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LITOMĚŘICE

SLOVO STAROSTY:
  

Milí 
Litoměřičané, 
léto je v pl-
ném proudu 
a ke chvílím 
oddechu již 
n e o d m y s l i -
telně patří i 

kulturní zážitky. Litoměřice 
jsou kulturním městem, 
neboť nabízejí nepřebernou 
škálu pořadů rozmanitého 
charakteru.  Dům kultury byl 
v červnu vyprodán při chari-
tativním koncertu Nadačního 
fondu Kalich. Prázdniny na 
ostrově odstartoval již 20. 
ročník úspěšného festivalu 
Litoměřický kořen. Velký 
úspěch sklidila v hradu Li-
toměřická letní filharmonie. 
V katedrále pokračuje Li-
toměřické varhanní léto. A 
další kulturní bonbónky na 
nás teprve čekají.  Lákadlem 
jistě budou pivní slavnosti 
nebo folkový festival v atriu 
domu kultury. Zcela unikátní 
zážitek pak nepochybně na-
bídne koncert Carmina Bura-
na, kde společně s teplickou 
filharmonií vystoupí litomě-
řické pěvecké sbory, nebo 
Litoměřické svátky hudby, 
kdy se setkáme s takovými 
hvězdami, jakými jsou Eva 
Urbanová nebo Václav Hu-
deček. Letní sezónu zakončí-
me i tentokráte již tradičním 
vinobraním. Těším se, že se 
na těchto pěkných akcích 
společně potkáme.    

Ladislav Chlupáč

HASIČSKÉ SLAVNOSTI 2014. Litoměřice se 6. a 7. července 
staly místem velkolepého celorepublikového srazu dobrovolných i 
profesionálních hasičů. Přehlídka historické i novodobé techniky 
proběhla přímo na Mírovém náměstí před zraky řady hostů. Více na 
straně 2.                                                                 Foto Eva Břeňová 

   Dne 16. června 
zemřel ve věku 
nedožitých 79 
let první pore-
voluční starosta 
(podle tehdejší 
legislativy po 

sametové revoluci v roce 1989 
zvolen ještě jako předseda 
národního výboru) MVDr. 
Radomír Novák, který vedl 
město Litoměřice až do prv-
ních svobodných komunálních 
voleb. Jako novodobý starosta 
se zasloužil především o rekon-
strukci fungování radnice a ce-
lého města Litoměřice, ale také 
o vytváření novodobých vztahů 
s novou vládou a Federálním 
shromážděním a Českou národ-
ní radou. Jeho přátelé a nejbližší 
se s ním rozloučili 21. června 
v kostele Všech svatých.     (zb)

PRVNÍ POREVOLUČNÍ
STAROSTA ZEMŘEL

MĚSTO POMŮŽE SLAVOJI

JEDINEČNÝ ZÁŽITEK SLIBUJE CARMINA BURANA 
  Jedinečný koncert profesionálních hu-
debníků a místních pěveckých sborů zažijí 
Litoměřice 15. srpna od 20 hodin pod širým 
nebem na Mírovém náměstí. Sbory vystou-
pí společně se Severočeskou filharmonií 
Teplice s Carminou Buranou. Tedy kantátou 
německého skladatele Carla Orffa, složenou 
na motivy stejnojmenného souboru středo-
věkých satirických, moralistických, milost-
ných a pijáckých básní a písní pocházejících 
z 11. až 13 století. Na podiu se tak představí 

zhruba 200 účinkujících. 
   „V Litoměřicích úspěšně funguje řada pě-
veckých sborů, které dosahují vynikajících 
výsledků na domácím i na mezinárodním 
poli. Carmina Burana je příležitostí, aby se 
veřejnosti představily společně, navíc s pro-
fesionálními hudebníky,“ uvedl místosta-
rosta Karel Krejza, autor myšlenky nabíd-
nout svým charakterem zcela mimořádnou 
kulturní akci, nad kterou převzalo záštitu 
Ministerstvo kultury ČR. Pořadatelem je 

město a Městská kulturní zařízení. 
   Těšit se můžeme na Canticu Bohemicu, 
Puellae cantantes, Litoměřický Hlásek, 
Pány kluky, Pěvecké sdružení litoměřických 
učitelů, Pěvecký sbor Konzervatoře v Tepli-
cích, Syrinx, Singing Friends, Appendix a 
hosty. Společně se sbory vedenými sbor-
mistrem Romanem Pallasem a filharmonií 
vystoupí tři sólisté. Koncert bude zakončen 
ohňostrojem. Vstupenky jsou v předprodeji 
v síti MKZ.                                           (eva) 

