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Péče o městskou památkovou rezer-
vaci byla korunována úspěchem. Po 
dvou letech, kdy Litoměřice skončily 
pokaždé druhé v  soutěži Historické 
město roku 2015 v  Ústeckém kraji, 
dosáhly na příčku nejvyšší. V  kraj-
ské soutěži organizované Národním 
památkovým ústavem tentokráte 
zvítězily a za sebou nechaly Žatec, Te-

rezín, Českou Kamenici, Kadaň, Cho-
mutov a Benešov nad Ploučnicí.  

Rozhodnutí hodnotící komise, 
složené ze zástupců Národního 
památkového ústavu, Ministerstva pro 
místní rozvoj a Sdružení historických 
sídel Čech, Moravy a Slezska, starostu 
Ladislava Chlupáče potěšilo. „Jde o 
ocenění dlouholeté systematické práce 

v oblasti údržby a regenerace památek 
a realizace řady akcí, které vylepšují 
nejen celkový vzhled historického já-
dra města, ale zároveň i vytváří pod-
mínky pro to, aby se v něm lidem 
dobře žilo a bylo turisticky atraktivní,“ 
komentuje dosažený úspěch Ladislav 
Chlupáč. 

Dokončení na straně 7
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Radniční zpravodaj
SLOVO STAROSTY
Vážení Litoměřičané,

těší mě, že ne-
jen přicházejí-
cí jaro, ale i já 
mohu být po-
slem dobrých 
zpráv.  Udělali 
jsme význam-
ný krok v rám-
ci geotermální-

ho projektu. V první fázi půjde 
o vznik vědeckovýzkumného 
centra, o jehož stavbě jsme Vás 
informovali na březnové diskusi 
s  veřejností, které jste se v  hoj-
né míře zúčastnili. Jsem rád, že 
Vás projekt zajímá. Po velkém 
úspěchu, kdy město získalo nej-
vyšší ocenění v rámci ČR v ob-
lasti kvality veřejné správy, bylo 
zúročeno také naše dlouholeté 
úsilí o zvelebování městské pa-
mátkové rezervace. Výsledkem 
je zisk titulu Historické město 
Ústeckého kraje 2015. Pracu-
jeme na realizaci dalších do-
pravních opatření, mezi nimi i 
omezení vjezdu nákladních aut 
do města. Výrazně jsme zlevnili 
parkování u autobusového ná-
draží, úspěšně dokončili první 
etapu revitalizace pokratického 
sídliště, v Želeticích otevřeli hři-
ště pro děti ze sociálně slabých 
rodin a zahájili lodní dopravu. 
Úspěšně realizovaných projektů 
je celá řada. Je však zřejmé, že 
nejvíce se nám všem uleví po 
otevření Tyršova mostu. 

Krásné jarní dny přeje
Ladislav Chlupáč 

Litoměřické náměstí patří k nejkrásnějším v Čechách.  Foto Ludmila Hájková 

DISKUSE S VEŘEJNOSTÍ:
ROZHODUJME SPOLEČNĚ
Veřejné diskusní fórum Desatero 

problémů Litoměřic se uskuteční 11. 
dubna od 16 hodin v domě kultury.

Obyvatelé tak opět dostávají šanci 
vyjádřit svůj názor na dění ve městě, 
upozornit radní, zastupitele a další 
kompetentní osoby na problémy a 
navrhnout možná řešení. Zároveň se 
dozví, jak jsou řešeny problémy de-
finované loni. Součástí fóra má znovu 
být stůl mladých. Lidé pak sami prvně 
rozhodnou o tom, který z  projektů 
navržených obyvateli v rámci participa-
tivního rozpočtu bude realizován. Své 
dojmy mohou sdělit i prostřednictvím 
tzv. Pocitové mapy.

Připraveno bude hlídání dětí, tombo-
la, ochutnávka fairtradových výrobků, 
moštů, prezentace produktů míst-
ních neziskových organizací. (rv)

KDY BUDE TYRŠŮV MOST OTEVŘEN? PODLE ZHOTOVITELE NA KONCI DUBNA
Doprava na Tyršův most měla být dle smlouvy 

mezi dodavatelem a investorem vpuštěna v břez-
nu. Nestalo se tak. Vzhledem k tomu, že město není 
investorem rekonstrukce, není majitelem mostu, a 
nemá tedy žádnou možnost ovlivnit průběh stavby, 
ačkoliv se pravidelně jeho zástupci účastní kontrol-
ních dnů, požádali jsme o vyjádření k tomu kompe-
tentní orgány.

„V současné době probíhající oprava mostu na silnici 
I/15 finišuje. Zhotovitel předpokládá ukončení uzavír-
ky silnice I/15  na konci dubna,“  uvedl 15. března Vác-
lav Havlan z úseku výstavby Ředitelství silnic a dálnic 
ČR. Dále vyjmenoval body důležité v postupu prací: 

"Výluky. Od 13. do 18. března proběhnou poslední 
výluky na trati ČD, při kterých je třeba obnovit trakč-
ní vedení pod mostem, osadit na most zábrany proti 
dotyku a odstranit provizorní lávku pro pěší umís-
těnou v poli mostu přes ČD. Provizorní lávku nelze, 
bohužel, ponechat déle, neboť plán výluk na tratích 
ČD již nemá jiný termín volný. Pohyb chodců bude 
po odstranění lávky veden bezpečným koridorem 
skrz staveniště. 

Prodloužení původní nosné konstrukce mostu 
přes Labe na litoměřické opěře a následné osazení 
posledního dilatačního závěru mostu - práce již byly 
zahájeny, probíhají dle předpokladu.

Dokončení pláně na násypu silničního tělesa. 
Zde nás potrápil zasypaný historický most. Při loň-
ském suchém létě vykazovaly zásypy původního ka-
menného mostu větší únosnosti než v současné době. 
Proto musely být v aktivní zóně vozovky vyměněny 
provedené vrstvy za únosnější. To stálo stavbaře další 
zdržení. Zhotovitel přesto předpokládá ukončení uza-
vírky silnice I/15  na konci dubna.

Přejme si, aby nás již další nepředvídatelné okol-
nosti při provádění stavby nečekaly a aby stavba 
mohla být dokončena dle termínů dnes známých,“ 
dodal Václav Havlan za investora stavby, kterým je 
ŘSD. (eva)

MINISTRYNĚ NAVŠTÍVILA MASARYKOVU ŠKOLU 

„Masarykova základní škola má ducha,“  shrnula své dojmy ministryně 
školství Kateřina Valachová, která 23. března navštívila v rámci své cesty po kra-
ji jednu z litoměřických základních škol. Ministryni zajímaly názory na kariérní 
řád učitelů, odchody nadaných dětí do víceletých gymnázií, ale i podněty pro 
nastavení parametrů chystaného dotačního programu ministerstva podporu-
jícího stavby nových tělocvičen. Právě ta Masarykově základní škole chybí a ve 
spolupráci s městem chystá projekt její výstavby. Ministryně ocenila i program, 
v rámci kterého zde učí děti angličtinu již od první třídy rodilí mluvčí, stejně 
jako fakt, že škola propaguje myšlenky fairtradu. Text a foto Eva Břeňová
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npor. Mgr. Jaromír 
Galia, vedoucí ltm.
dopravního inspekt.

„Jedno-
značně 
jsme pro 
zachová-
ní systé-
mu sou-
časného 

stavu, tedy pro světel-
nou křižovatku. Velmi 
kladně hodnotíme jak 
plynulost, tak zejmé-
na   bezpečnost silnič-
ního provozu v  ulici 
Na Valech.“

Ing. Vladimír Matys, 
předseda dopravní 
komise města

„Jsem 
pro za-
chování 
semafo-
rů. Mys-
lím si, že 
dopravě 

a bezpečnosti chodců 
přispějí a investice má 
své opodstatnění.“

Ing. Pavel Grund,
místostarosta města 
Litoměřice

Za moji 
osobu 
mohu 
konsta-
tovat, že 
jsem pro, 
účastníci 

provozu si na ně zvykli 
a provoz je bezpečněj-
ší. Navíc  technicky jde 
provoz semaforů ještě 
zefektivnit tak, aby co 
nejméně zdržoval ply-
nulost provozu. 

František Beran,
pracovník technic-
kých služeb

Přechody 
se sema-
forem 
využívám 
několikrát 
denně. 

Je to dobrá věc pro 
bezpečnost chodců a 
měla by se zachovat, 
i když to město bude 
něco stát. Světelná sig-
nalizace mi nevadí ani 
jako řidičovi, zklidní se 
tím doprava.

Monika Mičková,
 prodavačka

Já se se 
světelnou 
signali-
zací Na 
Valech 
setkávám 
spíš 

jako řidička. Jsem 
za ni ráda, alespoň 
mám větší jistotu, že 
mi někdo neskočí na 
kapotu. Město by na 
bezpečnost chodců 
a provozu nemělo 
šetřit. Věřím, že najde 
prostředky. 

MUDr. Zuzana RYBÁ-
ŘOVÁ, na rodičovské 
dovolené

Rozhodně 
jsem pro 
zachování 
světelné 
signaliza-
ce. Jezdím 
momen-

tálně s  kočárkem a pře-
chod je bezpečnější. Je to 
v zájmu bezpečnosti lidí. 
Život se nedá vyvážit pe-
nězi, pokud město má 
v rozpočtu rezervu, mělo 
by ji na trvalou instalaci 
přednostně použít. 
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Lidé si vesměs přejí, aby semafory v ulici Na Valech zůstaly. Foto E.Břeňová 

SEMAFORY NA VALECH ASI  ZŮSTANOU
Semafory instalované na dvou 

místech v ulici Na Valech zůstanou 
v  provozu ještě několik týdnů po 
dokončení rekonstrukce Tyršova 
mostu. O jejich bezplatném 
zapůjčení jednal místostarosta Pavel 
Grund. Je přitom pravděpodobné, 
že instalovány zde budou trvale.

„Situaci budeme monitorovat a 
průběžně vyhodnocovat.  Ve spolu-
práci s Policií ČR a dopravní komisí 
města se poté rozhodneme, zda 
je zde instalujeme natrvalo, což je 
pravděpodobnější, nebo demontu-
jeme a vrátíme,“ konstatoval místo-
starosta Grund.

Jak vyplývá i z ankety provedené 
mezi odborníky a třemi náhodně 
oslovenými obyvateli města, lidé 
jsou pro zachování semaforů 
v ulici Na Valech, přestože si 
příprava projektu, stavební práce 
a nákup zařízení vyžádají investici 

předběžně odhadovanou na zhruba 
4,5 milionu korun.  

Semafory byly v  ulici Na Valech 
instalovány loni na jaře poté, co 
došlo k uzavření Tyršova mostu. Je-

jich cílem bylo umožnit hlavně 
v  době dopravní špičky napojení 
vozidel přijíždějících z  vedlejších 
ulic Sovova a Osvobození a zvýšit 
bezpečí chodců. (eva)

JSTE PRO ZACHOVÁNÍ PROVOZU SEMAFORŮ NA VALECH, 
PŘESTOŽE PŮJDE O NEMALOU INVESTICI MĚSTA?

PARKOVNÉ U NÁDRAŽÍ 
VÝRAZNĚ ZLEVNILO

Radní vyšli vstříc řidičům a 
výrazně snížili cenu parkovného 
na novém parkovišti vedle re-
vitalizovaného autobusového 
nádraží, a to jak v případě platby 
prostřednictvím SMS, tak při 
využití  parkovacího automatu.

V případě platby s využitím au-
tomatu došlo ke sjednocení sazby. 
Zatímco od loňského podzimu, 
kdy bylo parkoviště s  88 místy 
uvedeno do provozu, zde řidiči 
platili pětikorunu za první hodinu, 
za druhou o desetikorunu více, za 
další dvě hodiny 25 a za celodenní 
stání 30 korun, od 19. února zde 
platí pouze 10 korun. Za desetiko-
runu zde mohou během jednoho 

dne stát libovolně dlouho. 
Pokud zaplatí parkovné 

prostřednictvím SMS zprávy, 
uhradí 13 korun za celý den. Dříve 
stála 13 korun hodina, druhá 18 
korun a celodenní stání vyšlo na 
30 korun. 

„Vycházíme vstříc řidičům, 
kteří dojíždějí za prací a parkují 
zde celodenně. Dále také mo-
torizovaným návštěvníkům 
Litoměřic, kterým tímto nabízíme 
možnost celodenního stání za 
výrazně nižší cenu, než je v  cen-
tru města a přitom nedaleko něj,“ 
odůvodnil tento krok místostaros-
ta Karel Krejza. (eva)

ZBÝVAJÍ POSLEDNÍ
PARKOVACÍ KARTY 

O prodej parkovacích karet byl 
v  Litoměřicích i letos velký zájem. 
Z více než 500 míst rezervovaných 
pro majitele parkovacích karet jich 
v  těchto dnech je v  prodeji již jen 
několik.

„V centru města nabízíme již 
jen jedno místo na parkovišti U 
Hvězdárny,“ informoval ředitel 
Technických služeb (TS)  Ivo Elman. 
Neobsazeno však zatím zůstává 
loni vybudované parkoviště v ulici 
Marie Pomocné (bývalé sběrné 
suroviny) se zhruba dvacítkou míst. 
Situace se tak opakuje, neboť ani o 
prodej parkovacích karet v  cen-
tru Litoměřic nebyl před lety, kdy 
byl systém zaveden, nikterak velký 
zájem. Dnes je situace opačná. 

Tradičně největší zájem je o 
vyhrazená místa na Mírovém 
náměstí, v  Dlouhé, Michalské a 
Jezuitské ulici. Přednost při jejich 
prodeji mají stávající majitelé karet. 
„Ti jsou vždy na konci roku vyzváni 
k platbě na příští rok. Pokud zájem 
nemají, což se stává v  ojedinělých 
případech, přicházejí na řadu další 
zájemci podle data podání žádosti,“ 
charakterizoval postup ředitel TS 
Elman. 

Cena parkovacích karet 
v Litoměřicích je již několik let ste-
jná. Fyzická osoba platí 1500 korun 
ročně za první kartu, 3 000 korun 
ročně za druhou. Podnikatel za-
platí za první kartu 6 500 korun, za 
druhou 10 tisíc korun.  Kryté stání 
U Hvězdárny pak stojí 8 400 korun 
ročně. Volná místa na parkovišti 
v ulici Marie Pomocné jsou nabíze-
na za 5 400 korun. 

Za prodej parkovacích karet na 
území Litoměřic utržilo město 
v  loňském roce 1 milion 352 ti-
síc korun. Výtěžek z  parkovacích 
automatů dosáhl 5,4 milionu ko-
run. (eva)

MĚSTO ŘEŠÍ PRŮJEZD
NÁKLADNÍCH VOZŮ
Vedení radnice ve spolupráci s do-

pravní policií projednává možnosti 
omezení průjezdu nákladních vozi-
del ulicí Na Valech. V úvahu přichází 
omezení tonáže aut na 12 tun, přičemž 
uděleno by zřejmě bylo několik výji-
mek (zásobování Miřejovické stráně, 
Pokratic apod.). Příslušné opatření, 
včetně instalace nového dopravního 
značení, by mělo vejít v platnost prav-
děpodobně v polovině roku. (eva)

PŘECHOD PŘES KOLEJE
JE V PLNÉM PROVOZU
Nový přechod pro chodce vedoucí 

přes kolejiště na horním vlakovém 
nádraží je od konce března v plném 
provozu. A to včetně světelného za-
bezpečovacího zařízení, díky jehož 
absenci byl dosud vstup na přechod 
zakázán. (eva)



BEZPLATNÝ SVOZ 
BIOODPADU ZAČÍNÁ

V  pondělí 4. dubna proběhne první svoz bioodpadu 
z hnědých nádob. Službu město nabízí obyvatelům zdar-
ma. Stejně jako v loňském roce bude probíhat pravidelně 
jednou za 14 dní vždy v sudý týden v pondělí, a to až do 
konce listopadu. Od úterý 5. dubna bude svoz bioodpadu 
probíhat v  následujících ulicích: Ankertova, Bezručova, 
Brožíkova, Březinova cesta, Čelakovského, Dalimilova, 
Dykova, Fillova, Havlíčkova, Husova, Hynaisova, Janáčko-
va, Kollárova, Kořenského, Kozinova, Křepkova, Macharo-
va, Marie Majerové, Navrátilova, Nerudova, Neumannova, 
Nezvalova, Purkyňova, Revoluční, Samo Tomáška, Slavíč-
kova, Smetanova, Sokolovská, Škrétova, Špálova, Švabin-
ského, Vančurova, Wolkerova, Zelenkova, Žitenická.

Zájemci o nádobu na bioodpad si ji mohou objednat na 
MěÚ  (Pekařská 2, III. patro, kancelář č. 472, případně na 
tel. čísle 416 916 175. Vzhledem k přetrvávajícímu zájmu o 
nádoby ze strany nových žadatelů lze k rodinnému domu 
přidělit pouze jednu nádobu. Nádoby musí být přistaveny 
v den vývozu nejpozději v 6 hodin ráno.

V průběhu celého kalendářního roku mohou občané 
města zdarma odkládat odpad ze zeleně také na sběrném 
dvoře v Nerudově ulici. 

Lucie Egrešiová, odbor životního prostředí MěÚ

VY SE PTÁTE,
MY ODPOVÍDÁME

DOPRAVA - str. 3

OPRAVA VÝTLUK BUDE DÍKY 
NOVÉ TECHNICE EFEKTIVNĚJŠÍ 
Technické služby (dále jen TS) budou mít 

novou techniku, která zefektivní jejich práci. 
Zastupitelé totiž uvolnili z  rozpočtu města 11 
milionů korun na nákup elektromobilu, vo-
zidla s  vysokozdvižnou plošinou, tandemové-
ho vibračního válce a silniční frézy na opravu 
poškozených komunikací. Město nakonec za-
platí méně, neboť výběrová řízení na dodavatele 
techniky cenu snížila. 

TS do svého majetku získají multifunkční vo-
zidlo poháněné elektřinou. Jeho výhody si již 
pracovníci TS ověřili v praxi, neboť měli tento 
prototyp od výrobce na rok bezplatně zapůjčený 
do užívání. S provozem byli natolik spokojeni, 
že se vedení rozhodlo jej za 786 tisíc korun 
zakoupit. „Vozidla na naftu srovnatelného typu 
jsou o 100 až 200 tisíc dražší, tudíž tuto investici 

považujeme za finančně efektivní. Navíc jako 
Zdravé město propagujeme ekologicky šetrné 
dopravní prostředky,“ konstatoval ředitel TS 
Ivo Elman. Vůz je využíván na údržbu zeleně, 
svoz biologického materiálu apod., a to nejen 
v centru města, ale i v jeho okrajových částech.

Vysokozdvižnou plošinu TS potřebují 
dlouhodobě. Ta původní z roku 1987 totiž do-
sluhuje, navíc dosáhne pouze do 12 metrů. Nová 
plošina za dva miliony korun dosáhne ještě o 
9 metrů výše. Bude tak moci být využívána na 
údržbu historických domů, opravu veřejného 
osvětlení, instalaci vánoční výzdoby apod. 

