádosti o povolení pokácet smrky pichlavé napadené škůdcem evidují pracovníci odboru životního prostředí městského úřadu.
K napadení smrků dochází na celém území
Ústeckého kraje od začátku května letošního
roku a intravilán Litoměřic není výjimkou.
Škůdce se objevil například v ulicích Šafaříkova,
Heydukova, Revoluční, Žižkova apod.
„Poškození způsobuje mšice smrková.
Onemocnění
se
projevuje
žloutnutím,
hnědnutím a následným opadem jehlic, postupujícím od nejstarších ročníků jehlic uvnitř koruny
směrem ke konci větví,“ vysvětlila Jitka Milotová
z odboru životního prostředí městského úřadu.
Rozsah poškození závisí na vitalitě stromů a je
ovlivněn řadou dalších negativních faktorů na
stanovišti, např. houbovými patogeny, nedostatkem živin, okolním stresem apod. Ochranou
může být postřik proti savému hmyzu.
Pokud dojde k zasažení celého smrku pichlavého, je možné u stromu, který má obvod
kmene měřený ve výšce 130 cm nad zemí větší
než 80 centimetrů, podat příslušnému orgánu
ochrany přírody oznámení o potřebě kácení
ze zdravotních důvodů. „Musí být oznámeno
písemně nejméně 15 dnů předem příslušnému
orgánu ochrany přírody, který je může poza-
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Napadený smrk pichlavý evidejí pracovníci
odboru životního prostředí i v Žižkově ulici.
Foto Jitka Milotová
stavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje
požadavkům na ochranu dřevin,“ upozornila
Jitka Milotová.
Oznámení o kácení musí obsahovat:
a) označení katastrálního území a parcely, na
které dřeviny rostou, stručný popis umístění
dřevin a situační zákres
b) doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživatelského vztahu oznamovatele
k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit

v katastru nemovitostí, včetně souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku
c) specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména druh, popřípadě rod dřevin, jejich počet
a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro
kácení zapojených porostů dřevin lze místo
počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového, popřípadě rodového
zastoupení dřevin
d) zdůvodnění oznámení (zdravotní důvody +
fotodokumentace dřevin)
V oznámení je doporučeno uvést telefonický
kontakt oznamovatele, aby byl snáze domluven
termín ověření stavu stromu odpovědným pracovníkem. Oznámení o kácení stromů, které
rostou v k. ú. Litoměřice a Pokratice na území
Chráněné krajinné oblasti České středohoří, je
Agentura ochrany přírody ČR (Michalská 14,
Litoměřice). Pro zbylou část k. ú. Litoměřice a
Pokratice je příjemcem oznámení Městský úřad
Litoměřice (odbor životn. prostředí, Pekařská 2).
Více odborných informací k příčinám
poškození a k podpůrným opatřením je možné
získat na http://www.vukoz.cz/index.php/smrkstribrny.
(eva)
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MĚSTO FINANČNĚ
PODPOŘILO NADĚJI

Mimořádnou dotaci ve výši 200
tisíc korun odsouhlasili zastupitelé pro neziskovou organizaci
Naděje. „Azylovému domu, který Naděje provozuje, totiž byla
přidělena krajským úřadem pro
letošní rok nižší dotace, než která
je potřebná k zachování stávající
sociální služby,“ vysvětlil místostarosta Pavel Grund.
Dalších 150 tisíc korun z rozpočtu města získá Destinační
agentura České středohoří na projekt „Destinace České středohoří
a Labská stezka 2015“.
(eva)

VŠECHNY SMLOUVY
BUDOU ZVEŘEJNĚNY

Od počátku příštího roku
budou na webových stránkách města či na Portálu veřejné správy Ministerstva vnitra
zveřejňované všechny platné
smlouvy uzavřené od 1.1. 2016,
a to v souladu se zákonem v anonymizované formě. Výjimkou
jsou pracovní smlouvy, nájemní
smlouvy na byt a smlouvy na
hrobová místa.
„Činíme tak v zájmu zvýšení
informační otevřenosti města
vůči svým občanům a transparentnosti řízení,“ odůvodnil
předložení návrhu, který bez
problémů prošel hlasováním,
zastupitel Petr Urbánek. (eva)

KONTROLNÍ VÝBOR
JE VŠEM OTEVŘEN

Obyvatelé Litoměřic se mohou se svými stížnostmi obracet
na kontrolní výbor (KV), který
pracuje jako poradní orgán zastupitelstva města. „Zastupitelstvo již v lednu schválilo, že KV
se kromě povinností vyplývajících ze zákona může věnovat i
podnětům přicházejícím z řad
veřejnosti,“ vysvětlil předseda
KV Jaroslav Růžička.
Podle svých slov již obdržel
šest podnětů, kterými se
kontrolní
výbor
aktuálně
zabývá. V případě, že shledá
opodstatněnost kritiky či smysluplnost podávaných námětů,
předá je formou doporučení
k řešení zastupitelstvu. Aktuálně
KV dává doporučení zastupitelstvu týkající se placených parkovacích zón v centru města,
jimiž se zabýval na základě
námětu občana.
Každou středu od 8 do 17 hodin a čtvrtek od 8 do 14.30 hodin je kancelář ve druhém patře
městského úřadu na Mírovém
náměstí otevřena veřejnosti.
Lidé se též mohou obracet
na předsedu KV písemně
prostřednictvím emailu jaroslav.
ruzicka@litomerice.cz. (eva)
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KAMIONY V CENTRU VADÍ VŠEM,
POTVRDIL PRŮZKUM I ANKETA

Kamiony v centru Litoměřic po
dokončení opravy Tyršova mostu
již nechceme, vzkázali obyvatelé
města radnici. Učinili tak v dubnu
v domě kultury v průběhu diskusního fóra. Většinově se následně
shodli i v anketě, jejímž cílem
bylo u dalších lidí ověřit na fóru
definované problémy. Probíhala
na konci dubna a v květnu na
webových stránkách města a zapojily se do ní čtyři stovky obyvatel. Požadavek na odklonění
kamionů z centra pak potvrdil i
souběžně probíhající sociologický
průzkum, v jehož případě tvořilo
reprezentativní vzorek pět stovek
respondentů. Radní města s ohledem na přání obyvatel proto již
hledají možná řešení.
„Hned po prázdninách vyvoláme jednání se zástupci dopravní
policie, Správy a údržby silnic a
Ředitelství silnic a dálnic o omezení nákladní dopravy v centru. Objízdné trasy by totiž vedly
právě přes silnice spravované SÚS
a ŘSD,“ informoval místostarosta Pavel Grund zodpovědný
za oblast dopravy. Pokračovat
mají i přípravy přeložky silnice I/15, stejně jako jednání
s Hospodářskou komorou, Ministerstvem dopravy a ŘSD.
Co se týče požadavku na revitalizaci městské tržnice, město
má již připravený projekt. Hledá
možnosti získání finanční podpory z vhodného dotačního
programu. Stejně jako v případě
tržnice i požadavek na vybudování workoutového hřiště, tedy
venkovní tělocvičny, získal mezi
TOP problémy vysokou důležitost
jak v ověřovací anketě, tak i v sociologickém průzkumu. „Jsme
připraveni instalovat další prvky
na Střeleckém ostrově,“ ujistil místostarosta Václav Červín.

O problémech města lidé diskutují u jednotlivých tematicky zaměřených stolů v domě kultury.
Foto Eva Břeňová
Představeny veřejnosti budou 22.
září. Stane se tak ve spolupráci se
zastupitelstvem mládeže, neboť
stavba workoutového hřiště byla i
jedním z požadavků, které zazněly
na diskusním fóru mládeže.
Trvale přitom probíhá oprava
dětských hřišť dle zjištěných
závad a revizí. Obnova a výstavba dětských hřišť v odpovídající kvalitě totiž patří mezi
pětici TOP problémů. Letos
již byla zprovozněna tři nová
hřiště – v Jiráskových sadech, na
Miřejovické stráni a Rákosníčkovo
hřiště na Cihelně.
Radní města také diskutovali
i o stavbě sportovního oválu
u Základní školy v Havlíčkově
ulici, kde s ohledem na již zpracovanou
projektovou
dokumentaci hledají vhodný dotační
titul. Stejně tak řeší přání obyvatel týkající se zajištění většího
množství kvalitní péče psychoterapie a psychiatrie. Uskuteční se
proto v dohledné době pracovní
schůzka za účasti zástupců města,

nemocnice a České lékařské
komory. Dále dojde k jednání
s firmou BEC odpady o změně
harmonogramu vývozu tříděných
odpadů, zvláště plastů, tak, aby
byla zvýšena četnost jejich vývozu v přeplňovaných místech a
zároveň nedošlo k navyšování
ceny svozu odpadu. I častější svoz
odpadu totiž byl požadován jak
na diskusním fóru v domě kultury, tak následně v anketě, která
ověřila definované problémy.
Radost budou mít i mladí lidé.
„Jejich TOP požadavek na zavedení wifi do Jiráskových sadů
právě projednáváme,“ ujistil místostarosta Karel Krejza.
Vyhodnocení
problémů
navržených na fóru a ověřených
anketou
i
sociologickým
průzkumem je k nahlédnutí na
webu:
http://zdravemesto.litomerice.cz/
forum-desatero-problem.html.
Eva Břeňová

ZASTUPITELÉ ZVÝŠILI KOMPETENCE

Rada města bude mít vyšší kompetence. Zatímco až doposud rozhodovala o mimořádných přesunech finančních prostředků v rámci schváleného
rozpočtu města do výše 50 tisíc korun, usnesením
zastupitelstva to bude až do výše 5 milionů korun,
a to v součtu za celý rok. Cílem změny je pružněji
reagovat na případné operativní potřeby jednotlivých odborů městského úřadu. Mimořádné přesuny
schválené radou, které se však nedotknou rozpočtové rezervy města, budou zveřejňovány na webových
stránkách. Informaci s vysvětlením zároveň obdrží i
členové finančního výboru.
Jde o situace, kdy je potřeba rychlého jednání.
„Například při rekonstrukci Základní školy U Stadionu jsme až v průběhu stavby odhalili poškozenou kanalizaci pod částí objektu, která protékala do
základů budovy. Dále jsme po odkrytí dlažby zjistili,
že 40 let staré rozvody elektroinstalace, topení a ka-

nalizace jsou naprosto nevyhovující a je třeba vybudovat nové. Pouze operativní rozhodnutí v takovém
případě umožní, že bude dodržen původní harmonogram prací a neohrozíme včasné dokončení díla a
následné proplacení dotace,“ poukázala na konkrétní případ Andrea Křížová, vedoucí odboru školství,
kultury, sportu a památkové péče městského úřadu.
Právě jí vedený odbor a také odbor územního rozvoje řeší obdobné situace nejčastěji.
Změna kompetencí rady města a vedoucích
odborů, k níž v Litoměřicích nedošlo minimálně
deset let, byla konzultována s Krajským úřadem
Ústeckého kraje. Ačkoliv zastupitel Petr Urbánek
označil změnu kompetencí rady za krok, který jí
dává příliš velkou pravomoc a není v souladu se zákonem, vedoucí ekonomického odboru městského
úřadu Iveta Zalabáková ujistila, že vychází ze zákona o obcích.
(eva)
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MĚSTSKÁ NEMOCNICE

NEMOCNICE OTEVŘELA
NOVÉ OPERAČNÍ SÁLY

Litoměřická nemocnice má
nové operační sály. Jejich slavnostním otevřením, k němuž došlo 24.
června za účasti vedení nemocnice,
lékařů, sester, zástupců města a
dalších hostů, byl zakončen projekt „Modernizace centrálních
operačních sálů Městské nemocnice v Litoměřicích“, na který získala nemocnice dotaci z Regionálního
operačního programu Severozápad.
V rámci projektu proběhla jak
stavební modernizace prostor centrálních operačních sálů, tak i dodávka nových přístrojů. “Konečná
celková hodnota projektu dosáhla
téměř 46 miliónů korun uznatelných nákladů, z čehož 39 miliónů
představuje dotace a 7 miliónu korun
činí spoluúčast nemocnice,” uvedl
předseda správní rady nemocnice
Radek Lončák.
Projekt byl realizován ve dvou
etapách. V rámci první části byla do
nemocnice dodána část přístrojové
techniky v hodnotě téměř 23 miliónů
korun (vč. DPH). Ve druhé etapě
byl nakoupen zbytek požadovaných
přístrojů v hodnotě 11 miliónů
korun (s DPH) a zároveň byla realizována stavební rekonstrukce

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ
DOSTALO TELEVIZE

Jednu velkou a dvě malé barevné
televize převzali od starosty Ladislava Chlupáče a vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu Renaty Jurkové předseda
správní rady nemocnice Radek Lončák, primář dětského oddělení Vladimír Bárta a vrchní sestra dětského
oddělení Božena Haufová. Tyto televizory byly pořízeny z finančního
příspěvku města uvolněného v rámci komunitního plánování sociálních služeb a jsou určeny pro zvýšení komfortu dětských pacientů. (nk)

NOVÉ iPADY JIŽ
SLOUŽÍ PACIENTŮM

Přestřižením pásky zahájili provoz nových operačních sálech předseda správní
rady nemocnice Radek Lončák, starosta Ladislav Chlupáč, ředitelka ROP
Jana Havlicová, vrchní sestra centrálních operačních sálů Marta Ševicová a
předseda dozorčí rady nemocnice Miroslav Jiránek.
Foto Eva Břeňová
prostor operačních sálů, a to tak, že
operativa nemusela být přerušena,
ani omezena.
Stavební práce probíhaly ve dvou
zhruba tříměsíčních fázích, kdy se
vždy na jedné polovině sálů pracovalo a v druhé části probíhaly
operace. Uzavření poloviny sálů si
zároveň vyžádalo přesun části ope-

rativy do záložních operačních sálů
v pavilonu E, aby nedošlo k žádným
omezením a projekt se dotkl pacientů
v co nejmenší možné míře. Náklady
na stavební část projektu dosáhly 11
miliónů korun (vč. DPH).
Naděžda Křečková, oddělení
marketingu, vnitřního auditu
a kvality nemocnice

V PRŮBĚHU SLAVNOSTNÍHO OTEVŘENÍ SÁLŮ ZAZNĚLO:

Ladislav Chlupáč, starosta: „100
milionů korun bylo v posledních
letech investováno do modernizace naší nemocnice. Zkvalitňování
péče o pacienty tak pokračuje, což
mě velmi těší.“
Jana Havlicová, ředitelka ROP
Severozápad: „Tento projekt je
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jedním z těch, u něhož nelze zpochybnit potřebnost. Spolupráce
nemocnice s naším úřadem při
jeho přípravě byla příkladná.“
Marta Ševicová, vrchní sestra
centrálních operačních sálů:
„Děkuji personálu operačních
sálů, který po celou dobu moder-

nizace podával plný výkon, i když
v omezených pracovních podmínkách.“
Miroslav Jiránek, předseda dozorčí rady nemocnice: „Po téměř
dvaceti letech provozu si tyto sály
modernizaci rozhodně zasloužily.“

Dar v podobě 3 kusů Apple iPad
mini převzali od Aleše Kodytka (na
snímku dole) ze společnosti iStyle
CZ, s.r.o. manažerka pro nelékařské
zdravotnické obory Lenka Kalábová
a předseda správní rady nemocnice
Radek Lončák. „Věříme, že pacientům dobře poslouží a svým způsobem jim pomohou i v procesu uzdravování,“ vyjádřil naději Aleš Kodytek.
„Rádi bychom je využili jako aktivizační terapeutickou pomůcku například na oddělení lůžek dlouhodobě nemocných nebo v rámci našeho
iktového centra. Existuje řada aplikací, které umožňují procvičování kognitivních funkcí a jemné motoriky
pacientů nebo nácvik aktivního používání řeči, včetně psaného textu. S
řadou těchto aplikací již pracujeme,“
uvedla Lenka Kalábová.
(nk)

DALŠÍ FÁZE REKONSTRUKCE STRAVOVACÍHO PROVOZU SKONČILA

Zprovoznění nové pásové myčky bílého nádobí je dalším významným krokem v celkové
rekonstrukci stravovacího provozu Městské nemocnice v Litoměřicích. Ta probíhá postupně
již od roku 2011, a to bez nutnosti přerušit či
omezit provoz oddělení a hledat alternativy pro
zajištění stravy pro pacienty.
„Nová myčka má výrazně nižší spotřebu
vody, a tím pádem i mycího prostředku. Na
rozdíl od předchozí myčky tato při provozu
neuvolňuje do prostoru teplo, ale používá ho
rekuperací na ohřev mycí vody. To znamená
nejen podstatnou energetickou úsporu, ale také
mnohem vyšší komfort pro pracovní prostředí
pracovníků stravovacího provozu,“ vyjmenoval
důležité přednosti nového zařízení vedoucí
stravovacího provozu Jaroslav Šefčík a dodal,
že po dobu stavebních prací v prostoru myčky
nádobí a její instalace byla strava pro pacienty
servírovaná v jednorázových menu boxech. „To
byla jediná změna, kterou pacienti během prací
mohli pocítit,“ dodal Jaroslav Šefčík.
Dodavatelem nové myčky, která naplňuje
všechny aktuální normy potřebné pro stravovací provozy, je vítěz veřejné zakázky firma

RZ srpen před korekturou.indd 5

Vedoucí nemocničního stravovacího provozu Jaroslav Šefčík představuje novou myčku bílého nádobí.
Foto Naděžda Křečková
Hospimed. Instalaci a zprovoznění nové myčky
předcházely stavební úpravy prostor, kde je
umístěna. Zahrnovaly výměnu všech instalací, stropů, oken, dlažby a obkladů. Navazující práce nyní probíhají v prostoru u výtahů a
v kancelářích nutričních terapeutek a stravovatelek. Dodavatelem stavební části je firma
Herstav.