   Dotaci ve výši 2,2 milionu 
korun schválili zastupitelé na 
konci července pro Tělovýchov-
nou jednotu Slavoj. Celkem 1,2 
milionu korun bude využito na 
dokončení povrchu dvou te-
nisových kurtů na Střeleckém 
ostrově. Další milion má stát 
pořízení mantinelů pro hokejba-
lové hřiště. 
      Slavoj byl jedním ze sub-
jektů, které výrazně zasáhla 
loňská povodeň. Škody na jím 
spravovaných areálech dosáhly 
16,5 milionu korun. „Obnovou 
Slavoj zatížil volné finanční 
zdroje, a nebyl tak již scho-
pen bez pomoci města zajistit 

opravy tenisových  kurtů a ho-
kejbalového hřiště dle představ 
sportovní federace,“ vysvětlil 
starosta Ladislav Chlupáč.  Ho-
kejbalovému oddílu tak hrozilo, 
že díky starým mantinelům, kte-
ré nevyhovují normám, nebude 
moci pořádat na domácí půdě 
turnaje.
   Ve smlouvě o poskytnutí 
dotace se Slavoj zavazuje, že 
na tenisových kurtech vybu-
dovaných z poskytnuté dotace 
bude v následujících pěti letech 
realizovat tréninky, případně 
soutěžní utkání dětí a mládeže, 
a to v časovém rozsahu zhruba 
70 hodin týdně.                  (eva)

  Místostarosta Václav Čer-
vín podal 4. srpna na Polici 
ČR trestní oznámení na ne-
známého pachatele. Reago-
val tak na lživé informace, 
které v souvislosti s jeho 
osobou byly otištěny v ča-
sopise hnutí ANO.  Policii 
dle svých slov předložil kon-
krétní důkazy, jež vyvracejí 
veškerá lživá tvrzení. 

MÍSTOSTAROSTA 
PODAL TRESTNÍ 

OZNÁMENÍ
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   Potkávají se tam, kde bývá nejhůř. Mnohdy jde o život. Tento-
kráte se však v Litoměřicích po čtyřech letech sešli, aby si užili. 
Řeč je o dobrovolných i profesionálních hasičích, kteří si 6. a 7. 
června dali dostaveníčko v Litoměřicích na celorepublikových 
Hasičských slavnostech 2014, opět organizovaných Sdružením 
pro obnovu a zachování historických hasičských tradic ve spolu-
práci s městem Litoměřice.
  Do města dorazilo 250 hasičských sborů, jejichž členové s sebou 
přivezli historickou i současnou techniku. Ta byla prezentována 
v průběhu pátku i soboty za mimořádného zájmu veřejnosti na 
výstavišti.  I přes tropické vedro přišlo na Zahradu Čech několik 
tisíc návštěvníků, pro které byla připravena řada ukázek. Davy 
mířily i do sousední stanice profesionálních hasičů, kde v rámci 
Dne otevřených dveří mohli lidé nahlédnout i do míst, která jsou 
jinak veřejně nepřístupná.
   Velkolepý hasičský průvod začal v sobotu po 10. hodině před 
zraky starosty města Ladislava Chlupáče, ministra financí Andre-
je Babiše, ministra vnitra Milana Chovance, kardinála Dominika 
Duky, generálního ředitele HZS ČR Drahoslava Ryby a dalších 
hostů.  Asi nejemotivnější projev pronesl starosta Sdružení hasičů 
Čech, Moravy a Slezska Karel Richtr. Kromě jiného připomněl, 
že dobrovolní hasiči zachraňují mimo lidských životů a majetku 
také kulturní dědictví této země. Věděl, o čem mluví, což bylo 
patrné ze slavnostního průvodu. K vidění byla čerpadla, jejichž 
písty poháněly ještě paže mužů, dále stříkačky, které nepochybně 
jsou zlatým klenotem českého muzejnictví, a řada dalších, často 
funkčních unikátů, jež hasiči neodvezli do šrotu, ale šroubek po 
šroubku vypulírovali a poskládali dohromady. Vše okořenila nej-
modernější hasičská technika, včetně traktoru řízeného na dálku.
   Fakt, že jsou muži v modrých uniformách na svou práci právem 
hrdi, prokázal i pochod zástav s hrdě vyšitými domovskými pří-
slušnostmi. 
  Slavnosti vrcholily v sobotu večer na Lodním náměstí, kde 
opět za velkého zájmu veřejnosti byly k vidění ukázky práce 
záchranářů na řece Labi a následně hasičská fontána, kdy z 11 
strojů vytrysklo celkem 66 proudů vody.  Hudbou podbarvená 
show, v průběhu níž hasič v roli dirigenta řídil pomocí světel ba-
revně nasvícené proudnice, trvala téměř dvacet minut.  Opravdu 
vydařené Hasičské slavnosti 2014 zakončil neméně vydařený 
ohňostroj. 
   Hasiči, děkujeme. Stejně jako Sdružení pro obnovu a zachování 
historických hasičských tradic v čele s předsedou Jindřichem 
Heydukem za organizaci velkolepé přehlídky. Za tři roky v Lito-
měřicích opět na shledanou.                                      Eva Břeňová 

Hasičské slavnosti končily v sobotu pozdě večer na Lod-
ním náměstí, kde nechyběla ani fontána. Foto Karel Pech

HASIČSKÉ SLAVNOSTI 2014: STOVKY 
HASIČŮ A TISÍCE NÁVŠTĚVNÍKŮ

KNIHA JE VZPOMÍNKOU NA POVODNĚ

Hasičské zástavy dekoroval i starosta Ladislav Chloupáč.    
Foto Eva Břeňová 

Historická i novodobá hasičská technika, včetně pestrého 
doprovodného programu, byla k vidění na výstavišti Za-
hrady Čech.                                              Foto Karel Pech