„Dlouhodobým problémem nejen města 
Litoměřice jsou výtluky na komunikacích. 
Nákupem tandemového vibračního válce, 

stroje na zpracování živice a frézy na frézování 
živičných povrchů se situace výrazně vylepší,“ 
ujišťuje místostarosta Pavel Grund.

Do majetku města nespadají průtahové komu-
nikace, jako je Masarykova ulice, Českolipská, 
Na Valech apod., které spravuje Správa a údržba 
silnic. Město však udržuje silnice zbývající, což 
představuje přes 80 kilometrů komunikací a 
zhruba 160 kilometrů chodníků, přičemž více 
než tři čtvrtiny plochy udržované městem tvoří 
živičné povrchy. Již nyní nejsou TS vázány na 
dodávku asfaltu od dodavatelských firem, neboť 
si ho dokáží vyrobit samy. „Co vybouráme, 
ohřejeme a vracíme zpět. Chováme se úsporně 
a zároveň i ekologicky,“ upozornil ředitel El-
man. Podle něj dokáží TS vyrobit tunu směsi 
za zhruba 400 korun, přičemž komerční ceny 
se pohy-bují za stejné množství mezi 2 600 
až 2 800 korunami. Nákupem tandemového 
vibračního válce a kvalitní frézy by výtluky 
měly být opravovány rychleji a kvalitněji, tudíž 
déle vydržet. (eva)

PROVOZ MĚSTSKÉ HROMADNÉ 
DOPRAVY VYJDE DRÁŽ

Městská hromadná doprava letos bude stát 
více než v letech předchozích. Zatímco loni 
za provoz MHD město zaplatilo 3,4 milionu 
korun, letos to budou 4 miliony 150 tisíc ko-
run. Důvodem je zvýšení sazby za jeden ujetý 
kilometr z  loňských 42,50 na současných 47 
korun. 

Bohužel do výběrového řízení na provozo-
vatele MHD, vyhlášeného v režimu významné 
nadlimitní veřejné zakázky evropského chara-
kteru, se nikdo nepřihlásil, ačkoliv výzva byla 
zveřejněna na všech dostupných serverech. 
„Ukázalo se, že pro dopravce jsme vzhledem 
k nízkému počtu  najetých kilometrů finančně 
nezajímaví,“ zhodnotil situaci místostarosta 
Karel Krejza.

MHD však na radnici měla a má podporu. 
Proto byli přímo osloveni tři provozovatelé, 
přičemž zareagovali pouze dva. Současný 
provozovatel BusLine nejprve nabídl, že bude 
jezdit za 49, poté cenu snížil o dvě koruny 
za ujetý kilometr, a ČSAD Slaný dokonce za 

62.50 Kč.  „Pokud chceme MHD provozovat, 
musíme nabídnutou cenu akceptovat,“ upo-
zornil místostarosta Pavel Grund zastupitele. 
Zvýšení ceny navržené v rámci rozpočtového 
opatření nakonec zastupitelé většinou hlasů 
schválili.

Podle smlouvy, která je uzavřena v  režimu 
mimořádné situace (s cílem nepřerušit kon-
tinuitu služby), má BusLine provozovat 
v  Litoměřicích MHD maximálně do konce 
příštího roku. „Zároveň s tím však vyhlásíme 
další výběrové řízení. Pokud bude úspěšné, 
stávající smlouva automaticky končí,“ upo-
zornil vedoucí odboru dopravy a silničního 
hospodářství MěÚ Jan Jakub s tím, že pro ces-
tující se nic nemění. (eva) 

UPOZORŇUJEME
V litoměřické MHD je od března možné 

platit za jízdenku bezkontaktní platební 
kartou. Informovali o tom zástupci auto-
busového dopravce BusLine. 

OBOUSMĚRNOST DRUŽSTEVNÍ ULICE JE PŘEDMĚTEM KRITIKY 
Bydlím v Družstevní ulici a dnes 

jsem dostala výzvu k uhrazení po-
kuty za špatné parkování. Nechci 
se přít o oprávněnost, pokutu za-
platím..... Na druhou stranu nechci 
platit pokuty donekonečna a hle-
dám tedy řešení. Tím, že je ulice 
Družstevní zprovozněna v obou 
směrech, se výrazně snížil počet 
parkovacích míst. Když se vracíte 
„později“ domů (a volná parkova-
cí místa nejsou asi tak od 16 hod.), 
nemáte možnost najít volné místo k 
zaparkování. 

Můj dotaz zní: Změní se nějak 
dopravní situace v této lokalitě? 
Proč ještě není ukončena rekon-
strukce Tyršova mostu, kvůli kte-
ré denodenně kolabuje doprava 
ve městě? Bude nějak pokutována 
společnost, která nedodržela ter-
mín stavby?

Monika Marková

"Obousměrná varianta byla na 
počátku roku 2015 stanovena na 
základě stanovisek majetkového 
správce místních komunikací (od-
boru územního rozvoje MěÚ) a 
Policie ČR jako přechodná po dobu 
uzavírky Tyršova mostu. Obou-
směrný provoz měl být a je jakou-
si alternativou pro jízdy vozidel 
v denní době, kdy dochází k dlou-
hým kongescím vozidel na průjezd-
ním úseku silnice II/261 (ul. Žerno-
secká, Mrázova, Komenského, Na 
Valech…), nebo v  případech ne-
předvídatelných událostí v dopravě 
pro vozidla integrovaného záchran-
ného systému. Tímto opatřením 
se rovněž významně omezil výjezd 
vozidel na „problémové“ křižovat-

ce ulic Michalovická – Mrázova – 
Švermova.

Skutečnost, že změnou dopravní-
ho režimu dojde k úbytku prostran-
ství využitelných k parkování, byla 
všem dotčeným stranám známa, 
nicméně rozhodnutí o provedení 
tohoto opatření i nadále považuje-
me za opodstatněné, odůvodněné a 
relevantní.

Z  uvedeného mj. volně vyplývá, 
že „nově“ umístěné dopravní zna-
čení je umístěno v  souladu s  plat-
nou legislativou, je tudíž platné a 
zcela vymahatelné. Složky obou 
policií provádějí kontroly pouze 
namátkově, nebo také na základě 
přijatých oznámení, nikoliv s cílem 
ukládat pokuty za každou cenu.

Obousměrný provoz bude v  ul. 
Družstevní trvat minimálně po 
dobu uzavírky mostu, ale pravdě-
podobně i poté. Pro což se vyslovila 

i subkomise dopravy, jež je porad-
ním orgánem rady města. Doporu-
čuje se k  jednosměrné variantě již 
nevracet. Odbor územního rozvoje 
nyní hledá ve spolupráci s architek-
ty místa, kde by mohlo dojít k vy-
budování nových parkovacích míst.

K  průběhu rekonstrukce Tyršo-
va mostu mohou podat relevantní 
informace pouze zástupci dodava-
tele a zhotovitele stavby, tj. fy SDS 
EXMOST Brno nebo zástupce ob-
jednatele a investora prací, kterým 
není město Litoměřice, nýbrž Ře-
ditelství silnic a dálnic ČR. Město 
nemůže a nemohlo průběh prací na 
mostě nikterak ovlivnit. Zda bude 
dotčená společnost provádějící sta-
vební práce dle uzavřených smluv 
nějak penalizována, je tak dotaz na 
zástupce investora."

Jan Jakub, ved. odboru dopravy 
a silničního hospodářství  MěÚ 
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Lidé v hlasování sami rozhodnou 
o projektu, který se jim líbí nejvíce. 
 Foto Eva Břeňová

OMLUVA
V  únorovém vydání Radničního 

zpravodaje byl na straně 4 zveřejněn 
článek „Dodatek ke smlouvě nepo-
škozuje zájmy města“. Stojí v něm, že 
dodatek ke smlouvě uzavřené mezi 
městem Litoměřice a společností Za-
hrada Čech schvalovali zastupitelé. 
Ve skutečnosti tak ale učinila rada 
města. Za nepřesnost se omlouvám.

Dále v něm uvádím, že zastupitelé 
za Hnutí ANO podali v souvislosti se 
Zahradou Čech na město Litoměřice 
trestní oznámení. Proti tomuto tvr-
zení se však ohradil zastupitel Mgr. 
Ladislav Kudrna s tím, že on trestní 
oznámení nepodal a není mu známo, 
že by tak učinil někdo z ostatních za-
stupitelů za Hnutí ANO.  Nicméně 
na přímý dotaz, který jsem veřejně 
na zastupitelstvu 11. února adreso-
vala zastupiteli Ing. Petru Urbán-
kovi (ANO), zda tak učinil on sám, 
se tázaný přímé odpovědi vyhnul. 
Skutečností však je, že v  současném 
právním systému nelze oficiálně zjis-
tit, kdo trestní oznámení podal. 

Zastupiteli Mgr. Ladislavu Kudr-
novi i Ing. Vladimíru Matysovi, kteří 
se veřejně od tohoto kroku distanco-
vali, se omlouvám. Stejně jako jejich 
kolegům z Hnutí ANO 2011 v přípa-
dě, že tak skutečně nikdo z nich neu-
činil.  Eva Břeňová,

šéfredaktorka zpravodaje

ROZHODNĚTE, KTERÝ 
PROJEKT REALIZOVAT
Litoměřičané v dubnu prvně sami 

vyberou jeden z  projektů, který 
městskému úřadu předložili k rea-
lizaci a označili jako prospěšný 
obyvatelé města. Litoměřická 
radnice totiž pilotně zavádí no-
vou formu zapojování veřejnosti 
do rozvoje města. Jde o tzv. par-
ticipativní rozpočtování. Lidé bu-
dou volit mezi třemi navrženými 
projekty, jejichž realizace nemá 
přesáhnout 150 tisíc korun. 

Prvním je umístění herních 
prvků u beachvolejbalového hřiště 
v  kasárnách Dukelských hrdinů, 
druhým projekt „Komunitní zah-
rada“ a třetím rozšíření dětského 
hřiště na Mostné hoře. Zvítězí 
návrh, který dostane nejvíce hlasů 
od účastníků veřejného diskus-
ního fóra, které se uskuteční 11. 
dubna od 16 hodin v domě kultury. 
Veřejnosti je představí sami autoři. 

Novou formu zapojování 
veřejnosti do rozhodování 
navrhla pracovní skupina při za-
stupitelstvu složená ze zástupců 
všech politických stran, která 
vypracovala pro předkladatele 
závazná pravidla. „Do 20. února 
byly předloženy tři výše uvedené 

návrhy. Všechny  byly příslušnými 
odbory městského úřadu schvále-
ny, a postupují do  závěrečného 
hlasování,“ informovala Rita 
Vlčková z  útvaru strategického 
plánování a udržitelného rozvoje 
městského úřadu.

Předložené projekty, včetně 
žádostí a hodnocení, jsou 
zveřejněny na webu zdravemesto.
litomerice.cz. (eva)

MÍST, KDE SE NESMÍ PÍT ALKOHOL, V LITOMĚŘICÍCH PŘIBYLO
Zastupitelé schválili novou vyhlášku o zákazu 

požívání alkoholických nápojů na vybraných 
veřejných prostranstvích. Míst, kde je konzu-
mace alkoholu zakázána, přibylo. Konkrétně jde 
o všechna dětská a sportovní hřiště přístupná 
každému bez omezení, nové autobusové nádraží 
nebo průjezd domu propojující Jezuitskou ulici a 
Gotické dvojče. 

Na seznam byl nově zařazen i prostor před 
prodejnou a restaurací (č.p. 2195) v  Havlíčkově 
ulici. Zastupitelé tak akceptovali žádost vedení 
Havlíčkovy základní školy a rodičů, aby i zde platil 
zákaz požívání alkoholu. Z preventivních důvodů  
jsou zde vyjmenována i okolí nákupních center.

Mezi místa, kde je pití alkoholu zakázáno, již patří 

i parkány. Parkány zastupitelé v minulosti vyjmuli z 
režimu veřejného prostranství, aby je bylo možné na 
noc zamykat a vydat návštěvní řád. „Jeho porušení 
však nelze sankcionovat, pouze přestupce z místa 
vykázat,“ upozornil velitel městské policie Ivan 
Králik. V současné době jsou uzamykatelné pouze 
některé branky vedoucí na parkány, takže k jejich 
úplnému uzavření v nočních hodinách nedochází. 
Podle vyjádření velitele Králika nejde o výrazně 
problematické místo, proto ho zastupitelé zařadili 
zpět na seznam veřejných prostranství, tudíž i zde 
opět platí obecně závazné vyhlášky města. 

Zákaz požívání alkoholických nápojů se nadále 
nevztahuje na zahrádky a předzahrádky zařízení 
poskytujících hostinskou činnost, a to po dobu je-

jich provozu. Po dobu konání akce se nevztahuje 
i na prostory, ve kterých je pořádáno vinobraní, 
vánoční trhy, rozsvícení vánočního stromku, 
hasičské slavnosti, pivní slavnosti, masopust atd.
Výjimkou jsou i oslavy Silvestra a Nového roku 
ve dnech 31. prosince a 1. ledna. „Další výjimky 
může v případě potřeby udělit rada města,“ upo-
zornila Martina Skoková z  právního oddělení 
městského úřadu. 

Mezi místa, kde platí zákaz konzumace alkohol-
ických nápojů, patří například i Jiráskovy sady, 
park Václava Havla, Mírové náměstí, prostranství 
v okolí náupního střediska Luna, Severka, galerie 
Na Soutoku apod. Kompletní výčet naleznete na 
webových stránkách města. (eva)

NEVÍTE, JAK POSTUPOVAT? 
WEB ÚŘADU PORADÍ

Nevíte si rady, co potřebujete při 
podání žádosti o vydání nových 
dokladů?  Ocitli jste se v tíživé so-
ciální situaci a váháte s tím, kam se 
obrátit?  Potřebujete zřídit datovou 
schránku nebo zrušit živnostenské 
oprávnění? Návod na řešení 
různých životních situací nově 
naleznete na webových stránkách 
města, které v  rámci zpřehlednění 
řady situací zpřístupnilo 
obyvatelům novou webovou službu 
„Potřebuji si vyřídit“.

„Ve dvanácti sekcích, které zahr-
nují například sociální služby, 
podnikání, Czechpoint, matriku, 
územní plánování, poplatky, sekci 

rodiny a seniorů apod., naleznete 
nejen návod jak postupovat, 
které doklady potřebujete, zda a 
jak vysoký uhradíte poplatek, ale 
i přímý kontakt na pracovníka 
zodpovědného za danou prob-
lematiku, jenž každému ochotně 
poradí, a v neposlední řadě i záko-
nem stanovené lhůty pro vyřízení,“ 
informoval tajemník městského 
úřadu Milan Čigáš. 

Užitečné rady, informace a kon-
takty jsou k dispozici na  https://
www.litomerice.cz/potrebujivyridit. 
Sekce je průběžně doplňována na 
základě potřeb občanů, kteří mohou 
zasílat své případné náměty.  (eva)

UKLIĎME SPOLEČNĚ! 
Také letos se Litoměřice připojí k celorepublikové akci „Ukliďme Česko“, 

která proběhne v sobotu 16. dubna. Organizace však bude oproti minulým 
dvěma ročníkům odlišná.

V minulých letech jsme společně uklízeli pozemky města, kde byl nepo-
řádek ve formě skládky. Místa, kde by byla skládka vhodná pro úklid větší 
skupiny občanů, např. s dětmi, jsme letos s odborem životního prostředí 
nenašli. Proto volíme jiný druh zapojení veřejnosti. 

V  letošním roce bude cestu za výstavištěm Zahrada Čech uklízet tu-
ristický oddíl mládeže Litomíci. Společně s bezdomovci vyčistíme okolí 
Penny směrem k trati. Zaměstnanci azylového domu se zase za Albertem 
zaměří na levý břeh Ohře. Ostatní mohou akci podpořit tím, že uklidí okolí 
svého domu nebo místo, o kterém ví, že to potřebuje.

Ti, kteří akci podpoří, si mohou vyzvednout pytle a rukavice na měst-
ském úřadě v Pekařské ulici (u Rity Vlčkové nebo Terezy Kalinové). Více 
informací na webu: zdravemesto.litomerice.cz Můžete nám též zaslat foto-
grafii či krátké video, jak místo vypadalo před vaším zásahem. Vylosovaní 
získají fairtradovou či zdravou odměnu.  

Rita Vlčková, koordinátorka projektu Zdravé město Litoměřice 

HRAD HOSTIL
JARNÍ ŠKOLU

Zhruba 130 zástupců měst a obcí 
zapojených do Národní sítě Zdravých 
měst (NSZM) ČR se v březnu v hra-
du účastnilo Jarní školy. Mezi témata 
několikadenního workshopu patřily 
finanční zdroje pro města, kvalita úřa-
dů, udržitelný rozvoj a jeho indikátory, 
spravedlivé rozhodování, plánování 
školních akcí apod.

Účastníci debatovali o zapojení 
měst a obcí do realizace metod kvali-
ty, o možnostech hodnocení úřadů i o 
financích pro podporu aktivit a služeb 
občanům. Zazněly inspirace z praxe, 
příspěvky týkající se energetického 
managementu, globální odpovědnos-
ti  měst a obcí, aktivního  zapojování 
středoškoláků  do veřejného dění či 
výzvy ke  spravedlivému rozhodování 
o stavbách apod.  (Zdroj: NSZM)

Zastupitel Petr Hermann převzal 
od ředitele NSZM Petra Švece cenu 
za příklad dobré praxe v oblasti 
pořádání školních fór. Foto: NSZM
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HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK NEMOCNICE POTĚŠIL
S kladným hospodářským výsledkem ve výši 

+3,7 miliónu korun skončilo hospodaření Měst-
ské nemocnice v Litoměřicích za rok 2015. „Ten-
to výsledek odpovídá našemu plánu pro loňský 
rok. Jsme velmi rádi, že se nám ho i přes všechna 
úskalí současného zdravotnictví podařilo do-
sáhnout. Kladně hospodaří naše nemocnice již 
od roku 2006,“ vyjádřil opakovaně spokojenost 
z  ročního zúčtování člen správní rady a ředitel 
pro ekonomiku a provoz Vladimír Kestřánek a 
doplnil, že veškerý zisk nemocnice je vždy v plné 
výši reinvestován zpět do jejího rozvoje.

„V roce 2015 se nám podařilo dokončit dva 
významné projekty. Prvním z  nich byla mo-
dernizace centrálních operačních sálů, na kte-
rou jsme získali dotaci od ROP Severozápad, a 
druhým byla modernizace iktového centra naší 
nemocnice za podpory Integrovaného operač-
ního programu. Díky těmto projektům se nyní 
můžeme pochlubit jak moderním prostředím 
na sálech, tak i špičkovým vybavením hned na 
několika pracovištích naší nemocnice,“ doplnil 

o konkrétní příklady rozvoje nemocnice další 
ze členů SR, ředitel pro zdravotní péči Leoš Vy-
soudil. Kromě výše zmíněných dotačních titu-
lů, na kterých se nemocnice podílela ve formě 
15ti procentní finanční spoluúčasti, bylo v roce 
2015 realizováno i několik velkých investičních 
projektů. Byla dokončena rekonstrukce varny 
stravovacího provozu, zakoupena nová myčka 
bílého nádobí, včetně stavebních úprav prostor, 
byla pořízena nová lůžka pro intenzivní péči, 
gamasonda, byla vyměněna další část zářivek za 
úsporná LED svítidla a řada dalších.