„Náklady na pořízení nové myčky nádobí byly
necelé 3 milióny korun, včetně DPH, stavební
práce si vyžádají investici ve výši 4,4 milióny korun (s DPH),“ přiblížil finanční stránku rekonstrukce stravovacího provozu ředitel pro ekonomiku a provoz a člen správní rady Vladimír
Kestřánek.
Rekonstrukce stravovacího provozu po celou
dobu probíhá výhradně z vlastních prostředků
nemocnice. „S žádostí o dotaci na ROP Severozápad jsme opakovaně, z neovlivnitelných administrativních důvodů, neuspěli,“ vysvětlil
Radek Lončák, předseda správní rady nemocnice.
V současné době je ve stravovacím provozu
kromě prostoru pásové myčky nádobí již zcela
zrekonstruovaná varna, kde byly vybudovány
dva varné bloky, dodán nový konvektomat, upraveny přípravny stravy, prostor pro tabletování
stravy a myčky černého nádobí. Rekonstrukcí již
prošly také kancelář šéfkuchaře a denní místnost
zaměstnanců. Od začátku rekonstrukce bylo do
tohoto pracoviště postupně investováno již přes
16 miliónů korun.
Naděžda Křečková
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KOMENTÁŘE ZASTUPITELŮ

Ing. Vladimír KESTŘÁNEK /
ČSSD
„Nemocnice hospodaří s přebytkem,“
připomíná její ekonom a zastupitel
Účetní závěrka Městské nemocnice v Litoměřicích za první polovinu letošního roku
vykázala zisk ve výši cca 4 mil. Kč. „Jsem
rád, že i v letošním roce se po ekonomické stránce nemocnici daří a chtěl bych za
správní radu poděkovat všem, kteří se na tomto úspěchu podílejí.
Litoměřická nemocnice dlouhodobě patří mezi 30 nejlépe hospodařících nemocnic v kategorii středně velkých nemocnic ČR, přičemž celkový počet takto velkých nemocnic je cca 170.

Ing. Petr URBÁNEK /
ANO 2011
Proč se vedení města bojí
pana Kužílka?

Pan Oldřich Kužílek, bývalý poslanec za
ODA, poradce komise Senátu, člen Rady
vlády a člen poradního sboru místopředsedy vlády je jedním z nejpovolanějších
odborníků na problematiku vydávání
radničních periodik. Proč tedy vedení města odmítá náš návrh, aby
zpracoval pravidla pro vydávání Radničního zpravodaje ?
O nezávislém hodnocení radničních periodik, jež konstatovalo zneužívání Radničního zpravodaje k politické propagaci vedení radnice,
již víme. Vedení města dlouhodobě bránilo publikaci alternativních
názorů a opakovaně odmítalo uveřejnit vyjádření opozičních zastupitelů k povolební situaci, k ustavujícímu zasedání Zastupitelstva
města a další naše příspěvky uveřejňovalo až po několika měsících
s ironizující reakcí zneužívající možnosti posledního slova. Nezbylo
nám tedy nic jiného, než vymáhat dodržování tiskového zákona podáním několika soudních žalob.
Až poté přestalo vedení města ignorovat opoziční zastupitele a iniciovalo jednání o smírném řešení sporu. V jeho rámci jsme navrhli zpracování pravidel pro vydávání Radničního zpravodaje panem
Kužílkem. Ačkoli redakční rada RZ doporučila realizaci našeho návrhu Radě města a alternativně zvažovaný Syndikát novinářů také
doporučil pana Kužílka jako nejvhodnějšího odborníka, vedení
města tento náš návrh nakonec nepříjalo. Další jednání o smírném
řešení podmínilo předchozím stažením žalob, což je z procesního
hlediska nemožné a další jednání o smírném řešení sporu to prakticky znemožnilo. Rozhodnutí sporu tak zůstává na nezávislém soudu
a do jeho vyřešení budeme publikovat příspěvky na našem webu či
v našem čtvrtletníku.

Mgr. Karel KREJZA /ODS
„Má město přijímat další
zaměstnance?“ ptá se místostarosta
Tak jsme v zastupitelstvu schválili návrh opozice na zveřejňování všech uzavřených smluv v anonymizované
podobě. Nepochybně se dočteme o tom, jak zastupitelé
za ANO 2011 dotlačili koalici k transparentnosti. Nic takového. Návrh prošel bez problémů, nikdo s ním nemá
problém. Není totiž co tajit. Smlouvy přesahující částku
500 tisíc korun zveřejňovány již dávno jsou. Nyní tedy budou i ostatní. Nicméně
rád bych upozornil, že každá mince má dvě strany. Jednak každý zastupitel má
právo nahlédnout do jakékoliv smlouvy, a to v neanonymizované podobě. Tudíž
nejen prostřednictvím zastupitelů, ale i zákona zaručujícím právo na informace
je může získat kdokoliv z nás.
Druhou stranou mince mám na mysli fakt, že jsou uzavírány stovky smluv
ročně – od nákupu hygienických potřeb až po stavby chodníků. Jejich zveřejňováním, ale hlavně odstraněním osobních údajů apod., se musí někdo systematicky zabývat. Stejně tak interpelacemi zastupitelů za hnutí ANO, které rostou
geometrickou řadou a mnohdy jsou naprosto zbytečné. Stačí totiž na úřad přijít a
zeptat se. Rostou náklady i na právní zastupování úřadu díky hloupým žalobám.
Je to vše třeba? Má úřad přijímat další zaměstnance, když místo toho můžeme
opravit další chodník nebo postavit dětské hřiště?
Přál bych si, aby se atmosféra mezi zastupiteli zlepšila. Z nařčení kolegy Pavla Kejře zastupitelem Tomášem Sarnovským ze střetu zájmu, když hlasoval pro
poskytnutí bezplatného pronájmu kulturního domu pro organizaci charitativního koncertu pro hospic, mě mrazí. Jeho práce v Nadačním fondu Kalich je totiž
čirou charitou.

Mgr. Petr PANAŠ / SZ
„Otazníky nad budoucností
Zahrady Čech nadále zůstávají,“
domnívá se zastupitel
Litoměřice jsou spojovány se Zahradou Čech. Výstaviště dělá městu jméno a přiláká více návštěvníků, než
cokoli jiného ve městě. Pokud chceme, aby tak tomu
bylo i do budoucna, musí se areál modernizovat a
rozvíjet. Na tom se shodneme všichni. Když jsem se
seznámil s vizí společnosti EXPO CZ s.r.o., byl jsem spokojen, byť jsem si nebyl
jistý, zda ji dokáže naplnit. Že nedokáže, je dnes už jisté. Z toho, co mělo být splněno do konce roku 2015, bude hodně málo. Na druhou stranu chápu, že nájemné není malé a stav areálu ideální. Ale obojí bylo zájemci o provozování známo a
šel do toho. Město nyní každý rok vynakládá několik milionů do oprav a investic
areálu výstaviště. Stanovisko vedení radnice je, že se prostředky vynakládají do
majetku města, tudíž je to v pořádku. Já se však domnívám, že se hradí i náklady,
které má dle smlouvy platit nájemce. Zde už problém vidím. Pochopím, pokud
město zainvestuje celkovou opravu nemovitosti na výstavišti. Ta bude stát i po
ukončení nájmu, který je 20 let. Ale pořídit dřevěné stánky za více jak milion korun, je investice do diskuze. Stánky se nájemci předaly, jejich užívání je vázáno na
nájemní smlouvu a po jejím ukončení už budou naprosto nepoužitelné. Původní
asi byly v naprosto nevyhovujícím stavu. Ale má město nájemci nemovitosti pořizovat i věci movité sloužící k výkonu jeho činnosti? Otázek je hodně. Společná obchodní společnost s podílem 50% na 50% není také ideální. Doufejme, že
bude vůle vše řešit, a to hlavně v zájmu města.

NEZAPOMENEME • OSOBNOSTI LITOMĚŘIC, KTERÉ ODEŠLY • NEZAPOMENEME
VITALIJI, DĚKUJEME VÁM
Potkat na ulici Vitalije Marka znamenalo
potkat člověka sršícího radostí z toho, co
právě dělá. Velkým koníčkem mu totiž
nejen v posledních letech jeho života byla
tvorba knížek, v nichž se zabýval historií
Litoměřic i okolních míst. Dokázal živě
vyprávět o tom, jaké úžasné staré pohlednice právě objevil a co nového se dozvěděl.
Člověka tak nevědomky přiměl k tomu,
aby se na výsledek jeho díla těšil ve velkém předstihu. Nikoho proto nepřekvapovalo, že slavnostní křty jeho knížek bývaly hojně navštěvované.
A bývalo při nich veselo, a to i díky spolupracovníkům, s nimiž tvořil,
nebo i hostům, které si na ně zvával.
Lidí, kteří mají zájem o historii Litoměřic a dokáží ji poutavým způsobem přiblížit současné i budoucí generaci, je jako šafránu. Pan Vitalij
Marek, který minulý měsíc náhle odešel, byl jedním z nich.....
Eva Břeňová
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ODEŠEL BÝVALÝ POLITICKÝ VĚZEŇ
Minulý měsíc opustil řady obyvatel Litoměřic i 85letý Vladimír Chlupáč, předseda
litoměřické organizace Konfederace politických vězňů, který se angažoval i jako člen
republikové rady KPV. Odešel s vědomím,
že zločiny komunismu zůstaly nepotrestány.
On sám byl v roce 1949 odsouzen k sedmi letům vězení v uranových dolech v Jáchymově.
Trest si nedobrovolně prodloužil o tři roky
poté, co se o procesu s Miladou Horákovou
vyjádřil jako o sprosté vraždě.
Očitých svědků těžké doby rychle ubývá.
Jedenáct pamětních desek připomínajících
oběti komunistického režimu v letech 1948
– 1989, instalovaných na Litoměřicku i zásluhou Vladimíra Chlupáče, však nám, mladším, nedovolí na pohnutou historii zapomenout … stejně jako na osobnost pana Chlupáče. Eva Břeňová
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RADNICE CHCE S PODNIKATELI
VÍCE SPOLUPRACOVAT

Litoměřičtí podnikatelé mají zájem
s městem intenzivněji spolupracovat.
Vyplynulo to z prvního Podnikatelského fóra, které uspořádala radnice
26. května v hradu.
Zúčastnilo se ho 25 představitelů
místních firem a zhruba stejný počet
zástupců vedení radnice, vedoucích
odborů městského úřadu, stavebního
a živnostenského úřadu. Nechyběla
ani zástupkyně památkové péče.
Společně hledali odpovědi na otázky:
Jaké vidíte překážky pro rozvoj podnikání? Co místním podnikatelům
schází? Co by pro podnikatele město
mohlo udělat?
„K zodpovězení těchto otázek
potřebujeme znát vaše názory a
potřeby, abychom na ně mohli reagovat,“ vyzval podnikatele k diskusi starosta Ladislav Chlupáč. Upozornil, že
v současné době jsou otevírány nové
operační programy. S jejich využitím
a za předpokladu spolupráce s podnikatelským sektorem je šance realizovat v Litoměřicích řadu dalších,
pro město prospěšných projektů.
Následně byly představeny důležité
dokumenty, mezi nimi i Strategický
plán rozvoje města, a konkrétní projekty připravené k realizaci, na nichž
by mohli podnikatelé s městem spolupracovat. Příkladem je revitalizace
areálu bývalých kasáren pod Radobýlem nebo bývalého pivovaru.
Samotná diskuse probíhala u 3

Diskuse se zúčastnilo asi 25 podnikatelů, mezi nimi i ředitel Okresní
hospodářské komory v Litoměřicích Zb. Pěnka (vpravo). Foto Eva Břeňová
tematicky různě zaměřených stolů.
Debata na téma „překážky rozvoje
podnikání“ se odvíjela hlavně od dopravy a parkování v centru. Majitelé
objektů nacházejících se v historickém jádru města dále upozorňovali
na nesoulad v požadavcích hasičů,
hygieniků a památkářů i na čekání
před kanceláří CzechPointu. Jiní by
si přáli lepší spolupráci s Finančním
úřadem v Litoměřicích, další
povodňovou ochranu Želetic.
Cílem diskuse u druhého stolu
bylo definovat příležitosti vedoucí
k rozvoji podnikání. Hledány byly
cesty, jak zapojovat místní firmy do
větších zakázek, podporovat nové
technologie, konzultovat přípravu
nových projektů.

Debata o možnostech spolupráce přinesla řadu námětů. Mezi
nimi i požadavek od ředitelky
TIMO na zlepšení spolupráce mezi
základními školami, učňovskými
obory a firmami, které se potýkají s nedostatkem zaměstnanců
v technických oborech, nebo na
zapojení místních podnikatelů do
větších akcí konaných ve městě.
Zástupce firmy Hennlich zase navrhl
vytvoření společného dárcovského
fondu, který by vedl firmy k větší
společenské odpovědnosti.
„Zazněla zde řada zajímavých
témat. Věřím, že v první fázi se
nám alespoň některé z nich podaří
společně zrealizovat,“ konstatoval
místostarosta Karel Krejza.
(eva)

FOND HENNLICHU
PODPORUJE MLADÉ

Jako firma, které záleží na
městě, ve kterém podniká,
se dlouhodobě profiluje také
Hennlich se sídlem na Českolipské ulici. Již v roce 2005 založila
dárcovský fond, jehož prostřednictvím podporuje neziskové
projekty mladých lidí mezi 15
a 25 lety žijících či studujících
v Litoměřicích. Fond každoročně vyhlašuje otevřená grantová
kola, ve kterých se mohou zájemci přihlásit se svými neziskovými projekty o finanční podporu.
Například letos dárcovský
fond HENNLICH podpoří 21
neziskových projektů mladých
lidí z Litoměřic částkou ve výši
105.000 korun. Půjde především
o kulturní a sportovní projekty. Za dobu svého působení podpořil celkem 158 projektů částkou přesahující 800 tisíc korun.
„Dárcovský fond HENNLICH
je vedle baby clubu naší vlajkovou lodí společenské odpovědnosti. Jedenáct let jeho fungování svědčí o tom, že chceme být
pevnou součástí města Litoměřice a jeho okolí. Také letos se
těším na to, že peníze od nás pomohou mladým lidem „rozhýbat“ život v Litoměřicích a přispějí k jejich aktivnímu zapojení
do fungování města,“ řekl Pavel
Šumera, jednatel společnosti
HENNLICH.
(jon, eva)

NOVÝ VÝUKOVÝ PROGRAM DALA
ŠKOLE FIRMA CHLÁDEK A TINTĚRA

Ředitelka školy Blanka Ježková a zástupce firmy Chládek a Tintěra Jan Kokeš
při prezentaci nového výukového programu vyvinutého pražskou firmou
CORINTH, spolupracující s Microsoftem.
Foto Eva Břeňová

Prohlédnout si detaily srdce, prozkoumat strukturu vlasu nebo
zhlédnout výbušnou chemickou reakci, která v běžné školní učebně
není proveditelná, a to vše ve 3D provedení. Nejen to, ale i mnoho
dalších zajímavostí z oblasti přírodních věd umožňuje nový výukový
počítačový program Corinth classroom, který předal ředitelce Základní školy v Havlíčkově ulici Blance Ježkové předseda představenstva
společnosti Chládek a Tintěra Jan Kokeš.
„Jsme velká firma, která podniká v Litoměřicích, jimž chceme být i
tímto způsobem prospěšní. Pro tuto konkrétní formu pomoci jsme se
rozhodli po dohodě s městem a vedením školy,“ vysvětlil Jan Kokeš.
Radost z daru v hodnotě téměř 100 tisíc korun ředitelka školy
neskrývala. „Nabídne žákům neotřelý pohled na probírané učivo.
Věřím, že zaujme a zvýší atraktivitu výuky,“ konstatovala Blanka
Ježková.
(eva)

TECHNICKÉ SLUŽBY MAJÍ PŮJČENÝ PRVNÍ ELEKTROMOBIL

Vozový park Technických služeb (TS) města
obohatil elektromobil, který je v rámci České
republiky první svého druhu. Do bezplatného
užívání na jeden rok jej předal řediteli TS jednatel firmy Balkancar a zároveň litoměřický
zastupitel Jaromír Mareš.
„Pro nás má tento krok dva aspekty. Jednak pomůžeme městu, respektive technickým službám jako jeho příspěvkové organizaci, a jednak si přímo v praxi ověříme, jak
multifunkční vozidlo, které jsme sestrojili a
vyrobili v našem novém závodě ve Vrbičanech,
vlastně funguje. Získáme tak pro nás důležitou
zpětnou vazbu, protože chceme, aby tento typ
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Klíčky od vozu převzal Ivo Elman (vlevo), ředitel
TS města Litoměřice, od jednatele firmy Balkancar Jaromíra Mareše.
Foto Eva Břeňová

vozu na trhu zaujal, “ uvedl Jaromír Mareš při
prezentaci vozidla poháněného elektřinou, jíž
se zúčastnili i starosta Ladislav Chlupáč, místostarostové Karel Krejza, Pavel Grund a další
radní města. Baterie je uložená přímo pod korbou. Na jedno nabití, které trvá zhruba osm
hodin, ujede více než sto kilometrů.
Podle slov ředitele Technických služeb
Ivo Elmana bude vůz s výklopnou korbou
za zhruba 600 tisíc korun využíván ke svozu
trávy, listí a větví. Nechá proto na něj s cílem
zvýšit jeho multifunkčnost vyrobit i nástavbu.
V ulicích Litoměřic je při práci k vidění již
několik týdnů.
(eva)
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BAREVNÝ SVĚT
KNIHOVNY
WORKSHOPY V PŘÍRODĚ
- park Václava Havla. Pojďte objevovat všechny barvy života. Letní
výtvarné workshopy pro seniory a vnoučata. Pokud zájemci o
workshop nejsou členy Dopoledního klubu aktivního stáří, prosíme o registraci předem na e-mail:
detske@knihovnalitomerice.cz
nebo tel.: 416 732 453.
7. 8. v 9. h. Mandaly světa
Malba akvarelem, Helena Učíková Lendacká
21. 8. v 9. h Mandaly z papíroviny a přírodnin
Irena Štyrandová, Dílna ručního
papíru
MĚSTA ČTOU 21. 8. – 29. 8.
Park Václava Havla bude v této
době stejně jako loni patřit čtenářům a příznivcům Knihovny K.
H. Máchy, která se připojila k dalším severočeským knihovnám v
projektu „Města a obce čtou“. Během tohoto týdne bude možné od
10 do 18 hodin usednout v parku
do houpací sítě, sedacího vaku
nebo třeba i do trávy a listovat si
v knihách a časopisech, které si
vyberete z mobilní knihovny. Navíc je na každé odpoledne připraven pestrý doprovodný program.
Cílem projektu je podpořit čtení
knih u dětí i dospělých. Zároveň
chceme netradiční formou zpestřit poslední týden prázdnin.
Program:
pátek 21. 8. v 15 h
Autorské odpoledne s Renatou
Štulcovou / zahájení
sobota 22. 8. ve 14 h
Pohadlo aneb Pohádkové
kukadlo / divadelní pohádkové
odpoledne
neděle 23. 8. od 15 h
Pohodové hudební odpoledne Rohypnol Mississippi Aussig
pondělí 24. 8. v 15 h
Spolek LiPen / autorské čtení
úterý 25. 8. v 16 h
Štěpánka Toutová - Pověsti
Českého středohoří / vyprávění
v písních
středa 26. 8. v 16 h
Mé soukromé století - Jitka
Smutná / komponovaný pořad
čtvrtek 27. 8. od 14 h
Jak se zdobí Afrika / hudební,
výtvarné a kulinářské workshopy
pátek 28. 8. ve 14 h
Tvořivé odpoledne plné
workshopů / burza knih
sobota 29. 8. ve 14 h
Soutěžně hravé květinové odpoledne / o bylinkách a květinách
nejen pro děti
Více na www.knihovnalitomerice.cz

