MĚSTO LITOMĚŘICE
Komise kultury

Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice
__________________________________________________________________

Konaného dne 02. 06. 2021 od 16. 00 hodin v zasedací místnosti U Štěpána v budově
MěÚ Litoměřice, Pekařská 2
Přítomni:
Mgr. Jiří Adámek
PhDr. Filip Hrbek
PhDr. Olga Kubelková
Markéta Bauerová
Omluveni:
Ing. Andrea Křížová
Mgr. Renata Vášová
MgA. Aleš Pařízek, Dis.
Hosté:
z Odboru komunikace, marketingu a cestovního ruchu
Ing. Eva Břeňová
Mgr. Marie Ouborná
ředitelka Městských kulturních zařízení
Bc. Michaela Mokrá
Jednání řídil: Mgr. Jiří Adámek
Zapisovatel: Dagmar Zelená
Body programu:
1. Způsob zveřejňování kulturních akcí v rámci kalendáře akcí města Litoměřice na
https://www.litomerice-info.cz/
2. Představení nové ředitelky MKZ Bc. Michaely Mokré
3. Žádost o dotaci z rozpočtu města – Centrum pro náhradní rodinnou péči, o.p.s.
4. Diskuze
Konec jednání: 17:55 hodin
Termín příštího jednání: bude upřesněn (nejlépe pro prázdninách)
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1.Způsob zveřejňování kulturních akcí v rámci kalendáře akcí města Litoměřice na
https://www.litomerice-info.cz/
Marie Ouborná – organizátoři kulturních akcí v Litoměřicích byli informování, že 1. 5.
2021 došlo k integraci webových stránek www.litomerice-info.cz do webu města
Litoměřice www.litomerice.cz.
Hlavním důvodem přesunu portálu litomerice-info.cz je sjednotit prezentaci Litoměřic
směrem k jeho obyvatelům i turistům.
Výhodou pro pořadatele je, že už nemusí zadávat své akce přes webové rozhraní jako
dříve. Nyní stačí zaslat kompletní informace na e-mail Ivetě Holubové
(iveta.holubova@litomerice.cz) a akce bude v kalendáři zveřejněna. Kalendář akcí je
nově umístěn hned na dvou místech, a to v sekci „Město“ a „Turista“. S informací o
konané akci budeme dále pracovat a využívat ji jak v infocentru, tak i v dalších
informačních kanálech města.
Eva Břeňová – informovala členy komise o slavnostním otevření pivovaru.
Letošní turistickou sezonu zahájí město ve čtvrtek 24. června (od 15 do 19 hodin)
obnovením tradice výroby piva v litoměřickém pivovaru. Zároveň s tím bude
zpřístupněna nová expozice o historii pivovarnictví a prvně vystaveno poselství našich
předků vyňaté z kopule vyhlídkové věže Kalich.
2. Představení nové ředitelky MKZ Bc. Michaely Mokré
Bc. Michaela Mokrá se představila členům komise a seznámila přítomné se svojí vizí
a plány do budoucna. Snahou bude rozvíjet kulturu v Litoměřicích a inovace a propojení
jednotlivých středisek-Kulturní centrum, hrad, kino, divadlo a do budoucna výstaviště
Zahrada Čech. Velká pozornost bude věnována Divadlu K. H. Máchy a jeho 200letým
oslavám a v plánu je i prosincový Benefiční vánoční ples u příležitosti 30 let otevření
Domu kultury. Tzv. „RESTART MKZ“ přednesla formou prezentace – viz příloha orig.
zápisu.
V sobotu 29. 5. 2021 od 10. 00 do 17.00 hodin proběhl v atriu Kulturního centra „Májový
řemeslný jarmark“. Jarmark lidových řemesel s jarní tématikou nabízel stánky plné
pestrobarevných výrobků a dekorací a také živá zvířátka v ohrádkách. Větší počet
návštěvníků mohl rovněž shlédnout pohádku Sváťova dividla a relaxovat při melodiích
litoměřické kapely No Name Lt.

3. Žádost o dotaci z rozpočtu města – Centrum pro náhradní rodinnou péči, o.p.s.
Centrum pro náhradní rodinnou péči, o.p.s. dne 2. 6. 2021 předložila odboru ŠKSaPP
Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Litoměřice. Žádost se týká projektu 11.
Divadelní benefiční festival, který se bude konat ve dnech 24. 9. - 26. 9. 2021 v
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Litoměřicích. Na výše uvedený projekt poskytuje město Litoměřice každým rokem
dotaci v Programu podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích. V letošním roce z
důvodů situace pandemie nebyla žádost ve výše uvedeném Programu podána, ale s
ohledem na vylepšení situace bylo rozhodnuto tento projekt nakonec uspořádat.
Benefiční divadelní festival je tradiční kulturní akce pořádaná ve spolupráci s
divadelními ochotníky a MKZ Litoměřice, kdy výtěžek podporuje rodiny s dětmi v
náhradní rodinné péči.
Členové komise jednohlasně shodli na podpoře tohoto projektu, ale z důvodů, že
nebyla žádost podána v dotačním Programu, a i z důvodů, že ostatní dotace byly v
důsledku pandemie pro letošní rok kráceny se společně shodli projekt podpořit
částkou 50 tis. Kč.
Hlasování:
Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Tímto členové komise KULTURY doporučují Zastupitelstvu města tuto žádost
podpořit částkou 50 tis.

4.Diskuze
Předseda komise Mgr. Jiří Adámek – ve čtvrtek 27. 5. 2021 v 16 hodin na hradním sále
proběhlo první oficiální setkání zástupců jednotlivých spolků, sdružení, neziskových
organizací, představitelů MKZ a Města Litoměřice. Cílem tohoto projektu je stmelit
Městská kulturní zařízení s neziskovým sektorem, otevřít tak brány kultuře v
Litoměřicích, spolupracovat a tvořit projekty společně.

