
Zápis 
z jednání komise p ři Radě města Litom ěřice 

Kulturní komise 

konané dne 22.4.2013 od 16:00 v zasedací místnosti ( ul. Pekařská ) MěÚ Litoměřice  

Přítomni: 

• MUDr. Pavel Kejř 
• Helena Lexová 
• Svatopluk Horváth 
• Mgr. Ing. Jana Štefaniková 
• Václav Dycka 
• Ing. Věra Kmoníčková 
• Ing. Andrea Křížová 
• Stanislav Hylán 
 

Omluveni: 

• Luděk Veselý 
• Ph.Dr. Jan Štíbr 
 

Nepřítomni:  
 

• Pavel Filandr 
• Petr Košárek 
• Jan Novák 

 

Jednání řídil: MUDr. Pavel Kejř 

Zapisovatel: Dagmar Zelená 

Program: 

1. web. stránky "Kam v Litoměřicích" - spuštění nové verze od 1.4.2013 

2."Varhany a varhanáři Ústecka"- projednání žádosti o dotaci   

3. "Desatero problémů Litoměřic. Řešme je společně"- veř. disk. fórum  

4. kalendář všech kulturních akcí podpořených v programu kultury 

5. "Litoměřické svátky hudby" - 1. ročník. 

6. informace o kult. akcích 

7. diskuse 
 
 
Konec jednání: 16:55 hodin 

Termín příštího jednání: pond ělí 27. 5. 2013 od 16.00 hodin 

Zapsal(a): Dagmar Zelená 

 

Zasedání zahájil předseda komise MUDr. Pavel Kejř přivítáním členů komise a dotazem na členy zda nemá 
někdo další body do programu jednání.  

 

 

 



 

1. web. stránky "Kam v Litom ěřicích" - spušt ění nové verze od 1.4.2013 

Dne 1.4.2013 byla spuštěna nová verze webových stránek „Kam v Litoměřicích“ www.kamvltm.cz , na jejichž 
fungování se finančně podílí příspěvkem i město Litoměřice. Na webových stránkách lze nalézt přehled 
kulturních i společenských akcí, které se pořádají v Litoměřicích zároveň s profily organizátorů i s odkazy na 
jejich vlastní webové stránky. Spuštěním stránek dochází k lepší orientaci obyvatelstva města v nabídkách 
kulturních a společenských akcí a zároveň stránky pomohou k větší  propagaci všech těchto akcí.  

 

2."Varhany a varhaná ři Ústecka"- projednání žádosti o dotaci   

Vedoucí odboru ŠKSaPP Ing. Andrea Křížová podala informace o žádosti MUDr. F. P. bytem Litoměřice, 
týkající se poskytnutí  finančního příspěvku  na vydání publikace „Varhany a varhanáři litoměřicka a 
roudnicka“ – celkové náklady na vydání při 200ks / 92000Kč. Při rozdělování dotací z programu podpory 
v oblasti kultury bylo ponecháno jako rezerva pro případné další žádosti 32.500,-Kč.  
Komise kultury již disponuje pouze tímto uvedeným obnosem a vzhledem k faktu, že publikace je určená pro 
specifickou cílovou skupiny obyvatel, navrhují její členové poskytnutí dotace pouze v rozmezí 5 – 10 tis. Kč.  
 
Odbor ŠKSaPP zjistí, zda bude žadatel i přes tuto menší podporu o finanční příspěvek žádat.  
 

3. "Desatero problém ů Litom ěřic. Řešme je spole čně"- ve ř. disk. fórum  

V pondělí 29. dubna 2013 od 16.00 hod. se uskute ční v Dom ě kultury v Litom ěřicích veřejné diskuzní 
fórum „Desatero problémů Litoměřic – Řešme je společně“, na které jsou zváni všichni členové komise          
i obyvatelé města. Tuto akci pořádá Zdravé město Litoměřice a je podpořena z Programu švýcarsko – české 
spolupráce. Veřejnost bude mít možnost otevřeně se vyjádřit k tomu, co jim ve městě chybí, co by se mělo 
změnit či zrealizovat tak, aby se kvalita života v Litoměřicích i nadále zvyšovala. 