Kateřina Minková

RZ srpen před korekturou.indd 8

ŠKOLSTVÍ

GYMNÁZIUM ZMĚNA ZŘIZOVATELE NEČEKÁ

Mimořádnému zájmu veřejnosti
se těšil kulatý stůl, jehož tématem byla současnost i budoucnost
litoměřického gymnázia. Městem
pořádané debaty, která se uskutečnila
9. června v sále hradu, se zúčastnila
více než stovka lidí.
„Už jen tento fakt signalizuje, že
jde v Litoměřicích o aktuální téma,
které obyvatele zajímá a s nímž se
na nás často obrací,“ uvedl místostarosta Karel Krejza. Důkazem je
podle něj i vývoj počtu studentů. Od
roku 2010 se totiž jejich počet snížil
o devět desítek, zatímco roudnické
nebo lovosické gymnázium vykázaly
loni stejný počet studentů jako v roce
2010. Radnici přitom podle starosty
Ladislava Chlupáče netěší, že některé
děti z Litoměřic odcházejí studovat
právě do Lovosic nebo do Roudnice
nad Labem, když mají v místě svého
bydliště gymnázium s kvalitním pedagogickým sborem i výukou.
Jedním z nejdůležitějších výstupů
kulatého stolu proto byla shoda na
zahájení spolupráce gymnázia se
základními školami v oblasti společné
koordinace školských vzdělávacích
plánů. Zaznělo, že koordinovat je
třeba nejen spolupráci základních
škol s gymnáziem, ale i dalšími
středními školami a učilišti ve městě.
A to tak, aby základní školy tvořily

Veřejné diskuse na téma budoucnosti gymnázia se zúčastnila více než stovka
občanů jak z řad veřejnosti, tak rodičů nebo pedagogického sboru. Nechyběli
ani asolventi školy.
Foto Eva Břeňová
výukové plány navazující na programy nabízené středními školami a
učilišti.
„Stejně tak gymnáziu, kterému
chybí odborné učebny, například chemická laboratoř, bychom mohli pomoci tím, že jejich vznik zahrneme do
projektu stavby nové víceúčelové haly
pro sousední Masarykovu základní
školu,“ nastínil jednu z konkrétních
možností pomoci místostarosta.
V průběhu debaty s veřejností vedení radnice konstatovalo, že město se
v dohledné době nestane zřizovatelem
gymnázia, které spadá pod Ústecký
kraj. Obdrželo by totiž jen příspěvek
na žáka plnícího si základní školní
docházku, což se týká zhruba stovky

dětí od primy po kvintu. Náklady na
studium prváků až čtvrťáků by tak
muselo hradit samo, což představuje
zhruba tři miliony korun ročně.
„Tuto skutečnost jsme loni, kdy jsme
otevřeli diskusi na toto téma, neznali.
Současné znění zákona je totiž v tomto ohledu nejednoznačné. Poukázal
na ni až výklad Ministerstva financí,
který jsme si vyžádali,“ vysvětlil místostarosta Krejza.
Ředitel školy Miloš Štyks změnu
zřizovatele nepovažuje za nutnou.
„Důvody k takovému kroku nevidím. Obzvláště když kraj investoval
v posledních letech do zkvalitnění budovy i učeben zhruba deset milionů
korun,“ konstatoval ředitel.
(eva)

Z DIVADLA SI PRVŇÁČCI DOMŮ ODNÁŠELI KNÍŽKY. Prvňáčci z litoměřických základních škol Boženy
Němcové, Masarykovy a Ladovy prožili velký den v divadle. Od pracovníků Knihovny K. H. Máchy totiž převzalo
186 dětí knížku Odemyky zamyky, napsanou Jiřím Žáčkem a ilustrovanou Vojtěchem Juríkem. Zakončen tak byl projekt Knížka pro prvňáčka, který knihovna realizuje již sedmým rokem. Z úst pedagogů zaznělo poděkování knihovně
za podporu čtenosti nejmenších čtenářů. Prvňáčci totiž od února do května docházeli do knihovny, kde pro ně byl
připraven speciální program zaměřený na rozvoj čtení a vytváření kladného vztahu ke knihám. „Knihovnice Alena
Koudelková a Eva Weberová pro děti připravovaly pravidelná tematická setkávání nad knihami, o kterých si potom
s dětmi povídaly a nabízely jim rozmanité navazující aktivity. Slavnostní dopoledne v divadle s předáním originální
knížky je pak pro děti zaslouženou odměnou,“ uvedl ředitel knihovny Karel Tománek.
Nositelem projektu „Knížka pro prvňáčka“ je Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR. Již od samého
počátku jeho existence je součástí programu dětského oddělení knihovny. Na snímku vidíme prvňáky Masarykovy
zkladní školy, kteří do divadla přišli s třídní učitelkou Lenkou Pomykačovou.
Text a foto Eva Břeňová

ŽÁCI TANEČNÍHO OBORU
PRVNĚ VEŘEJNĚ VYSTOUPILI

Ve středu 3. června se konal v divadle veřejný koncert
žáků Základní umělecké školy Litoměřice. Vedle mladých hudebníků vystoupili poprvé v historii školy také
žáci tanečního oboru.
Ten zahájil svou činnost v září loňského roku pod
vedením učitelky Valerie Žáčkové. Nejmenší děti v přípravném studiu tančí ve skupinách Čtyřlístek, Delfínci a
Motýlci. Společně vystoupily s choreografií „Prší“. Žáci
prvního ročníku pak pracují v tanečních skupinách

Sunshine, Akvamarínky a Mystic Violet. První skupina
vystoupila s dramaticky a napínavě pojatou choreografií
„Loupež“. Akvamarínky okouzlily diváky něžnou choreografií „Kamínkův sen“ a mladí tanečníci ze skupiny
Mystic Violet nadchli diváky svou kurážnou a dynamickou choreografií „Bajka o přátelství. Vystoupení všech
tanečních skupin na pódiu divadla překvapilo svou nápaditostí a provedením. Děti spolu s hudbou dokázaly
pohybem vyprávět příběhy, na kterých se spolu s paní
učitelkou dokonce autorsky podílely, vnesly do nich své
nápady a myšlenky.
Dominika Valešková, ředitelka ZUŠ
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V DOMOVĚ U TRATI BYLO VESELO

Veselá nálada, zpěv, divadlo, ale i netradiční soutěže.
To vše 23. června zažili senioři žijící v Domově U
Trati v průběhu zahradní slavnosti, kterou připravili
zaměstnanci domova společně s obyvateli zařízení, ve
kterém žije téměř sedm desítek lidí.
Letošní slavnost proběhla s mottem Listování dětskou
knihou. „Klienti utvořili skupinky a zvolili si knihu,
kterou mají rádi. V souladu s jejím příběhem si pak
připravili kostýmy, zahráli scénku nebo přečetli úryvek,“
uvedl vedoucí zařízení Karel Reissmüller.
Seniorům do Domova U Trati přijela zahrát
Křešičanka Pustajka, zazpíval Ondřej Němec a s divadlem se představil spolek Li-Pen. Zahájení slavnosti se Kulturní i sportovní programy pořádají pro své klienty
zúčastnili i zástupci města v čele se starostou Ladislavem pracovníci Domova U Trati pravidelně. Nechybí ani
Chlupáčem a místostarostou Pavlem Grundem. (eva) soutěže. Senioři se jich aktivně účastní. Foto Eva Břeňová

SENIOŘI SE V DOMĚ KULTURY SKUTEČNĚ BAVILI

V domě kultury se 17. června
uskutečnilo
tradiční
setkání
seniorů při dobré zábavě. Akci
uspořádal odbor sociálních věcí
a zdravotnictví městského úřadu.
Mezi návštěvníky, kteří zaplnili
velký sál do posledního místečka,
přišel starosta Ladislav Chlupáč,
místostarosta Pavel Grund a vedoucí odboru sociálních věcí a
zdravotnictví Renáta Jurková.
Akce měla mezi seniory opět
velký ohlas. Všichni se dobře bavili
u písniček oblíbené dvojice Eva
a Vašek. Hostem pořadu byl nestárnoucí Josef Zíma. Pořadatelé
využili setkání k předání odměn
nejaktivnějším účastníkům 3.
ročníku aktivity Místa přátelská
seniorům. Pro diplom a drobnou
cenu si přišlo 53 seniorů.
„Letos nás příjemně překvapilo

Aktivní seniory osobně ocenil starosta Chlupáč i místostarosta Grund.
Foto Václav Sedlák
nejen aktivní zapojení 108
účastníků, ale také 16 organizací,
které pro ně připravily zajímavé
programy. Devět seniorů mělo
stoprocentní účast, sedm nestihlo
navštívit jen jednu akci. Nejstarší
účastnici bylo 85 let, navštívila polovinu akcí a dokonce vyhrála tur-

ČAJOVNA NABÍZÍ LETNÍ POSEZENÍ

Vypít si čaj nebo jiný lahodný
nápoj, případně si společně zabafat
z vodní dýmky můžete v novém letním posezení, které nabízí čajovna
Hóra (ulice Osvobození 19),
jejímž provozovatelem je Diakonie
Českobratrské církve evangelické.
Čajová posezení jsou chráněna
před sluncem i deštěm, zajišťují
dostatek soukromí, a umožňují tak
ničím nerušené chvíle pro setkání
s přáteli. Součástí dvorku je i malé
dětské hřiště.
Čajovna je chráněné pracoviště

zaměstnávající lidi se zdravotním a mentálním postižením.
Přes léto vždy registrujeme odliv návštěvníků, což negativně
ovlivňuje i provoz chráněného
pracoviště a zaměstnávání lidí s
postižením. Proto kolegové vlastními silami postavili letní přístřešek,
aby i v létě lidé do čajovny
přicházeli a my nemuseli snižovat
počty zaměstnanců.
Zuzana Hájková,
asistentka řízení projektů a PR
Diakonie ČCE v Litoměřicích

Čajovna Hóra nově nabízí příjemné letní posezení.
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Foto Zuzana Hájková

naj v petangue,“ zhodnotila stručně
aktivitu seniorů Rita Vlčková,
koordinátorka
Zdravé
město
Litoměřice.
Spolupořadatelem
aktivity byli členové skupiny pro
seniory z komunitního plánování
sociálních služeb městského úřadu.
„Aktivita mě velice potěšila, je
všestranná i tvořivá, najdou se v ní
i pohybové činnosti, každý si může
vybrat to, co ho zajímá. Příjemné je,
že se setkávají dobří přátelé, utužují
vztahy a uzavírají se mezi vrstevníky
nová přátelství. Bylo těžké vybrat
mezi akcemi tu nejlepší. Potvrdilo
se, že organizátoři jsou skutečně na
úrovni. Všichni zaslouží uznání,“
uvedla Věra Budínská, jedna
z oceněných seniorek.
Další setkání zorganizuje město
pro seniory v prosinci.
Václav Sedlák

TĚLESNĚ POSTIŽENÍ
ŽIJÍ AKTIVNĚ

Dvě místní organizace – sever a
jih - Svazu tělesně postižených působí v Litoměřicích. Příčiny, proč
jsou dvě, leží v minulosti a nikdo se
jimi nezabývá. V případě početnější
organizace – jih, která registruje 120
členů, došlo loni ke změně ve funkci předsedy. Zemřelého Jana Nováka
vystřídala Alena Dreherová. Navázat
chce na práci předchůdce, ale nebojí
se přicházet i s nápady zcela novými.
„Máme za sebou velmi úspěšný
výlet do Šestajovic a do přerovského
skanzenu, kterého se zúčastnilo 47
lidí, což je poměrně dost,“ vypráví
předsedkyně organizace a nezapomene poděkovat městu, které zaplatilo autobus. Právě v těchto dnech
jsou členové organizace na týdenním
pobytu ve Františkových Lázníchww.
Společně se však neúčastní pouze
výletů, ale scházejí se od loňského listopadu jednou za měsíc v kavárničce
v ulici Kosmonautů (č.p. 14).
„Přivítáme mezi sebou každého,
ať již s tělesným nebo mentálním
postižením. Lidí, kteří mají problémy se zdravím, přibývá. Je špatně,
když se uzavřou se svými starostmi
doma. Vzkazuji jim proto, ať se přidají k nám a snaží se v rámci možností i nadále žít aktivně,“ vyzývá Alena
Dreherová, předsedkyně organizace,
která spolupracuje i s litoměřickým
klubem seniorů nebo turistickým
oddílem.
(eva)

DIAKONIE OTEVŘELA
KLIENTŮM NOVÉ PODKROVÍ

Středisko křesťanské pomoci otevřelo zrekonstruované prostory Centra denních služeb. Upravené podkroví
farního domu Českobratrské církve
evangelické v Rooseveltově ulici, kde
nechybí ani nový výtah, začíná sloužit
klientům. Slavnostního otevření podkroví se zúčastnil herec Jan Potměšil,
starosta Ladislav Chlupáč, místostarosta Pavel Grund (město patřilo mezi
partnery projektu) a další hosté.
Rekonstrukcí vznikl moderní, bezpečný a bezbariérový prostor pro sociální službu Centrum denních služeb
při Diakonii ČCE. Přístup k službě
tak získá větší počet zdravotně postižených lidí, než tomu bylo doposud.
Konkrétně se zvýší denní kapacita
služby z 20 na 25 klientů. Otevřením
půdních prostor se uvolnily prostory
v suterénu, kde najdou v chráněné
dílně zaměstnání další lidé se zdravotním postižením.
Centrum bylo provozováno od svého vzniku (od roku 1996), v suterénních prostorách farního domu. Tak,
jak se postupně rozšiřovalo, zvyšoval
se počet klientů, rozšiřovala nabídka
aktivit, až dosavadní prostory postupně přestávaly vyhovovat. Bezbariérovost byla jen částečná, chyběly podmínky pro kvalitní individuální práci i
dostatečné zázemí pro pracovníky.

Projekt realizovaný Diakonií ČCE
– Střediskem křesťanské pomoci v Litoměřicích – byl podpořen v rámci
Regionálního operačního programu
regionu soudržnosti Severozápad, který je spolufinancován z Evropského
fondu pro regionální rozvoj. Náklady na stavbu dosáhly sedmi milionů
korun, přičemž finanční spoluúčast
Diakonie činí 15% z částky. „Uhradili
jsme ji díky pomoci dárců, kterým za
to velmi děkujeme,“ konstatoval jednatel Diakonie, farář Zdeněk Bárta.
Eva Cimburová,
koordinátor projektu

Podkroví s bezbariérovým přístupem
bude poskytovat služby lidem starším 18
let se zdravotním, zejména mentálním
postižením. Slavnostního otevření se zúčastnil i herec Jan Potměšil, který po autonehodě sám zůstal upoután na invalidní
fozík.
Foto Tomáš Vejmelka
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NA BRÁNY KLEPE
ZAHRADA ČECH

Nejbližší akcí na výstavišti
je největší a nejvyhledávanější
podzimní veletrh Zahrada Čech.
Proběhne od 11. do 19. září.
„Navážeme na novinku jarní
výstavy, a to oborové rozdělení
jednotlivých pavilonů. Pavilon A
bude stylizován pro Ovocnářskou
i Zelinářskou unii a Agrární komoru, pavilon B a C bude naplněn
rostlinným materiálem, v pavilonu
D návštěvníci naleznou horkou
novinku – expozici hub a k tomu
nebude chybět poradna. Zároveň
v pavilonu D proběhne prezentace
včelařů. Pavilon G bude tradičně
patřit časopisu Zahrádkář a letos
se návštěvníci mohou inspirovat
chilli papričkami. Pavilon H bude
opět potravinářskou sekcí. Pavilon
T přiláká milovníky lahodného
vína a oba pavilony S zaměříme na
bytové prvky. V zadní části areálu
návštěvníci naleznou doplňkový
sortiment.
(mm)

POHLREICH ZAVÍTÁ
NA GASTRO FOOD FEST
Poslední akce, která letos
proběhne na výstavišti pod hlavičkou
společnosti Zahrada Čech, bude
Gastro food fest. Uskuteční se od
17. do 18. října. Již nyní můžeme
nalákat všechny gurmány dobrého
tradičního a netradičního jídla a pití.
Představí se významné restaurace,
minipivovary, pivovary, prodejci či
výrobci lahodné kávy a jednotlivá
vinařství nejen z Ústeckého kraje.
Jako hlavní host vystoupí kuchařská
esa – Zdeněk Pohlreich (hvězdný
český šéfkuchař, gastronom a moderátor), Filip Sajler (mladý guru
moderních koncepcí v gastronomii),
Radek Šubrt a další.
(mm)

PRVNÍ PŮLROK NA VÝSTAVIŠTI JE ZA NÁMI

V prvním pololetí proběhla na
výstavišti řada akcí. Kalendář Zahrady
Čech se výrazně rozrostl. Tradiční
akce střídaly nové, mezi takové patřil
například Festival Relaxu, Jahodové
slavnosti nebo Ples růží.
Kromě akcí, které pořádá sám provozovatel výstaviště, je areál využíván i
externími organizátory. Jen na přelomu
května a června tu bylo pořádáno hned
pět akcí – tradiční Mezinárodní výstava
psů, oblíbený Marwil - secondhand
tak trochu jinak, koncert známé české
rockové skupiny TŘI SESTRY, Benefice
Černých koní - Mistrovství republiky
horské cyklistiky handicapovaných,
nebo Den s Policií České republiky
aneb Do života bez karambolů.
Zahrada Čech pak představila hned
dva nové projekty – Jahodové slavnosti
a Ples růží.
Jahodové slavnosti proběhly v sobotu 20. června. Podtext této akce byl
nejen jahodový jarmark.
Jahodové slavnosti byly určeny
pro všechny milovníky jahod ve
všech podobách. Den plný zábavy,
překvapení a zážitků pro rodiny s
dětmi, prarodiče, tety či strýčky. Ukázka tradičních i netradičních výrobků
z jahod. Nechyběl ani prodej různých
pochutin či výrobků. Tím, že se jednalo
o akci menšího charakteru, uskutečnila
se tato celodenní akce ve střední části
areálu (sektor B). Vstupné bylo pro
všechny návštěvníky zcela zdarma.
„Jedním z našich cílů při rozšiřování
kalendáře akcí pro letošní rok bylo
připravit pro návštěvníky i akce
menšího charakteru. Tak, aby bylo
výstaviště co nejvíce využíváno.
Zároveň jsme chtěli předejít klamným představám o tom, že se dají na
výstavišti, díky jeho velikosti, pořádat
jen velké akce typu jarní či podzimní
Zahrada Čech.“
Tentýž den proběhl první ročník
reprezentativního plesu Zahrady
Čech – Ples růží. Ples stejného názvu