   Město Litoměřice ve spo-
lupráci s obcí Křešice vydalo 
knihu fotografií Karla Pecha, 
připomínající povodeň roku 
2013. Představena veřejnosti 
byla u příležitosti zahájení Ha-
sičských slavností na výstavišti. 
Zúčastnila se řada hostů, mezi 
nimiž byla i náměstkyně minist-
ra kultury Anna Matoušková.
   Libotenický kostel sv. Kateřiny 
vyčnívající z hnědé hladiny řeky 
Labe, Terezín jako ostrov upro-
střed těžce zkoušené krajiny, 

Želetice vedoucí další nerovný 
zápas s vodou apod. Celkem 42 
fotografií zatopených míst tvoří 
úvodní část knihy fotoreportéra 
Litoměřického deníku Karla Pe-
cha, jemuž pomáhal syn Pavel, 
litoměřický hasič. Druhou část 
publikace Povodně na Litomě-
řicku 2013 tvoří více než stovka 
snímků přibližujících náročnou 
a vyčerpávající práci hasičů. 
   „Profesionalitu, obětavost a 
nasazení prokázali profesio-
nální i dobrovolní hasiči. Kdo 

povodeň nezažil na vlastní kůži, 
jen těžko pochopí, o jak drama-
tické momenty šlo. Kniha proto 
vyšla jako výraz uznání a díků 
mužům, k jejichž práci chovám 
úctu a respekt,“ uvedl starosta 
Ladislav Chlupáč, který ví, o 
čem mluví. Jako velitel krizové-
ho štábu s nimi byl v každoden-
ním kontaktu.
   Kniha není prodejná. Na-
hlédnout do ní lze v infocentru 
v podloubí radnice.                                          

Eva Břeňová
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  Stejně jako revitalizace 
Jiráskových sadů běží v Lito-
měřicích naplno i modernizace 
dětského dopravního hřiště, 
které se nachází na okraji par-
ku a s jeho úpravami stavebně 
nesouvisí. 
   Již proběhla na volných plo-
chách hřiště demolice lávky, 
některých asfaltových cest, se-
maforů, osvětlení apod. Zbou-
rána byla správní budova, na 
jejímž místě vyrostly základy 
dřevostavby, respektive nového 
správního objektu. V něm bude 
nová učebna a administrativní 
i sociální zázemí pro provo-
zovatele dětského dopravního 
hřiště i jeho návštěvníky. Stav-
ba bude dokončena v únoru 
tak, aby na jaře již děti mohly 
modernizované dopravní hřiště 
využívat.

   „Na realizaci akce získalo 
město Litoměřice dotaci z Re-
gionálního operačního progra-
mu Severozápad ve výši 12,9 
milionu korun (včetně DPH), 
což představuje 85 procent 
uznatelných nákladů.  Dalších 
2,4 milionu korun představuje 
podíl města,“ informoval mís-

tostarosta Karel Krejza. 
   Výběrovým řízením na pod-
limitní veřejnou zakázku na re-
alizaci projektu došlo k výraz-
nému snížení nákladů projektu 
oproti rozpočtu předkládanému 
ROP spolu se žádostí o dotaci. 
Rozdíl činí 4,9 milionu korun 
(bez DPH).                       (eva)

   Opravy chodníků v Lito-
měřicích nadále pokračují. 
Tentokráte přišla na řadu 
ulice Revoluční, kde byly 
rekonstruovány z důvodu 
nevyhovujícího technického 
stavu. Stavební práce skon-
čily na počátku července. 
„Zahrnovaly položení nové-
ho povrchu z litého asfaltu 
a instalaci zahradních a sil-
ničních obrub,“ informoval 
technik odboru územního 
rozvoje Václav Blecha. 
Z rozpočtu města bylo uvol-
něno 360 tisíc korun.
  Za využití stejné techno-
logie proběhla v červenci 
i rekonstrukce chodníků 
v ulici Kozinova. Opravy 
vyšly na 730 tisíc korun. 
Nová zámková dlažba ná-
sledně byla položena v ulici 
Dobrovského.
   Tím však stavební akce 
tohoto typu nekončí. „Na 
základě přání obyvatel dojde 
ke zpevnění vyšlapaných 
cestiček procházejících zele-
ní U Stadionu, v Heydukově 
ulici, Mládežnické a Alfonse 
Muchy,“ vyjmenoval další 
místa Václav Blecha. 
   Poté přijde na řadu i do-
budování chybějících úseků 
chodníků v ulici 28. října, 
kde se po otevření Lidlu zvý-
šila frekvence chodců, čímž 
vyvstala potřeba dobudovat 
části, které zde historicky 
nebyly.                          (eva)