Nemocnice chce vyrovnané hospodaření 
udržet i v  roce 2016. Zcela zřejmý je ze strany 
managementu i závazek jejího dalšího rozvoje. 
„Byli bychom rádi, pokud bude hlavní investiční 
akcí letošního roku vybudování pracoviště mag-
netické rezonance, na kterou i zřizovatel uvolnil 
investiční příspěvek ve výši 14,5 miliónu korun. 
Celková hodnota vybudování tohoto pracoviště 
je předpokládána ve výši téměř 35 mil. Kč. Rea-
lizace však bude záležet na tom, zda naší žádosti 

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhoví. Pakliže 
by stanovisko ministerstva nebylo doporučují-
cí, tak bychom příspěvek města využili na další 
etapu modernizace stravovacího provozu, na 
rekonstrukci stanice C interního oddělení a na 
nákup sanitního vozu. Poslední dvě jmenované 
položky však budeme realizovat i v případě, že 
magnetickou rezonanci vybudujeme. Jen nepo-
užijeme příspěvek města, ale vlastní finanční 
zdroje,“ vysvětlil Radek Lončák, předseda správ-
ní rady nemocnice.
Prioritou roku 2016 jsou i dispoziční změny 
dlouhodobě nevyhovujících prostor centrální-
ho příjmu. „Ve schváleném investičním plánu 
je také zahrnuto vybudování druhé snímkovny 
digitální skiagrafie, zhruba za 8 miliónů korun,“ 
pokračoval dalšími příklady Radek Lončák a zá-
věrem shrnul, že nemocnice má letos v plánu z 
vlastních prostředků vynaložit na investice zhru-
ba 20 miliónů korun. NaděždaKřečková,

oddělení auditu a marketingu
Městské nemocnice v Litoměřicích

SLUŽBU NABÍZEJÍ DVA
DOPRAVNÍ PSYCHOLOGOVÉ

Službu dopravního psychologa nově nabízí nemocnice. Zajišťují ji dva kliničtí 
psychologové, kteří získali potřebné osvědčení a od Ministerstva dopravy ČR 
akreditaci k provádění dopravně psychologického vyšetření.

Osvědčení umožňuje vykonávat dopravně psychologická vyšetření řidičů 
silniční dopravy všech kategorií, např. řidiči mezinárodní kamionové a auto-
busové dopravy, řidičů vozidel s právem přednostní jízdy, řidičů autotaxi, řidičů 
nákladní i osobní tuzemské dopravy, učitelů autoškol, řidičů referentských vo-
zidel. Dále pak dopravně psychologická vyšetření žadatelů o řidičský průkaz 
nebo žadatelů o navrácení řidičského průkazu po vybodování, resp. žadatelů 
s výraznější zdravotní, nehodovou nebo trestní problematikou.

Služba dopravního psychologa patří mezi zdravotní služby poskytované 
mimo rámec zákonného zdravotního pojištění a je poskytována dle platného 
ceníku nemocnice za úhradu 2000 Kč. K vyšetření je možno se objednat na 
telefonním čísle 416 723 540, příp. 558. S sebou k samotnému vyšetření je třeba 
si donést doporučení od praktického lékaře k  dopravně psychologickému 
vyšetření, výpis karty řidiče, případně rozsudek o řidičském omezení nebo 
výpis trestního rejstříku, dále pak občanský průkaz, řidičský průkaz, lékařská 
vyšetření, případně brýle nebo naslouchátko a potvrzení o platbě. Tu je možné 
provést na recepci ve vstupní hale nemocnice. (nk)

SOUTĚŽ O HLASY ZAČALA
I v  letošním roce se nemocnice 

aktivně zapojila do celostátního 
hodnotícího projektu Nemocnice 
ČR, který začátkem února odstar-
toval svůj již 11. ročník. 

Projekt, jehož nositelem je ne-
zisková organizace HealthCare 
Institute (HCI), je zaměřen jak na 
hodnocení spokojenosti hospitali-
zovaných i ambulantních pacientů 
a zaměstnanců, tak i na hodnocení 
finančního zdraví nemocnic. Vý-
stupem z  těchto šetření jsou srov-
návací žebříčky českých a morav-
ských nemocnic.

Hodnocení probíhá formou vy-
plňování dotazníků, a to buď vy-
tištěných, které pacienti dostanou 
přímo v  nemocnici a mohou je 
vyplněné vhodit do připravených 

sběrných boxů, tak i elektronic-
kých, které jsou k dispozici na in-
ternetových stránkách HCI. Hlaso-
vání probíhá do konce srpna.

V předchozích ročnících projek-
tu se litoměřická nemocnice vždy 
umisťovala na předních příčkách, 
a to jak v rámci celé republiky, tak 
i kraje. „Například v  roce 2015 to 
bylo ve všech třech hodnocených 
oblastech druhé místo v rámci Ús-
teckého kraje a v hodnocení spoko-
jenosti zaměstnanců výborné 17. 
místo na celorepublikové úrovni. 
V  hodnocení finančního zdraví 
jsme byli mezi nemocnicemi zří-
zenými městy a obcemi čtvrtí v re-
publice,“ připomněl loňský úspěch 
předseda správní rady nemocnice 
Radek Lončák.  (nk)

TÉMATEM VÝSTAVY
JSOU NEVĚSTY

Vernisáží za účasti zhruba tří 
desítek hostů byla ve čtvrtek 10. 
března slavnostně zahájena další 
výstava ve fotogalerii v hale nemoc-
nice. Své snímky zde do konce dub-
na vystavuje Stano Gajdoš, bývalý 
literární redaktor Slovenského roz-
hlasu, který nyní žije v  Chlumci. 
Výstava má název „22 zastavení“ a 
snímkům dominují nevěsty. (nk)

MEDICÍNSKÉ OBORY
GYMNAZISTY ZAJÍMAJÍ

Dvě desítky studentů gymnázia 
3. ročníku navštívily nemocni-
ci. „Tito studenti nevylučují, že by 
si mohli zvolit i některý ze zdra-
votnických oborů. Proto jsme jim 
chtěli více přiblížit prostředí ne-
mocnice a umožnit se setkat s těmi, 
kteří zde pracují,“ vysvětlila Alena 
Kuldová, členka komise Zdravého 
města Litoměřice, která návštěvy 
gymnazistů v nemocnici každoroč-
ně organizuje. (nk)

Montáž nových lůžek. Foto Naďa Křečková

NOVÁ LŮŽKA A TECHNIKA SLOUŽÍ PACIENTŮM
Dodáním lůžek na neurologické 

oddělení byla minulý měsíc 
naplněna další část úspěšné žádosti 
litoměřické nemocnice o dotaci 
ve výši 1,1 milionu korun v  rámci 
dotačního programu „Podpora 
zvýšení komfortu pacientů při 
poskytování lůžkové péče na území 
Ústeckého kraje – 2015“. 

„Mohli jsme tak pro stanici E 
oddělení LDN a neurologické 
oddělení zakoupit výškově nas-
tavitelná a plně elektricky polo-
hovatelná lůžka, včetně dalšího 
příslušenství jako např. matrace, 
hrazdy, infuzní stojany a noční 
stolky,“ uvedl Miroslav Janošík, 
vedoucí oddělení rozvoje, zdravot-
nické techniky a veřejných zakázek. 
Z dotace bylo zakoupeno i výhřevné 
lůžko s  fototerapií pro novoroze-
necké  oddělení. „V nejbližší době 
čekáme ještě na dodání dvou 
bifázických defibrilátorů, které 
umístíme na kardiovaskulární JIP,“ 
uzavřel výčet položek Janošík.

Náklady na nákup nových lůžek 
činily téměř 2,9 miliónu ko-
run, pořízení výhřevného lůžka 
s  fototerapií a dvou bifázických 
monitorů si vyžádalo investici ve 
výši přesahující půl miliónu korun. 
„Zhruba třetinu z celkových výdajů 
jsme pokryli z krajské dotace, zbylé 

prostředky jsme dodali z  rozpočtu 
nemocnice,“ upřesnil předseda 
správní rady Radek Lončák. Dot-
ace krajského úřadu určené na 
zvyšování komfortu hospital-
izovaných pacientů litoměřická ne-
mocnice úspěšně čerpá již od roku 
2014. (nk)



KOMENTÁŘE ZASTUPITELŮ NA AKTUÁLNÍ TÉMATA
MUDr. Ondřej ŠTĚRBA / Hnutí ANO 

"Jsme pro vybudování pracoviště 
magnetické rezonance v litoměřické 
nemocnici," ujišťuje zastupitel 
Naše hnutí bylo několikrát nevybíravým způso-
bem osočeno, že se všemožně snaží zabránit vy-
budování pracoviště magnetické rezonance (MR) 
v Městské nemocnici. Ve skutečnosti je pravda 
úplně jinde. Existenci takového pracoviště bychom 

velice rádi podpořili, nicméně muselo by být splněno několik podmí-
nek. Zásadní podmínkou je kladné stanovisko Přístrojové komise Min. 
zdravotnictví (MZd) soc.dem. ministra Němečka. Toto stanovisko bylo 
zamítavé a tím pádem ani žádná zdravotní pojišťovna nemůže uzavřít s 
nemocnicí smlouvy na hrazení výkonů MR. 14,5 milionu z městského 
rozpočtu deklarovalo vedení nemocnice jako investici právě do zřízení 
pracoviště MR. Pokud by naneštěstí nedošlo k prosazení MR v naší ne-
mocnici, musíme pouze doufat, že tato částka bude využita jen pro blaho 
našich pacientů a ne na jiné účely. Budeme-li v budoucnu osloveni, rádi 
v této věci pomůžeme prostřednictvím 1. náměstka MZd nominovaného 
za hnutí ANO. Nemocnice musí sloužit vždy pacientům, nikoliv jejímu 
managementu.

Mgr. Václav ČERVÍN / Sport a zdraví
"Část sídliště v  Pokraticích v  novém," 
neskrývá radost z realizovaného projek-
tu místostarosta

Jsem velice rád, že se podařilo sehnat dotační 
peníze a pustit se do první etapy opravy sídliště 
v  Pokraticích. Na konci února byla tato etapa 
dokončena a výsledek předčil očekávání. Tato 
část sídliště opravdu „prokoukla“ a veřejný pros-

tor byl moderně upraven dle požadavků dnešní doby. Nové komu-
nikace – dlážděné chodníky, prostor pro venčení psů podél potoka, 
odpočinkové zóny s  lavičkami, dostatečné množství odpadkových 
košů a krásné herní prvky pro děti oživily tento dříve zanedbaný pro-
stor. Nová zeleň citlivě zasazená mezi zástavbu a v  neposlední řadě 
konečně dostatečně široká lávka přes potok tvoří ucelený prostor 
mezi školním areálem a obytnými panelovými domy. Dílo se poved-
lo a POKRAČUJME ! Město již podalo žádost o dotaci na 2.etapu 
a společně s  občany dané lokality připravuje projekt, který plynule 
naváže na již opravenou část. Držme palce, aby peníze byly opět 
přiděleny do Litoměřic !

Mgr. Karel KREJZA / ODS
"Své smluvní závazky nájemce výsta-
viště Zahrada Čech si plní,"  tvrdí mís-
tostarosta 
Zahrada Čech je tématem, kde se ANO snaží dokazovat 
nekompetentnost radnice. Zde jsou fakta: k  původní 
nájemní smlouvě bylo uzavřeno několik dodatků, které 
zvyšují nájemné oproti r. 2012, umožňuje městu odpo-
čet DPH u městem prováděných oprav, řeší  daňové a 
účetní vztahy mezi nájemcem a majitelem areálu a ruší 
odkaz na podnikatelský záměr. Údajné ztráty pro město 

vice než 100 milionů korun jsou fabulací, jejímž cílem je pouze mást veřejnost. 
Nájemce se NIKDY(!) nezavázal k revitalizaci areálu Z VLASTNÍCH ZDROJŮ. 
Zavázal se vložit 10 mil. Kč, což učinil. Tento vklad neměl být po ukončení plat-
nosti nájemní smlouvy vracen. Nicméně pokud by zmínka o pevném vkladu 
zůstala v nájemní smlouvě v původní podobě, hrozila by městu povinnost vklad 
partnerovi vrátit i s úroky po ukončení nájemního vztahu. Na základě neexis-
tence závazku investovat další zdroje společnosti  Expo CZ a rizika soudního 
sporu o 10 mil. Kč, jsme odkaz na podnikatelský záměr ze smlouvy odstrani-
li. Nemovitosti ZČ vlastní město, které je ze zákona povinno udržovat je ve stavu 
způsobilém k řádnému užívání. Běžné opravy jsou řešeny v nájemní smlouvě. 
O rovnoměrné investice s jakýmkoli partnerem nemáme zájem, neboť by za-
kládaly budoucí majetkové spory, kdy by například majitelem poloviny nové-
ho objektu uvnitř uzavřeného areálu výstaviště byl soukromý subjekt.  Závěrem 
trochu selského rozumu.  Z veřejných účetních závěrek bylo zřejmé, že zisky z 
výstavnictví areálu ZČ byly v řádu stovek tisíc Kč se sestupnou tendencí. Nemů-
žeme očekávat, že by se rozumný podnikatel (o nerozumného nestojím) zavázal 
k investování více stonásobku svého budoucího nejistého potencionálního zisku. 
Pro srovnání město Praha loni převzalo Výstaviště Holešovice do své správy a 
rozhodlo o investici 1,5 mld. Kč  ze svého rozpočtu do rekonstrukce.

PŘIPOJTE SE KE KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ
Letošní turistická sezóna pro litoměřické turisty začala hned prvním dnem 

v roce Novoročním výstupem na Radobýl, kterého jsme pořadatelem. Další naše 
akce pak pokračovaly pravidelně každou středu, a to nehledě na počasí, protože 
to není pro turistu důvodem, aby se jakýkoliv výlet neuskutečnil. Od března 
začalo naše oficiální turistické středeční putování dle Turistického kalendáře pro 
rok 2016. Od nového roku do konce března tak již máme za sebou neuvěřitelných 
dvacet šest výletů s velmi početnou účastí turistů.

V měsíci dubnu a květnu uskutečníme opět krásné výlety, jako například 
výprava k „Severnímu pólu“ republiky, Jarní putování Krušnými horami, výle-
ty na vyhlídku Belveder u Děčína, Arnoltické stěny, Dendrologické zahrady 
v  Průhonicích, Česká Kamenice, zříceninu hradu Oltářík a další. V květnu 
pořádáme čtyřdenní autobusové putování nazvané Husitským krajem a jed-
nodenní autobusový výlet na Hasištejn a Haunštejn. Také náš cyklistický kroužek 
se s přicházejícím jarem probouzí a chystá výlety z Loun do Litoměřic a  krajem 
Kokořínska.

Náš spolek přilákal již přes dvě stovky registrovaných turistů. Nic však nebrání 
tomu, kdo má zájem o pohyb v přírodě a o nové zážitky z poznávání, aby se k nám 
připojil a zkusil, jaké to je, být mezi turisty. Přijďte se o tom přesvědčit na vlastní 
oči. Jste všichni vítáni! Podrobnosti o všech našich výletech jsou vždy vyvěšeny 
v naší skříňce na rohu ulice 5. května a Okružní a na webové stránce turistika-lt.
webnode.cz. 

Jana Wünschová, předsedkyně Klubu českých turistů Ltm.

Lukas WÜNSCH / Severočeši.cz 
„Opět se vzdáváme možnosti se jako politické hnutí vy-
jádřit k dění a prostor v Radničním zpravodaji věnuje-
me jiným. Tentokráte Klubu českých turistů Litoměři-
ce,“ uvádí radní města 

VE ŠKOLÁCH PROBĚHLA ŠKOLNÍ FÓRA
Školní fórum je obdoba mladého fóra, pro-

bíhá však přímo ve škole. Na této akci žáci 
hledají náměty pro zlepšování života a pro-
středí nejen ve městě, ale také v  jejich škole. 
Pohled mladých je totiž pro rozvoj města a 
škol velmi důležitý. Litoměřice jsou pilotním 
městem, které tato fóra podle metodiky Ná-
rodní sítě Zdravých měst ČR zkouší. 

A již první výsledky ukazují, že děti nápa-
dy opravdu mají. Výsledkem hlasování byla 
např. témata jako dodržování zákazu prodeje 
tabákových a alkoholických výrobků nezleti-
lým, odklon nákladní dopravy ve městě, více 
venkovních sportovních ploch, vybudování 

lanového centra atd. Náměty pro školu se 
pak týkaly hlavně zlepšování prostředí, re-
konstrukcí a nákupu moderních pomůcek. 
S těmito výsledky budou pak pracovat ředi-
telé jednotlivých škol. A návrhy s  největším 
počtem hlasů v  oblasti problémů města? 
Z každé školy bude jeden zařazen do ankety 
mladého fóra, která se uskuteční na všech zá-
kladních školách.

Školní fórum, mladé fórum a fórum Desa-
tero problémů Litoměřic tak tvoří ucelenou 
řadu komunikace s občany všech generací.

Petr Hermann, zastupitel a předseda
Národní sítě Zdravých měst ČR

Na ZŠ Havlíčkova se školního fóra pod vedením 
učitele Martina Markvarta zúčastnili také Lukáš 
Plos a Denisa Vašutová. Foto Petr Hermann
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CHYTEJTE DEŠŤOVOU VODU 
Loni jsme všichni zažili velká ve-

dra, a tím způsobené sucho. Je třeba 
se na tento trend a klimatické změ-
ny připravit a eliminovat dopady su-
cha. Jedním z opatření, které může 
udělat každý z  nás, je zachytávat 
dešťovou vodu a hospodařit s ní. 

Svody ze střech sveďte do nádrží 
nebo sudů s  přepadem na trávník 
nebo do vsaku půdního profilu tak, 
aby se voda vsakovala a nešla do 
kanalizace. Dešťová voda do kanali-
zace nepatří. Je třeba zadržet co nej-
větší množství dešťové vody v půdě 
a zamezit jejímu rychlému odtoku. 

Zachycenou dešťovou vodu 
můžete využít hlavně na zalévání 
zahrádek,  předzahrádek a trávní-
ku, ke kropení zpevněných ploch 
v  době veder, na zvýšení vlhkosti 
vzduchu a snížení pocitové teploty 
nebo k napájení zahradního jezírka. 

Pořízení nádrže či sudu není ni-

kterak finančně nákladné a brzy 
zjistíte, že chytání dešťové vody se 
opravdu vyplatí. Dešťová voda je 
bohatá na živiny, pro rostliny více 
prospěšná a hlavně je zadarmo. 

V  rámci šetření pitné vody mů-
žete využívat dešťovou vodu jako 
užitkovou v  domácnostech (např. 
na splachování WC nebo praní). 
K  tomuto procesu je zapotřebí in-
vestovat do nákupu jednoduché 
technologie (nádrž, čerpadlo, filtry), 
ale sami brzy zjistíte, jak moc je to 
výhodné. Staňte se dešťochytačem 
a pomozte přírodě a sobě tím, že 
vytvoříte příznivější a zdravější pro-
středí pro svůj život.
   Pro více informací a inspiraci mů-
žete navštívit některé internetové 
stránky zabývající se tímto téma-
tem, např. www.pocitamesvodou.cz.