První ročník Plesu růží proběhl v novém pavilonu, respektive stanu, který byl zakoupen
jako další prostor pro vystavovatele na umísťování zajímavých expozic.
Foto Michaela Mokrá
se na litoměřickém výstavišti kdysi
pořádal. Ve své vrcholné éře patřil
mezi vyhledávané společenské události
Litoměřicka, fungoval na třech podiích,
kde se různil styl hudby, tančilo se v pavilonech i na venkovní ploše.
Ples růží Zahrady Čech začíná
v menším měřítku, primárně byl nachystán pro představitele města, obchodní partnery či vystavovatele. Část
vstupenek byla dána i do volného
prodeje. Nádherná květinová výzdoba
brala všem návštěvníkům dech. Ti se
pak roztančili v rytmu skladeb Michala
Davida s představiteli muzikálu Děti
ráje nebo kapelou HAMLETI, jejímiž
hlavními představiteli je Aleš Háma
a Dalibor Gondík. Průběh večer pak
doplnil orchestr B.n Band.
První ročník plesu proběhl v nově
postaveném pavilonu/stanu, který
Zahrada Čech koupila jako další prostor pro vystavovatele s exkluzivními
expozicemi. Díky umístění pavilonu
a jeho modernímu atypickému tvaru v horní části výstaviště bude pro
všechny příchozí návštěvníky líbiví

vstupní pohled.
Výrazná
změna
nastala
u
Farmářských trhů, jejich konání jsme
po vyhodnocení opět přesunuli na sobotní termíny. Nové farmářské trhy se
tedy budou konat každou druhou sobotu na Kostelním náměstí, vždy od 8
do 12 hodin, a to 1.8., 15.8., 29.8., 12.9.,
26.9. atd.
„Abychom předešli kolizi, která
v letošním roce nastala s roudnickými
farmářskými trhy, oslovili jsme je již
nyní a nastavili kalendář pro příští
rok tak, abychom se v jejich pořádání
nekřížili.
Michaela Mokrá,
vedoucí obchodu ZČ

KALENDÁŘ AKCÍ
11. - 19. 9. Zahrada Čech
3. 10. Krajská výstava psů
17. - 18. 10. Gastro food fast
14. - 22. 12. Vánoční trhy

SIMONA STAŠOVÁ POKŘTILA KNIHU JIŘÍHO RYVOLY

„Tak ať se líbí,“ pronesla
23. července v hradu směrem
k publiku herečka Simona
Stašová, která přijela pokřtít
knihu litoměřického malíře
Jiřího
Ryvoly,
nazvanou
„Litoměřice II – město, ve
kterém stojí za to žít“. Učinila
tak společně se starostou
Ladislavem Chlupáčem a vydavatelem Jiří Baronem.
Původem Berouňák, který
však hluboko zapustil kořeny
v Litoměřicích, se v publikaci, vycházející v nakladatelství Baron, stylizuje do role
kreslíře a vypravěče. Kresbami
tvořenými tužkou ztvárňuje
malebná litoměřická zákoutí
a přibližuje jejich genius loci.
„Litoměřice jsou město, ve
kterém jsem hrozně rád doma.
S hrdostí říkám, že sem patřím,“
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Jiřího Ryvolu účast vzácné kamarádky potěšila.

Foto Eva Břeňová

přiznává autor. Druhou linii
publikace představují povídky,
které s kresbami nesouvisí, ale
váží se k městu. V jedné z nich
Jiří Ryvola popisuje, jak se na
nádraží seznámil s Evou Olmerovou, další je o setkání
s Arnoštem Lustigem.
Povídka o seznámení se Simonou Stašovou však zde chybí. Poznali se totiž v děčínském
divadle, kde Jiří Ryvola vystavoval svá díla. Herečce se
zalíbila natolik, že ho požádala
o namalování obrazu pro svou
maminku
Jiřinu
Bohdalovou k jejím 70. narozeninám.
„Vznikla překrásná maringotka s postavou klauna. Takže
Jirka je s naší rodinou vlastně
napořád,“ uvedla sympatická a
stále krásná herečka.
(eva)
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PORTA BOHEMICA VYPLULA

V Litoměřicích byla po dvouleté
pauze zahájena 1. července pravidelná lodní doprava. Loď o prázdninách vyplouvá každý den v 9 hodin z Ústí nad Labem do Litoměřic,
kam dorazí ve 12.45 hodin. O
polední pauze mohou zájemci
využít o víkendu hodinu trvající
okružní plavby kolem Litoměřic.
Ve 14.15 hodin pak plavidlo odrazí
z Litoměřic zpět do Ústí nad Labem.
Loď je přístupná cyklistům, nabízí
i občerstvení. V případě zájmu si
ji lze pronajmout i pro pořádání
komerčních akcí.
Nositelem projektu je děčínská
společnost Labská plavební, jejímiž
partnery jsou města Litoměřice,
Lovosice a Destinační agentura
České
středohoří.
„Obnovení
osobní lodní dopravy velmi
vítáme. Znamená to zatraktivnění
nejen města, ale celého regionu.
Provozovateli
lodi
budeme
nápomocni, protože na možnost
plavby se ptají jak tuzemští, tak
i zahraniční návštěvníci, hlavně
z Německa,“ konstatoval starosta
Ladislav Chlupáč.
Litoměřičtí
nepředpokládají,
že by iniciovali založení nové
společnosti, jako tomu bylo v minulosti. Funkci koordinátora má

Loď zajišťující osobní přepravu už opět kotví u Labe.
plnit Destinační agentura České
středohoří. Město je připraveno
provoz linky finančně podpořit.
Zatím probíhají jednání o výši podpory, a to i s dalšími městy, kde má
loď přistávat. Klíčový bude postoj
Ústeckého kraje a Ústí nad Labem.
Labská plavební funguje osm
let. Která z jejích čtyř lodí a s jakou kapacitou bude plout mezi
Litoměřicemi a Ústím nad Labem,
jednatel
společnosti
Martin
Komrska nedokáže říct. „Záleží
vždy na poptávce turistů,“ dodal
jednatel, který by v příštím roce
chtěl v případě zájmu nabízet

TEMATEM FOTOSOUTĚŽE
JE ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ

Skupina FotoporoT ve spolupráci s Centrem cestovního ruchu Litoměřice vyhlašuje již šestý ročník
fotografické soutěže „Život a cestovní ruch v Českém
středohoří“.
Soutěžit lze ve dvou kategoriích, které nejsou
ohraničeny věkem autorů. Do kategorie A mohou
být zasílány samostatné snímky, maximálně však tři
kusy od jednoho autora. Kategorie B je vyhrazena
sériím s maximálně pěti fotografiemi v jedné sérii.
Soutěžící mohou obeslat jak kategorii A, tak i kategorii B.

Foto Eva Břeňová

kromě jiného i zážitkové celodenní
plavby z Litoměřic do partnerského
města Míšeň.
Osobní lodní doprava se do
města ležícího na soutoku Labe
a Ohře vrací po dvouleté pauze.
Porta Bohemica vozila cestující
z Litoměřic do Ústí nad Labem i
směrem opačným od roku 2009.
Její plavbu ukončil klesající zájem
turistů, ale hlavně povodeň v roce
2013, která ji poničila. Labská
plavební společnost však věří, že
uspěje.
Text a foto Eva Břeňová
Více na www.labskaplavebni.cz

„Budeme se těšit na snímky krajiny Českého
středohoří ze všech ročních období a přírodní detaily, na záběry historických objektů i na snímky obcí a
měst nebo lidí v nich žijících,“ přiblížil téma soutěže
Petr Hermann, předseda odborné poroty složené
z profesionálních i amatérských fotografů, reportérů
a odborníků na cestovní ruch.
Fotografie je možno do soutěže zasílat po celý
následující rok na adresu: Informační centrum,
Mírové náměstí 16/8a, 412 01 Litoměřice. Uzávěrka
je 31. srpna 2016. Následně porota vybere vítězné
snímky. Vernisáž nejzdařilejších fotografií, spojená
s předáním cen vítězům, proběhne v říjnu příštího
roku opět v hradu.
Více informací na www.e-fotosoutez.cz. (eva)

LETNÍ DEGUSTACE VÍN
V HRADU POKRAČUJÍ

Letní degustace vín na nádvoří
hradu i letos patří mezi oblíbené akce.
Zatímco v červenci představili sklepmistři produkty Klášterních vinných
sklepů Litoměřice a Vinařství Podrábský Roudnice n.L., srpnová řízená degustace se ponese ve znamení Vinařství Němeček, jež se nachází u Března,
nedaleko Chomutova.
Degustace vín se na nádvoří hradu uskuteční 21. srpna od 18 hodin.
V případě nepříznivého počasí bude
přesunuta na sál. Již nyní si můžete
vstupenky v hodnotě 190 korun rezervovat prostřednictvím e-shopu,
případně si je zakoupit v recepci hradu.
(eva)

Letní degustace vín probíhají na nádvoří hradu.
Foto Eva Břeňová

KADAŇ TRUMFLA
LITOMĚŘICE

Zastupitel Václav Dycka zastupoval
Litoměřice na celostátních sněmech
Sdružení historických sídel Čech,
Moravy a Slezska v Kadani a následně
v Uherském Hradišti. Jak informoval,
dojde ke zvýšení členského příspěvku
z 1 Kč na 1,20 Kč/za obyvatele. Sněm
se kromě jiného zabýval také financováním programu památkové péče a
vzniku nového památkového zákona.
Sdružení je zároveň vyhlašovatelem
soutěže „Historické město roku“. Litoměřice se i letos umístily v krajském
kole na druhém místě, a to za Kadaní. Celorepublikové prvenství získal
Cheb.
(eva)

PIVNÍ SPECIÁL EGERIA PŘIPOMÍNÁ LETOŠNÍ OSLAVY ŘEKY OHŘE

Připomenout význam řeky Ohře v životě našich předků i v současnosti
je cílem oslav, které provázejí letošní turistickou sezonu podél řeky, od jejíž
první písemné zmínky letos uplyne 1210 let. Při té příležitosti litoměřický
minipivovar Labuť uvařil a nabízí třináctistupňový pivní speciál Egeria.
„Jde o pšeničný speciál ze čtyř druhů sladů, kde je 55 % sladu pšeničného, díky němuž má pivo přirozený zákal. Minimální hořkosti, která je
typická pro tento pivní styl, dosahujeme dvěma druhy českých chmelů.
Pivo se vyznačuje vyšším řízem a vyšší plností,“ charakterizovala jej Sabina
Žáková, majitelka minipivovaru Labuť.
A proč právě pivo Egeria? Názvy Ohře i Ohara patrně vzešly z jejího keltského pojmenování Agara (Ag znamená losos, Ara znamená tekoucí voda).
Tomu odpovídá i její německý název Eger.
Oslavy výročí řeky již jsou v plném proudu. Organizuje je Destinační
agentura Dolní Poohří ve spolupráci s partnery, mezi nimiž je i Centrum
cestovního ruchu Litoměřice. Probíhají po celé délce toku. Začaly v červnu
v Kadani a skončí v Litoměřicích. „Zakončíme je 24. října symbolickým vléváním Ohře do Labe. Chybět nebude program v podobě autorského čtení
Petra Hlaváčka z nové knihy Řeka Ohře v bájích a pověstech, putovní výstavy
o řece, na které dostaneme příležitost porovnat historickou a současnou podobu řeky a okolí, připomenout si povodně apod. Program zpestří i hudební
a divadelní vystoupení. Podávat samozřejmě budeme pivo Egeria,“ uvedla
marketingová manažerka CCR Martina Vondráková.
(eva)
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Pivní speciál Egeria, který připomíná letošní oslavy řeky Ohře, pořádané u příležitosti
1210 let od první písemné zmínky o řece, nabízí minipivovar Labuť. Foto Eva Břeňová
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FAIRTRADOVÉ MĚSTO
ZŮSTÁVÁME NADÁLE

SYRINX VYSTOUPÍ
S PETREM VÁŠOU

Litoměřický komorní sbor
Syrinx vystoupí v úterý 22. září
v hospodě U Letního kina společně se známým hudebníkem,
textařem a výtvarníkem Petrem Vášou. V programu zazní
tradiční sborové repertoárovky v netradičním provedení a
samozřejmě i nějaké novinky.
Syrinx se tímto koncertem pomalu připravuje na 10. výročí
svého založení, které oslaví
společně se svými posluchači
na jaře příštího roku. Vstupné
na koncert bude dobrovolné,
podrobnější informace budou
umístěny na stránkách pan.
own.cz.
Roman Pallas

FESTIVAL DUN DUN. Jednou z posledních akcí propagujících fairtradové

výrobky byl červnový festival „Dun dun“ věnovaný Africe. Těšil se v parku Václava Havla velkému zájmu veřejnosti a jeho součástí byla i módní přehlídka
pro Afričany typických oděvů. Nejmladší účastníci festivalu se pak učili stavět
plátěné přístřešky proti horkému africkému slunci.
Foto Eva Břeňová

Město Litoměřice plní kritéria fairtradového města. Má tak i
nadále právo používat titul Fairtradové město, který mu byl společně
se Vsetínem udělen jako prvním
městům v České republice před
čtyřmi lety.
„Patnáctičlenná řídící skupina
se schází pravidelně, každoročně
připravuje akční plán. Místní samospráva fair trade podporuje
jak pořádáním osvětových a
informačních akcí, tak spotřebou
fairtradových produktů. Město
uděluje granty na podporu fairtradových aktivit, což je výborný
příklad dobré praxe,“ vyplývá
kromě jiného ze zprávy komise
pro Fairtrade Česko a Slovensko.
(eva)

ZVYŠOVÁNÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR JE JEDNOU Z PRIORIT
Zvyšování energetické soběstačnosti je jednou
ze strategických oblastí rozvoje města Litoměřice.
Prohlásil to starosta Ladislav Chlupáč na tiskové
konferenci, jejímž tématem byla energetická
politika města.
ÚSPORY PŘESÁHLY MILION KORUN
„Postupným zateplováním objektů nacházejících se v majetku města, instalací fotovoltaických panelů, sledováním a pravidelným vyhodnocováním spotřeby energie a nákupem
elektřiny a plynu na burze se jen v loňském roce
podařilo uspořit 2,5 milionu korun,“ konstatoval
starosta. Nedávno schválený „Energetický plán
města“ přitom počítá, že postupnou realizací
chystaných opatření uspoří Litoměřice v roce
2030 zhruba 8,5 milionu korun ročně.
MĚSTO ZATEPLUJE ŠKOLNÍ BUDOVY
V letošním roce prochází komplexní renovací hned pět školních objektů – Základní škola
U Stadionu a čtyři mateřské školy (v Masarykově,
Stránského, Baarově a Plešivecké ulici). „Revitalizace objektů, jejímž výsledkem má být nejen
snížení energetické náročnosti provozu budov,
ale i zvýšení komfortu uživatelů, bude z větší
části ukončena do konce letních prázdnin,“
konstatovala vedoucí odboru školství, kultury,
sportu a památkové péče městského úřadu Andrea Křížová. Litoměřice v této souvislosti zís-

kaly dotaci ve výši 26,7 milionu korun, zhruba
stejnou částku investují ze svého. Celková doba
návratnosti vložených finančních prostředků je
odhadována na maximálně 19 let.
FOTOVOLTAIKA MÁ BUDOUCNOST
Nedílnou součástí energetické politiky města
je i instalace fotovoltaických elektráren na budovách nacházejících se v majetku města. „Loni
byly elektrárny instalovány na střeše tří školních
objektů. Vložené finanční prostředky se vrátí do
deseti let. Po uplynutí této doby se čisté výnosy
mají pohybovat mezi 3 až 4 miliony korun,“ informoval energetický manažer Jaroslav Klusák.
ZALOŽEN BYL FOND ÚSPOR ENERGIE
Město založilo i Fond úspor energie. Celkem
35 % naspořených prostředků jde do rozpočtu
města. Dalších 30 % zůstává ve fondu s tím,
že finance jsou reinvestovány do oblastí, které
mohou přinášet další úsporu. Příspěvkovým
organizacím města zůstává s ohledem na motivaci k šetrnému chování 30 % dosažených úspor.
Zbývajících 5% je alokováno do fondu odměn.
REALIZOVÁNO JE NĚKOLIK PROJEKTŮ
Litoměřice v letošním a příštím roce realizují
dva projekty přímo související s energií. Prvním
je projekt READY 21 podpořený z programu
švýcarsko – české spolupráce. Jeho součástí je
kromě jiného i pasportizace majetku města, respe-

ktive dlouhodobý plán oprav a jeho financování,
netradiční informační kampaň pro obyvatele.
Cílem kampaně je poukázat na způsoby, jejichž
prostřednictvím mohou domácnosti dosáhnout
energetických úspor, kterou město chystá na
druhou polovinu roku 2015, či Plán udržitelné mobility. Součástí dalšího projektu ProgRESsHEAT
podpořeného z evropského programu HORIZON
2020 je mimo jiné i vypracování odborné analýzy
a modelu systému zásobování města teplem s ohledem na využití obnovitelných zdrojů energie do
roku 2050.
GEOTERMÁLNÍ PROJEKT POKRAČUJE
Pokračují i přípravy geotermálního projektu.
V letošním roce by měla být otevřena první výzva pro vědecko-výzkumné projekty operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP
VVV), kam konsorcium partnerů pod vedením
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a
České geologické služby bude podávat projekt,
jehož cílem je realizace dvou geotermálních vrtů
do hloubky 4 až 5 kilometrů. Vyhodnocení žádosti
se očekává do konce roku 2016, start projektu pak
o rok později. Vývoj přípravy žádosti i další informace o možnostech financování projektů pro
rozvoj geotermální energie v Litoměřicích lze sledovat na webu www.prvnigeotermalni.cz.
Eva Břeňová

AKTIVITY V OBLASTI ENERGETIKY
PREZENTOVALO MĚSTO V BRUSELU
Město Litoměřice se zúčastnilo
mezinárodní konference „2nd European Cities Forum“, která probíhala
minulý měsíc v Bruselu. Litoměřice
dostaly příležitost prezentovat jako
jedno z deseti vybraných měst z celé
Evropské unie svoje aktivity v oblasti
energetiky. Zařadily se tak po bok
měst, jakými jsou Oslo či Barcelona.
O významu akce svědčí i účast
významných osobností, mezi kterými
byla i Corina Creţu, eurokomisařka
pro regionální politiku, Maroš
Šefčovič, místopředseda Evropské
komise, dále ministři členských států a
starostové měst i obcí.
Litoměřice měly svůj stánek (foto
vpravo), na kterém prezentovaly
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své aktivity v oblasti energetiky a
geotermální projekt, pilotní v České
republice. „Diskutoval jsem se zhruba
dvaceti zástupci měst a obcí EU,
které naše aktivity zajímaly. Zájem
o spolupráci v oblasti energetiky
projevilo pět zástupců z Holandska,
Řecka, Portugalska, Švédska a Belgie,“
uvedl energetický manažer města
Jaroslav Klusák, který se v rámci
konference setkal i se zástupcem
Evropské komise O. Baudeletem.
Ten ho podrobněji informoval o
připravované výzvě na podporu
aktivit měst a obcí v oblasti udržitelné
energetiky,
ochrany
životního
prostředí a sociálních inovací.
Zdůraznil, že Evropská komise má

zájem právě o projekty z oblasti
střední a východní Evropy.
Jde o zcela novou výzvu, která
má být zveřejněna ve druhé polovině
roku. Poskytne ve výše uvedených
oblastech městům příležitost žádat až
do roku 2020 o dotaci na individuální
projekt, do výše až pěti milionů EUR.