    Město vyčlenilo 250 tisíc 
korun na vybudování hřiště 
pro malé i větší děti ve dvoře 
Soukromé základní školy Lin-
gua universal v Sovově ulici. 
Rozpočtovou změnu schválili 
zastupitelé. Stavební úpravy 
školního dvora již byly zahá-
jeny, a to svépomocí, ve spo-
lupráci s rodiči a přáteli školy.  
Hřiště bude sloužit nejen pro 
potřeby základní školy, ale i 
mateřské školy v Eliášově ulici 

a veřejnosti. 
   Projekt na výstavbu multi-
funkčního hřiště za několik 
milionů korun má město zpra-
covaný již od roku 2008. S žá-
dostí o dotaci však neuspělo. 
„Nyní přistupuje ve spolupráci 
s vedením školy k levnější vari-
antě s tím, že město uradí pouze 
část stavebních prací, obrubníky 
– dubové trámy, kačírek, mulčo-
vací kůru na dopadové plochy a 
herní prvky. Zbývající část ná-

kladů pokryje soukromá škola 
z vlastních zdrojů,“ vysvětlila 
vedoucí odboru územního roz-
voje městského úřadu Venuše 
Brunclíková. 
   Zastupitelé tak reagují na po-
žadavek veřejnosti vybudovat 
dětské hřiště přímo v centru 
města. „Investujeme přitom 
do městského majetku, neboť 
budova i pozemek se nachází 
v majetku města. Soukromá 
škola jej má pouze v pronájmu,“ 
poukázal na důležitý fakt  mís-
tostarosta Karel Krejza.     (eva)

    Oplocený výběh pro psy u slepého 
ramene řeky Labe na Střeleckém ostrově 
vybudovali pracovníci Technických služeb 
města (dále jen TS).  Jde o zhruba 250 metrů 
dlouhý a přibližně 20 až 40 metrů široký pás 
se třemi vstupními brankami, který má slou-
žit k volnému pobíhání psů.  Zde nemusejí 
exkrementy majitelé zvířat uklízet. Každý 
den tak činí pracovníci TS. 
   Demontovatelný výběh odstartoval diskusi 
na téma, zda i nadále bude Střelecký ostrov 
sloužit jako místo, kde je povoleno volné 
pobíhání psů. Situace zde se totiž v poslední 
době výrazně mění. Poté, co vedení radnice 
celý prostor systematicky kultivuje a při-
bývá herních prvků pro děti a posilovacích 
strojů pro seniory, zvyšuje se počet dětí a 
dospělých trávících zde volný čas. Stejně 
tak přibývá vyznavačů in-line bruslení, pro 
které může být kontakt s volně pobíhajícím 

zvířetem rizikem. Navíc travnaté plochy 
využívají rodiny s dětmi k posezení a ze 

stejných ploch vyvážejí pracovníci TS de-
sítky kilogramů psích výkalů.
   I pejskařům je však třeba něco nabídnout. 
„Instalován proto byl na Střeleckém ostrově 
koš na psí exkrementy a výběh oplocený 
tak, aby se i při jeho překonání zvíře nezra-
nilo,“ uvedl ředitel TS Ivo Elman. Výběh se 
nachází u cestičky, tedy na dohled majitele, 
který se rozhodne psa v tomto prostoru 
vypustit a nechat ho vykonat přirozenou 
potřebu. 
  „Ideální řešení neexistuje, každé bude 
vždy jednou skupinou kritizované – ať již 
pejskaři, rodiči dětí nebo bruslaři. Nový psí 
výběh proto berme jako příležitost k veřej-
né diskusi,“ konstatoval místostarosta Karel 
Krejza, který se přímo na místě již setkal jak 
se souhlasnými stanovisky maminek, tak i 
s odmítavými  postoji pejskařů.                                                             

 Eva Břeňová

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ PROCHÁZÍ
ZÁSADNÍ MODERNIZACÍ

Staré dopravní hřiště bylo srovnáno se zemí. Snímek z poloviny 
července, na němž vidíme betonovou desku pro stavbu nové správní 
budovy, dokumentuje rozsah prací.                      Foto Eva Břeňová

MĚSTO  OPRAVUJE 
DALŠÍ CHODNÍKY

LINGUA STAVÍ HŘIŠTĚ

OPLOCENÝ VÝBĚH PRO PSY MÁ NASTARTOVAT DISKUSI

Místostarosta Karel Krejza v diskusi s Mar-
kétou Osvaldovou a Petrem Egrešim, kteří 
k venčení psíka využili novou ohradu.            

Foto Eva Břeňová 
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   Zastupitelé schválili návrhy řešení problé-
mů, které definovali lidé v dubnu v domě 
kultury na veřejném projednání „Desatero 
problémů Litoměřic - řešme je společně“. 
Problémy formulované v rámci diskusního 
fóra, kterého se zúčastnily dvě stovky lidí, 
následně ověřila anketa.  
   Seznam témat, na jejichž významnosti se 
shodli jak účastníci veřejného projednaní, 
tak respondenti ankety, je následující: 
1. Úplné zrušení heren a automa-
tů ve městě. Zastupitelé již v dubnu 
schválili vydání nových vyhlášek, které 
regulují a zpřísňují provozování sáz-
kových her a omezují jejich propagaci. 
2.  Zlepšit cyklodopravu ve městě.  Do-
chází k aktualizaci tras, průběžnému osazo-