Miroslava Jirků, Vodoprávní úřad 
MěÚ Litoměřice

V LITOMĚŘICÍCH VZNIKNE 
VĚDECKOVÝZKUMNÉ CENTRUM
Realizaci projektu RINGEN, spočívajícího ve vy-

budování vědeckovýzkumné infrastruktury v areálu 
Jiříkových kasáren, oznámilo minulý měsíc město 
Litoměřice. Učinilo tak ve spolupráci s Univerzitou Kar-
lovou, která je nositelem projektu, jenž má být s využitím 
již přidělené finanční podpory MŠMT a dalších zdrojů v 
celkové výši až 130 milionů korun realizován v následu-
jících čtyřech letech (s možností prodloužení do roku 
2022 a dále). Jedná se rovněž o důležitou součást projektu 
hlubokých geotermálních vrtů v lokalitě Litoměřice.

„Litoměřice se tak stanou městem s unikátním 
vědeckovýzkumným pracovištěm, jediným svého 
druhu v ČR, které doplní několik podobných pracovišť 
v Evropě. Bude poskytovat vysoce specializované služby 
různým průmyslovým a stavebním oborům, unikátní 
data a vybavení a v neposlední řadě budou moci vysoké 
školy, výzkumné organizace a firmy využít její zázemí 
pro vlastí výzkum či praktické zkoušky a testy, stejně 
jako výuku. Hlavním úkolem je koncentrovat odborné 
znalosti různých oborů a špičkové vybavení do jednoho 
místa a přispět k výzkumu efektivního využívání hlubin-
né geotermální energie, která představuje nevyčerpatelný 
zdroj obnovitelné energie,“ poukázal na význam projektu 
starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč. 

Učinil tak v průběhu dvoudenní mezinárodní konfe-
rence, která probíhala v litoměřickém hradu za účasti 
českých i evropských odborníků z řady zemí, např. z 
Velké Británie, Německa, Francie či Švýcarska.

„V rámci výzkumné infrastruktury RINGEN, rea-
lizované konsorciem sedmi partnerů, bude postaveno 
vědeckovýzkumné pracoviště s laboratořemi a příslušnou 
technikou na místě jedné ze zdejších hal (viz vizual-
izace),“ konkretizoval záměr profesor Tomáš Fischer z 
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Mezi hlavní 
výzkumné oblasti má například patřit testování nových 
vrtných technologií či stimulace propustnosti hornin.

Další fází bude realizace dvou 4-5 kilometrů hlubokých 
vrtů a vytvoření podzemního geotermálního výměníku. 
„Začátkem června podáme žádost o dotaci na jejich rea-
lizaci, přičemž max. náklady mohou dosáhnout přibližně 
1,35 miliardy korun,“ informoval manažer geotermál-
ního projektu Antonín Tym. Energie získaná z těchto 
vrtů by pak v případě úspěšné realizace projektu měla 

sloužit k vytápění Litoměřic, které jsou jediným městem 
v ČR, jež má povoleno tzv. zvláštní zásah do zemské kůry.

Evropští odborníci na geotermální energii nešetřili v 
souvislosti s litoměřickým projektem superlativy. „Jde 
o fantastickou iniciativu,“ uvedl doslova profesor David 
Bruhn z Mezinárodního centra pro výzkum geotermální 
energie. „V Evropě je totiž celá řada většinou soukromých 
projektů, tudíž výsledky a měření nejsou výzkumníkům 
a univerzitám k dispozici. Litoměřický projekt je proto 
nesmírně cenný nejen pro zdejší obyvatele, ale i z globál-
ního hlediska výzkumu geotermální energie,“ dodal 
profesor, který je považován za jednoho z předních 
odborníků specializujících se na rozvoj geotermálních 
systémů. Ocenil také fakt, že Litoměřice, na rozdíl od 
měst s podobnými vědeckovýzkumnými centry, mají k 
dispozici i rozvodnou síť potřebnou pro distribuci tepla, 
což umožní přímo využít získané poznatky z výzkumné 
fáze projektu v praxi a mohou sloužit obyvatelům města.

Vstup do významné fáze geotermálního projektu 
prezentovalo město Litoměřice ve spolupráci s partnery 
nejen českým a evropským odborníkům, ale hlavně 
obyvatelům města, kteří se 22. března zúčastnili v hradu 
veřejné diskuse.

Město Litoměřice připravuje v ČR unikátní projekt již 
od roku 2008. V průběhu přípravy došlo k zásadní změně 
jeho celkové koncepce s ohledem na nové možnosti fi-
nancování a potřebu snížení rizik spojených s jeho rea-
lizací. Na projektu nově spolupracuje celá řada výzkum-
ných pracovišť, včetně Akademie věd, České geologické 
služby a univerzit, které rozšířily a zásadně odborně posí-
lily projektový tým města. Eva Břeňová 

Vizualizace budovy vědeckovýzkumného centra, které 
bude postaveno v Jiříkových kasárnách.  
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LOĎ, CYKLOBUS I ŽELEZNICE
ZPESTŘÍ TURISTICKOU SEZÓNU

Během sezóny bude v Ústeckém kraji jezdit pro turisty pět železničních 
spojů, jedna lodní linka a samozřejmě cyklobusy. Hlavním úspěchem je za-
řazení lodní dopravy do integrovaného systému dopravy Ústeckého kraje a 
jistota financování základního provozu v rámci dopravní obslužnosti kraje.

Lodní linka mezi Ústím n. L. a Litoměřicemi tak letos prvně vyplula 25. 
března, přičemž svézt se můžete vždy o sobotách a nedělích. Od 20. června 
do 31. srpna pak navíc každý pátek. Pro zájemce o kratší plavbu od oblíbené 
Brány do Čech (Porta Bohemica), Velkých Žernosek a Píšťanského jezera za-
jistí dopravce doplňkové spoje každou středu, čtvrtek dopoledne a odpoledne 
z Litoměřic. Na Ústecku je v provozu loď Marie, která zajišťuje dopravu od 
Vaňova, přes Církvice a Dolní Zálezly po Žernoseky a Píšťanské jezero.

Obdobně se po letech snah složitého financování podařilo zařadit do do-
pravní obslužnosti oblíbené historické motoráčky na Švestkové dráze (T4 – 
Středohorský), Podřipský motoráček (T5) a Zubrnickou muzeální železnici 
(T3). Jezdí od 25. března vždy o víkendech.

Po loňském startu pokračují i „zelené“ cyklobusy Ústeckého kraje. V rámci 
běžných linek vyvezou kola do vyšších partií Českého středohoří. Léty pro-
věřený „Cyklobus i pro pěší do Českého středohoří a Podřipska“ opět nabíd-
ne oblíbené cíle: Mukařov poblíž Bukové hory a Kletečnou nad Velemínem 
s ranním a poledním startem v Litoměřicích a Roudnici nad Labem.

Luděk Jerman, ředitel Destinační agentury České středohoří 

LITOMĚŘICE: HISTORICKÉ
MĚSTO KRAJE 2015

Dokončení ze strany 1
Vítězství v  krajské soutěži to-

tiž nepředstavuje jen cenu za 
nejlepší přípravu a realizaci Pro-
gramu regenerace městské pa-
mátkové rezervace, do kterého se 
Litoměřice zapojují již od roku 
1992, ale je zároveň i oceněním 
projektů oživujících historické 
jádro města. Ať již jde o revita-
lizaci bývalého gotického hradu, 
vytvoření dvou stálých expozic 
(Důl Richard v  proměnách času  
v podzemní části radnice a o Fe-
lixi Holzmannovi v  hradu), ale 
například i oživení památkových 
objektů. „Například hvězdárnu 
město za symbolickou částku 
pronajalo Sváťovu dividlu, staro-
bylou věž ve Velké Dominikán-
ské ulici Dílně ručního papíru, 
v  gotickém dvojčeti jsou zase 
pořádány výstavy,“ poukázala na 
konkrétní projekty vedoucí od-
boru školství, kultury, sportu a 
památkové péče městského úřa-
du Andrea Křížová. Komisi dále 
zajímaly počty turistů, ale i čet-
né kulturní, osvětové a sportov-
ní akce pořádané v  historickém 
jádru města, mezi nimiž kromě 
těch tradičních (např. vinobraní, 
pivobraní, masopust apod.) ne-
chybí ani módní přehlídky, čtení 
v  parku Václava Havla, koncerty 
pod širým nebem apod. 

Litoměřice postupují do celo-
státního kola. O tom, zda uspějí, 
rozhodne hodnotící komise. Slav-
nostní vyhlášení pak proběhne 19. 
dubna ve Španělském sále Praž-
ského hradu. Vítězi krajských kol 
jsou  města  Brtnice, Boskovice, 
Frýdlant, Jičín, Jindřichův Hra-
dec, Karlovy Vary, Klatovy, Kutná 
Hora, Letohrad, Litoměřice, Luha-
čovice, Příbor, Městská část Praha 
1 a Šternberk. (eva)



„RADĚJI DNES DO LEDNICE, NEŽ ZÍTRA DO POPELNICE.“  Lednice 
potřebným je název projektu, který v prodejně Vitálka ve Velké Dominikán-
ské ulici realizuje již několik dnů Potravinová banka Ústeckého kraje. Ústy 
své ředitelky Radky Brychtové (na snímku) vyhlásila boj proti plýtvání po-
travinami a boj proti chudobě. Do lednice je zde možno odevzdat potraviny, 
které putují  do azylového Domu pro matky s dětmi v Litoměřicích.   „Mě 
už dlouho trápilo, že i nám řada potravin prochází. Nyní je můžeme před 
koncem záruční lhůty darovat,“ uvedla vedoucí obchodu Vitálka Miroslava 
Nováková s tím, že jen v jejich lednici prochází měsíčně potraviny za 1500 až 
2000 korun. Text a foto Eva Břeňová 

Místostarosta Pavel Grund představil novou krizovou jednotku v ulici Velká 
Krajská. Foto Eva Břeňová 

CÍLEM AKTIVIT JE PŘEDCHÁZET I DROGÁM A ŠIKANĚ
 Upozorňovat na riziko šikany ve školách a 

předcházet mu pomocí osvětových akcí je kromě 
jiného cílem radními města schváleného Pro-
gramu prevence kriminality města Litoměřice 
pro rok 2016.

Partnery města je přitom několik subjektů. 
„Jedním z nich je i Pedagogicko – psychologická 
poradna, která již od roku 2014 organizuje 
přednášky pro žáky pátých tříd základních škol. 

K-centrum zase realizuje Program primární 
prevence v azylovém domě v  Želeticích a letos i 
na Základní škole speciální, Základní škole prak-
tické a Praktické škole v Šaldově ulici,“ uved-
la v  reakci na nedávné úmrtí žáky šikanované 
učitelky manažerka projektu prevence kriminality 
Městského úřadu v  Litoměřicích Miroslava Naj-
manová. Mezi diskutovanými tématy přitom není 
jen šikana, ale například i drogy a další sociálně-

patologické jevy. 
Na realizaci Programu prevence kriminality je 

v letošním roce vyčleněno v rozpočtu města celkem 
953 tisíc korun. Největší částka (760 tisíc korun) je 
určena na rozšíření a zkvalitnění městského kame-
rového systému. Obnova stávajícího systému si 
vyžádá 440 tisíc korun. „Nová kamera pak vyjde 
na 320 tisíc korun a monitorovat bude prostor 
dolního vlakového a autobusového nádraží,“ infor-
moval velitel městské policie Ivan Králik.

Program prevence kriminality pro letošní rok 
je koncipován na základě současné situace v 
oblasti kriminality, statistik a vychází z aktuál-
ních zjištění a analýz. Klade si za cíl zvyšovat 
pocit bezpečí občanů. Jsou v  něm navržena 
opatření, která vedou ke snižování rizik a 
výskytu protiprávní činnosti ve vývoji počtu 
spáchaných trestných činů na území města a 

omezení příležitosti a znesnadnění k spáchání 
trestné činnosti.

Většina dílčích aktivit a projektů v Programu 
prevence kriminality pro rok 2016 je zaměřena 
na děti, mládež a rodiny s dětmi, osoby ohrožené 
sociálním vyloučením, osoby se specifickými 
potřebami, občany města z oblasti sociální, 
situační prevence a informování občanů,“ 
upřesnila Miroslava Najmanová.

Výčet aktivit realizovaných v rámci Programu 
prevence kriminality 2016: Žáci v  bezpečí, Jak 
se nestát závislákem, Přátelé, Program prevence 
v  azylovém domě, Senior linka, Bezpečnost 
v Domově pro matky s dětmi, Pozor na zloděje, 
Městský kamerový systém, Monitorování pro-
blémových veřejných prostranství ve městě, 
Chraň sebe i svůj majetek, Den policie, Auto 
není trezor. (eva)

MÁME KRIZOVOU JEDNOTKU
Město je připraveno podat po-

mocnou ruku lidem v  nouzi. 
Otevřelo novou krizovou jednotku 
pro jednotlivce i rodiny. Určena 
je pro dočasné řešení mimořádné 
krizové situace, do které se lidé 
mohou nečekaně dostat, jako je 
například požár nebo povodeň. 
Není tedy určena pro řešení 
dlouhodobých bytových problémů. 

„Ubytování zde totiž poskytneme 
maximálně na měsíc, v  průběhu 
kterého bude mimořádnou situa-
cí ohrožený jednotlivec nebo ro-
dina hledat ve spolupráci s  našimi 
sociálními pracovníky vhodné 
východisko,“ upozornila vedoucí 
odboru sociálních věcí a zdravot-
nictví městského úřadu Renáta 
Jurková.  Jednotka nacházející se 
v  objektu ve Velké Krajské ulici 
má základní vybavení, včetně 
kuchyňky a umyvadla. Sociální 

zařízení je v patře společné. 
Na odbor se lidé mohou obracet 

v  době úředních hodin. „Mimo ně, 
včetně víkendů, je třeba v  případě 

potřeby volat městskou policii, která 
zprostředkuje rychlý kontakt s  pra-
covníkem sociálního odboru,“ dodal 
místostarosta Pavel Grund.  (eva) 

JEDNALA BEZPEČNOSTNÍ RADA 
První letošní jednání bezpečnostní rady (BR) „Obce s  rozšířenou 

působností Litoměřice“ se uskutečnilo na konci února v kanceláři starosty 
Ladislava Chlupáče, a to za účasti zástupců města, Policie ČR, hasičů a 
dalších složek integrovaného záchranného systému (IZS).

„Hlavní pozornost byla i tentokráte zaměřena na organizaci systému 
krizového řízení, plnění úkolů krizového, havarijního a obranného plánování 
a plnění úkolů vyplývajících z příslušných zákonů vztahujících se ke krizové-
mu řízení,“ informoval tajemník BR Miroslav Letafka.

Loňský rok patřil z pohledu mimořádných událostí ke klidnějším. Povodeň 
tentokráte region neohrozila. Pouze 31. března byl krátkodobě registrován 2. 
stupeň povodňové aktivity na Lučním potoce v Ploskovicích. Mimořádnou 
událostí se však v únoru stala havárie civilního vrtulníku u Bohušovic nad 
Ohří, při níž zemřel pilot, a v březnu srážka nákladních vlaků u Žalhostic 
s těžkým zraněním strojvůdce. V srpnu pak bylo na našem území vyhlášeno 
zvýšené nebezpečí vzniku požárů z  důvodu mimořádných klimatických 
podmínek a zákaz čerpání vody z Labe a potoků. 

Loni proběhlo v Litoměřicích několik školení a taktických cvičení, přičemž 
nejvýznamnější byla dvě taktická cvičení složek Integrovaného záchran-
ného systému. První simulovalo teroristický útok na litoměřické vinobraní 
a druhé požár ve vazební věznici.  

Další cvičení a školení proběhnou i v letošním roce. „Na září je v plánu 
cvičení IZS, a to simulovaná dopravní nehoda autobusu s velkým počtem 
zranění v obci Vrutice. Dále pozornost zaměříme na objekty možného na-
padení, chystáme i nové zpracování plánu opatření při ropné nouzi,“ nastínil 
další plány Miroslav Letafka. (eva)

BEZDOMOVEC PENÍZE
HÁZÍ DO AUTOMATŮ
Až stovky korun denně si „vydělá“ 

bezdomovec, který často vysedává 
se svým psem v  centru města. 
Kolemjdoucí totiž litují zvířete a 
staršímu muži přispívají nemalými 
částkami. „Bohužel je prohraje v  
automatech. Při kontrole herny jsme 
zjistili, že za jediný večer prohrál 
tisícikorunu,“ uvedl velitel městské 
policie Ivan Králik. Bezdomovec sice 
v Litoměřicích nemá trvalé bydliště, 
ale nemůže být z města vykázán, 
neboť se nedopouští nezákonného 
jednání. Pomoc sociálních 
pracovníků přitom odmítá.

Problém bezdomovců, kterých je 
v Litoměřicích kolem čtyř desítek, 
minulý měsíc řešili ve spolupráci 
s  městem a neziskovou organizací 
Naděje, která pro město zajišťuje 
terénní program, i hygienici. Ve 
zvýšené míře se totiž mezi nimi ob-
jevil svrab. (eva)
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Pracovníci Technických služeb města zlikvidovali nepořádek i přístřešek bez-
domovce. Foto Eva Břeňová.

PŘIJĎTE I LETOS
FÉROVĚ POSNÍDAT

Přijďte férově posnídat. Již 6. ročník 
happeningu „Férová snídaně ve vašem 
městě“ se uskuteční 14. května v Jirás-
kových sadech od 10 hodin. Při nepří-
zni počasí využijeme dopravní hřiště. 

Na akci se sejdou příznivci fair trade, 
aby společně posnídali na veřejném 
místě fairtradové a lokální potraviny, 
a vyjádřili tak podporu produktům, 
při jejichž výrobě nebyla porušována 
lidská práva, poškozováno životní pro-
středí či zneužita dětská práce. Připojí 
se tak ke statisícům lidí po celém světě, 
kteří tento den slaví Světový den pro 
fair trade. Letos se dozvíme i o tom, jak 
svým každodenním spotřebitelským 
chováním – tedy i běžnou snídaní – 
můžeme ovlivnit klima planety.

Stejně jako v předchozích ročnících 
budeme v Litoměřicích soutěžit „O nej-
lepší férovou buchtu“. Přijet můžete i na 
kole či koloběžce a zasoutěžit si. Více na 
www.ferovasnidane.cz. 

Hana Tobiášová, koordinátorka 

RADNIČNÍ ZPRAVODAJ - str. 9

POCITOVÁ MAPA DÁVA MOŽNOST SE VYJÁDŘIT
Jednou z aktivit, kterou letos real-

izuje odbor sociálních věcí a zdra-
votnictví městského úřadu, je tzv.
Pocitová mapa města Litoměřice.  
„Pocitové mapy mají obrovskou 
moc prezentovat prostorové in-
formace ve  srozumitelné a široce 
akceptovatelné formě. Přináší 
možnost aktivně zapojit občany do 
sběru informací, ale i názorů na 
lokalitu, ve které bydlí," uvedla pra-
covnice odboru Jana Eflerová.

