
Zápis 
z jednání komise p ři Radě města Litom ěřice 

Kulturní komise 

konané dne 2.6.2014 od 16:00 v zasedací místnosti ( ul. Pekařská ) MěÚ Litoměřice  

 

Přítomni: 

• MUDr. Pavel Kejř 
• Mgr. Václav Dycka 
• Stanislav Hylán 
• Ing. Věra Kmoníčková 
• Ing. Andrea Křížová 

 

Omluveni: 

• Luděk Veselý 
• Mgr. Ing. Jana Štefaniková 
 

 
Nepřítomni:   
 

• Pavel Filandr 
• Petr Košárek 
• Helena Lexová 
• PhDr. Jan Štíbr 
• Svatopluk Horváth 

 
 

Jednání řídil: MUDr. Pavel Kejř 

Zapisovatel: Dagmar Zelená 

 

Program: 

1. Žádost o finanční příspěvek na vydávání dvouměsíčníku s názvem D65 

2. OS literárně dram. souboru Li-Di – žádost o úpravu poskytnuté dotace v programu podpory v obl. kultury 

3. Ing. Kmoníčková – informace o kult. akcích  

4. Informace – Litoměřická letní filharmonie 

5. Diskuze 

 

Konec jednání: 16:40 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. Žádost o finan ční příspěvek na vydávání dvoum ěsíčníku s názvem D65 

Žádost Barbory Beranové o poskytnutí dotace v částce 17.000,-Kč na vydávání dvouměsíčního kulturního 
přehledu „magazín D65“. Vydáván je v dvojjazyčné podobě , a to jak elektronicky http://d65.cz/, tak i v 
barevně tištěné verzi. Dvouměsíčník je k dispozici v Knihovně, IC, čajovnách, kavárnách atd…   
Při rozdělování dotací z programu podpory v oblasti kultury bylo ponecháno jako rezerva pro případné další 
žádosti 30.000,-Kč.  
 
Komise kultury doporu čuje Rad ě města schválení dotace ve výši 15.000,-K č na úhradu náklad ů 
spojených s vydáváním dvoum ěsíčního kulturního p řehledu „magazín D65“ v roce 2014.  

 
2. OS literárn ě dram. souboru Li-Di – žádost o úpravu poskytnuté d otace v programu podpory v obl. 
kultury 
 
Žádost Občanského sdružení literárně dramatického souboru Li-Di týkající se poskytnuté dotace z programu 
podpory v oblasti kultury pro rok 2014 na projekt „Nebožka panina matka“ v částce 20.000,-Kč. 
Toto představení nelze zrealizovat z důvodů neuskutečněné spolupráce s režisérem, občanské sdružení 
navrhuje místo tohoto představení zrealizovat pouliční divadelní představení klasické české pohádky. 
Požadovaná dotace na uskutečnění tohoto projektu je 10.000,-Kč. 
 
Komise kultury p ři RM projednala tuto žádost a členové komise doporu čují RM schválení zm ěny 
podpo řeného projektu i zm ěny částky poskytnuté dotace. Zbytek nevyužité dotace bu de použit na 
vhodný projekt spl ňující obecn ě kritéria tohoto druhu podpory m ěsta. 
 
  
3. Ing. Kmoní čková – informace o kult. akcích  
 
 
24. ročník mezinárodního hudebního festivalu Litoměřické varhanní léto 
 
18.6. Markéta Hejsková-Šmejkalová + Martina Bauerová / soprán a Ondřej Socha / tenor – ČR 
16.7. Keiko Inoue – Japonsko 
26.7. Max Barley + Tiffin boys´choir – Velká Británie 
27.8. Petr Rajnoha + Stadlerovo klarinetové kvarteto – ČR 
10.9. Pascal Reber - Francie 
 
Každý prázdninový čtvrtek od 18.00 hodin v atriu za DK cyklus zábavných pořadů pro děti Rozpustilé letní 
čtvrtky ( pohádky, kouzla, bubliny, balóny …… ) 
 
15.8. Carmina burana – Mírové náměstí v Litoměřicích, v podání teplické filharmonie, jejích sólistů                
a litoměřických pěveckých sborů 
 
16.8. 5. ročník litoměřických Pivních slavností  – Mírové náměstí 
 
 
4. Informace – Litom ěřická letní filharmonie 
 
Litoměřická letní filharmonie proběhne ve dnech 20. – 22.6.2014, připravuje ji Základní umělecká škola 
Litoměřice ve spolupráci s Městem Litoměřice a partnerskou uměleckou školou Musikschule des 
Landkreises Meissen. Koncerty a společné zkoušky budou probíhat ve dnech 20.6. a 21.6. 2014 jak na 
zahradě ZUŠ Litoměřice, tak na náměstí před hotelem Salva Guarda. V neděli 22.6.2014 bude uspořádán 
společný slavnostní koncert v Letním kině na Střeleckém ostrově. V případně nepříznivého počasí bude 
koncert na Hradě Litoměřice. 
 
 
5. Diskuze 
 
Dne 6.6. – 7.6.2014 se v Litoměřicích konají Hasičské slavnosti. Dvoudenní výstava s ukázkami historické     
i moderní hasičské techniky proběhne na  litoměřickém výstavišti. V sobotu se koná slavnostní nástup          
a průvod hasičů s technikou z litoměřického Mírového náměstí na výstaviště. Závěr oslav proběhne v sobotu 
na Lodním náměstí předvedením spec. techniky, záchranných prací na vodě, hasičskou hudební fontánou    
a ohňostrojem.  



Dne 28.5.2014 pořádala Ing. Irena Štyrandová z Dílny ručního papíru spolu s dalšími partnery projektu aukci 
židlí pro Hospic sv. Štěpána. Vybrané židle, kterých bylo 28, byly vydraženy za více než 40 tisíc Kč. Finální 
částka však ještě není známa, protože aukce stále pokračuje a to v elektronické formě na internetových 
stránkách Hospicu, kde budou k prodeji nabídnuty ještě dosud neprodané židle. 
 
Dne 29.5.2014 se konal vzpomínkový koncert legendárního kapelníka swingového orchestru Františka 
Honzáka k jeho nedožitým 90. narozeninám. Sál Domu kultury v Litoměřicích byl vyprodán a hostem byl         
i Josef Alois Náhlovský.  
 
 
  