vání dopravního značení. Připravována je 
i projektová dokumentace na stavbu trasy 
vedoucí od Terezínské kotliny přes Tyršův 
most do ulice Vavřinecké. 
3.  Podporovat bydlení pro nízkopříjmové 
skupiny obyvatel. Odbor územního rozvo-
je má zpracovanou projektovou dokumenta-
ci na vybudování čtyř desítek startovacích 
bytů v Jiříkových kasárnách. Radní čekají 
na vypsání vhodného dotačního titulu.
4.  Zrušit automaty na sladkosti na ško-
lách. Záležitost řeší Ministerstvo školství 
ČR, které připravuje vyhlášku regulující 
prodej nezdravých potravin ve školách. Je 
podporováno zdravé stravování a výchova 
ke zdravému životního stylu
5. Vybudování  atletického oválu a dět-

ského hřiště při ZŠ Havlíčkova. Připrave-
na je projektová dokumentace a město hledá 
vhodný dotační titul na realizaci projektu.
6. Zvýšit počet odpadkových košů ve měs-
tě a zlepšit průběžný úklid. O 150 procent 
byly navýšeny finance využívané k nákupu 
a opravám odpadkových košů a laviček. 
Stejně tak o 100 procent navýšilo město 
finance určené na ruční čištění chodníků 
a komunikací v historické části Litoměřic. 
Zakoupen byl i nový stroj na sběr psích 
exkrementů. Proběhne anketa k dostupnosti 
odpadkových košů.
7. Vybudovat atletický ovál v kasárnách 
pod Radobýlem. Proběhne  architektonická 
soutěž na využití areálu.
Více na http://zdravemesto.litomerice.cz/

   Litoměřičtí si připomněli památku Milady Horá-
kové. U bronzové desky připomínající oběti válek a 
komunistického režimu se 27. června sešli zástupci 
litoměřické radnice, Konfederace politických věz-
ňů a další. Květiny symbolizovaly vzpomínku na 
64. výročí násilné smrti Milady Horákové, Záviše 
Kalandry, Jana Buchala a Oldřicha Pacla, které ko-
munisti popravili po vykonstruovaném politickém 
procesu.
   „Nebýt obětí první a druhé světové války, lidí, 
kteří zemřeli v 50. letech minulého století, nežili 
bychom dnes v demokratickém státě,“ uvedl sta-
rosta Ladislav Chlupáč a pokračoval. „Tito lidé 
by dnes nechápali, že je zpochybňován lustrační 
zákon, členství ve Státní bezpečnosti a historická 
fakta, jako se tomu děje. Nedivím se, že lidé z Kon-
federace, jako můj jmenovec Vladimír Chlupáč, 
kteří si prošli v 50. letech skutečným peklem, nesou 
současné dění velmi těžce,“ dodal starosta.     (eva)

   Zastupitelé budou konce 
roku volit přísedící Okres-
ního soudu v Litoměřicích, 
neboť většině přísedících 
skončí funkční období 
v lednu 2015. Kromě těch, 
kteří již funkci vykonávají 
a budou osloveni, zda mají 
zájem pokračovat i v dalším 
funkčním období (4 roky), 
projevil okresní soud zájem 
o navýšení počtu soudních 
přísedících o další osoby. 
   Přísedícím může být občan 
ČR, který je přihlášen k 
trvalému pobytu v obvodu 
zastupitelstva, jímž je do 
funkce volen, a v obvo-
du soudu, pro který je do 
funkce volen, nebo který v 
těchto obvodech pracuje, 
je způsobilý k právním 
úkonům, bezúhonný (nebyl 
pravomocně odsouzen za 
trestný čin), dosáhl věku 30 
let a pro období od 25. 2. 
1948 do 17. 11. 1989 splňuje 
podmínky dle zákona č. 451/
1991 Sb., kterým se stanoví 
některé další předpoklady 
pro výkon funkcí ve státních 
orgánech. Splnění podmínek 
doloží aktuálním výpisem 
z rejstříku trestů a čestným 
prohlášením. 
   Bližší informace podá Mar-
tina Skoková (tel.: 416 916 
206, e-mail: martina.sko-
kova@litomerice.cz) nebo 
Alena Pernicová, ředitelka 
správy Okresního soudu 
v Litoměřicích (tel.: 416 721 
126, e-mail: apernicova@o-
soud.ltm.justice.cz).      (ms)

STAŇTE SE U SOUDU
PŘÍSEDÍCÍMI 

NEMĚLI BYCHOM ZAPOMÍNAT!

Starosta Chlupáč promluvil u pamětní desky spo-
lečně s předsedou litoměřické pobočky Konfede-
race politických vězňů Vladimírem Chlupáčem 
(pozn.: shoda jmen je náhodná), který připomněl, 
že zločiny stále zůstaly nepotrestány. O to více je 
naší povinností si historii připomínat.         (eva)

DEFINOVANÉ PROBLÉMY JSOU POSTUPNĚ ŘEŠENY

   

Již čtrnáctý ročník filmového 
festivalu pořádá od 22. do 24. 
Srpna Kinoklub Ostrov ve 
spolupráci s MKZ v kině Máj, 
knihovně, letním kině a Hos-
podě u Letního kina. Letošním 
tématem je „Naše věc“.  „Mít za 
co bojovat. Mít čemu věřit. Mít 
něco pro sebe.
Taková je Naše věc. Každý 
máme tu svou a přeci nám jde 
o totéž,“ vysvětlují motto pořa-
datelé a ptají se:  „Naše věc je 
filmový festival. A co je Vaše 
věc?“
    Slavnostní zahájení festivalu 
proběhne v pátek 22. srpna 
filmem Zázraky, který byl 
s velkým ohlasem promítán na 
festivalu v Karlových Varech. 