Mapa, do níž mohou občané 
prostřednictvím barevných 
špendlíků promítnout šest pocitů 
(bezpečí, nebezpečí, trávení 
volného času atd.), byla prvně 
umístěna v hale nemocnice. Jejím 
prostřednictvím například lidé 
upozornili na problémy s mládeží v 
blízkosti Severky, chybějící chodník 
ve směru z města v ulici Žerosecká. 
Nebezpečí jim podle nich hrozí Na 
Valech. 

S Pocitovou mapou se již 

seznámili i senioři spolku Lipen, 
kteří se do označení míst aktivně 
zapojili.  Mapa mj. bude od  18. do 
29. dubna k dispozici v knihovně a 
od 9. do 20. května v infocentru.

Kompletní výsledky a podněty 
vzešlé z  Pocitové mapy budou po 
ukončení projektu uveřejněné na 
webu města a v Radničním zpravo-
daji. (eva)

S ÚKLIDEM LOKALITY PADL 
I PŘÍSTŘEŠEK BEZDOMOVCE

Za asistence městské policie strhli 
a zlikvidovali pracovníci Technic-
kých služeb města přístřešek, který 
stál nedaleko zadní části zahrady 
Mateřské školy v  Mládežnické ulici.  
Zde žijící bezdomovec tak přišel o 
"domov". Trávil zde totiž zimu.  Za 
tu dobu stačil nashromáždit množ-
ství odpadu a haraburdí, mezi nímž 
nechyběla ani hromádka použitých 
injekčních stříkaček. 

„Strážníky městské policie byl vy-
zván, aby si odnesl osobní věci, na 
kterých mu záleží. Zbývající odpad 

jsme vyvezli,“ informoval ředitel 
TSM Ivo Elman. 

Přístřešek zřejmě kdysi sloužil jako 
zahradní domek v  době, kdy zde 
bývaly zahrádky. Jeho likvidací vr-
cholil několikadenní úklid prostoru 
vedoucího od garáží v Michalovické 
ulici směrem k  zadní části zahrady 
mateřské školy. Spočíval ve vývozu 
odpadků a vyřezání náletových dře-
vin zasahujících až k  železniční trati. 
TSM  tak s příchodem jara čistí nejen 
místa, která jsou veřejnosti na očích, 
ale i ta méně přístupná.  (eva)

MĚSTSKOU POLICII MÁME ČTVRT STOLETÍ
Městská policie v Litoměřicích si letos připomíná 

čtvrt století existence. Litoměřice totiž byly jedněmi 
z prvních měst v kraji, které ji založily. Vedení rad-
nice rozhodnutí nikdy nelitovalo, protože díky její 
práci se v mnoha oblastech chod města zpřehlednil 
a lidé mají jistotu, že v případě nouzového volání 
na linku 156  se jim v kteroukoliv hodinu dostane 
do 10  minut rychlé a účinné pomoci. 

Její činnost lze shrnout do několika oblastí: 
zajištění 24hodinové pohotovosti prostřednictvím 
operačního střediska, dohled nad pořádkem ve 
městě a dodržování městských vyhlášek, pro-
vozování kamerového systému, pultu centrální 
ochrany, dohled nad dodržováním parkovacího 
systému ve městě, měření rychlosti projíždějících 
vozidel, preventivní činnost při předcházení 
sociálně - patologickým jevům, kontrola alkoholu 
u řidičů v případě podezření na požití, dohled u 
přechodů pro chodce s vyšším výskytem školáků 
apod. 

Zatímco za některou svou činnost získávají 
strážníci u veřejnosti plusové body, v  jiných 
oblastech na popularitě ztrácejí. Za jednoznačně 
přínosnou lze označit existenci pultu centrální 
ochrany, kdy výrazně poklesly škody spáchané na 
majetku města. Stejné je to i v případě kamerového 

systému, díky kterému 
kriminalita poklesla. 
„Například v ulici Alfonse 
Muchy jsme týden co 
týden registrovali krádeže 
vozidel. Dnes k tomu dojde 
jednou v roce. Další případ 
- nedávno se ztratilo dítě 
a my ho našli během ch-

víle s pomocí kamery,“ jmenuje konkrétní příklady 
pomoci kamer velitel městské policie Ivan Králik. 
Letos by mělo dojít k  přesunu kamery z hotelu 
Helena na frekventovanou křižovatku u Galerie 
na soutoku a instalaci zcela nové kamery, jež bude 
snímat prostor vlakového a autobusového nádraží. 

Naopak častou vlnu nevole strážníci sklízejí za 
postihy udělené řidičům, kteří poruší nastavená 
pravidla parkovacího systému v centru. Kdo však 
vzpomíná na často dlouhé minuty neprůjezdnou 
Dlouhou nebo Lidickou ulici, musí uznat, že se 
díky nekompromisnímu přístupu městské policie 
nejen v těchto případech mnohé zlepšilo. 

Obdobné je to u měření rychlosti. „Čas od času 
měříme hlavně na základě požadavků obyvatel, 
například v  ulici Masarykova. Naposledy z  20 
změřených vozidel pouze jedno překročilo povole-

nou rychlost. Obecně lze konstatovat, že závažnější 
problémy s  rychlou jízdou v  ulicích města 
nemáme,“ hodnotí Ivan Králik, podle něhož by ale 
například v Českolipské ulici (s výjimkou konání 
výstav) mohla být povolena i „sedmdesátka“. 

Městská policie v  Litoměřicích má v  současné 
době 33 strážníků a jednu administrativní sílu. 
Oproti dřívějšku klesl o 50% počet strážníků, kteří 
kontrolují parkovací systém, přesto výtěžnost 
neklesá. Během dne zajišťují dva lidé chod 
operačního střediska a dvě dvoučlenné hlídky 
jsou v  terénu. Další strážník jezdí s  Technickými 
službami a řeší přestupky učiněné proti pravidlům 
parkovacího systému. 

„Zastupitelům města v  čele s  panem starostou 
patří poděkování za to, že městská policie funguje 
24 hodin denně, což v ostatních městech nebývá 
pravidlem,“ končí velitel městské policie bilan-
cování 25leté práce jím vedeného sboru. Chybu 
však spatřuje v  celostátně nastaveném systému, 
kdy se povinnosti městské policie odchýlily od 
původního smyslu, který spočíval v dohledu nad 
dodržováním veřejného pořádku a městských 
vyhlášek. Velitel Králik se totiž domnívá, že honit 
vrahy, zloděje nebo měřit rychlost vozidel by mělo 
být čistě kompetencí Policie ČR.       Eva Břeňová

Své pocity vyjádřila i Emilie Klepáčková (vlevo), která svůj volný čas tráví v 
Seifertově ulici, tudíž ji označila zeleně. Naopak červený špendlík jako výraz 
toho, že je zde nebezpečno, si u ní vysloužila ulice Na Valech. Na snímku sp 
pracovnicí odboru Janou Eflerovou. Foto Eva Břeňová.



DUBEN
8. – 9. 4. Noc a den v Rozmarý-
nu „Probudili jsme jaro“ (19 -12) 
9. 4. Keramická dílna 9 -12 h.
17. 4. Zážitkový den na dětském 
dopravním hřišti 15 -17 h.
22. 4. Akreditovaný kurz – tuš
26. 4. Den Země s Rozmarýnem 
aneb Vzhůru do oblak 8.30-12 h.
30. 4. Pálení čarodějnic 15.45-21 
KVĚTEN
1. 5. Magic turnaj. 9 -13 h.
2. 5. Výtv. dílna pro seniory-tuš
6. 5. Akredit. kurz keramiky
7. 5. Akreditovaný kurz fimo
7. 5. Keramická dílna 9 -12 h.
7. – 8. 5. Litoměřický tulipán – 
soutěž v orientačním běhu
12. 5. Akredit. kurz papír-mašé
13. - 15. 5. Výjezd s pěstounský-
mi rodinami ve spolupr. s MěÚ
22. 5. Den dětí

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ
ZAHÁJILO SEZONU
Zábavným odpolednem pro ce-

lou rodinu zahájilo 2. dubna dětské 
dopravní hřiště provozované DDM 
Rozmarýn letošní sezónu. Děti 
v doprovodu rodičů mohou využít 
hřiště od dubna do června ve všední 
dny od 15 do 20 hodin, v sobotu a 
neděli je otevřeno od 10 do 20 hodin 
(s hodinovou polední pauzou od 12 
do 13 hodin.). O letních prázdni-
nách bude provozní doba rozšířena. 

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Již podevatenácté zve Rozma-

rýn 19. 4. na „Litoměřické čaro-
dějnice“. Sraz na Mírovém ná-
městí. V 15,45 až 16,15 - společný 
průvod v doprovodu mažoretek a 
dechového orchestru Dechařinka 
na Střelecký ostrov. Zde opět bude  
připraven bohatý program – čaro-
dějnický gulášek, klauni, stánky 
se soutěžemi, diskotéka pro děti, 
pečení vlastních buřtíků a upá-
lení čarodějnice. Zahrají přátelé 
z DDM na kytaru. Možná se setká-
me i s  rytíři a uvidíme šermířský 
rej. M. Najmanová, DDM

RODIČE: HŘIŠTĚ JE 
TŘEBA LÉPE VYBAVIT

Dětských hřišť v  Litoměřicích 
je dostatek. Některá z nich je však 
třeba podle rodičů dovybavit  - 
například hřiště na Mostné hoře 
a hřiště Soukromé základní školy 
Lingua Universal. Vylepšit je třeba 
i podmínky pro cyklisty. Dále 
chybí v zimním období a v případě 
nepříznivého počasí zázemí pro 
pohybové aktivity. To jsou některé 
závěry,  jež  vyplynuly z  veřejné 
diskuse, kterou město uspořádalo 
v hradu na téma  „Co děti, mají si 
v Litoměřicích kde hrát?“.

„Cílem setkání bylo identifiko-
vat potřeby občanů Litoměřic v 
oblasti rozvoje aktivit pro rodiny 
s dětmi, protože v anketě i v socio-
logickém průzkumu uspořádaném 
po loňském diskusním fóru se toto 
téma umístilo na pátém místě,“ 
poukázal na smysl akce místosta-
rosta Pavel Grund. 

Veřejná diskuze na téma pro-
rodinných aktivit byla určena 
pro rodiče, prarodiče, organizace 
zabývající se volnočasovými ak-
tivitami, poskytovatele služeb, 
podnikatele, aktivní občany apod.  
Diskutovat přišlo 42 účastníků.

V  úvodním bloku představila 
Denisa Dobešová z oddělení komu-
nitního plánování sociálních služeb 
městského úřadu spolupracující 
organizace a aktivity, které jsou 
pro rodiny vyvíjeny. Je jich celá 
řada – od akcí pořádaných knihov-
nou, domem dětí a mládeže, tech-
nickým klubem mládeže, různými 
spolky, kluby, příspěvkovými or-
ganizacemi města, až po kampaň 
města určenou právě rodinám.

Výstupy jsou zveřejněny na 
webu http://zdravemesto.lito-
merice.cz/. Veřejná diskuse byla 
podpořena z  projektu READY 
21 z Programu švýcarsko – české 
spolupráce MŽP.     (eva)

MĚSTO SE HLÁSÍ DO SOUTĚŽE
„OBEC PŘÁTELSKÁ RODINĚ“

 Město Litoměřice se přihlásilo do soutěže „Obec přátelská rodině 2015“. 
Podání přihlášky do soutěže vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních 
věcí a stálou komisí pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR schválili zastupitelé.  

Pokud by město s 24 tisíci obyvateli v kategorii od 10 tisíc do 50 tisíc oby-
vatel uspělo, může žádat o poskytnutí neinvestiční dotace MPSV ze stát-
ního rozpočtu na konkrétní prorodinné aktivity, a to ve výši 1,5 milionu 
korun. Cílem soutěže totiž je podpora realizace prorodinných opatření 
a aktivit v obcích napomáhajících vytváření prorodinné atmosféry ve 
společnosti, především na místní úrovni.

A Litoměřice nejsou v tomto směru žádným nováčkem. „Město pořádá 
úspěšnou kampaň pro rodiny s  dětmi, jejíž součástí je řada kulturních, 
sportovních i vzdělávacích akcí, prostřednictvím komunitního plánování 
přispíváme na nákup vybavení dětského oddělení nemocnice, jež zpříjemní 
hospitalizovaným dětem pobyt na lůžku. V  letošním roce jsme odpustili 
platbu za komunální odpad dětem do jednoho roku. Před Vánocemi jsme 
uspořádali na městském úřadu prorodinný den. Jsme jedním z mála měst, 
které provozuje jesle apod.,“ vyjmenoval některé z již realizovaných aktivit 
města místostarosta Pavel Grund. (eva)

ŠKOLÁCI SI 
S JÍDLEM (NE)HRÁLI 
Pokrmy prospěšné zdraví 

provoněly budovu Střední školy 
pedagogické, hotelnictví a služeb 
v  Litoměřicích. Zdravé město 
Litoměřice zde totiž ve spolupráci 
se školou a výživovou poradkyní 
pořádalo 2. ročník soutěže „S jídlem 
si (ne) hrajeme“. Cílem bylo motivo-
vat děti ke zdravému vaření a zároveň 
ukázat, že i vaření může být zábava. 

Do soutěže se zapojilo pět základ-
ních škol. Týmy prvního stupně 
připravovaly zdravé svačinky, žáci 
druhého stupně základní školy pak 
chystali oběd, tentokrát z  luštěnin 
a obilovin. Každý školní tým měl 
svého kouče, studenta  oboru kuchař 
- číšník  hotelové školy na Dlouhé 
ulici, který  dětem s přípravou jídla 
pomáhal.  

Komise na závěr zhodnotila nejen 

chutnost pokrmů, ale i jejich prezen-
taci a způsob servírování. „Nejvíce 
bodů stejně jako loni získal tým 
Základní školy Havlíčkova, v  jehož 
případě porota ocenila vysoké vý-

kony podané ve všech soutěžních 
kategoriích,“ uvedla koordinátorka 
projektu Zdravé město Litoměřice 
Rita Vlčková. Druhý skončil tým ZŠ 
U Stadionu a třetí ZŠ Ladova. (eva)

NOVÉ HŘIŠTĚ PRO DĚTI. Na konci března předalo město do užívání 45 
dětem žijícím v azylovém domě v Źeleticích nové hřiště přímo sousedící s 
ubytovnou, ve které žijí. Na jeho výstavbu získalo dotaci z Ministerstva vni-
tra ČR, respektive z Programu prevence kriminality, ve výši 274 tisíc korun. 
Dalších 331 tisíc přidalo ze svého. Ubytovnu pro sociálně slabé provozuje ne-
zisková organizace Naděje. Hřiště využije pro práci s dětmi a mládeží. Za po-
moci nejmladších obyvatel ubytovny otevřeli hřiště Petra Smetanová z Naděje 
(vpravo), starosta Ladislav Chlupáč, místostarosta Pavel Grund a pracovnice 
odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Miroslava Najmanová, koordiná-
torka Programu prevence kriminality. Foto Eva Břeňová

ROZMARÝN
PATŘÍ DĚTEM

Menší děti prokazovaly skutečnou fantazii při tvorbě zdravých svačinek.  
Foto Eva Břeňová

OSLAVTE S NÁMI
DEN RODINY

V sobotu 21. května oslaví Litoměřice 
„Den rodiny“. Letos se mění podoba 
kampaně „Místa v Litoměřicích přátel-
ská rodinám“. Rodiče s dětmi se mohou 
těšit na jednodenní akci připravenou 
skupinou komunitního plánování so-
ciálních služeb  pro rodinu, děti a mlá-
dež, která proběhne od 10 do 16 hodin 
v parku Václava Havla. Neziskové a pří-
spěvkové organizace se představí for-
mou soutěží, her, pohybových aktivit a 
workshopů. Těšit se můžete na závody 
na koloběžce, překážkovou dráhu, po-
hádku, kreativní workshop, výrobu 
lapačů snů, mandal, výrobu loutek či 
oplétání sloupků.  (dob)

RADNIČNÍ ZPRAVODAJ  - str. 10 PRO  DĚTI A RODINY  



DUBEN
Jitka Liscová: Stíny světla | výstava
6. 4. v 18 h. | Už se zase mohu smát 
– Zdravé tělo | Přednáška o zdravém 
životním stylu III, odhalujícím koře-
ny plnohodnotného života a tajem-
ství pohody. | Přednáší Dr. Alexan-
der Huňát  | vstupné 30 Kč 
13. 4. ve 14 h.   | S knihovnou po 
stopách Karla IV.  | soutěž pro celou 
rodinu. Získávejte poznatky o Kar-
lu IV., sbírejte razítka  a  pojedete s 
námi na Zámek Loučeň. Hrací karty 
si můžete vyzvednout již od 5. 4. na 
dětském oddělení.
13. 4. v 18 h.  | Indie | Klub cesto-
vatelů. Jitka Eretová, která sama 
projela část severní Indie, se podělí o 
své zážitky. Besedovat s ní bude Jana 
Štefaniková. | vstupné 30 Kč *
14. 4. v 17 h. | Madeira a Azorské 
ostrovy očima Martiny Voplatkové 
| cestopisné vyprávění. V dalším po-
vídání z cyklu přednášek o Portugal-
sku. Vstupné 30 Kč 
18. 4. - 29. 4. Pocitová mapa
Přijďte vyjádřit svůj názor na místo, 
ve kterém žijete.
20. 4. v 18 h. / Za poklady České-
ho středohoří II. | geologické za-
jímavosti, Český granát, sopečná 
minulost aj.. | Přednáší Jiří Svoboda, 
vstupné 30 Kč 
26. 4. v 17 h. |Bylinková poradna 
III. | zdravý životní styl. Beseda Jany 
Ranušové s ochutnávkou čajů. 
27. 4. v 18 h. | Daleko za sluncem | 
Olga Špátová. Dokumentární film, 
vypráví o českém zdravotníkovi 
Aleši Bártovi, který před deseti lety 
vybudoval nemocnici v chudé ves-
nici v západní Keni. Následuje be-
seda s režisérkou a kameramankou 
Olgou Špátovou. | vstupné 30 Kč 
28. 4. ve 14 h. | workshop KRE-KNI 
Tvůrčí psaní pro středoškoláky – 
kreativní techniky psaní, teorie žán-
rů, praktická cvičení. | zdarma
KVĚTEN
4. 5. v 18 h | Už se zase mohu smát 
– Zdravá strava | Přednáší Dr. Ale-
xander Huňát  | vstupné 30 Kč *
11. 5. od 18 h | různá místa 
NOC LITERATURY
Mezinárodní literární happening již 
potřetí v Litoměřicích, ale opět na 
nových místech. Navštivte s námi 
Galerii Ve dvoře, Dračí čajovnu 
nebo schodiště před gymnáziem. 
13. - 15. 5. Cyklus besed a worksho-
pů - Alchymistické Litoměřice
18. 5. v 18 h | Sára Saudková   | 
autorský večer. Známá fotografka 
představí svou knihu Ta zrzavá, kte-
rá je až brutálně upřímná. Sarkastic-
ká zpověď od dětství po současnost. 
21. 5. 10 - 16 h | Park Václava Havla 
Den rodiny. 
27. 5. od 18.00 h. MUZEJNÍ NOC
Více na www.knihovnalitomerice.cz

PŘIJĎTE 
NA VÝSTAVU

UČEBNIC
Výstava učebnic a učebních 

pomůcek se uskuteční 27. dub-
na od 9 do 16 hodin v Základní 
škole Havlíčkova. V  rámci vý-
stavy proběhnou od 12 hodin 
semináře nakladatelství AL-
TER a TOBIÁŠ, jejichž účastní-
ci se dozvědí informace o tom, 
jak správně učebnice používat 
a jak efektivně využívat  elek-
tronické a interaktivní učební 
pomůcky. Více informací na
www.zshavlickova.cz. (jež)

DĚTI ŠLY K ZÁPISŮM DO ŠKOL I ŠKOLEK
Celkem 296 dětí zahájí 1. září školní docházku 

v základních školách zřizovaných městem Litomě-
řice. „Nejvíce dětí se v průběhu únorového zápisu 
dostavilo na ZŠ Boženy Němcové (85), ZŠ U Sta-
dionu (82) a Masarykovu školu (79). Nicméně se 
ukázalo, že řada z  těchto dětí absolvovala zápis i 
jinde,“ informovala vedoucí odboru školství, kul-
tury, sportu a památkové péče městského úřadu 
Andrea Křížová. Všechny děti nakonec byly umís-
těny, přičemž přednostním kritériem pro přijetí 
byla spádovost dle místa trvalého bydliště. Každá 
ze škol otevře v  příštím školním roce dvě třídy 

prvňáčků. Zhruba šest desítek dětí dostalo odklad. 
Umístěny pak budou i všechny děti, které při-

šly v březnu k zápisu do mateřských škol zřizova-
ných městem, a to ve chvíli, kdy dovrší tří let věku. 
„Nejvyšší byl zájem o MŠ Sedmikráska v  Ladově 
ulici, kam přišlo 32 dětí. Nejvíce volných míst pak 
nabízí MŠ Kamarád ve Stránského ulici,“ informo-
vala ředitelka mateřských škol Monika Mejtová.