 

4. kalendá ř všech kulturních akcí podpo řených v programu kultury 

Členům komise byl předložen k nahlédnutí kalendář všech kulturních akcí, které byly podpořeny v programu 
podpory v oblasti kultury. Tyto akce jsou seřazeny dle data jejich konání a členové komise si po vzájemné 
dohodě vyberou akci, o kterou by měli zájem a které se zúčastní. Poté na dalších jednáních komise podají     
o akci, které se zúčastnili reference. Tímto členové komise získají relevantní informace pro rozhodování         
o podpoře stejného či podobného projektu/akce  v budoucnosti. 

 

5. "Litom ěřické svátky hudby" - 1. ro čník. 

Dne 30.8.2013 se v Katedrále sv. Štěpána uskuteční 1. roč. Litoměřických svátků hudby, která bude 
pořádána o.s. A.Kuldové. Žádost o finanční  podporu města v částce 20.000,-Kč projednána v rámci RO FV 
a bude schvalována  v ZM dne 25.4.2013. Předpokládaná účast V. Hudečka, K. Englichové, místního sboru 
Páni kluci a případně dalších umělců z oblasti vážné hudby.  Zda bude akce jedno či vícedenní je  závislé na 
podpoře sponzorů pořadatelského o.s. V případě zájmu o tuto akci by bylo vhodné založit tradici koncertů 
vážné hudby. 

 

6. informace o kult. akcích 

Ředitelka MKZ Litoměřice Ing. Věra Kmoníčková podala informace o akcích: 

Litoměřické varhanní léto -  Katedrála sv. Štěpána ( Dómské nám. ) od 19.00 hod. Proběhnou 4 koncerty 
jako v loňském roce. 12.6. klasický varhanní recitál, 17.7. varhany - zpěv, 21.8. varhany - viola, 18.9. 
varhany - housle(J.Svěcený). 

Zlatý dech – uskuteční se dne 1.6.2013 na Mírovém náměstí. Proběhne přehlídka dechových orchestrů, 
bude spojen s oslavou dětského dne. Pro děti budou připravena různá divadelní představení ( Mladivadlo, Li-
Di, Sváťovo dividlo , …), soutěže, trampolína, aquazorbing a další překvapení. 



Pivní slavnosti – již 4. ročník se uskuteční 10.8.2013. Díky vzestupné tendenci návštěvnosti se letošní ročník 
bude konat na Mírovém náměstí. 

Folkový festival – bude zahájen nultý ročník, a to s koncem prázdnin dne 31.8.2013 – název Folkové Atrium   
( venku za DK ).  

 

7. Diskuse 

Worldtrek / Kappadokie ( centrální Turecko ) – tudy vanul vítr i civilizace – dne 20.5.2013 v 17.00 hodin 
v knihovně K.H. Máchy architektonicko cestovní beseda. Přednáší Mgr. Ing. Jana Štefaniková.  

 

Vedoucí odboru ŠKSaPP Ing. Andrea Křížová podala členům komise informace o účasti na semináři Město 
přátelské kultuře / Culture Friendly City, kterého se zúčastnili zaměstnanci odboru ŠKSaPP dne 19.4.2013 v 
nové budově Ústavu umění a designu v Plzni. Seminář byl zaměřen na 3 témata. 
- Je veřejný prostor v českých městech bariérový pro kulturní aktivity i spontánní jednání? Jak zlepšit 
podmínky pro realizaci aktivit ve veřejném prostoru v ČR? 
- Jak nastavit grantová řízení pro kulturní aktivity, aby mohly být transparentně podpořeny špičkové 
umělecké aktivity i kulturně komunitní akce? 
- Co dnes znamenají ve městech „kulturní domy“ a jak města tuto oblast řeší? 
 
  
 
 