Ve filmové části programu bu-
dou zastoupeny snímky němec-
ké (Hannah Arendt, Tohle není 
Kalifornie, Alice ve městech), 
islandské (Smích racků, Grand-
ma Lo-fi), ruské, italské, české 
(Nikdo se nebude smát, vítězný 
film Academia filmu Olomouc 
Čí je moje dítě, Dvanáct) či 
britské a americké (Krvavá ne-
děle, Společnost mrtvých básní-
ků). V divadelní části uvedeme 
monodrama Činoherního studia 
Byly jsme tam taky na téma 
politických vězeňkyň s Natašou 
Gáčovou. V sekci věnované 
Činoheráku nabídneme také zá-
znamy inscenací Procitnutí jara 
a oceněné NordOst. Skateová 
sekce zavede diváky do historie 
tohoto sportu.

   Hosty festivalu budou lito-
měřická animátorka Denisa 
Grimmová a Noro Držiak, kteří 
představí svůj připravovaný 
snímek. V programu nebudou 
chybět ozvěny festivalu animo-
vaných filmů Anifilm – letos i 
pro děti. Pro děti připravujeme 
také projekci filmu Cesta do 
školy, divadelní představení, 
výtvarnou a hudební dílu. 
Poprvé také uvedeme výběr 
zahraničních krátkých filmů 
z IShorts). Páteční večer bude 
patřit feminpunkové kapele 
MUCHA z Brna se zpěvačkou 
Nikolou Muchovou. 
   Stanování v areálu Letního 
kina zdarma. Více na www.fife-
li.cz, www.kinoostrov.cz. 
Festival se koná za finanční 
podpory města, NF Kalich, fir-
my Balkancar, Gabriel s.r.o.  

Renata Vášová, 
Kinoklub Ostrov 

ZÁZRAKY ZAHÁJÍ 
FILMOVÝ FESTIVAL
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   Také v průběhu letošních 
prázdnin věnují v Litoměřicích 
policisté a strážníci zvýšenou 
pozornost malým cyklistům a 
jejich bezpečné jízdě. V centru 
města a na cyklostezce podél 
Labe policisté Preventivně in-
formační skupiny Policie ČR a 
městské policie kontrolují, zda 
děti a mládež nosí při jízdě na 
kole přilbu. 
   „Současně také kontroluje-
me vybavení kol a prověřuje-
me znalosti zákona o provozu 
na pozemních komunikacích,“ 

uvedla npor. Pavla Kofrová. 
Vzorní cyklisté jsou odmě-
ňováni drobnými cyklopo-
třebami - lahvemi, zvonky, 
blikačkami, reflexními prvky 
a slevovými kupóny na nákup 
přileb. „Těší nás, že se každo-
ročně zvyšuje počet cyklistů, 
kteří s helmou jezdí, protože 
provoz na silnicích je čím dál 
hustější, a tím i nebezpečnější. 
Tato akce je dobrou motivací 
k tomu, aby se cyklistické 
vybavení stalo nedílnou sou-
částí každého cyklisty,“ uvedl 

strážník městské policie Do-
minik Hanko.
   „Cílem je upozornit děti 
a jejich rodiče na nebezpečí 
vážných úrazů hlavy při pádu 
z jízdního kola,“ poukázala na 
význam Rita Vlčková, koordi-
nátorka projektu Zdravé město  
Litoměřice, jež 6. ročník akce 
spolupořádá v rámci kampaně 
Národní dny bez úrazů. Podpo-
řena je z Programu švýcarsko 
– české spolupráce Minister-
stva životního prostředí ČR.  

 (rv, eva)

   Již osmý ročník Dne policie a Integrovaného záchranného systému 
uspořádaly v pátek 20. června na Mírovém náměstí město Litomě-
řice a litoměřické obvodní oddělení Policie ČR. Policisté předvedli 
ukázku zadržení pachatele, Vězeňská služba ČR zase eskortu vězně, 
hasiči zasahovali při fingované dopravní nehodě, nechyběly ani 
ukázky výcviku služebních psů.  Litoměřičtí strážníci děti poučovali 
o bezpečném chování, předvedli odchytové prostředky, služební po-
můcky apod.                                                          Foto Eva Břeňová 

    Litoměřice se jako každoroč-
ně připojí ke kampani Evropský 
týden mobility, jehož letošní 
téma je „Naše ulice, naše vol-
ba.“  „V průběhu září se usku-
teční řada akcí s cílem upozornit 
na vzrůstající podíl automobi-
lové dopravy, jeho dopady na 
životní prostředí a poukázat na 
skutečnost, že ulice nepatří jen 
automobilům, ale i chodcům 
a cyklistům,“ upozornila Rita 
Vlčková, koordinátorka Zdravé-
ho města Litoměřice.