Až dosud bylo podmínkou partnerství více měst. „Pro Litoměřice jde o
příležitost rozvinout plánované projekty v oblasti udržitelné dopravy a
elektromobility či stavby sociálního
bydlení se spotřebou energie blížící
se nule,“ domnívá se energetický
manažer Jaroslav Klusák.
(eva)
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PŘIJĎTE SI U-ŽÍT LITOMĚŘICE

Pobavit se, vyhrát elektrokolo nebo se projet v elektromobilech světových značek, ale také
se dozvědět, jak ušetřit za teplo a
elektřinu a přitom šetřit životní
prostředí. Nejen to nabízí akce nazvaná „U-ŽÍT Litoměřice“, kterou 4.
září od 14 do 19 hodin pořádá na
Mírovém náměstí Zdravé město
Litoměřice. Odpoledne bude mít
dvě části - zábavnou a odbornou.
„U-ŽÍT Litoměřice je vlastně
akce na pokračování. Každý rok
či dva chceme netradiční formou
prezentovat, co město a firmy
zde působící dělají pro obyvatele
Litoměřic v různých oblastech,
jako je doprava, zdraví, sociální
služby, energetika a další,“ uvedla koordinátorka projektu Rita
Vlčková. Cílem je představit také
inovace, které město využívá nebo
se chystá využívat, a ukázat, že tyto
věci fungují a má smysl je rozvíjet
a investovat do nich. V odborné
části budou proto místní i mezinárodní firmy prezentovat zajímavé produkty a služby, které jsou
ekologicky šetrné. Lidé se o nich
mohou dozvědět řadu zajímavých a
užitečných informací, případně si je
rovnou vyzkoušet.
Své výrobky, například elektromobily, elektrokola, solární panely,
tepelná čerpadla a další vystaví
firmy Volkswagen Group, Gerhard
Horejsek a spol. s.r.o., Balcancar CZ
s.r.o., Hennlich, Toyota Louwman
Motor Praha s.r.o., EZV Čepička
s.r.o. , /E/Mobilita skupina ČEZ,

Vozidla na elektrický pohon si budou moci návštěvníci prohlédnout 4. září na
Mírovém náměstí.
Foto Eva Břeňová
RWE ČR a.s, Helia Pro s.r.o, Knauf
insulation, Siemens s.r.o. a další.
Všichni, kdo na náměstí přijdou
a zúčastní se ankety, pak budou
zařazeni do slosování o elektrokolo,
solární nabíječky na mobil a další
odměny. Lidé zase naopak mohou
přinést vyřazené kolo, které bude
odesláno do Afriky.
Organizátoři slibují i zajímavý
doprovodný program, ve kterém
zazpívá a pobaví Vladimír Hron,
zahraje skupina Nestel postel,
zatančí tanečníci z DMC Revolution. Chybět nebude ani Ekopela, tedy hudebně divadelní
ekologická show pro všechny

věkové kategorie, převážně však
pro děti. Pro ty organizátoři
připraví i balónkovou dílnu,
překážkovou dráhu, nafukovací
hrad a řadu workshopů. Na akci
můžete přijet výletním vláčkem.
Důvod, proč se akce jmenuje
U-ŽÍT Litoměřice, vysvětlil starosta Ladislav Chlupáč: „Chceme
si město co nejvíce U-ŽÍvaT,
ale také je naší povinností se
přitom chovat tak, aby stejnou
šanci měli i ti, co přijdou po
nás. To je podstatou dlouhodobě
udržitelného a kvalitního života,
a také hlavní motto celé akce“.
(eva)

ELEKTROMOBILITA
MÁ PODPORU

Zastupitelé doporučili kompetentním orgánům města a odborům úřadu
prověřit možnosti realizace projektu
elektromobility v Litoměřicích, spočívající zejména v umístění dobíjecí
stanice na elektromobily, elektrokola a
dále v zakoupení či pronájmu elektromobilu jako služebního vozidla města.
„Začínající podpora elektromobility některých států Evropské unie dává
tušit, že její rozvoj nastane v dohledné
době i u nás. Proto je dobré být na toto
připraven a pokusit se o propagaci a
podporu tohoto způsobu dopravy,
který je vůči životnímu prostředí ohleduplný,“ vysvětlil zastupitel Petr Panaš,
který bod do zastupitelstva předložil.
Jednou z prvních vlaštovek je
v tomto směru elektromobil, který
Technickým službám města bezplatně
zapůjčila do užívání firma Balkancar.
(eva)

KRYTÝ BAZÉN UŽ
JE V PROVOZU

Krytý plavecký bazén je po letní
odstávce opět od 1. srpna v provozu.
Kromě pravidelné každoroční údržby
došlo k výměně dlažby u malého bazénu a vyspárování velké bazénové vany.
Kompletně bylo vyměněno dřevěné
ostění atria sauny a pergoly a provedeny další úklidové a technické práce.
Letní provoz probíhá od 10 hodin do
19 hodin. „Pokud si zakoupíte vstupenku na dvě hodiny, můžete zůstat
v bazénu po celý den a zároveň využít
i venkovní terasy,“ upozornil vedoucí
bazénu Ladislav Beneš.
(eva)

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY ODSTARTUJE NOVINKOU
Litoměřice se také letos připojí
k Evropskému týdnu mobility. Uskuteční se větší množství
akcí, jejichž cílem je upozornit
na vzrůstající podíl automobilové
dopravy, jeho dopady na životní
prostředí a upozornit na to, že
ulice nepatří jen automobilům, ale
i chodcům a cyklistům. Snahou
organizátorů je posílit využívání
městské veřejné dopravy. Mottem
letošního roku je „Správně zkombinuj“.
Akce jsou připraveny pro
všechny
věkové
kategorie.
Začínáme 16. 9. novinkou Urban
Training - aktivním 120minutovým tréninkem po celém městě,
Mamina cupem a akcí pro seniory.
Zapojení Litoměřic do kampaně
předznamená již tradiční cyklopeloton pro školy 11. 9. a akce
U-ŽÍT Litoměřice o udržitelné
dopravě, energetice a ekologickém
chování.
PROGRAM KAMPANĚ
středa 16. 9.
MAMINA CUP (sraz v 10 hodin,
hospoda U Letního kina). Aktivní
venkovní cvičení pro maminky i
tatínky na rodičovské dovolené.
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URBAN TRAINING
Sraz: 16 – 17 hod., Jarošova ul. 32
(obchod Scandinavia). Aktivní
120 minutový trénink ve sportovní
značce Kari Traa v různých částech
města. Registrace nutná předem na
www.urbantraining.cz.
TURNAJ V JUKSKEI
Domov U Trati, od 9 do 12 hod.
Akce pod širým nebem plná pohybu pro aktivní seniory nejen ze sociálních zařízení. Zájemci (trojice)
se mohou hlásit do 4. 9. na telefonu
416 736 388.
čtvrtek 17. 9.
BEZPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY.
Dětské dopravní hřiště, Jiráskovy
sady, 8.00 - 12.00 hod. Zábavně
- naučné dopoledne pro všechny
litoměřické prvňáčky.
pátek 18. 9.
CESTOVÁNÍ PO SVĚTĚ
Knihovna K. H. Máchy, Mírové
náměstí, 8 – 12 hod. S knížkou se
vydáme na cestu v neobvyklém dopravním prostředku. Program pro
MŠ. Rezervace: osobně, telefonem
416732453 či detske@knihovnalitomerice.cz
sobota 19. 9.

CYKLOBUS
ZDARMA
a
vyjížďka s průvodcem po Českém
Středohoří, autobusové nádraží
Litoměřice (zastávka cyklobusu).
Odjezd: 8.45 na Kletečnou, 10.30 na
Mukařov. Rezervace: 777 109 512
neděle 20. 9.
NORDIC WALKING s instruktorem. Sraz v 9.00 v parku Jiráskovy
sady (u sochy vojáka). Vyzkoušejte
si „chůzi s hůlkami“ a vydejte se
v doprovodu instruktora na výlet
do okolí. Trasa pro začátečníky i
pokročilé. Hůlky s sebou, možnost
i zapůjčení.
pondělí 21. 9.
DESATERO
BEZPEČNOSTI
PRO SENIORY . Domov na Dómském pahorku, od 9.00 pro klienty
domova a příchozí, od 10 hod. pro
zájemce, kteří přijedou výletním
vláčkem. Jízdní řád vláčku: 9.15
hod ul. Daliborova (Kocanda),
9.17 hod. ul. Husova (pod katastrálním úřadem), 9.24 hod. horní
nádraží, 9.27 hod. ul. Kosmonautů
(před Domem s pečovatelskou
službou), 9.35 hod. Mírové nám.
(před informačním centrem),
9.37 hod. Dominikánské náměstí

(Domov U Zdislavy), 9.45 hod.
Domov na Dómském pahorku,
zpáteční cesta v 11.00 hod. v
opačném pořadí zastávek.
úterý 22. 9.
MĚSTSKÁ DOPRAVA ZDARMA
- Den bez aut. Nechte své auto
doma a jezděte městskou dopravou
po celý den ZDARMA.
WORKOUT pro všechny
Slavnostní otevření venkovní
tělocvičny na Střeleckém ostrově
spojené s ukázkami cvičení a
soutěžemi, které připravili mladí
zastupitelé. Sraz od 15.30 u prvků
za letním kinem.
Podpořte kampaň svojí účastí
na akcích a využívejte ke svým
cestám ekologicky úsporné dopravní prostředky, jízdu na kole
nebo chůzi. Na všechny akce jste
srdečně zváni. Kampaň pořádá
Zdravé město Litoměřice společně
se svými partnery v rámci projektu
READY 21 z Programu švýcarsko
– české spolupráce MŽP. Více na:
zdravemesto.litomerice.cz.
Rita Vlčková,
koordinátorka kampaně
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LÉKAŘ KŘTIL KNIHU
SLADKÝ ŽIVOT

Knihovna uspořádala 9. června
další zajímavou přednášku z oboru
zdravovědy. Hostem zaplněné galerie byl lékař Karel Kubát, který
posluchače seznámil se způsoby,
jak snížit riziko výskytu cukrovky druhého typu. Odborníci
předpovídají, že ve vyšším věku onemocní tímto typem diabetes mellitus
asi jedna třetina obyvatel vyspělých
zemí, včetně České republiky.
„Po deseti letech se objevily nové
léky, které dokazují, že cukrovka
2. typu není problémem inzulínu,
ale problémem výživy a našeho
životního stylu. Jeho včasná úprava
umožní, aby se člověk neocitl mezi
postiženými cukrovkou. Dnes
jsme schopni tuto chorobu nejen
udržovat v přijatelném stavu, ale
často ji dokonce i vyléčit,“ uvedl
Karel Kubát.
Přednáška se stala příležitostí ke
křtu nové knihy, kterou autor nazval Sladký život. Publikace obsahuje
řadu příběhů a rozhovorů o nemoci
se čtyřmi různě postavenými osobnostmi včetně slavného astrologa
Giordana Bruna. Václav Sedlák

Lékař Karel Kubát (na snímku s právě vycházející knihou), se účastní i
řady osvětových akcí.
Foto Václav Sedlák

VOLEJBALOVÝ TÝM
ÚŘADU ZVÍTĚZIL

Osm volejbalových týmů městských úřadů z Ústeckého kraje se
2. června zúčastnilo turnaje, který
tentokráte pořádali Duchcovští.
Družstvo Městského úřadu Litoměřice vyhrálo. Druhou příčku
obsadili kolegové z Lovosic a třetí
z Roudnice nad Labem.

Za vynikající reprezentaci městského úřadu poděkoval starosta Ladislav Chlupáč týmu, který tvořili
(druhá řada zleva) Robert Čelko,
Radek Toman, Dominik Hanko,
Miroslav Letafka, (první řada zleva) Dušan Bouček, Petra Benešová,
Štěpánka Kňourková-Horáková a
Lucie Minková.
(eva)
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SPORTOVNÍ JARMARK DOPLNÍ
I BURZA SPORTOVNÍCH POTŘEB

Hledáte vhodné mimoškolní
sportovní vyžití pro vaše dítě
a nedokážete se správně rozhodnout? Pak přijďte na 2. ročník
Sportovního jarmarku, který se
uskuteční v sobotu 5. září od 10 do
13 hodin opět v areálu Základní
školy v Havlíčkově ulici.
Prezentovat zde na stáncích bude
svou činnost, včetně dosažených
úspěchů, řada litoměřických klubů
a oddílů. Některé druhy sportů si
děti na místě mohou i vyzkoušet.
„Na začátku nového školního roku
chceme rodičům umožnit vybrat
pro dítě s ohledem na jeho zájmy
a schopnosti nejvhodnější sport.
Nabídka litoměřických klubů je
opravdu rozmanitá a v době, kdy
děti stále více usedají k počítačům,
by byla škoda ji nevyužít,“ domnívá se vedoucí odboru školství,
kultury, sportu a památkové péče
městského úřadu Andrea Křížová.

První sportovní jarmark se uskutečnil na hřišti Základní školy v Havlíčkově
ulici v loňském roce. Děti si kromě jiného mohly vyzkoušet i různá sportovní
náčiní.
Foto Eva Břeňová
Burza pak poskytne příležitost
ke koupi nebo prodeji sportovního vybavení. Zajištěno bude
i občerstvení.

PROBĚHNE DALŠÍ VÝSTAVA
DROBNÉHO ZVÍŘECTVA

Český svaz chovatelů, Základní
organizace Žitenice, připravuje 11.
okresní výstavu mladých králíků,
spojenou s výstavou králíků, drůbeže,
holubů, okrasného ptactva a
ušlechtilých morčat. Uskuteční se 22.
srpna v Žitenicích od 8 do 17 hodin. Záštitu nad akcí převzal starosta
Litoměřic Ladislav Chlupáč.
Vystavovat zde budou i chovatelé
z německé družební organizace ze
Sebnitz. K vidění dále budou terarijní
zvířata, akvarijní rybičky, ovce, kozy a
další zvířata. Děti potěší bohatý doprovodný program. Návštěvníci dostanou
šanci zakoupit do svých chovů kvalitní

zvířata, také kuřice, rovněž i chovatelské potřeby, krmiva a vitaminové
doplňky pro zvířata.
Nejde o jedinou akci, kterou
žiteniční chovatelé pořádají. Například
v Litoměřicích se jich letos uskutečnilo
hned několik. První velkou akcí byla
propagačně-naučná výstava „Se
zvířaty do školy aneb Tělocvična plná
dětí a zvířat“. Konala se 12. - 14. února
v tělocvičně TJ Sokol Litoměřice. Další
bylo zajištění propagační expozice
ČSCH na Tržnici Zahrady Čech 8.
až 12. dubna. Dne 16. června pak
připravili v Jiráskových sadech ukázku
drobného zvířectva s výkladem pro

Akci pořádá Zdravé město
Litoměřice, komise sportu města,
Slavoj Litoměřice a Základní škola
v Havlíčkově ulici.
(eva)
okolní základní a mateřské školy. U
příležitosti Dne země nachystali v Jiráskových sadech propagační expozici.
Také na jaře zavítali i se zvířaty do jedné
mateřské školy.
Český svaz chovatelů, ZO Žitenice,
má v současné době 28 členů, z toho
6 mladých chovatelů. Svojí činností a
pořádanými akcemi určitě patří mezi
nejaktivnější chovatelskou organizaci
v rámci okresu, ale i v širokém okolí.
Určitě díky nasazení a obětavosti
několika členů ZO se dají dělat
zmíněné aktivity a výstavy, které jsou
přínosem jak pro celou ZO, tak pro
samotné město Litoměřice.
Více na www.cschzitenice.wbs.cz.
Jiří Andrle,
předseda ZO ČSCH

PĚSTOUNSKÉ RODINY PROŽILY VÍKEND VE STARÉM TÝNĚ
Jedenáct pěstounských rodin z Litoměřic a spádových obcí se zúčastnilo od 19. do 21. června víkendového pobytu ve Starém Týně u Úštěku. I letos ho
připravili pracovníci Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Litoměřicích ve spolupráci
s Domem dětí a mládeže Rozmarýn.
Pobytu se zúčastnilo 11 rodin se 23 dětmi. „Počasí
tentokráte neumožnilo realizovat naplánovaný venkovní program v plném rozsahu, i tak ale pracovníci
Rozmarýnu připravili pro rodiny řadu zajímavých aktivit,“ uvedla pracovnice odboru Hana Eiglerová. Zatímco dospělí se účastnili semináře „Jak nás vidí děti
a dospívající“, děti vyráběly potisky na tašky, pracovaly
s keramikou nebo sportovaly. Všechny společně pak
bavila výroba šperků, ale i diskotéka, táborák nebo
ohňová show, kterou vrcholil sobotní program.
Město pořádá obdobná setkání čtyřikrát do roka.
„Jednodenní akce před Velikonocemi a Vánocemi a
dva společné víkendy. Pro děti jsou příležitostí navázat
a udržovat přátelské vztahy, naučit se různým druhům
rukodělných technik, ale i se společně pobavit. Pěstouni
kromě jiného dostávají možnost vyměnit si zkušenosti
a diskutovat s odborníky na aktuální témata,“ uvedl
místostarosta Pavel Grund, který za pěstounskými ro-

Kromě jiného děti z pěstounských rodin zkrášlovaly o
víkendu látkové tašky podle svých představ a fantazie.
Foto Hynek Gazsi
dinami do Starého Týna přijel společně s vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu
Renátou Jurkovou.
(eva)
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VZORNÍ MLADÍ CYKLISTÉ
OPĚT DOSTÁVAJÍ ODMĚNY