V  případě převisu poptávky nad kapacitními 
možnostmi některých základních i mateřských 
škol došlo po dohodě s rodiči k přesunu do jiného 
zařízení. (eva) 

Místostarosta Václav Červín, vedoucí odboru školství Andrea Křížová a ředitelka mateřských škol Monika Mejtová 
při návštěvě školky ve Stránského ulici, která prošla rekonstrukcí. Foto Eva Břeňová 

Zápisy do prvních tříd se uskutečnily i v Soukromé základní škole Lingua 
Universal. Škola otevře jednu třídu s 19 žáky. Foto Eva Břeňová 

REVITALIZACE ŠKOLNÍCH 
OBJEKTŮ BUDE POKRAČOVAT

Systematické zateplování a 
revita-lizace školních objektů 
nacházejících se v  majetku města 
Litoměřice bude pokračovat i 
v  letošním roce. Město připravuje 
projekt pro Masarykovu základ-
ní školu, Mateřskou školu ve 
Vančurově ulici a Dům dětí a 
mládeže Rozmarýn.

Mateřskou školu ve Vančurově 
ulici čeká výměna oken a částečné 
zateplení objektu. Modern-
izace zahrady již byla zahájena 
v loňském roce a letos bude s ohl-
edem na potřeby dětí a přání 
rodičů pokračovat.  „V  případě 
Rozmarýnu, který sídlí v  pan-
elovém objektu, půjde o výměnu 
oken, celkové zateplení budovy, 

instalaci vzduchotechniky a no-
vou fasádu, kdy cílem je vybu-
dovat téměř pasivní stavbu s níz-
kými nároky na budoucí spotřebu 
energií,“ informovala vedoucí 
odboru školství, kultury, sportu 
a památkové péče městského 
úřadu Andrea Křížová.  Zcela ji-
ného typu je budova Masarykovy 
základní školy, v  jejímž případě 
město plánuje výměnu oken, 
částečné zateplení a rekonstrukci 
půdních prostor vedoucí k  vybu-
dování odborných učeben. 

„Pravděpodobně v  polovině 
roku požádáme o dotaci. Pokud 
budeme úspěšní, k  realizaci dojde 
pravděpodobně v příštím roce tak, 
abychom opět mohli využít období 

letních prázdnin,“ informoval 
místostarosta Václav Červín. 

Poslední školkou, jejíž kom-
pletní revitalizace byla v loňském 
roce dokončena, je Mateřská 
škola Kamarád ve Stránského 
ulici. Výsledky jsou pozitivní. 
„Výrazně ve třídách pokleslo  
množství prachu. Což je důležité 
v  období inverze, kdy filtry 
nové vzduchotechniky zachytí 
prachovéw částice. Dále je evi-
dentní, že dosáhneme význam-
ných energetických úspor. Téměř 
netopíme, a přesto je ve třídách 
teplo,“ prezentovala zkušenosti 
s  několikaměsíčním provozem 
revitalizovaného objektu vedoucí 
školky Inka Kontrová. (eva)

BAREVNÝ SVĚT 
KNIHOVNY 

ŠKOLSTVÍ A KNIHOVNA RADNIČNÍ ZPRAVODAJ - str. 11



Starosta Ladislav Chlupáč u stánku Litoměřic společně s  pra-
covníky Centra cestovního ruchu zvali návštěvníky veletrhu do 
Litoměřic. Foto Eva Břeňová 

PREZENTOVALI JSME MĚSTO
NA HOLIDAY WORLD 

Jako historické město s  řadou unikátních 
památek a rozmanitými kulturními akcemi se 
na samostatném stánku hned u vstupu do hlav-
ního pavilonu uvedlo na mezinárodním vele-
trhu cestovního ruchu Holiday World město 
Litoměřice. Prezentovali ho zde od 18. do 21. 
února pracovníci Centra cestovního ruchu Li-
toměřice.

Holiday World  je největší akcí svého druhu 
v Evropě. Návštěvníci nalezli na stánku Litomě-
řic nejen propagační materiály města, ale i jeho 
partnerů, jako je například Zahrada Čech, jejíž 
jubilejní 40. ročník zahradnického veletrhu se 
letos uskuteční. Pozornost kolemjdoucích pou-
talo i dobové oblečení jedné z pracovnice CCR, 
jež rozdávala letáčky s  přehledem akcí, které 
budou v  Litoměřicích pořádány v  souvislosti 
s králem Karlem IV., jehož 700. výročí narození 
si letos připomínáme. (eva)

V HRADU BYLA PŘEDSTAVENA 
KRÁLOVSKÁ KOLEKCE VÍN

Litoměřice, město lemované vinicemi, se dočkalo další 
pocty. Cech českých vinařů (CČV) v  litoměřickém hra-
du představil limitovanou edici Královské kolekce vín, 
speciálně adjustovanou u příležitosti letošního 700. výročí 
narození krále Karla IV. Byl to právě tento panovník, který 
se v Čechách zasloužil o rozkvět vinařství, v Litoměřicích 
položil jeho základy a ve zdejším hradu dokonce pobýval. 

„Kolekci tvoří 14 nejlepších českých vín pocházejících 
z  královských měst. Jde o burgundská vína proslavená 
Karlem IV.,“ upozornil tajemník Cechu českých vinařů Sta-
nislav Rudolfský. Patřičný lesk kolekci dodala kopie jedné 
z  lilií Svatováclavské koruny pocházející z  dílny mistra 
Střední umělecko-průmyslové školy šperkařské v Turnově, 
který pracuje na kompletní rekonstrukci karlštejnského 
pokladu. 

„Kolekce vín je součástí projektu nazvaného „Karel IV. - 
moudrý panovník a vinař“, se kterým letos plánujeme objet 
královská města,“ informoval předseda CČV Jiří Čábelka 
s  tím, že zájem již projevily Kutná Hora, Mělník nebo 
Litoměřice. Zpestřením projektu bude výstava, která kromě 

jiného představí také artefakty Karla IV., a to kopii fragmen-
tu svatováclavské koruny, dvě stříbrné číše a stříbrný glób.

Součástí slavností pořádaných v  královských městech 
při této příležitosti má být i obnova historických vinic, byť 
pouze symbolická. „Rád bych, aby v našem případě výsad-
ba sazenic vinné révy byla součástí Litoměřického hro-
znu, který v hradu proběhne 4. června,“ podotkl starosta 
Ladislav Chlupáč. Text a foto Eva Břeňová 

Ples přátel vína. V sobotu 27. února 
proběhl v hradu tradiční Ples přátel 
vína. O tom, že se jedná o oblíbený 
společenský večer, svědčil vyprodaný 
sál. Tentokrát se, vzhledem k výročí 
700 let od narození Karla IV., večer 
nesl v gotickém duchu. Oblíbenou 
hudbu Rosti Pechouška tak doplni-
lo představení kolekce královských 
vín z českých královských měst a 
komentovaná módní přehlídka go-
tických kostýmů. (mv)

PREZIDENT PŘEDAL
V HRADU MEDAILE 

Slavnostní okamžik byl umocněn 
překrásnými prostory hradu, který je 
perlou Litoměřic. Prohlásili to orga-
nizátoři slavnostního předání služeb-
ních medailí 48 policistům krajského 
ředitelství. Slavnostní akt se uskuteč-
nil v hradu 23. února za účasti poli-
cejního prezidenta brig. gen. Tomáše 
Tuhého a dalších hostů. Ocenění po-
licisté z rukou policejního prezidenta 
a krajského ředitele převzali služební 
medaile „Za věrnost I. stupně“ , „Za 
zásluhy o bezpečnost“, dále „Čestnou 
medaili“ a „Plaketu“ za dlouhodobé a 
iniciativní dosahování velmi dobrých 
služebních výsledků a za významný 
nebo trvalý přínos k budování a pro-
sazování dobrého jména Policie ČR. 
(slám)

NEPŘEHLÉDNĚTE
 KOSTÝMOVANÉ PROHLÍDKY
Voucher na kostýmovanou pro-
hlídku hradu obdržíte v  případě, 
že si zakoupíte v předprodeji vstu-
penku na Tržnici Zahrady Čech 
konanou od 7. do 10. dubna. Kos-
týmovaná prohlídka hradu, zamě-
řená na osobnost krále Karla IV., se 
uskuteční ve dnech konání výstavy 
od 10 do 16 hodin každou celou 
hodinu.

 PŘEDNÁŠKA HISTORIKA
PhDr. Filipa Hrbka na téma "Lito-
měřický hrad a návštěvy panovní-
ků" se uskuteční v  konferenčním 
sále hradu 12. dubna od 17 hodin. 
Vstupné není zpoplatněno.

„TAJEMSTVÍ ZEMSKÉ BRÁNY“
je název turistického balíčku, se 
kterým přichází od 1. května Cen-
trum cestovního ruchu. Zahrnuje 
vstupné do podzemních chodeb 
terezínského opevnění (Terezín – 
město změny) a do expozice Důl 
Richard v proměnách času, provo-
zované CCR v podzemí litoměřické 
radnice. Vstupenky zakoupíte od 1. 
května v litoměřickém infocentru  
(Mírové náměstí 16/8a) a v terezín-
ském IC (Dukelských hrdinů 43).

NAROZENINY  KARLA IV.
Dne 13. května se uskuteční 

prohlídky města s  kostýmovaným 
průvodcem zaměřené na rozmach, 
kterého město dosáhlo v době pa-
nování Karla IV.

V tentýž den se na královu po-
čest uskuteční v  degustační míst-
nosti hradu další ze série „Povídání 
o víně“ – tentokráte proběhne de-
gustace Burgundských vín.

Zároveň připravuje Hradní 
restaurace Kulinářský týden. 
V  průběhu několika dnů na-
bídne restaurace pokrmy, na 
kterých si pochutnávali již lidé z 
doby Karla IV. (zvěřina, pohan-
kové placky, lívanečky s povidly 
a další.). (mv)

JARMARK ZAŽIL REKORDNÍ NÁVŠTĚVNOST 
Davy lidí proudily v sobotu 19. března 

po celý den do litoměřického hradu. Ko-
nal se zde totiž 5. ročník Velikonočního 
jarmarku řemesel a dovedností. 

Prodejci na pultech čtyř desítek stánků 
nabízeli nejrozmanitější sortiment – od 
tradičního zboží, jako jsou kraslice, per-
níčky, pletené košíky, polštářky nebo 
prostírání s velikonoční tematikou, vazby 
květin symbolizujících příchod jara, až po 
ručně vyráběné ozdoby, šperky, hedvábné 
šátky apod. Nechyběly ani regionální pro-
dukty, prodej vín apod. Děti měly radost, 
když si v tvořivé dílně mohly vlastnoruč-
ně nazdobit velikonoční vajíčko nebo si 
uplést pomlázku.  Zpestřením na nádvoří 
hradu byl historický dřevěný kolotoč na 

ruční pohon, historická střelnice, ale i živá zvířátka.
Velké pozornosti návštěvníků se těšila vystoupení dětí Základní umělec-

ké školy Litoměřice, ale i pohádka Sváťova dividla. 
Letošní 5. ročník nepochybně zaznamenal rekordní návštěvnost. „Vstup 

nebyl zpoplatněn, ale troufám si odhadnout, že letos dorazilo kolem 1500 
návštěvníků, což nás velmi těší,“ uvedla Anna Matulová, ředitelka Centra 
cestovního ruchu Litoměřice, které je pořadatelem akce.

Text a foto Eva Břeňová 
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I letos se návštěvníci Tržnice mohou 
těšit na květiny, mezi nimiž vždy 
vynikají lilie. Foto Eva Břeňová

ZAHRADA ČECH OTEVÍRÁ 
BRÁNY VÝSTAVIŠTĚ

TRŽNICI ZPESTŘÍ BYDLENÍ
Zahrada Čech odstartuje jarní 

sezónu již na začátku dubna. První 
akcí, která na výstavišti proběhne, 
bude tradiční jarní prodejní akce 
Tržnice Zahrady Čech, letos v pro-
pojení s výstavou Bydlení na Zahra-
dě Čech.

Tržnice Zahrady Čech, proběhne 
ve dnech 6. až 10. dubna. Otevřeno 
bude denně od 9 do 17 hodin. Na-
bízet bude vyhledávaný sortiment 
pro všechny zahrádkáře, kutili či 
chalupáře. Pevně věříme, že si tato 
akce udrží stoupající tendenci - ná-
růst v návštěvnosti a v počtu vysta-
vovatelů.  

I letos bude celá akce rozdělena 
do tematických sekcí. Právě díky 
tomu a kvůli snaze rozšířit nabídku 
Tržnice Zahrady Čech, jsme letošní 
ročník spojili s výstavou Bydlení na 
Zahradě Čech. Cílem je návštěvní-
kům nabídnout nejen rostlinný ma-
teriál a vše co souvisí se zahradou, 
ale také to, co je tematicky nejblíže, 
a to je vybavení domácností.

Chybět nebude ani slavnostní 

zahájení výstavnické sezóny v Lito-
měřicích, kterého se opět zúčastní 
organizátoři výstavy, představitelé 
města i kraje.

Novinkou letošní první akce na 
výstavišti bude rozšíření chovatelské 
sekce – pavilon G přeměníme na ex-
pozici exotického ptactva. Pátek, so-
botu a neděli obohatí zajímavý kul-
turní program, jehož součástí budou 
soutěže o hodnotné ceny. (mm)

POMOZTE USPOŘÁDAT VÝSTAVU 
O HISTORII ZAHRADY ČECH

Vlastníte 
zajímavé 
historic-
ké foto-
grafie, 
dobové 
plakáty, 

staré vstupenky a další materiály 
související se Zahradou Čech a 
výstavnictvím v  Litoměřicích 
obecně? O jejich zapůjčení vás 
žádá provozovatel výstaviště. Již 
nyní totiž pracuje na unikátní 
výstavě organizované u příleži-
tosti letošního jubilejního 40. 
ročníku vyhlášeného zahrad-
nického veletrhu, který se usku-
teční od 6. do 17. září. Lidé se 
mohou hlásit do konce května, 
majitelé vystavených předmětů 
získají čestnou vstupenku na za-
hájení veletrhu.

Jednatel společnosti Zahrada 
Čech Petr Skřivánek již představil 
logo jubilejní výstavy. Grafiku s li-
nií Českého středohoří střídá sty-
lizovaný ovocný strom. „Vychází 
z původního loga z roku 1972, 
které se pak v různých výtvarných 
zpracováních objevovalo i v dal-
ších letech,“ uvedl jednatel.  Zau-
jmout chce i novým uspořádáním 
areálu, kdy jednou z novinek má 

být přesun  soutěžních zahrad ze 
zadní části areálu do jejího centra, 
blíže k fontáně, jejíž rekonstrukce, 
včetně okolí, byla úspěšně dokon-
čena. Stejně tak centrem výstavy 
již nebude pavilon A (na levé stra-
ně u hlavního vstupu), ale největší 
pavilon H. Vstupní část má zau-
jmout slavnostní výzdobou.

Naopak ještě letos budou vy-
užity dva plechové pavilony B 
a C, které připomínají dlouhou 
historii výstaviště. Projekt stavby 
nové víceúčelové haly, která je má 
nahradit, již byl dokončen a došlo 
i k požadovanému  finančně ná-
ročnému přemístění trafostanice. 
„Stále však nebyly vypsané vhod-
né dotační tituly, s jejichž pomocí 
by projekt mohl být realizován 
tak, aby finanční spoluúčast města 
byla co nejnižší,“ informoval mís-
tostarosta Václav Červín.

Zahradnický veletrh Zahrada 
Čech patří mezi nejvýznamněj-
ší akce svého druhu v celé České 
republice. Pod tímto názvem se 
poprvé uskutečnil už v roce 1972.  
„Počáteční ročníky se ale konaly 
jednou za dva roky, takže 40. ju-
bileum slavíme až letos,“ vysvětlil 
Petr Skřivánek. Eva Břeňová

SPECIALITOU AUTOSALONU 
SE STANE TUNING PARTY

Další úspěšnou akcí Zahrady Čech je Autosalon. Ve dnech od 13. do 15. 
května se otevřou brány výstaviště pro všechny milovníky krásných vozů, 
strojů, zajímavých exponátů souvisejících s motorismem, exhibičních show 
a řady dalších technických vymožeností. 

Představí se řada značek, jako je Škoda, VW, Kia, Peugeot, Suzuki, Isuzu, 
Renault, Dacia, Opel, Hyundai, Ford, Mitsubishi, Fiat, Nissan, Citroen, 
Lexus, Toyota, John Deer, Iveco, Case, Steyr, Lotus a další. Chybět nebudou 
obytné vozy, skútry, profesionální hasičská technika, vč. ukázek záchran-
ných prací, RC Modely, vozy závodů Czech drift series a řada dalšího. 