PROGRAM KAMPANĚ:
  4.9. Cyklopeloton pro školy
10.9. Turnaj v Jukskei pro
         seniory 
12.9. O dopravě hravě zdravě 
         – zábavné odpoledne pro 
         děti na Střeleckém ostrově
16.9. Městská doprava zdarma
         Bezpečná cesta do školy    
         – akce pro prvňáčky
17.9.BMX dráha 
         s instruktorem
18.9. Beseda o bezpečnosti 
         pro seniory
19.9. Za oknem kouzelná ulice 
         – program v knihovně pro     
         předškoláky
20.9. Nordic Walking
         s instruktorem
21.9. Cyklobus zdarma
22.9. „Naše ulice, naše volba“ 
         – malování na ulici 
         spojené s programem 
         pro MŠ
Bližší informace na: zdravemes-
to.litomerice.cz.                 (eva)

   Sportovní kluby a  oddíly 
mají možnost zapojit se do 
„Sportovního jarmarku“, kte-
rý se uskuteční v sobotu 4. říj-
na od 10 do 14 hod. v prostoru 
sportovních hřišť a tělocvičen 
Havlíčkovy základní školy.  
Cílem akce, pořádané v rámci 
kampaně Dny zdraví, je pro-
pagovat, prezentovat činnost 
a dosažené úspěchy spor-
tovních oddílů hlavně mezi 
dětmi a mládeží. 
   Pořadatelem je Zdravé 
město Litoměřice společně se 
Slavojem a Sokolem Pokrati-
ce. Zájemci se mohou hlásit 
do 24. srpna na e-mail: 
rita.vlckova@litomerice.cz. 
Doprovodný program pro-
běhne na sportovištích po-
kratického Sokola.  Více na: 
zdravemesto.litomerice.cz

    Za vzornou reprezentaci 
města poděkoval na radnici 
na konci června místostarosta 
Karel Krejza dětem z Plavec-
kého klubu Litoměřice a jejich 
trenérkám.  Klub totiž má za se-
bou úspěšnou sezónu. Úspěchy 
i klubové rekordy dosahovali 
mladí plavci v žákovské kate-
gorii jak na zimním, tak i letním 
Mistrovství ČR v plavání. 
   Například Vojtěch Netrh ob-
sadil druhé místo na 400 metrů 
volný způsob a jen o příčku si 
„pohoršil“, když na letním 
mistrovství plaval prsa v závo-
dě na 100 metrů.  Stejně jako 
Vojtovi, tak zároveň i Martinu 
Kroufkovi, Danielu Vachovi, 
Adéle Kurcové a Kristýně Ho-
sové popřál místostarosta Karel 

Krejza krásné prázdniny a jejich 
trenérkám Haně Kracíkové a 
Elišce Čampulkové příjemnou 
dovolenou.                         (eva)

VZORNÍ CYKLISTÉ OBDRŽÍ DÁRKY

Kluby, hlaste se 
na sportovní jarmark

PROBĚHL DEN POLICIE A IZS

HC STADION LITOMĚŘICE 
ÚSPĚŠNĚ PROŠEL KONTROLOU

BUDE EVROPSKÝ
TÝDEN MOBILITY

MLADÍ PLAVCI BYLI ÚSPĚŠNÍ

Místostarosta Krejza předal 
upomínkové předměty města 
nadějným plavcům - Kristýně 
Hosové (zleva), Adéle Kurcové, 
Vojtěchu Netrhovi, Danielu Va-
chovi a Martinu Kroufkovi. 

Foto Eva Břeňová 

   Útvar kontroly a vnitřního 
auditu města provedl veřej-
nosprávní kontrolu veškerého 
účetnictví klubu za roky 2011 
a 2012 vzhledem k tomu, že 
v roce 2014 byla HC Stadion 
poskytnuta účelová dotace ve 
výši 6 milionů korun na krytí 
nákladů sezóny 2011/12. 
   Ke kontrole byly předloženy  
účetní doklady spojené s výše 
uvedeným obdobím. Tedy i 
takové, které se přímo netýkaly 
vyúčtování dotace. V dokladech 
nebyly shledány nedostatky. Ze 
strany HC byly také dodrženy 
podmínky stanovené ve smlou-
vách uzavřených s městem. 
   Kontrola tak prokázala, že 
z klubu nejsou neoprávněně 