V Litoměřicích opět začala
kampaň „Bez přilby už nevyjedu“. V pátek odpoledne strážníci
městské policie na Střeleckém
ostrově prvně odměňovali drobnými cyklopotřebami mladé cyklisty,
kteří měli při jízdě přilbu na hlavě.
Již sedmý ročník kampaně
probíhá i letos v průběhu letních
prázdnin, kdy věnují policisté
Preventivně informační skupiny
Policie ČR a strážníci městské policie zvýšenou pozornost mladým
cyklistům a jejich bezpečné jízdě.
Současně také kontrolují vybavení kol a prověřují znalosti
zákona o provozu na pozemních
komunikacích. Vzorní cyklisté jsou odměňováni drobnými
cyklopotřebami - lahvemi, zvonky,
blikačkami, reflexními prvky a
slevovými kupóny na nákup přileb.
„Cílem je upozornit děti a jejich rodiče na nebezpečí vážných
úrazů hlavy při pádu z jízdního

Rád bych poděkoval městským
strážníkům. Můj automobil má
závadu. Jednou za čas dojde k
tomu, že se samovolně stáhnou
přední okna. Bohužel i ve chvíli, kdy je auto již zaparkováno a
zamčeno. Závadu bohužel nedokáží ani v autorizovaném servisu odstranit. Strážníci u auta se
staženými okénky nejen hlídali,
ale i sháněli majitele. Je velice
pravděpodobné, že by si časem
otevřeného okénka všiml nějaký
nenechavec. Ještě jednou tedy
děkuji.
Petr Kárník

PROBÍHÁ VÝSTAVA
ŽIVOT V DIAKONII

Strážník DominikHanko předal první cyklistické potřeby na Střeleckém
ostrově, a to dětem, které měly na hlavě přilbu.
Foto Eva Břeňová
kola,“ poukázala na význam Rita
Vlčková, koordinátorka projektu
Zdravé město Litoměřice, jež akci
spolupořádá v rámci kampaně
Národní dny bez úrazů. Podpořena

LOVOCHEMIE PODPOŘILA MERKURMÁNII

Společným
úsilím
mnoha
ochotných a obětavých lidí se podařilo uskutečnit na konci května
akci Merkurmánie – postavme
společně něco velkého na novém
dopravním hřišti. Lovosická Lovochemie byla partnerem této akce
od jejího počátku a věnuje na ní 40
tisíc korun.
Díky této podpoře, která se stala
vzorem pro další podniky v regionu, se firmy začínají přidávat aktivně k tomuto projektu a je velká
šance, že se podaří vytvořit dlouhodobé vztahy. Tato partnerství
dají dobrý základ pro technickou
výchovu mládeže a přispějí ke zlep-

PODĚKOVÁNÍ

šení technických dovedností pro
budoucí zaměstance mnoha místních podniků, které právě zažívají
velkou nouzi o kvalifikované pracovníky technických oborů.
Jiří Rudolf za Technický klub
uvedl: “V blízké době plánujeme
představit projekt spolupráce mezi
podniky a Technickým klubem, do
nějž budeme zvát další firmy, ale
také školy a státní instituce. Cílem
je vytvoření široké základny dětí s
odpovídajícím vybavením a dlouhodobým programem, který bude
flexibilně reagovat na aktuální společenské požadavky”.
Tomáš Sarnovský

je z Programu švýcarsko – české
spolupráce Ministerstva životního
prostředí ČR. Potěšující přitom je,
že počet dětí jezdících bez přileb
klesá.
(eva)

Zveme Vás na výstavu fotografií „Život v Diakonii“, kterou si můžete prohlédnout
do konce srpna v minigalerii Czechpoint (v průjezdu městského úřadu) na Mírovém náměstí 15/7.
Výstava je volně přístupná
v rámci otevírací doby Czechpointu.
Petr Hermann

SDRUŽENÍ PŘÁTEL HISTORIE
NAD HUSOVÝM ODKAZEM

K výročí 600 let od upálení Mistra Jana Husa se v sále hradu konalo společenské
setkání, které si dalo za cíl diskuzi při hledání historické pravdy nad Husovým odkazem. Akci spolupořádali členové neformálního Sdružení přátel historie Oldřich
Doskočil a Mgr. Adámek.
Za účasti evangelického faráře Zdeňka Bárty a režisérky Rudinské, která je autorkou promítaného celovečerního dokumentu Pavel Wonka se zavazuje, účastníci společně diskutovali nad nebezpečím černobílého vnímání historických odkazů. Pastor Bárta na začátek připomněl svoje vlastní zkušenosti signatáře Charty
77, kdy musel své postoje a pravdu obhajovat před tehdejší komunistickou mocí.
Po promítnutí filmu, který paní režisérku postavil v očích některých kritiků do role
“kacířky”, proběhla diskuze o zkušenostech a tlaku, kterému musela čelit od lidí,
kteří si svou pravdu obhajují bez ochoty naslouchat novým argumentům a skutečnostem. I po skončení akce zůstalo několik lidí ve skupinkách a diskutovali o
svých postojích k tématům. Mezi hosty nechyběl ani senátor Hassan Mezian a řada
dalších osobností.
Tomáš Sarnovský

MLADÍ DOBROVOLNÍ HASIČI SE VRÁTILI Z MISTROVSKÉHO PLAMENU

Dne 10. 7. jsme se vrátili z Mistrovství České republiky hry Plamen,
které se konalo od 8. do 10. července
v Praze. Domů jsme si nepřivezli pouze ocenění za celkové 14. místo, ale i
spoustu nových zážitků a zkušeností.
Jak možná víte, na republikové
kolo jsme si museli chvíli počkat přesně devět let, kdy zde byli naši
starší žáci naposledy. Znáte to,
někdy se něco nepovede, někdy je
vás do družstva málo, a někdy jen
prostě nepřeje štěstí. Tentokrát však
k radosti všech tyto tři hlavní body
konečně vyšly. Letošní ročník jsme
nezastupovali jen sbor v Litoměřicích, ale i Sbor dobrovolných hasičů Vědomice a SDH Polepy, jejichž
členové se k nám připojili. Předposlední místo v celkovém výčtu
patnácti nejlepších v republice se
někomu může zdát nedostatečné,
avšak vzhledem ke kvalitě konkurence, některé časy byly až neuvěřitelné, je to pro nás všechny sou-
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Účastníci mistrovství (zleva): Martin Šimek (trenér), Veronika Klokočníková, Martin Žák, David Pilnaj, Michal Fořt, David Košťál, Tomáš Zavřel,
Tereza Nováková, Zdeněk Pergl, Jaroslav Vaněk(pomocník), Miloš Klokočník (pomocník), Jaromír Dvořák, Matěj Berky, Jiří Zvolský (trenér), Adéla
Ružbatská (vedoucí mládeže), Zdenka Nováková (vedoucí).
těžící i naše vedoucí velký úspěch.
Ceníme si devátého místa ze štafety
dvojic, i provedení útoku CTIF a
PU. V ostatních disciplínách se
nám ne vždy vše povedlo, nervozita

dělá svoje, i tak jsme však rádi za
předvedené výkony.
Samotný průběh mistrovství byl
celkem hladký, tři dny jsme strávili
na stadionu Slavie v Edenu. Během

slunečného počasí mohla plně vyniknout naše nová bílá trička s logem mistrovství a našeho SDH. Po
odběhnutí disciplín jsme si v době
volného programu udělali výlet do
centra. Některé památky z trasy Václavské náměstí, Staromák, Karlův
most a Malostranská dali některým
účastníkům zájezdu zabrat, leč pobavili jsme se.
Účast na mistrovství byla pro nás
všechny velkou zkušeností. Vidět, jak
to chodí v nejvyšší soutěži, je vždy
přínosné. Je však vidět, že se zde už
nějakou dobu začíná smazávat hranice mezi tou pravou hasičinou a
vrcholnou atletikou. Bez tohoto propojení je velmi těžké uspět.
Nyní je čas poděkovat všem zúčastněním, naše díky jsou veliké, nejen pro naši soutěžící mládež a všechny vedoucí, ale i rodiče a fanoušky,
kteří nás podporují.
Adéla Ružbatská, vedoucí mládeže
SDH Litoměřice
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KULTURNÍ SERVIS

KINO MÁJ SRPEN
3.7
4.8.

5.8.

6.8.

7.8.

8.8.

9.8.

JURSKÝ SVĚT 2D. Od
20:00
MISSION: IMPOSSIBLE
– Národ grázlů (USA, 2015,
thriller). Hrají: Tom Cruis aj.
Od 17:30 hod
VĚČNĚ MLADÁ (USA,
2015, drama, romantický).
Kdo by si přál nestárnout, ale
i tento stav má svá úskalí. Od
20 h.
ANT-MAN 2D. (USA, 2015,
akční). Hrdinové nemusí být
vždy velcí. Od 20:00 hod.
NESMRTELNÝ.
(USA,
2015, akční sci-fi). Diagnóza nevyléčitelné rakoviny
přiměje Damiana podstoupit
radikální lékařský zákrok,
„odpoutání“, který pro něj
zvrátí běh času. Od 17:30 h.
VYKOLEJENÁ. (USA, 2015,
komedie). Nová komedie
režiséra Judda Apatowa slibuje drsný humor. Od 20 h.
BOJOVNÍK (USA, 2015,
drama). Box mu sebere
rodinu proto, aby jí znovu
získal. Od 17:30 hod
NESMRTELNÝ. Od 20 hod.
VYKOLEJENÁ. Od 22:00 h..
MIMONI 3D. Od 15:00 hod.
ANT-MAN 3D. (USA, 2015,
akční).
VYKOLEJENÁ. Od 20:00 h.
NESMRTELNÝ. Od 22:00 h.
MIMONI 2D. Od 15:00 hod.
VYKOLEJENÁ. Od 17:30 h.
NESMRTELNÝ. Od 20 h..

10.8. BOJOVNÍK. Od 20:00 hod.
11.8. VYKOLEJENÁ. Od 20 h..
12.8. MIMONI 2D. Od 20:00 h..
13.8. FANTASTICKÁ ČTYŘKA.

(USA, 2015, dobrodružný).
Během neúspěšného pokusu
o teleportaci získají čtyři
mladí vědci specifické
superschopnosti, které se jim
budou hodit v boji proti tyranovi, jenž má v úmyslu
ovládnout svět. Od 17:30 h.
BOJOVNÍK. Od 20:00 hod
14.8. FANTASTICKÁ ČTYŘKA.
Od 17:30 hod.
FANTASTICKÁ ČTYŘKA.
Od 20:00 hod.
IRACIONÁLNÍ
MUŽ.
(USA, 2015, mysteriózní).
Překoná Iracionální muž existenciální krizi? Od 22:00 h.
FANTASTICKÁ ČTYŘKA.
Od 22:00 hod..
15.8. FANTASTICKÁ ČTYŘKA.
Od 15:00 hod.
IRACIONÁLNÍ MUŽ. Od
17:30 hod..
MÉĎA 2. (USA, 2015,
komedie).
Nejsprostší
a nejukecanější plyšový
medvěd na světě zdárně
překonal pubertu a touží
se usadit, oženit a pořídit si
rodinu. Od 20:00 hod.
FANTASTICKÁ ČTYŘKA.
Od 22:00 hod..

DŮM KULTURY / SRPEN, ZÁŘÍ
6.8.

8.8.

9.8.
12.8.

13.8.

15.8.

20.8.
26.8.

27.8.

ROZPUSTILÉ LETNÍ
ČTVRTKY. ČERT A KÁČA
- EVA HRUŠKOVÁ A JAN
PŘEUČIL. Vstupné: 50 Kč
CLASSIC GALAKONCERT
LITOMĚŘICE. Koncert na
Mírovém náměstí. Vstupné: 1.
sektor 350 Kč, 2. sektor 250 Kč.
TANEČNÍ ODPOLEDNE.
Hraje ROSŤA PECHOUŠEK
BAND. Vstupné: 65 Kč
LITOMĚŘICKÉ VARHANNÍ
LÉTO. 3. koncert v katedrále,
vystoupí PIERRE ZERVOT
(Francie).
ROZPUSTILÉ LETNÍ
ČTVRTKY. VESELÉ KOUZLENÍ A MODELOVÁNÍ
BALÓNKŮ. Vstupné: 50 Kč
PIVNÍ SLAVNOSTI. 6. ročník.
Vstupné: děti do 110 cm
zdarma, důchodci a děti (do 15
let) 60 Kč, ostatní 80 Kč
ROZPUSTILÉ LETNÍ
ČTVRTKY. Pro děti. Vstup:
50 Kč
LITOMĚŘICKÉ VARHANNÍ
LÉTO (4. koncert v katedrále).
Vystoupí MUSICA ORGANUM
JIŘÍ ŠON, PETR JURÁŠEK,
KATEŘINA JURÁŠKOVÁ
(HÁJKOVÁ) (ČR). Vstupné:
dospělí 150 Kč, důchodci a
studenti 120 Kč ZTP a ZTP/P
75 Kč a děti do 15 let 50 Kč
ROZPUSTILÉ LETNÍ
ČTVRTKY. NEŠŤASTNÝ
ŠAFÁŘŮV DVOREČEK - DIVADLO KAPSA.
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16.8. BARBIE ROCK’N ROYALS.

29.8. FOLKOVÉ ATRIUM. Vystoupí:
Brigita Cmuntová & Štěpán
Klouček, Fešáci, Pavel Dobeš,
Petr Lüftner, Epy de Mye,
Claymore.
30.8. AHOJ PRÁZDNINY. Zábavné
odpoledne pro všechny děti a
rodiče, co si chtějí užít bezvadný
konec prázdnin. Veselý kabaret
s prasátkem Pigy a Jirkou
Hadašem a Pískomilem - živá
kapela pro živé děti. Zažijete
spoustu legrace a kouzel.
4.9. Svátky hudby
5.9.
9.9. LITOMĚŘICKÉ VARHANNÍ
LÉTO (5. koncert v katedrále
sv. Štěpána). Vystoupí ENNIO COMINETTI (ITÁLIE).
Vstupné: dospělí 150 Kč,
důchodci a studenti 120 Kč ,
ZTP a ZTP/P 75 Kč a děti do
15ti let 50 Kč
11.9. ZAHÁJENÍ TANEČNÍCH
KURZŮ PRO MLÁDEŽ
(lekce od 18:00 hod.) a PRO
DOSPĚLÉ (od 20.45 h.)
Vyučuje taneční mistr Pavel
Krucký.
18.9. VINOBRANÍ
19.9.
27.9. TANEČNÍ ODPOLEDNE.
Přijďte všichni, kdo chcete
pilovat své taneční dovednosti nebo se třeba jen pobavit a
popovídat si s přáteli u příjemné
hudby kapely PLECHOVANKA.
Vstupné: 65 Kč
Více na www.mkz-ltm.cz

17.8.

18.8.
19.8.
20.8.

21.8.
22.8.
23.8.

24.8.
25.8.

(USA, 2015, animovaný).
Animovaná, dětská velmi
populární videosérie přichází
na plátna kin. Od 15:00 hod.
BOJOVNÍK. Od 17:30 hod.
FANTASTICKÁ ČTYŘKA.
Od 20:00 hod.
MILENKY
STARÉHO
KRIMINÁLNÍKA
(ČSR,
1927, komedie). Návrat do
éry němého filmu s Vlastou
Burianem. Od 20:00 hod..
FANTASTICKÁ ČTYŘKA.
Od 20:00 hod..
IRACIONÁLNÍ MUŽ. Od
20:00 hod.
UUPS! NOE ZDRHNUL
(Německo, Belgie, 2015, animovaný). Je konec světa! Blíží se
obrovská povodeň, ohrožující
život na Zemi.
DÁREK. (USA, 2015, thriller).
Simon a Robyn jsou mladí
manželé, jejichž život jde přesně
podle plánu. Náhodné setkání se
Simonovým bývalým známým
ze středoškolských let však tuto
idylu
proměňuje v chaos
- děsivé tajemství minulosti je
odhaleno. Od 20:00 hod.
FILMOVÝ FESTIVAL
LITOMĚŘICE 15 – SLADKÝ ŽIVOT.
FILMOVÝ
FESTIVAL
LITOMĚŘICE 15 – SLADKÝ ŽIVOTU
BARBIE ROCK’N ROYALS. Od 17:30 hod.
DÁREK. Od 20:00 hod.
DÁREK. Od 20:00 hod..
DÁREK. Od 20:00 hod.

26.8. PAPÍROVÁ MĚSTA.

(USA,
2015, mysteriózní). Quentin Jacobsen, normální, trochu bojácný
kluk, který má od dětství rád
nespoutanou sousedku Margo. Ta
mu pak jednoho dne nečekaně
zaklepe na okno a vtáhne ho do
dobrodružství. Od 20:00 h..
27.8. BLÁZNIVÁ DOVOLENÁ.
(USA, 2015, komedie)
Další generace Griswoldů v
tom zase lítá. Od 17:30 hod.
HITMAN:AGENT
47.
(USA, 2015, akční krimi).
Elitní nájemný vrah, který
byl pomocí genetiky stvořen
jako dokonalý stroj na
zabíjení... Od 20:00 hod..
28.8. MIMONI 2D. Od 17:30 hod.
BLÁZNIVÁ DOVOLENÁ.
Od 20:00 hod.
HITMAN:AGENT 47. Od
22:00 hod..
29.8. MIMONI 3D. Od 15:00 hod.
HITMAN:AGENT 47. Od
17:30 hod.
VĚČNĚ MLADÁ. Od 20:00
BLÁZNIVÁ DOVOLENÁ.
Od 22:00 hod.
30.8 BARBIE ROCK’N ROYALS.
15:00 hod.
BLÁZNIVÁ DOVOLENÁ. Od
17:30 hod.
HITMAN:AGENT 47. Od 20:00
hod.
31.8 UPS! NOE ZDRHNUL. Od 17:30
hod.
HITMAN:AGENT 47. Od 20:00
hod.

DIVADLO K.H.MÁCHY

LETNÍ KINO (od 21.15 h.)

12.9. Den otevřených dveří. Od 9:00
hodin.

4.8.

15.9. Vernisáž fotografií Fandíme
náhradním rodinám. Od 18:00
hod..
20.9. Zamilovaný vodník/Divadélko
Kos: Zamilovat se může každý, i
vodní. Jenže ten náš se zamiluje
do nesprávné. Od 15:00 hod.
21.9. Jméno/Divadlo Verze: brilantní komedie podle nejlepší
francouzské tradice. Polštářová
bitva omezenců, kteří jsou
přesvědčeni o tom, že svá omezení už dávno překonali. Hra
nabízí vysoce komický pohled
na sebejisté zastánce svobodného myšlení. Od 19:00 hod.
24.9. Koncert – Smyčcový kvartet
Krakow. Od 19:00 hod.
26.9. Fimfárum/Hynkovo Hravé divadlo:
Veselá pohádka s písničkami pro
malé i velké. Derniéra! Od 15:00
hod.
27.9 O třech prasátkách/ Sváťovo
dividlo. Od 10:00 hod
30.9 Smlouva/Divadlo v Rytířské:
Bravurní tragikomedie o muži,
jenž si sám najme vlastního
vraha. Vedle takřka detektivní
zápletky nabízí především
znamenitý herecký materiál pro
dva muže Miroslava Etzlera a
Karla Zimu, kteří spolu vedou
napínavý a zároveň zábavný
dialog. Od 19:00 hod.

