
Zápis 
z jednání komise p ři Radě města Litom ěřice 

Kulturní komise 

konané dne 28.4.2014 od 16:00 v zasedací místnosti ( ul. Pekařská ) MěÚ Litoměřice  

 

Přítomni: 

• MUDr. Pavel Kejř 
• Luděk Veselý 
• Helena Lexová 
• Svatopluk Horváth 
• Mgr. Ing. Jana Štefaniková 
• Stanislav Hylán 
• Ing. Věra Kmoníčková 

 

Omluveni: 

• PhDr. Jan Štíbr 
• Václav Dycka 
• Ing. Andrea Křížová 

 
Nepřítomni:   
 

• Pavel Filandr 
• Petr Košárek 
• Jan Novák 

 
 
Jednání řídil: MUDr. Pavel Kejř 

Zapisovatel: Dagmar Zelená 

 

Program: 

1. Informace o schválení dotací v programu podpory v oblasti KULTURY  

2. Ředitelka MKZ - informace o kult. akcích jak již uskutečněných, tak připravovaných   

3. Veřejné fórum"Desatero problémů města Litoměřic"  

4. Ostatní 

 

Konec jednání: 17:10 hodin 

Termín příštího jednání: dle potřeby bude upřesněn později 

Zapsal(a): Dagmar Zelená 

 

Zasedání zahájil předseda komise MUDr. Pavel Kejř přivítáním členů a seznámením s programem jednání.  

 

 

 



1. Informace o schválení dotací v programu podpory v oblasti KULTURY  

Dotace v programu podpory v oblasti kultury byly schváleny na  9. jednání Rady města Litoměřice dne 
3.4.2014 usnesením č. 161/9/2014. Dne 9.4.2014 byl všem žadatelům  o dotaci zaslán informační dopis 
týkající se schválení, příp. neschválení dotace a zároveň s dopisem byly zaslány i smlouvy o dotaci a žádosti 
o proplacení dotace. Na internetových stránkách města http://radnice.litomerice.cz/dotace.html v sekci 
dotace a granty  lze najít tabulku se schválenými granty i formulář „Žádost o proplacení“.   

 

2. Ředitelka MKZ - informace o kult. akcích jak již usk utečněných, tak p řipravovaných  

Statistické údaje za 1 čtvrtletí roku 2014: 

Dům kultury – 23 plesů, 9 koncertů, dětské pořady, sportovní akce ….    celkem 19.525 návštěvníků 
kino Máj – 243 projekcí  ….., 16.606 diváků 
divadlo KHM – 27 představení ……., 4.091 diváků 

Členové komise byli informováni o akcích: 

18.3. – 23.3.2014 – se konal 11. ročník litoměřického loutkového festivalu, který proběhl v prostorách divadla 
K.H. Máchy. 

11.4. – 12.4.2014 –  se konal již 12. ročník Vinařských Litoměřic, který vzhledem ke zvyšujícímu se počtu 
návštěvníků proběhl nejen v Kulturním domě v Litoměřicích, ale i na Hradě Litoměřice. Návštěvnost byla 
přes 4 tisíce lidí. 

14.4.2014 – v Kulturním domě v Litoměřicích proběhl veletrh prevence pro mladé řidiče s názvem  Safety 
road. Tuto akci pro širokou veřejnost zaměřenou zejména na mladé začínající řidiče připravil Ústecký kraj 
s týmem Besipu. Zájemci měli možnost si vypůjčit spec. brýle, které simulovaly stavy pod vlivem alkoholu 
nebo drog a simulátory nárazu a převrácení auta. 

dále se připravují: 

14.5.2014 - Noc literatury, která se uskuteční ve spolupráci se Svazem knihovníků ČR i v Litoměřicích. Čtení 
bude probíhat paralelně od 18.00 hod. do 23.00 hod. a zúčastní se ho i herečka Luba Skořepová, která bude 
předčítat v prostorách Galerie loutek v Litoměřicích v tzv. Jezuitské Hvězdárně.   

 
7. 6. 2014 - Zlatý dech - přehlídka dechových orchestrů 
 
18.6., 16.7., 26.7.,27.8.,10.9. 2014 – bude probíhat XXIV. ročník mezinárodního hudebního festivalu 
LITOMĚŘICKÉ VARHANNÍ LÉTO 2014. Pořádá MKZ pod záštitou starosty města a biskupa litoměřického. 
Koncerty se budou konat v Katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích od 19.00 hodin. 
 
16. 8. 2014 - Pivní slavnosti 
 
19. - 20. 9 . 2014 - VINOBRANÍ 2014 
 
a jiné ….. 
 

3. Veřejné fórum"Desatero problém ů města Litom ěřic"  

Dne 9.4.2014 od 16.00 hodin v Domě kultury v Litoměřicích proběhlo veřejné diskuzní fórum s názvem 
„Desatero problémů Litoměřic. Řešme společně.“, které bylo jako každým rokem věnováno sestavení 
žebříčku nejpalčivějších problémů našeho města. Členové komise společně diskutovali nad navrženými 
problémy  a probírali výstupy z jednotlivých oblastí.  

4. Ostatní 

Komise kultury vzala na vědomí, že po vzájemné dohodě končí ve funkci vedoucího divadla K H. Máchy pan 
Tomáš Mikulský. 

 