Specialitou letošního ročníku bude doprovodný program – v pátek Tu-
ning party (sraz všech fandů tuningových aut), v  sobotu Škoda Road-
show Monte Carlo 2016, kde budou představeny všechny modely této 
řady a v neděli Roadshow Volkswagen 2016, která představí vymoženosti 
a přednosti této značky.  Každý vystavovatel bude v  rámci své expozice 
prezentovat novinku dané značky – například iAuto představí prémiovou 
řadu Ford Vignale nebo Ford Focus ST.

V sobotu proběhne 33. ročník Mezinárodního srazu veteránů. Nedělní 
den pak bude opět patřit motorkářům a jejich spanilé jízdě. 

Kulturní program proběhne na podiu – těšit se můžete například na 
zpěvačku Olgu Lounovou nebo kapelu Lucie revival. 

Autosalonem jarní sezóna na výstavišti nekončí – po Autosalonu 
proběhne Mezinárodní výstava psů, následovat bude benefiční akce pod 
hlavičkou Černých koní a pak další akce menšího charakteru od externích 
organizátorů. Michaela Mokrá,

vedoucí obchodu Zahrady Čech 

FARMÁŘSKÉ TRHY 
OPĚT V SOBOTU

Farmářské trhy 
na Kostelním 
náměstí pořádané 
Zahradou Čech 
každou druhou 
sobotu začaly. 
První letošní trh se 

uskutečnil 2. dubna.
 Na trzích bude od začátku osvědčená 

nabídka tradičních produktů, jako je 
čerstvé i sušené ovoce a zelenina, by-
linky, koření, ovocné šťávy, džusy, mošty, 
pečivo, domácí uzeniny, živé ryby, 
houby, mléčné výrobky, káva a různé 
další pochutiny. Chybět nebude ani 
sadba, květiny hrnkové i řezané či ručně 
tvořené výrobky. 

S postupem času nabídku ještě 
rozšiříme podle sezónnosti jednotlivých 
produktů. Rádi bychom udrželi kvalitu 
nabízeného zboží nad kvantitou. Přesto 
věříme, že zájem o letošní farmářské 
trhy opět poroste. Kromě již tradičních a 
oblíbených prodejců přivedeme i nové, 
aby se nabídka trochu obměnila a ještě 
více zatraktivnila,

Mezi první novinky patří   doplnění 
o kulturní program pro zpříjemnění 
atmosféry celých trhů.  V  úzké spo-
lupráci s  městem, ZUŠ, DDM Roz-
marýn a řadou dalších, připravíme 
pro návštěvníky farmářských trhů 
zábavné sobotní dopoledne.

Michaela Mokrá

MEZINÁRODNÍ
VÝSTAVA PSŮ

Na výstavišti se i letos uskuteční 
mezinárodní výstava psů, a to 28. 
a 29. května. Vstupné už řadu let 
zůstává stejné – 60 korun běžné, 
zlevněné polovinu, děti do 12 let 
jsou zdarma.

Bruselského grifonka přivezla do 
Litoměřic majitelka až z Moldávie, 
malý stříbřitý knírač přijel ze 
Španělska, bišonek z  Finska, aus-
tralský ovčák z Francie a tak by 
se dalo pokračovat. Každoročně 
míří na litoměřické výstaviště 
psí šlechtici z  celé Evropy, hlavně 
z Německa. A samozřejmě nejvíce 
z České republiky. 

Kdo přijede letos, ještě není 
jasné, v  době uzávěrky zpra-
vodaje majitelé své psy teprve 
přihlašovali. „Určitě se ale letos 
opět bude na co dívat,“ říká ředitel 
výstavy František Švec. „I tentokrát 
předpokládáme, že přijede kolem 
dvou a půl tisíce psů. Většinou za-
stupují téměř tři stovky plemen,“ 
dodává.

Když k  tomu dodáme, že 
výstavištěm projde za oba dny přes 
deset tisíc lidí – tedy  vystavovatelé, 
rozhodčí, návštěvníci, pořadatelé  
– pak je to už pořádná akce, kterou 
připravují dobrovolníci. 

Dagmar Cestrová
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4. 3. TEORIE TYGRA. (ČR, 2016, 
komedie). I ochočení muži mohou 
zdivočet.  Od 17:30 hod.
SMRTELNÉ HISTORKY. (ČR, 
2016, povídkový). Tři příběhy, které 
končí hrdinskou smrtí malé ústřední 
postavy. Každý příběh však na hrdin-
ství a smrt nahlíží jinak. Od 20:00 h.

5. 3. CHŮVÁK. (Německo, 2015, kome-
die). Boj s harantama začíná. Od 
17:30 hod.
TEORIE TYGRA. Od 20:00 hod.

6. 3. SMRTELNÉ HISTORKY. Od 17:30 
JÁ, OLGA HEPNAROVÁ. (ČR, 
2016, drama). Příběh poslední po-
pravené ženy v Československu. Od 
20:00

7. 3. PÁD LONDÝNA.  (USA, 2016, 
thriller). Bílý dům dobyli a teď si ter-
oristé vezmou ještě větší sousto. 17:30 
ULICE CLOVERFIELD 10 (USA, 
2016, sci-fi thriller). Pravda nemusí 
být vždy někde venku ... Od 20:00 h.

8. 3. TEORIE TYGRA. Od 17:30 hod.
PÁD LONDÝNA. Od 20:00 hod.
ULICE CLOVERFIELD 10. Od 
22:00 hod

9. 3. PAT A MAT VE FILMU. (ČR, 2016, 
rodinný). Dvojice „šikulů“ Pat a 
Mat se vrací na scénu, a to rovnou v 
celovečerním filmu pro celou rodinu! 
Od 15:00 hod
ULICE CLOVERFIELD 10. Od 
17:30 hod
JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZ-
RAK. Předpremiéra za účasti tvůrců. 
(ČR, 2016, komedie). Štěpán a 
Kendy jsou to nerozluční kamarádi 
s nevyčerpatelným smyslem pro hu-
mor i schopností sebeironie, i když 
už s lehkým nádechem skepse. Od 
19:30 hod
PÁD LONDÝNA. Od 22:00 hod.

10. 3. PAT A MAT VE FILMU. Od 15 h.
ULICE CLOVERFIELD 10.  17:30
PÁD LONDÝNA. Od 20:00 hodin

11. 3. DEADPOOL. (USA, 2016, akční sci-
fi).Komiksový antihrdina společnosti 
Marvel, bývalý člen  speciálních  
jednotek a zběhlý žoldák Wade Wil-
son, se podrobil experimentu, díky 
kterému získal schopnost rychlého 
samouzdravování. Od 17:30 hod
CHŮVÁK. Od 20:00 hod

12. 3.. TEORIE TYGRA. Od 17:30 hod.
DEADPOOL. Od 20:00 hod.

13. 3. REVENANT Zmrtvýchvstání.  Od 
17:30 hod.
MUSTANG. (Francie, 2015, drama). 
Bezstarostné dospívání pěti sester na 
tureckém venkově skončí ve chvílí, 
kdy jsou po zdánlivě nevinné hře 
s chlapci izolovány od společnosti 
konzervativní rodinou. Od 20:00 h.

14. 3. POHÁDKOVÁ ŠKOLA. (ČR, 
pohádkové pásmo). Všichni musí do 
školy. Od 9:30 hod.
JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZ-
RAK. Od 17:30 hod.
NIKDY NEJSME SAMI. (ČR, 2015, 
drama). Drama o současné době 
a lidech, kteří jsou obětmi i strůjci 
jejích běsů. Od 20:00 hod.

15. 3. OREL EDDIE. (VB, USA, 
životopisný, komedie). Chtěl se stát 
olympionikem a reprezentovat V. 
Británii na některých olympijských 
hrách v nějakém sportu, celkem 
jedno ve kterém sportu. Od 17:30 
JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZ-
RAK. Od 20:00 hod.
PÁTÁ VLNA. (USA, 2015, sci-fi)
Lidstvo přišlo ve čtyřech vlnách o 
vše. Pátou vlnou má přijít o život. Od 
22:00 hod.

16. 3. MICHALOVI MAZLÍČCI-Michal 
Nesvadba. (divad.předst. Od 10:00
ZOOTROPOLIS: Město zvířat - 
3D. (USA, 2015, animovaný). Mod-
erní metropole zvířat Zootropolis je 
město jako žádné jiné... Od 15 h.
PÁTÁ VLNA. Od 17:30 hod.
JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZ-
RAK. Od 20:00 hod.
OREL EDDIE. Od 22:00 hod.

17. 3. ZOOTROPOLIS: Město zvířat – 
2D. Od 15:00 hod.
JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZ-
RAK. Od 17:30 hod.
NIKDY NEJSME SAMI. Od 20 h.

18. 3. OREL EDDIE. Od 17:30 hod.
JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZ-
RAK. Od 20:00 hod

19. 3. JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZ-
RAK.  Od 17:30 hod.
OREL EDDIE. Od 20:00 hod.

20. 3. UŽ JE TADY ZAS. (Německo, 
2015, komedie). 70 let po neslavném 
odchodu se Hitler překvapeně 
probouzí dnes v Berlíně. 17:30 hod.
BOJ. (Dánsko, 2015, drama). 
Skutečný boj čeká vojáka leckdy až 
po návratu domů z války.Od  20 h.

21. 3. KNIHA DŽUNGLÍ – 3D. (USA, 
2016, rodinný). Hraný velkofilm po-
dle překrásných povídek Rudyarda 
Kiplinga inspirovaný klasickým ani-
movaným stejnojmenným snímkem 
od studia Disney Od 15:30 hod.
VZPOMEŇ SI. (Kanada, 2015, 
drama, thriller). Válečné zločiny se 
neodpouští. Od 17:30 hod.
LOVEC: Zimní válka - 2D (USA, 
2016, dobrodružný, fantasy). Dřív 
než Lovec potkal Sněhurku. Od 20 h.

22. 3. KNIHA DŽUNGLÍ – 2D. Od 15:30 
TEORIE TYGRA. Od 17:30 hod.
VZPOMEŇ SI. Od 20:00 hod.
LOVEC: Zimní válka – 2D. Od 22 h

23. 3. KNIHA DŽUNGLÍ – 3D. Od 15 
KNIHA DŽUNGLÍ – 2D. Od 17:30 
LOVEC: Zimní válka – 3D. Od 20 h
VZPOMEŇ SI. Od 22:00 hod.

24. 3 ROBINSON CRUSOE: Na ostrově 
zvířátek. (Francie, 2015, animovaný). 
Na malém exotickém ostrově žije 
velmi přátelský papoušek Úterý. Po 
strašlivé  bouři najde Úterý na 
pláži stvoření, které nikdy neviděl: 
člověka jménem Robinson  
Crusoe.  Od 15:00 hod.
LOVEC: Zimní válka–3D. Od 17:30
VZPOMEŇ SI. Od  20:00 hod.

25. 3. VZPOMEŇ SI. Od 17:30 hod.
LOVEC: Zimní válka – 3D. Od 
20:00 hod.

26. 3. GIUSEPPE VERDI: Rigoletto. 
(Francie, přímý přenos, opera).
Poprvé ve Státní opeře v Paříži. Od 
19:30 hod.

27. 3. KOLONIE. (Německo, 2015, 
drama). Inspirováno skutečnými 
událostmi odehrávajícími se v 
chilské kolonii Dignidad za  
Pinochetova režimu. Od 17:30 h
SPOTLIGHT. (USA, 2015, drama)
Ponořte se do světa lží... Od 20 h.

28. 3. ZBRUSU NOVÝ ZÁKON. (Lu-
cembursko, 2015, komedie)
Bůh existuje. Je to pěkně nesnesitelný 
morous, který nosí ponožky do pan-
toflí a  celé  dny tráví 
vymýšlením absurdních zákonů a 
znepříjemňuje lidem život. Od 15:30 
JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY. (ČR, 
2016, komedie). I po rozvodu můžou 
mít partneři skvělý vztah... Od 17:30 
KOLONIE. Od 20:00 hod.

29. 3. JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY. Od 
17:30 hod.
REVENANT Zmrtvýchvstání. 
Od 20:00 hod.
UŽ JE TADY ZAS. Od 22:00 hod.

30.3. BELLA A SEBASTIÁN: DOB-
RODRUŽSTVÍ POKRAČUJE. 
(Francie, 2015, dobrodružný). 
Velká přátelství pokračuje ještě 
větším dobrodružstvím. Od 15 
hodin.
UŽ JE TADY ZAS. Od 17.30 h.
JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY. Od 
20 hodin
KOLONIE. Od 22 hodin.

VÍCE INFORMACÍ 
NALEZNETE 

NA WEBOVÝCH 
STRÁNKÁCH:

WWW.MKZ-LITOMERICE.CZ

6. 4. Vím, že víš, že vím/ Agentura 
Harlekýn. Komedie.Hrají Si-
mona Stašová, Michal Dlouhý a 
další. Od 15.30 a 19.30 hod.

12. 4. O pejskovi a kočičce/Hravé di-
vadlo Brno. Pro MŠ a 1. stupeň 
ZŠ. Od 9.00 a 10.30 hod.

14. 4. Pocity/Vernisáž Terezy Kubíč-
kové. Slavn. zahájení výstavy ob-
razů litoměřické rodačky. 19 h.

15. 4. Bohemia Balet IV - Taneční 
rozmanitosti/ Taneční 
konzervatoř Praha. Od 19 hod.

17. 4. O broučkovi/ Sváťovo di-
vidlo. Loutková pohádka pro 
nejmenší. Od 10.00 hod.

18. 4.  Koncert/ Trio Martinů. 
Housle, violoncello a klavír. Od 
19.00 hod.

20. 4.. Cizinec/Divadlo Na zábradlí 
Praha. Román Alberta Camuse 
Cizinec z roku 1942 bývá pova-
žován za klíčové dílo literárního 
existencialismu. Od 19.00 hod.

23. 4. Sen noci svatojánské/ Mladiva-
dlo ZUŠ Litoměřice. Ona miluje 
jeho a on ji, což neschvaluje 
onen. Chce, aby si vzala tamto-
ho, jenže ten má asi rád tamtu, 
jen to zatím neví. Od 19.00 hod.

24. 4. O víle Květince/ Divadlo Kuka-
dlo. Hudební pohádka o tom, co 
se stalo na louce a kterak všichni 
broučci kopretinám pomáhali. 
Po pohádce VÝTVARNÁ DÍL-
NA. Od 15.00 hod.

25. 4. Tajemství lesní tůně/ Divadelní 
společnost F. Kreuzmanna. 
Pohádkový příběh z jižních 
Čech o dvou rybářích, vodní 
paní, hejkalovi a jednom velkém 
tajemství. Pro MŠ a 1. Stupeň 
ZŠ. Od 9.00 a 10.30 hod.

4. 5. Koncert žáku ZUŠ/ ZUŠ 
Litoměřice. Taneční a Literárně- 
dramatický obor. Od 18.00 hod.

11. 5. Jak Vendelín s čerty vařil /Divadlo 
Starý návrat. Pro MŠ a 1. Stupeň ZŠ. 
Od 9.00 a 10.30 hod.

15. 5. Božská Sarah/ Divadlo Kalich. 
Silnou a působivou hrou si he-
recká legenda Iva Janžurová plní 
dlouholetý profesní sen. Příbě-
herečky Bernhardtové režíruje 
Alice Nellis. Od 19.00 hod

17. 5. Krysáci/ Divadlo D5. Příběhy 
Krysáků jsou známé především 
z večerníčku České televize, 
nebo knížek. Pro MŠ a 1. stupeň 
ZŠ. Od 9.00 10.30 hod.

19.5. Marie Gemrotová a Martina 
Kasíková/ koncert. Krásná operní 
pěvkyně a talentovaná klavíristka 
předvedou dílo Chopina a Shu-
manna. Od 19.00 hod.

22. 5. Povídání ovčí babičky/ Sváťovo 
dividlo. Od 10.00 hod.

26. 5. Romeo a Julie / Divadelní spo-
lek Kašpar Praha. Od 19 h.

29. 5. Jen počkej, zajíci / Divadlo 
Applause. Výpravná divadl.
pohádka na motivy legendárního 
animovaného seniálu. Od 15 h. 

7. 4. VIVALDIANNO - MĚSTO 
ZRCADEL
Velkolepý projekt! Otevře se 
Vám úchvatná podívaná na 
podání klasické hudby inter-
pretované v současném mo-
derním a energickém pojetí 
s vysokou úrovní, noblesou a 
jedinečností.Od 19.30 h.

19. 4. ATMO – JAKUB DĚKAN  
Koncert hudební skupiny. 
Od 21 hodin

10. 4. TANEČNÍ ODPOLEDNE 
Tradiční taneční odpoledne 
s kapelou VÍTI VÁVRY. Od 
15 h.

11. 4. DESATERO PROBLÉMŮ 
LITOMĚŘIC. Tradiční 
veřejné diskusní fórum 
města. Od 16 h.

20. 4. JAREK NOHAVICA
Sólový recitál jednoho z 
našich nejznámějších písnič-
kářů s kytarou a heligonkou 
sestavený nejen ze známých 
písní, ale i z aktuálních novi-
nek z nově připravovaného 
alba. Od 19.30 h.

22. 4. 
23. 4.

VINAŘSKÉ LITOMĚŘICE 
2016.  Pá – so od 10:00 hodin,  
14. ročník soutěžní, prezentační 
a degustační vinařské akce 

5. 5. TRAVESTI SHOW
Travesti skupiny Screamers 
a Techtle Mechtle v novém 
zábavném pořadu ,,Ženy za 
pultem. Od 19.30  hodin

7. 5. FESTIVAL TANEČNÍHO 
MLÁDÍ - finále. Severočeská 
regionální postupová taneční 
přehlídka choreografické 
tvorby nefolklorních tanečních 
souborů všech věkových 
kategorií. Od 10 h.

12. 5.
   až 
15. 5.

ALLFESTIVAL 
2. ročník akce s mottem ZEMĚ 
KLÍČ KE MNĚ je určen 
především všem, kteří mají 
chuť smysluplně ŽÍT, tvořit, 
sdílet a inspirovat sebe i druhé s 
ohledem na naše okolí, přírodu 
i planetu

22. 5. TANEČNÍ ODPOLEDNE 
Tradiční taneční odpoledne s 
kapelou ROSŤA PECHOUŠEK 
BAND.. Od 15 hodin.

24. 5. PAVEL ŽALMAN 
LOHONKA – 70 JAR. 
Koncert folkové legendy 
Pavla Žalmana Lohonky, 
který svým hlasem a texty 
těší publikum již téměř půl 
století, oslaví 70 let v rámci 
koncertní sezony 2016. Od 
19.30 hodin 

DIVADLO K.  H. MÁCHY / DUBEN, KVĚTEN DŮM KULTURY / DUBEN, KVĚTEN 

KINO MÁJ / DUBEN 
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V rámci zdolávání kanálu byl připraven i doprovodný program. Členové 
potapěčeského klubu mj. učili seniory se potápět. Foto RitaVlčková
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TÝDEN POHYBU 
V rámci celoevropské kampaně  MOVE WEEK, která 

proběhne v týdnu 23.5. - 29.5., se bude konat  také v 
Litoměřicích řada pohybových  akcí a aktivit pro veřejnost  
všech věkových kategorií.