NENASYTNÁ TIFFANY
(ČR, 2015, 80 min). Nový český
film na pomezí hororu. Příběh
Pepy, hledače pokladů, jehož
náhoda dovede k lehkému zbohatnutí. V hl. rolích Leoš Noha
(Okresní přebor), Jiří Panzner
a Petr Čtvrtníček. Vstup 110 Kč.
7.8. AMY. (Velká Británie, 2015,
128). Kým ve skutečnosti byla
Amy Winehouse? Co tato
hudební ikona skrývala před
okolním světem a proč zemřela
v pouhých 27 letech?
11.8. KDYŽ ZVÍŘATA SNÍ
(Dánsko, 2014, 84 min.) Hororový snímek z dalekého Jutska s
mrazivou atmosférou. Utajovaná
rodinná minulost zasáhne do
přátelství dvou mladých lidí.
14.8. WHIPLASH
(USA, 2014, 105 min.) Film
získal v r. 2014 cenu poroty i cenu publika pro nejlepší
drama na festivalu v Sundance.
19letý jazzový bubeník se pod
vedením fanaticky tvrdého
učitele pokouší obstát v těžké
konkurenci elitní konzervatoře
21.8 FESTIVALOVÉ PROJEKCE
22.8
28.8 NOC HRŮZY III.
Bojíte se rádi? Po Noci hrůzy vás
radost ze strachu přejde... Zombie Walk, projekce hororových
snímků (v hospodě U Letního
kina), film na velkém plátně,
speciální raut a po skončení
filmu noční hru. Vstupné 100
Kč, začátek v 17 h.
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GALERIE ZVE
FRANTIŠEK HODONSKÝ
– PLYNOUCÍ PROSTOR
V barokním prostoru kostela
Zvěstování Panně Marii v Jezuitské ulici představuje až do
konce srpna svoji novější tvorbu
jeden z nejoriginálnějších reprezentantů současné české malby
František Hodonský. Jeho uměleckou cestu určuje rozhodnutí
pro malbu, pro obraz, především
pro obraz přírody jako krajiny.
Důležitou součástí jeho tvorby
jsou také barevné dřevořezy, kde
se konečným dílem stává nejen
otisk, grafický list, ale i matrice
sama.
TRIUMF MANÝRISMU A BAROKA ZE SBÍRKY
PATRIKA ŠIMONA
Co divák uvidí v Severočeské
galerii výtvarného umění až do
20. září na ploše výstavy čítající okolo sedmdesáti exponátů?
Především příběh. Ten je pro
sběratelskou dramaturgii Patrika
Šimona typický. Expozici otevírá
Albrecht Dürer špičkovou mědirytinou Adam a Eva. Lze říci, že
výstava ukazuje středoevropské
umění ve vzájemném dialogu se
školami italskými, francouzskými a holandskými.
KUBIN A SCHNEIDER - DÉMONI ZE ZEMĚ NEVĚDOMÍ,
ZE SBÍRKY P. ŠIMONA
26. 6. - 20. 9.
Společná výstava Alfreda Kubina
(1877–1959) a Saschi Schneidera
(1870–1927) je první světovou
premiérou představující reflexi
jejich díla ve vzájemných souvislostech. Alfred Kubin se narodil v Litoměřicích a dnes patří
k významným průkopníkům
symbolismu. Sascha Schneider,
který se narodil v Rusku, zůstává
pro zdejší publikum neznámým
německým autorem bez bližší
vazby na naše prostředí. Výstava
je pojata jako polemická laboratoř, jejímž motivem je ukázat, jak
oba malíři zásadním způsobem
utvářeli diskurz četných „ismů“
na přelomu 19. a 20. století.
ST. HANZÍK – SOCHY
Sochy Stanislava Hanzíka, absolventa Akademie výtvarných
umění v Praze, si na parkánech
galerie můžete prohlédnout až
do 25. října. Stanislav Hanzík
se narodil v Mostě 24. července
roku 1931. Po návratu vybudoval ateliér v rodném kraji, kde
pracuje a tvoří dodnes. Mezi
sochy, které na výstavě můžete
vidět, patří portréty známých
osobností, jako je například Bohumil Hrabal, Josef Saudek, Rudolf Hrušínský, Josef Kemr, Josef
Liesler, V. V. Štech, Jiří Kotalík a
Jaroslav Frágner.
Více na www.galerie-ltm.cz
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KOMISE PŘIPRAVUJE ADRESÁŘ
KULTURNÍCH SUBJEKTŮ, HLASTE SE

Podrobný adresář obsahující kontakty na místní
kapely, divadelní nebo pěvecké soubory, moderátory,
baviče, tanečníky a další umělecky zaměřené spolky či
jednotlivce, organizátory kulturních a společenských
akcí v Litoměřicích, ale i grafiky nebo zvukaře, chtějí
vypracovat členové kulturní komise města Litoměřice.
„Litoměřice jsou kulturním městem. Tímto krokem
chceme usnadnit organizaci veřejných i soukromých
akcí a zároveň dát příležitost místním lidem, kteří
něco umějí, aby byli lépe dohledatelní,“ vysvětlila

předsedkyně komise a zastupitelka města Olga Kubelková. Do práce se aktivně zapojila celá kulturní komise,
jejíž členové si rozdělili jednotlivé žánry a již kontaktují
osoby, které se v dané oblasti pohybují.
Adresář bude umístěný na stránkách města www.
kamvltm.cz. Kdo má zájem být v něm uveden, ať zašle
svůj kontakt na mailovou adresu olga.kubelkova@seznam.cz. „V mailu je potřeba uvést kontakt, základní
informace, žánr a samozřejmě souhlas se zveřejněním
dodaných údajů,“ upozornila Olga Kubelková. (eva)

S NÁDHERNÝM SVĚTEM NA GYMNAESTRÁDĚ V HELSINKÁCH

Sedm krásný dní, naplněných
cvičením i aktivním odpočinkem,
strávila ve druhé polovině července
pětice pokratických cvičenců na 15.
světové gymnaestrádě v hlavním
finském městě. Více než 21.000
cvičenců ze 49 zemí se zde sešlo na
vrcholné gymnastické akci v rámci
„gymnastiky pro všechny“, která
se koná každé 4 roky v různých
městech Evropy.
Skvělé gymnastické výkony
při cvičení skupin v halách i na
veřejném prostranství, střídala vystoupení skupin gymnastů, pro které
je aktivní pohyb nezbytnou součástí
života, bez ohledu na věk či fyzické
dispozice. Velmi dojemné bylo
vystoupení skupiny s postiženými
cvičenci. Jednotlivé národní výpravy se reprezentovaly v rámci národních odpolední a večerů, vrcholem
celé gymnaestrády byla závěrečné
galashow.
Naši cvičenci vystoupili celkem
3x na velkém stadionu skladbou pro
velké skupiny „Rytmus pro život“
doprovázenou slavnými písněmi
a duety Louise Armstronga a Elly
Fitzgeraldové, - například písně
Báječný svět (What a Wonderful
World) a Když přijde láska (Comes

Na snímku vidíme účastníky gymnaestrády: zleva Jan Hrkal, Hana Hrkalová, Ilja Novotný, Helena Kasperová a Karel Morkes. Foto archiv cvičenců
Love). Ženy cvičily s obručemi a s
mikinou, muži s medicinbalem v
„české síťce“, mikinou a „světe div
se“ také s obručemi.
Hostitelé se o nás postarali
velmi dobře – spaní na karimatkách ve spacáku v místních
školách se snídaní,
společné
obědy na výstavišti a doprava po
celém městě a okolí na účastnické

karty. Helsinky jsou opravdu
krásné město, které stojí za to
poznat – kromě známých míst a
pamětihodností jsme hodně času
strávili v městských lesích, na ostrovech a ostrůvcích – odměnou
byly nejen krásné prožitky, ale i
zlepšený duševní i fyzický stav
celé naší pokratické minivýpravy.
Jan Hrkal

MUZEUM VE ZNAMENÍ NEJEN KALICHA
4. 6. – 30. 8.
Litoměřice – Ve znamení kalicha
Výstava zachycuje okamžiky proměny královského
katolického města v město utrakvistické. Kromě jiného
představí některé vzácné doklady písemné kultury
například výjimečný, bohatě iluminovaný třebenický
graduál, vzácný typ oltáře z doby husitské nebo tradiční
husitské zbraně. Od 17. srpna do konce výstavy budou
mít návštěvníci jedinečnou možnost spatřit Bibli
litoměřicko-třeboňskou z počátku 15. století, kterou
nechal pořídit blízký přítel Jana Husa Petr Zmrzlík ze
Svojšína a jeho žena. Tato unikátní knižní památka je
patrně nejstarším dochovaným českým překladem Bible.
Doprovodný program k výstavě
Litoměřice – Ve znamení kalicha:
15. 8. od 10 do 11.30 hodin
Když do Litoměřic přišli husité
Sobotní komentovaná prohlídka výstavy Litoměřice –
Ve znamení kalicha určená dětem i dospělým. Vrátíme
se v čase o 600 let zpět do doby, kdy před branami
královského města Litoměřice stanulo husitské vojsko
v čele s Janem Žižkou.
20. 8. od 17 hodin
Litoměřické hudební rukopisy ze 16. století
Přednáška bude věnována iluminovaným hudebním

rukopisům objednaným pro litoměřické literátské
bratrstvo v 16. století. Bohatá obrazová prezentace
představí malířskou výzdobu nejen významného
pozdně gotického Litoměřického graduálu, ale i dvojice
mladších hudebních rukopisů. Neopomenut nezůstane
ani slavný Třebenický graduál. Přednášet bude Mgr.
Martina Šárovcová PhD. z Ústavu dějin umění AV ČR.
10. 9. – 22. 11.
Od nohaviček k bikinám
Nová výstava představí historické plavky od secesních
z roku 1905 až po ty z 80. let 20. století. Pozornost
bude věnována nejen historickému vývoji plavek, ale i
historii koupání. Návštěvník se seznámí s místy, kde se
na Litoměřicku koupávalo, a na dobových fotografiích
si bude moci prohlédnout staré plovárny. Vernisáž
výstavy proběhne ve čtvrtek 10. září.
Pavlína Gutová, muzejní pedagog

SLEDUJTE VIDEOREPORTÁŽE

Videoreportáže na aktuální témata, videoreportáže přibližující atmosféru kulturních, sportovních i jiných akcí, ke kterým dochází ve městě
Litoměřice, najdete nově v kabelové síti UPC na
162. programu..
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8. 8. - VEČER S OPEROU

První ročník Litoměřického kulturního léta je v plném proudu. Jde
o první ročník festivalu, na jehož organizaci se spolu s městem podílí
řada spolků, neziskových organizací i jednotlivců. Od května do září se
v rámci LIKUL uskuteční více než šest desítek akcí zcela různorodého
charakteru – od vystoupení žáků základní umělecké školy, divadelních
spolků, tanečníků, amatérských i profesionálních zpěváků a hudebníků,
až po charitativní koncerty, workshopy a zábavné akce pro různé generace. Což svědčí o tom, jak mimořádně kulturním městem Litoměřice
jsou. Kulturní festival podpořilo město jedním milionem korun. Jistě si
z bohaté nabídky vybere každý z nás. Na následujících třech stranách
Radničního zpravodaje přinášíme reportáže z některých již uskutečněných akcí a zároveň i přehled těch, které nás teprve čekají.
Karel Krejza, místostarosta

Po loňském velkém úspěchu
Carminy Burany nás letos čeká
večer s operou. Na Mírové náměstí se totiž opět vrátí Severočeská
filharmonie Teplice společně s Litoměřickým festivalovým sborem
a čtyřmi sólisty. Zazní árie a sbory
ze světoznámých oper a dalších
vokálně symfonických skladeb
předních skladatelů, jakými jsou
Mozart, Strauss, Dvořák, Verdi,
Puccini, Smetana, Beethoven, Bizet, Wagner, Händel a Delibes.
V Litoměřickém festivalovém
sboru vystoupí zástupci všech
místních pěveckých sborů. Zkou-

5. 9. - SVÁTKY HUDBY PŘEDSTAVÍ
DALŠÍ SKVĚLÉ OPERNÍ PĚVCE

Svátky hudby přivedou do Litoměřic opět elitu mezinárodní hudební scény. Zatímco první
večer 4. září bude v jezuitském kostele patřit
houslistům Václavu Hudečkovi a Janu Mráčkovi,
v sobotu 5.září se publiku představí vynikající
operní zpěváci Štefan Kocán a Anda-Louise Bogza.
Obě pěvecké hvězdy slaví úspěchy na významných evropských i světových scénách a
v Litoměřicích budou spolu vystupovat poprvé.
Kocán je dokonce stálým členem Metropolitní
opery v New Yorku, kde debutoval před šesti
lety v roli Krále ve Verdiho Aidě. V ní hrál i
roli Ramfise. Známý je také jako Leporello v Mozartově Donu Giovannim, rolí Vodníka v Rusalce nebo Kecala v Prodané nevěstě.
Některé z těchto skvělých árií uslyší i litoměřické
publikum. Kocánovým hostem bude sopranistka rumunského původu Anda-Louise Bogza,
sólistka Státní opery a ND v Praze. I ona má za
sebou četná vystoupení na operních pódiích u
nás i v zahraničí. V Litoměřicích zazpívá mj. árii
z Pucciniho Toscy, Leonory z Verdiho Trubadúra
nebo hraběnky v Mozartově Figarově svatbě. Diváci se však mohou těšit i na skvělé duety těchto
zpěváků, např. v árii Síla osudu.
Mimořádný zážitek slibují samozřejmě i mistrovské housle Václava Hudečka a talentovaného
Jana Mráčka. Publikum osloví při pátečním koncertu ve skladbách A.Vivaldiho, W.A. Mozarta a
A. Dvořáka. Oba koncertní dny doprovodí sólisty
Plzeňská filharmonie, kterou řídí další z mladých
českých talentů Tomáš Brauner.

Vynikající operní zpěvák Štefan Kocán se publiku představí v sobotu. Foto: archiv zpěváka
Litoměřické svátky hudby, které podpořila
řada sponzorů i Ústecký kraj, se letos uskuteční
pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana. Město Litoměřice je poprvé hlavním partnerem festivalu. Další podrobnosti o programu,
účinkujících i o předprodeji vstupenek mohou
zájemci najít na webových stránkách městských
kulturních zařízení a dále na www.litomerickesvatkyhudby.cz.
Miroslav Zimmer

šíme jednou až dvakrát v měsíci.
Na koncert s filharmoniky a sólisty se již velmi těšíme,“ uvedl sbormistr Roman Pallas.
Společný koncert pod taktovkou dirigenta Jiřího Knotte se
uskuteční 8. srpna od 20 hodin.
Mezi sólisty se představí sólisté
Národního divadla v Praze Aleš
Briscein a Vratislav Kříž, dále
Barbora Kadlčíková a Jana Červinková.
Vstupenky zakoupíte v předprodeji v síti MKZ (350 a 250 Kč).
Prodej na místě v den koncertu k
stání za 100 Kč.
(eva)

29. 8.: FOLK
ROZEZNÍ ATRIUM

Letošní folkový festival v atriu
za domem kultury byste si v sobotu 29. srpna neměli nechat
ujít. Jde o pestrou směs všech
odnoží toho žánru.
Oblíbení a v Litoměřicích téměř zdomácnělí Fešáci zahájí
svými největšími hity festival v
15 hodin. Následuje duo Brigita
Cmuntová a Štěpán Klouček s
poctou Zuzaně Navarové i vlastní tvorbou. Fantastickou kapelu
Zrní vystřídá v 19 hodin písničkář Pavel Dobeš s Tomášem
Kotrbou. Mnohokrát oceněná
mladá skupina EPY DE MYE s
úžasnou kontrabasistkou Lucií
vystoupí ve 20.30 hodin. Dále se
můžete těšit na Petra Lüftnera,
autora ústecké hymny, a Pavla
Houfka. Úplné finále bude patřit Claymore, hudební skupině
hrající hudbu ve stylu gaelic-rocku inspirovaného skotskou
a irskou hudbou, okořeněného
o specifický zvuk skotských dud.
Připraven je doprovodný program, včetně možnosti opékání
vlastních buřtíků na společném
ohni. Festival se koná od 15 do
24 hodin, základní vstupné je
150 Kč, rodinné 2+2 činí 300 Kč,
senioři, ZTP a děti do 15 let mají
vstup za polovinu a děti do 110
cm zdarma.
Věra Kmoníčková, ředitelka MKZ

15. 8. - PIVNÍ SLAVNOSTI POTĚŠÍ A TAKÉ ŽÍZEŇ UHASÍ

Šestý ročník litoměřických Pivních slavností se uskuteční v sobotu 15. srpna opět na
Mírovém náměstí. Na návštěvníky letošních
slavností čeká vskutku náročný úkol. Zatím
je přihlášeno 27 pivovarů a nabídka piv a
pivních speciálů bude obrovská. Podle informací jednotlivých pivovarů, žádný nepředstaví pouze jeden druh piva, takže snaha
ochutnat všechna ovocná, ochucená, svrchně či spodně kvašená, pšeničná, ležáky a
ostatní speciality se zdá být úsilím zcela nadlidským. Počet pivovarů ještě není konečný.
Velmi nás těší stoupající zájem mini a malých pivovarů, který každým rokem roste.
Zejména proto, že právě jim byly slavnosti

RZ srpen před korekturou.indd 18

od prvopočátku určeny. Nízkou cenou za
umístění stánku a osobním přístupem se
snažíme vytvořit těmto účastníkům příjemné prostředí a poskytnout vhodné podmínky
nejen pro prodej samotného piva, ale především pro náležitou propagaci jednotlivých
značek.
Bavič a moderátor programu NASTY
(Petr Cerha) má připravenou řadu soutěží
nejen o ceny pivovaru Klášter. Soutěžit se
bude v mnoha netradičních pivních disciplínách. Dále máme připravenou hlasovací
soutěž o BEST pivovar, kde rozhodnou hlasy
spokojených pivařů a pivařek.
Věříme, že kvalitní hudební program opět

přiláká dostatek návštěvníků. O zajímavou
hudební nabídku se od 13 hodin do půlnoci postupně postarají LUCIE revival, Wono
sito sedne, Rybičky 48, Prowizorium, Michal
Hrůza, 100 Legs a Markýz John. Nezapomínáme ani na dětské návštěvníky v doprovodu rodičů – i pro ně jsou nachystány speciální atrakce. Hostem akce je promo autobus
Tullamore Dew s ochutnávkou irské whisky.
Vstupenky budou k dispozici na 3 pokladnách v místě konání akce. Základní vstupné
je 80 Kč, děti do 15ti let a důchodci platí 60
Kč, děti do 110 cm mají vstup zdarma.
Věra Kmoníčková,
ředitelka MKZ
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21. - 23. 8. - LITOMĚŘICE BUDOU HOSTIT FILMOVÝ FESTIVAL
Konec léta bude v Litoměřicích již po patnácté
patřit filmovým fanouškům. Ve dnech 21. až 23.
srpna zde totiž proběhne další ročník filmového
festivalu, který i tentokrát kromě pestré škály filmových děl potěší i bohatým doprovodným programem v podobě koncertů, výstavy, workshopů a
přednášek. Festival přivítá také řadu hostů.
15. ročník Filmového festivalu Litoměřice se
ponese v duchu motta Sladký život. Tematická
přehlídka pohlédne na doslovný význam tohoto na
první dojem pozitivního slovního spojení z různých
úhlů a přesvědčí, že není sladký život jako sladký
život. Návštěvníci festivalu se mohou těšit na optimisticky laděné příběhy vzbuzující pocit snové dokonalosti, jejichž ústředním motivem je láska, naděje
a víra. Stejně významnou část programu však bude
tvořit i „sladký život“ v ironických uvozovkách, který
těmto křehkým námětům bude stát v harmonizující
opozici a nabídne spíše odvrácenou, problematičtější
nebo tíživější perspektivu.“ Také letošní ročník festivalu představí výběr filmových děl se širokým
historickým a geografickým rozptylem. Ke zhlédnutí zde budou snímky od dob němé éry až do
současnosti pocházející od španělských, islandských,

amerických, ukrajinských, francouzských a mnoha
dalších světových tvůrců.
Festivaloví diváci mohou kromě děl klasiků
světové kinematografie jako je A. Tarkovskij (Zrcadlo), D. Lynch (Mazací hlava), M. Haneke (Funny Games), L. Malle (Zazie v metru), R. Polanski
(Nůž ve vodě) nebo S. Paradžanov (Stíny zapomenutých předků), zhlédnout také několik snímků
zástupců současné filmové tvorby. Dramaturgové
festivalu mysleli i na fanoušky dokumentárních a
animovaných filmů. Do programu zařadili v poslední době velmi diskutované snímky Stále spolu
od režisérky E. Tomanové a Cukr-blog režisérky A.
Culkové. Obě by měly osobně své filmy představit.
Animovanou tvorbu pak bude zastupovat vizuálně
i hudebně výjimečný celovečerní film Cheatin´
od amerického animátora B. Plymptona, který
v loňském roce získal hlavní cenu poroty na Mezinárodním festivalu animovaných filmů v Třeboni.
V rámci doprovodného hudebního programu se
představí čerstvé jméno na české písničkářské scéně.
Jakub Jirásek vystupující pod jednoduchým jménem
J (čti „Jéčko“), v jehož tvorbě je patrný vliv amerického indie folku. Mimořádný bude živý hudební

doprovod k německému snímku Dobrodružství
prince Achmeda v podání slovenského Stroona.
Letošní ročník přivítá také řadu hostů – především
jednoho z nejlepších slovenských dokumentaristů
Mira Rema, jehož krátkou retrospektivu festival
nabídne. Dále to budou hosté ke starším českým
filmům – Vladimír Venclík, Lubor Dohnal, Martin Vadas, Vladimír Merta. Poprvé je do programu
zařazena také přednáška na téma avantgardního
filmu, kterou bude mít Martin Čihák.
Festivalový program bude obohacen i o výstavu
prací studentů ateliéru Grafického designu II, FUD
UJEP s názvem Sladký život v Evropě nebo o workshop studia Reformat, ve kterém si mohou zájemci
z použitého papírového materiálu vytvořit vlastní
„nový“ bloček. Festival však ani letos nezapomene
na dětské diváky a nabídne například pásmo
československých animovaných filmů ze 40. – 60. let
(Vzpoura hraček a Kamenáč Bill) nebo dětský film
Veronika od režisérky Elisabet Bostan.
Festival se bude konat v kině, knihovně a letním
kině. Více na stránkách www.fifeli.cz, na stránkách
Kinoklubu Ostrov www.kinoostrov.cz
Renata Vášová, ředitelka festivalu

11.-12. 9. - FESTIVAL OHNĚ A POHYBU
JE URČENÝ NEJEN DĚTEM

„Incendio 2015“ je název zcela nového dětského festivalu ohně a pohybu, který se uskuteční 11. a 12. září na
Střeleckém ostrově. Určený je nejen
pro malé žongléry, ale i veřejnost.
Bude obsahovat dva dny workshopů a doprovodný program pro děti
i rodiče. Festival zakončí galashow
s účastí několika známých českých
skupin věnujících se ohnivé a světelné
show. V pátek večer bude otevřená
open stage, kde diváci uvidí vystoupení ostatních žonglérů a skupin.
„Většina festivalů tohoto typu je ur-

čena jen lidem starším 18 let. My jsme
však chtěli dát příležitost veřejně vystoupit i dětem,“ vysvětlila Veronika
Jelínková, která akci pořádá společně
s Michalem Čapkem a Kinoklubem
Ostrov. Veronika v Litoměřicích vede
skupinu Vox Luminas, která se aktivně podílela již na několika akcích. Při
DDM Rozmarýn pak pořádá i kurzy
žonglování, ve kterých se učí žonglovat děti od 5 let. Od 15 let pak mohou
zacházet se souhlasem rodičů i s ohněm. Více na www.incendio.cz.
(eva, rv)

Jedna ze skupin, které na festivalu vystoupí s ohňovou show.

PROGRAM LITOMĚŘICKÉHO KULTURNÍHO LÉTA NA SRPEN A ZÁŘÍ
3. 8. OD PAPÍRU KE KNIZE - tisk z
předlohy a skládání papíru. Dílna ručního papíru, www.rucnipapir.com
6. 8. ROZPUSTILÉ LETNÍ ČTVRTKY - veselé odpoledne pro děti-pohádky, kouzelníci, balonky, trampolína…..
Čerta a Káča – Eva Hrušková a Jan
Přeučil. Atrium za DK v 17 hod, www.
mkz-ltm.cz
8. 8. CLASSIC GALAKONCERT LITOMĚŘICE - slavné operní melodie v
podání litoměřických pěveckých sborů,
Svč.filharmonie Teplice a sólistů ND
Praha. Mírové náměstí ve 20 hod.
10. 8. OD PAPÍRU KE KNIZE.
Workshop - leporelo a ruční tisk. Dílna
ručního papíru
12. 8. LITOMĚŘICKÉ VARHANNÍ
LÉTO - 25. ročník mezinárodního
hudebního festivalu, 3. koncert hraje
Pierre Zervot z Francie. Katedrála v 19
hod., www.mkz-ltm.cz
13. 8. ROZPUSTILÉ LETNÍ ČTVRTKY - veselé odpoledne pro děti - pohádky, kouzelníci, balonky, trampolína.
Kouzlení a modelování balónků s Martinem. Atrium za DK, v 17 h.
15. 8. PIVNÍ SLAVNOSTI - ochut-
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návka z produkce českých pivovarů s
festivalovým hudebním doprovodem:
LUCIE revival, Wono si to sedne, Rybičky 48, Prowizorium, Michal Hrůza,
100 legs, Markýz John, Mírové náměstí,
12 - 24 hod.
17. 8. OD PAPÍRU KE KNIZE.
Workshop-linoryt a skládaný tisk. Dílna ručního papíru,
7. 8. MILENKY STARÉHO KRIMINÁLNÍKA - němý film s Vl. Burianem
a živým hudebním doprovodem. Kino
Máj, ve 20 hod.
20. 8. ROZPUSTILÉ LETNÍ ČTVRTKY - veselé odpoledne pro děti -pohádky, kouzelníci, balonky, trampolína…..
Letní dračí pohádka (divadlo Rolnička). Atrium za DK v 17 hod.
21. 8. LITOMĚŘICKÝ FILMOVÝ
FESTIVAL - 15.ročník
22. 8.
LITOMĚŘICKÝ FILMOVÝ FESTIVAL - 15. ročník
23. 8. LITOMĚŘICKÝ FILMOVÝ
FESTIVAL - 15. ročník
Program na www.fifeli.cz
24. 8.
OD PAPÍRU KE KNIZE
- šitá kniha a batikování papíru, Dílna

ručního papíru, www.rucnipapir.com
26. 8. LITOMĚŘICKÉ VARHANNÍ
LÉTO - 25. ročník mezinárodního
hudebního festivalu, 4. koncert v podání uskupení MUSICA ORGANUM,
katedrála sv. Štěpána, v 19 hod, www.
mkz-ltm.cz
27. 8. ROZPUSTILÉ LETNÍ
ČTVRTKY - veselé odpoledne pro
děti - pohádky, kouzelníci, balonky,
trampolína….. Nešťastný šafářův dvoreček – divadlo Kapsa. Atrium za DK
v 17 hod, www.mkz-ltm.cz
29. 8. FOLKOVÉ ATRIUM - pohodové odpoledne s báječnou muzikou a
vůní babího léta. Atrium za DK, 15-22
hod, www.mkz-ltm.cz
29. 8. SAVE SKATE - skatové závody
s kulturním programem. Rozloučení
se starým skateparkem pod Tyršovým
mostem, od 14 hod, www.facebook.
com/SAVESKATEbenefice
30. 8. AHOJ PRÁZDNINY - rozloučení s prázdninami. Veselý kabaret prasátka PIGI s Jirkou Hadašem a koncert
kapely PÍSKOMIL. Atrium za DK, od
15 h.

4. 9. LITOMĚŘICKÉ SVÁTKY
HUDBY - 3. ročník festivalu s vynikající hudbou a hosty Václava Hudečka,
kostel Nanebevzetí Panny Marie, v 19
hod.
5. 9. LITOMĚŘICKÉ SVÁTKY
HUDBY - 3. ročník festivalu s vynikající hudbou a hosty Václava Hudečka
5. 9. POHÁDKOVÉ ODPOLEDNE
v parku V. Havla, v 15 hod
9. 9. LITOMĚŘICKÉ VARHANNÍ
LÉTO - 25. ročník mezinárodního hudebního festivalu, 5. koncert v podání
E. Cominetti z Itálie, katedrála v 19 h.
11. 9. INCENDIO 2015 - první dětský
festival ohně a pohybu ,žonglérské a
pohybové workshopy, galashow dětí a
profesionálních skupin, zaměřená na
ohnivou a světelnou show
12. 9. INCENDIO 2015
www.incenido.cz
12. 9. DNY EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ - den otevřených dveří do jindy nepřístupných prostor zajímavých památkových objektů
18. a 19. 9. VINOBRANÍ, 16-24
hod., www.mkz-ltm.cz
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LITOMĚŘICKÉ KULTURNÍ LÉTO

LIKUL ZAHÁJILA LITOMĚŘICKÁ
LETNÍ FILHARMONIE

Mimořádný kulturní zážitek
prožili lidé, kteří přišli 31. května
do letního kina na Litoměřickou
letní filharmonii. Na podiu se totiž
představilo 75 hudebníků z Čech i
zahraničí a 70členný sbor složený ze
zpěváků litoměřických sborů vedených Romanem Pallasem.
Litoměřická letní filharmonie,
která je společným projektem
města a základní umělecké školy,
tak oficiálně zahájila Litoměřické
kulturní léto. Hlavním finančním
partnerem byl Česko-německý
fond budoucnosti.
Projekt je založený na spolupráci
partnerských škol ZUŠ Litoměřice a Musikschule des Landkreises.
Hudební těleso však letos tvořili
také žáci základních uměleckých
škol z Roudnice nad Labem a Libochovic, nechyběli ani studenti teplické a pražské konzervatoře. Z Rumunska přijeli studenti hudebního
gymnázia z města Cluj, významnou
oporou byli profesionální hudeb-

níci z Orchestru Severočeského
divadla opery a baletu v Ústí nad
Labem a Severočeské filharmonie
Teplice. Dirigentské taktovky se
ujali Andreas Grohmann (SRN) a
Jiří Knotte (CZ). Sólově vystoupily
Jana Červinková (soprán), Sarah
Kaulbrasch (mezzosoprán), Kristýna Landová (příčná flétna) a Jana
Šillerová (violoncello).
Filharmonie zahrála publiku,
které zcela zaplnilo prostory letního kina, skladby W. A. Mozarta,
B. Smetany, G. Bizeta, P. I. Čajkovského, M. Ravela, B. Bartóka, J.
Williamse, G. F. Händela, Vangelise,
úpravy skladeb od Led Zeppelin a
Queen.
Koncert byl mimořádným zážitkem pro posluchače a hudebníky,
především pak pro žáky, kteří měli
příležitost usednout k notovým
pultům vedle zkušenějších hudebníků.
Dominika Valešková,
ředitelka ZUŠ Litoměřice

Velký úspěch u publika sklidil i Schizzo band ZUŠ.

Foto: archiv ZUŠ

Před vlastním zahájením koncertu na Dómském náměstí přišli členové
skupiny zazpívat klientům hospicu na jeho nádvoří. Foto Eva Břeňová

KONCERT KALICHU POTĚŠIL

Neuvěřitelných 192 tisíc korun. Takový byl výtěžek 4. ročníku charitativního koncertu pořádaného 16. června na Dómském náměstí Nadačním fondem Kalich ve prospěch Hospice sv. Štěpána.
Kouzelné prostředí Dómského náměstí, skvělá hudba nejstarší české folkové skupiny Spiritual kvintet, příjemné počasí a zhruba pět stovek spontánních
diváků, kteří si i letos přišli poslechnout kvalitní muziku a zároveň vyjádřit
pocit sounáležitosti s Hospicem sv. Štěpána. Tak lze stručně popsat atmosféru
koncertu, z něhož odcházela ředitelka hospice Monika Marková se 192 tisíci
korunami. Celkem 92 tisíc korun činil výtěžek ze vstupného, 50 tisíc korun
předal jednatel firmy Balkancar Jaromír Mareš a dalších 50 tisíc korun přidal
dárce se slovy, že vydělá více, než jeho rodina potřebuje, a má radost, když
může podpořit zařízení, které pomoc potřebuje. Nechtěl však být jmenován.
Ředitelka hospice si podpory Nadačního fondu Kalich velmi váží. „Jde o
podporu finančně významnou, navíc velmi krásnou. Naše potřeba je letos o
to větší, že poskytujeme domácí hospicovou péči zatím bez smlouvy s VZP.
Nejen Kalichu, firmě Balkancar, dárci, jenž nechce být jmenován, ale i všem,
kteří přišli, moc děkujeme,“ vzkázala ředitelka Marková.
Kalich rozdělil za dobu své existence již 2,5 milionu korun. „V Litoměřicích
jsme loni kromě hospice podpořili i skauty, filmový festival organizovaný Kinoklubem Ostrov, Biskupství litoměřické, ale i Klokánek,“ vyjmenoval některé z aktivit Kalichu předseda správní rady Alexandr Vondra.
Charitativní koncert proběhl ve spolupráci s MKZ a městem Litoměřice
v rámci 1. ročníku Litoměřického kulturního léta. Dómské náměstí bezplatně
zapůjčilo Biskupství litoměřické.
(eva)

KRÁL KAREL IV. I LETOS DORAZÍ NA VINOBRANÍ
PÁTEK 18. 9.
Hlavní scéna:
16:00 Cimbálová muzika Grajcar
17:30 Gold of Shania Twain
19:00 Ready Kirken
20:30 Petr Bende
22:30 Portless
Dominikánská scéna:
16:00 Zpěváci ze třídy Zdeňka Jelena
17:00 Nezrychluj!
18:00 Junior band
19:00 Schizzo band
20:00 Blues combo LT
Divadelní scéna:
Hudební vystoupení litoměřických
pěveckých sborů
Historická scéna
16:00 Zahájení slavností
17:00 Historické a lidové písničky
18:00 O tej velkej vojmě
19:00 Knechti a Lancknechti ...
šermířské představení
18:30 Kapela se středověk. dudami

19:00 Městská garda ... aneb za
branami je bezpečno
19:15 Historické a lidové písničky
19:45 Průvod rytířů s loučemi
20:00 RYTÍŘI V LITOMĚŘICÍCH
17:00–19:00 Strašidelné sklepení –
procházka hist. sklepy se strašidly
U Hvězdárny - dětský lunapark
SOBOTA 19. 9.
Hlavní scéna:
10:00 Vivasong Víti Vávry
12:00 Jaret
14:00 průvod
15:00 Vítězové Little star
16:00 Voxel
18:00 Jelen
20:00 MIG 21
21:30 OH Band
Dominikánská scéna:
15:00 Swingové duety – jazzové hity
17:00 Paul Batto
19:00 Sarah & The Adams
21:00 Lena Yellow

23:00 Swing Coffee + Live Mr. Sax &
Ollie Oil
Divadelní scéna:
11:00 Sváťovo dividlo
12:30 Dřevěné divadlo Honzy
Hrubce – Honza a drak
15:00 Vlkoryb
16:30 Li-Di Litoměřice - Hrášková
princezna
18:00 POHADLO – ekopohádka
19:00 Dřevěné divadlo Honzy
Hrubce – Kouzelný zvon
21:00 AMANITAS – ohňová úchvatná show
Historická scéna
10:00 Otevření a zahájení jarmarku
10:15 - 12:00 Ranní pohádka, Bujaré
tance, Rytířské klání
12:00 - 12:30 CK infanterie, Rytíř a
jeho kůň
13:00 - 14:00 Povídání litoměřického
kata, dobová kapela
15:00 - 17:15 Dobová kapela, Jezdecké představení

17:15 - 19:15 Ukázka palných zbraní,
Půtky šermířské, Švejkoviny
19:15 - 20:00 Dobová kapela, Průvod
rytířů s loučemi
20:00 - 22:00 Rytířský turnaj, Ohňové
kejklování
Kostelní náměstí
16:00 Excrew
17:00 Climate
18:00 Skiny
19:00 Marky_P
20:00 Grunny
21:30 Motive
22:00 Paskvill
23:00 Paty Zon
Nádvoří hradu
10:00 - 12:00 Rosťa Pechoušek
13:00 Přivítání krále, prohlídka hradu
13.45 Odjezd královské družiny
13:45 - 14:45 ochutnávka vín
16:00 -18:00 vystoupení Patrika Foxe
U Hvězdárny - dětský lunapark
Změna programu vyhrazena
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