Pokratický Sokol nabídne zájemcům o pohyb  zdarma 
svá sportoviště v sobotu a v neděli 28.-29. května od 9 do 
16 hodin.  V rámci akce  týdne pohybu je možno využít 
tělocvičnu v Pokratické ulici, antukové kurty a hřiště 
s umělým povrchem za tělocvičnou, případně i fotba-
lový stadion, kde si mohou zájemci navíc  v dopoledních 
hodinách vyzkoušet s instruktory různé netradiční sporty 
(např. Kubb,  Mölkky, Woodball). Sportoviště lze tele-
fonicky objednat na lince 602 465 901.  

Navíc si mohou zájemci zdarma užít pohyb se ZUMBOU 
v sobotu 28.5. od 10 hodin podle počasí buď v tělocvičně 
nebo na  hřišti s umělým povrchem. A  ve středu 25. května  
od 15 do 17 hodin budou  v tělocvičně Sokola k dispozici 
pro veřejnost 3 závodní trampolíny se zkušenými trenéry. 

MOVE WEEK (týden v pohybu)   je jednou z hlavních 
součástí kampaně na podporu aktivního způsobu života. 
Jedná se o největší evropskou událost tohoto typu (23. – 
29.5. 2016). Uskuteční se ve 38 zemích Evropy.  

Jan Hrkal, předseda TJ Sokol Pokratice

POKRATIČTÍ SPORTOVCI 
ŽÁDAJÍ O DOTACI NA HŘIŠTĚ

Město pomůže Tělovýchovné jednotě Sokol 
Pokratice - Litoměřice s rekonstrukcí plochy pokrat-
ického fotbalového hřiště. Je připraveno stavební 
akci podpořit až jedním milionem korun.  Ovšem 
pouze v případě, že jednota letos získá dotaci z Min-
isterstva školství, mládeže a tělovýchovy, což se jí 
v loňském roce nepodařilo.

Fotbalové hřiště využívají hlavně fotbalisté z 
Pokratic a veřejnost. „Plocha sportoviště je však 
šikmá, což bychom chtěli napravit a zároveň zde vy-
budovat i závlahový systém,“ informoval litoměřický 
zastupitel a předseda TJ Sokol Pokratice Jan Hrkal. 

Revitalizace pokratického sportoviště má několik 
etap. První byla realizována již před několika lety, 
kdy s pomocí dotace od MŠMT a příspěvku města 
bylo vybudováno zázemí pro sportovce, včetně 
šaten. Zkvalitnění plochy hřiště je součástí druhé 
etapy. „V dalších letech bychom zde rádi vybudovali 
i další sportoviště a realizovali řadu sportovních ak-
tivit. Ovšem pouze v případě, že se nám podaří pro-
najmout si pozemky ve spodní části hřiště,“ dodal 
Jan Hrkal. (eva)

POSÍLEJTE FOTKY
DO SOUTĚŽE

Skupina FotoporoT ve spolupráci 
s Centrem cestovního ruchu vyhlásila 
6. ročník fotografické soutěže „Život a 
cestovní ruch v Českém středohoří“. 

Soutěžit lze ve dvou kategoriích. Do 
kategorie A mohou být zasílány samo-
statné černobílé nebo barevné snímky. 
Kategorie B je vyhrazena fotografic-
kým sériím. Soutěžící mohou obesílat 
jak kategorii A, tak i B.

„Budeme se těšit na snímky archi-
tektonicky zajímavých staveb, kou-
zelné krajiny Českého středohoří, 
snímky obcí a měst nebo lidí v nich ži-
jících,“ přiblížil téma soutěže Petr Her-
mann, předseda odborné poroty, slo-
žené z  profesionálních i amatérských 
fotografů, reportérů a odborníků na 
cestovní ruch. Ti v  průběhu letních 
prázdnin vyberou vítězné snímky, 
které je možno zasílat do 31. srpna 
letošního roku na adresu: Informační 
centrum, Mírové náměstí 16/8a, 412 
01 Litoměřice. Na obálku napište FO-
TOSOUTĚŽ.

Vernisáž nejzdařilejších fotografií, 
spojená s  předáním cen proběhne 
1. října v  hradu. Více informací na 
www.e-fotosoutez.cz. (eva)

VZNIKLA PRVNÍ
STÁLÁ FOTOGALERIE

Fotografie s duší Litoměřic, okol-
ního Českého středohoří, ale i Pola-
bí. Černobílé i barevné snímky kou-
zelné krajiny, staveb i romantických 
městských zákoutí naleznete v nové 
prodejní galerii, která byla na konci 
února otevřena v  restauraci Drak 
v Lidické ulici. Uvidíte zde díla lito-
měřických fotografů Miroslava Zi-
mmera, Karla Pecha, Josefa Rottera, 
Václava Lahovského a Františka 
Diviše.

„Většinou jde o snímky, které 
byly součástí zhruba měsíc trvající 
výstavy a pak zmizely. Zde se s nimi 
lidé mohou nejen potěšit, ale třeba 
si je i zakoupit, budou-li chtít,“ uve-
dl František Diviš (na snímku při 
vernisáži), autor myšlenky vzniku 
stálé fotogalerie v restauraci Drak.

 Text a foto Eva Břeňová 

SPORTOVNÍ KLUBY
POSTRÁDAJÍ ZÁZEMÍ
Některé sportovní  oddíly,  například 

beachvolejbalisté, karatisté, boxeři nebo 
potápěči, postrádají kvalitní zázemí. 
Město jim chce vyjít vstříc a opravit 
pro jejich potřeby prázdnou budovu 
v  bývalých kasárnách Dukelských 
hrdinů. Zastupitelé proto schválili 
podání žádosti o dotaci na revitalizaci 
nyní nevyužívaného objektu. Náklady 
jsou vyčísleny na zhruba 5,5 milionu 
korun, přičemž 60% nákladů by mohlo 
být uhrazeno z dotace Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR 
v případě jejího schválení. 

„Projekt jsme připravovali ve spo-
lupráci s  jednotlivými kluby. V  sou-
ladu s  ním by zde mohlo vzniknout 
centrum bojového umění pro spor-
tovní oddíl Karatedó Steklý a SK Box 
Litoměřice. Ve zbývající části budovy 
pak potřebné zázemí i pro potápěčský 
klub Kraken, turistický oddíl „Litomí-
ci“ a beachvolejbalisty, kteří si v areálu 
kasáren již loni na vlastní náklady vy-
budovali beachvolejbalové hřiště,“ uv-
edla vedoucí odboru školství, kultury, 
sportu a památkové péče městského 
úřadu Andrea Křížová. (eva)

TIBETSKÁ VLAJKA
OPĚT ZAVLÁLA

Podporu Tibeťanům utlačovaným 
čínskými komunisty vyjádřilo i letos 
město Litoměřice vyvěšením tibetské 
vlajky, která 10. března vlála z okna 
radnice jako vzpomínka na krvavě 
potlačené povstání Tibeťanů. Společně 
s  Litoměřicemi tak učinila řada měst 
a obcí, mezi nimi i sousední Lovosice, 
Bohušovice, Píšťany, Kleneč atd.. (eva)

JEDNÁNÍ ZASTUPITELŮ
Další veřejné jednání měst-

ského zastupitelstva se usku-
teční ve čtvrtek 21. dubna od 
16 hodin v sále hradu. Jste sr-
dečně zváni.

KAMPAŇ PRO SENIORY
STARTUJE V DUBNU 

Také letos mohou litoměřičtí se-
nioři starší 60 let navštívit od 26. 
dubna do 2. června zajímavé akce, 
kde se kromě organizací, které pro 
ně připravují zájmové aktivity a 
služby, představí další kulturní a 
sportovní zařízení ve městě. 

Začínáme v  úterý 26. 4. na do-
pravním hřišti, 29. 4. se sejdeme 
v  knihovně, 2.5. pokračujeme vý-
tvarnou dílnou v DDM Rozmarýn, 
4. 5. si zacvičíme ve fitness Beseda, 
5. 5. se podíváme do hospice. V so-
botu 7. 5. Klub českých turistů zve 
na turistický výšlap, 9. 5. si prohléd-
neme hokejovou Kalich Arénu. Na  
11. 5. je plánována návštěva Domo-
va sv. Zdislava a kostela sv. Jakuba, 
16. 5. budeme zdravě vařit v Klubu 
důchodců. V  pátek 13. 5. nevyne-
cháme již tradiční šatník Charity, 
který je letos spojený se světovou 
kuchyní. V muzeu si 18. 5. prohléd-
neme výstavu pořádanou u příleži-
tosti 40 let  CHKO, 24. 5. společně 
projdeme prostory radnice. Tradič-
ní seniorský trojboj připravili v Do-
mově U Trati na 26. 5. V sobotu 28. 
5. ráno si můžete zaplavat a zacvičit 
aquaaerobik a 30. 5. se dozvíte o 
životě lidí v Keni. Kampaň zakončí 
2. června exkurze na třídící linku 
v Prosmykách. 

Informační brožury s podrob-
ným přehledem o nabízených ak-
tivitách bude možné si vyzvednout 
od 12. 4. v infocentru na Mírovém 
náměstí. 

Rita Vlčková, koordinátorka
Zdravého města Litoměřice

SENIOŘI PŘEPLAVALI KANÁL LA MANCHE
Litoměřičtí senioři jsou aktivní. V únoru se zapojili do projektu Nadace Charty 

77 / Konta Bariéry pro kluby seniorů Sensen (Senzační senior). Cílem bylo v bazé-
nu společně přeplavat 35 km široký kanál La Manche.  Nakonec se podařilo kanál 
zdolat 4,6 x. Všichni dohromady uplavali 162 725 m. Z toho 17 členů spolku LiPen, 
iniciátorů akce, uplavalo 59 km. Z Domova U Trati  se účastnilo 7 lidí, ze Svazu 
nemocných civilizačními chorobami 26 lidí. Docházela i řada jednotlivců a všich-
ni se snažili, co síly stačily.  Nejstarší plavající byla paní Pilousová (ročník 1927). 
Paní Eva Andělová uplavala 11 500 m, paní Emilie Kuderová  11 000 m. Pánové 
rovněž bojovali. Pan Milan Pulgret uplaval 13 150 m a pan Miroslav Anděl 9 300 
m. Děkujeme za spolupráci Městským sportovním zařízením, Svazu nemocných 
civilizačními chorobami a potapěčskému klubu Kraken. Ludmila Černá, LiPen



Producent Miloslav Šmídmajer (v bílé košili) přijel se dvěma herci - 
Janem Filipenským (bodyguard mafiána) a Štěpánkou Fingerhutovou 
(dcera hlavního hrdiny) - představit do Litoměřic novou českou kome-
dii Dvojníci. Přivítal je vedoucí kina Michal Špadrna (zcela vlevo).

Foto Eva Břeňová 

ALCHYMISTICKÉ LITOMĚŘICE SLIBUJÍ ŘADU ZÁŽITKŮ
Druhý ročník kulturně 
vzdělávacího a osvětové-
ho festivalu Alchymistic-
ké Litoměřice proběhne 

od čtvrtka 12. do neděle 15. května v  domě kultury. 
Loňský první ročník zaznamenal velký úspěch. Účast-
nilo se více než 75 přednášejících, 60 prodejních stán-
ků, 20 tvořivých dílniček a 15 uměleckých výstav. Dru-
hý ročník opět nabídneme pestrý a bohatý program.

Jaroslav Dušek s  představením Pátá dohoda festi-
val slavnostně zahájí a postupně se zde vystřídá řada 
osobností. Ve spolupráci s MKZ jsme se letos zaměři-
li na téma ekologie, eko-hospodaření, soběstačnosti, 
přírodního stavitelství nebo životního prostředí. Proto 
motto „Země klíč ke mně“. Návštěvníci se mohou těšit 
na odborníky z této oblasti, kteří nás budou inspirovat 

k vytváření jedinečných děl na zahradách nebo v na-
šem bezprostředním okolí. Prožitkem zakusíme živly 
přírody, podíváme se například na kompostování a 
třídění odpadu, tvorbu rodových statků, originálních 
chodníků či vodních jezírek.

Nebude chybět ani osobní rozvoj, zdravý životní styl, 
péče o tělo i duši nebo zážitkové vzdělávání a výchova. 
Nedílnou součástí jsou také umělecké výstavy, hudební 
a divadelní představení. ALL festival bude plný disku-
sí, přednášek a workshopů, tvořivých dílniček a aktivit 
pro děti. Na své si přijdou i příznivci cvičení, meditací 
nebo poradenství v oblasti osobního a duchovního roz-
voje. Zdravé občerstvení a prodejně-výstavní veletrh 
budou letos především ve stylu ruční a přírodní tvorby. 
Více na www.allfestival.cz

Michaela Švejdová, organizátorka akce

PŘIJĎTE NA PŘEHLÍDKU 
KVALITNÍCH VÍN

Město Litoměřice se již za několik 
dní opět po roce ocitne v centru po-
zornosti českých a zahraničních vi-
nařů i prostých milovníků vín. V pá-
tek 22. a v sobotu 23. dubna se totiž 
v domě kultury a hradu uskuteční již 
14. ročník mezinárodní soutěžní a 
prodejní výstavy vín Vinařské Lito-
měřice. Jde o jednu z největších vý-
stav s vinařskou tematikou konanou 
na území ČR.

V úvodu proběhne slavnostní vy-
hlášení výsledků soutěže vín výstavy, 
přičemž soutěžit se opět bude o zlaté 
i stříbrné medaile a 16 hlavních oce-
nění. „Šampion výstavy získá cenu 
prezidenta republika Miloše Zema-
na, pod jehož záštitou se akce koná,“ 
upozornil její organizátor Pavel Ka-
cerovský, jednatel Ortopedického 
centra Ústí n. L. 

Ani letos nebudou chybět odbor-
né prezentace na téma Vína a zdraví 

a Víno a pokrmy. K oblíbenosti výsta-
vy, kterou loni navštívily 3 tisíce lidí, 
přispívá bohatý doprovodný pro-
gram a slavnostní atmosféra. K dobré 
náladě po oba dny výstavy zahraje 
cimbálová muzika Slovácko mladší 
s Jožkou Šmukařem. 

Text a foto Eva Břeňová

TIPY PRO VÁS
TANEČNÍ ODPOLEDNE 
pro zdravotně handicapované se 
uskuteční 13. dubna od 15 do 17 ho-
din  v Multifunkčním prostoru Oka-
mžik (Osvobození 19). Přijďte se po-
bavit, zatančit si, zasoutěžit a užít jarní 
atmosféru. (háj)
DĚTI POTĚŠÍ NESVADBA
V sobotu 16. dubna od 10.30 hodin se 
v kině Máj pro děti od 2 do 9 let koná 
představení Michala Nesvadby z Kou-
zelné školky. Letos si děti užijí před-
stavení Michalovi mazlíčci - Michal 
Nesvadba. Zveme na soutěže, zábavu i 
zapojení dětí do hodiny plné her.
 O HOMOSEXUÁLNÍ MENŠINĚ
Studenti gymnázia společně s Diako-
nií ČCE zvou na besedu o homosexu-
ální problematice „Jsem gay a nemám 
s tím problém“. Koná se 20. dubna od 
17 h. v prostoru Oka-mžik. Hlavním 
hostem bude sexuolog MUDr. Radim 
Uzel. Vstupné dobrovolné.  (háj)
SETKÁNÍ STAROUSEDLÍKŮ
 Setkání starousedlíků se koná 7. květ-
na od 9 hodin v restauraci hotelu Salva 
Guarda na Mírovém náměstí. Na se-
tkání s vámi se těší Růžena Šubrtová.

VRCHOLIL 5. ROČNÍK 
LITTLE STAR

Pátý ročník pěveckých talentů 
LITTLE STAR, pořádaný Městskými 
kulturními zařízeními, má své vítě-
ze. Soutěžící, které do finále poslala 
porota ve složení Rosťa Pechoušek, 
Jiří Dolejší, Petr Donef, Marek Žen-
kl a Nely Doležálková, se představili 
na podiu domu kultury v sobotu 2. 
dubna. Vzhledem k  uzávěrce Rad-
ničního zpravodaje přineseme repor-
táž z finálového večera až v příštím 
vydání. 

Každopádně semifinále, které pro-
běhlo v  březnu v divadle, přineslo 
zajímavé pěvecké výkony. Na podiu 
se vystřídalo 98 zpěváků ve třech 
kategoriích z celého Česka. Odborná 
porota vyslala do finále 21 z nich. 

Litoměřicko reprezentovali v 
tomto kole Linda Jelenová, Zuzana 
Kodešová, Lucie Rosolová, Veronika 
Horáková, Nikol Lacková, Markéta 
Minářová a Táňa Terberová, která 
jako jediná postoupila do finále. (se)

MUZEUM ZVE
8. 3. – 1. 5.  Výstava Kornelie 
Němečkové. 
Soubor prací tvořených technikou 
vystřihovánky, inspirovaných často 
moravským folklorem. 
12. 5. – 24. 7. Zahrada či ráj? 
40 let CHKO České středohoří  
Výstava ve spolupráci se Správou 
CHKO představí méně propagov-
ané přírodní fenomény Č. středohoří, 
přiblíží vývoj ochrany přírody v re-
gionu od předválečných aktivit až po 
současné projekty Správy CHKO, které 
se věnují např. zachování stepí na Loun-
sku nebo záchraně krajových odrůd 
ovocných stromů. 
15. 5. Komentovaná prohlídka 
výstavy Zahrada či Ráj?  
Provede kurátorka Mgr. Ladislava 
Filipová, Ph.D od 14 a od 16 hodin.
24. 5. Geologie Českého středohoří. 
Přednáška J. Svobody a D. Surého 
v rámci doprovodného programu 
k výstavě Zahrada či Ráj? Čas 
upřesníme.
27. 5. – 28. 5. Muzejní noc (od 17 do 
22 h). Hry, hádanky, soutěže, zajíma-
vosti  o Českém středohoří, tvořivé 
dílny, ochutnávka minerálních vod z 
kraje, vyprávění o jedinečnostech živé a 
neživé přírody našeho kraje i o historii 
nejstarší mapy Českého středohoří. 

Pavlína Gutová,referent muzea

RADNIČNÍ ZPRAVODAJ  - str. 16 KULTURA

ŠMÍDMAJER UVEDL DVOJNÍKY.
PŘEDSTAVÍ MATÁSEK NEBO KŘÍŽ BÁSNÍKY? 
Ačkoliv autoři recenzí nedali nové české 

komedii Dvojníci příliš lichotivé hodnoce-
ní, litoměřičtí diváci měli jiný názor. Kome-
die, která se z části natáčela v Litoměřicích, 
u diváků, soudě dle častých výbuchů smí-
chu, bodovala. Sympatie si získal i produ-
cent Miloš Šmídmajer, který do svého rod-
ného města přivezl 18. března na besedu o 
filmu představitele dvou vedlejších rolí. 

Exteriéry i interiéry Litoměřic se objeví 
i v dalším pokračování Básníků. Poslední 
díl „Jak básníci čekají na zázrak“ se totiž 
natáčel na několika místech v Litoměřicích 
– v hospici, plaveckém bazénu atd. Delega-
ce tvůrců představí film v kině Máj 9. dub-
na v 19.30 hodin. A možná přijede i Pavel 
Kříž. (eva)
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