vyváděny finanční prostředky, 
členové výkonného výboru ne-
pobírají za svou činnost žádné 
odměny a klub řádně vede své 
účetnictví v souladu se zákony. 
   Příjemce dotace je dle smluv 
povinen veškeré prostředky zís-
kané z rozpočtu města na konci 
období vyúčtovat. Každoročně 
jsou tak odboru školství, kultu-
ry, sportu předkládány faktury 
a doklady, které byly z těchto 
peněz kryty. Příjemce dotace 
má také povinnost podrobit se 
kontrole ze strany útvaru kon-
troly a vnitřního auditu, pokud 
je vyzván. HC Stadion  prošel 
kontrolami za roky 2009, 2010, 
2011 a 2012 a nikdy nedošlo k 
rozporu s účelem smluv.     (JF)
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Nenaruší hloubení třech pětikilometro-
vých vrtů statiku domů v okolí? 
doc. RNDr. Tomáš Fischer, PhD., odborník 
na seizmicitu z Přírodovědecké fakulty Uni-
verzity Karlovy:
„Je nutné podotknout, že mikroseizmické 
jevy probíhají v zemské kůře neustále, ne-
boť ta je v pohybu a způsobuje otřesy, které 
ale v naší oblasti lidé zpravidla ani nezazna-
menají. Během vrtných prací můžeme tyto 
procesy jen mírně narušit například tím, že 
pod tlakem pustíme do horniny pod vyso-
kým tlakem vodu a dojde k tzv. indukované, 
uměle vyvolané seizmicitě. Aby se předešlo 
jakýmkoliv škodlivým projevům na povr-
chu, je třeba důkladný a dlouhodobý moni-
toring, a to před samotným vrtáním, během 
něho i po ukončení těchto prací. Dnes máme 
systém „semaforů“, který zjednodušeně 
řečeno říká, co je třeba udělat, překročí-li 
rychlost šíření seizmických vln určitou hod-
notu. Případné zemětřesení tak můžeme eli-
minovat dřív, než k němu na povrchu vůbec 
dojde, resp. se viditelně projeví. I z těchto 
důvodů již nyní shromažďujeme údaje o 
dění v podzemí, a to prostřednictvím sítě 
monitorovacích stanic, které byly instalová-
ny v blízkém okolí Litoměřic.“

Nedojde k poklesu vody ve studních?
RNDr. Bedřich Mlčoch z České geologické 
služby:
„V důsledku hloubení vrtů zcela jistě ne. 
V oblasti Litoměřic se nacházejí křídové se-
dimenty, je zde pískovcové a jílové podloží. 
Geotermální energie se ale získává v mno-
hem větších, kilometrových hloubkách, 
v granitických horninách, kde se zpravidla 
ani žádná voda nevyskytuje - proto se také 
technologie nazývá horká suchá skála. Na-
víc vrt bude přibližně do čtyřkilometrové 
hloubky vystrojen ocelovým pažnicemi, 
což jsou ocelové trubky, které izolují jak 

vtlačovanou, tak jímanou vodu od okolního 
prostředí. Pro fungování celého systému 
je nezbytné, aby byl nepropustný a nedo-
cházelo k úniku ohřáté vody, resp. jejímu 
ochlazování okolní chladnější horninou. 

Jak velká a hlučná má být souprava, kte-
rá bude vrtat v Jiříkových kasárnách?
Ing. Václav Tenenko, odborník na vrtné 
technologie: 
„Vrtné soupravy jsou zpravidla vysoké 45 
až 55 metrů, v závislosti na typu, a dnes již 
velmi kompaktní a tiché. Celé staveniště, tj. 
samotná souprava, čerpadla, nádrže a další 
nezbytná infrastruktura zabere prostor vět-
šího fotbalového hřiště, přibližně 150 x 100 
metrů.  U těchto moderních souprav se udá-
vají hodnoty hluku kolem 80 decibelů v její 
bezprostřední blízkosti, kolem 50 decibelů 
ve vzdálenosti zhruba 200 m. Vždy ale musí 
splňovat hlukové limity, které stanovuje 
zákon a hlídají hygienici.“. 

S jakou cenou tepla můžeme počítat?
Mgr. Antonín Tym, manažer projektu:„Dnes 
nemůžeme s jistotou říct, jaká bude cena 
tepla za rok, natož za 5 let, kdy by mohlo 
být teplo dodáváno do sítě. Kromě zlep-
šení kvality ovzduší je ale hlavním cílem 

také zajistit přijatelnou cenu tepla a teplé 
vody pro obyvatele města, aby nebyli do 
budoucna ohroženi tím, čemu se říká „ener-
getická chudoba“, která již zdaleka není 
jen problémem rozvojových zemí. Cílem 
tedy bude taková cena, která bude nižší, 
než za jakou si ji vyrobíte z konvenčního 
zdroje, tj. nejčastěji spalováním zemního 
plynu. Zde budou rozhodující tři klíčové 
parametry - celkové náklady na výstavbu 
geotermálního zdroje, tj. cena vlastního 
tepla, dohoda s majitelem sítí na ceně za 
distribuci a prodej tepla koncovým zákaz-
níkům a samozřejmě cena zemního plynu 
a dalších fosilních paliv, které budou do 
budoucna stále více zatíženy tzv. uhlíkovou 
daní. Tudíž se dá předpokládat, že jejich 
cena poroste a bude pravděpodobně také 
dost nestabilní.“

Hodláte budovat nové rozvodné sítě, 
nebo využijete stávající, které jsou v ma-
jetku spol. ENERGIE Holding, a.s.?
Mgr. Karel Krejza, místostarosta:
 „Máme uzavřeno memorandum o porozu-
mění, které definuje způsob naší spolupráce 
a komunikace, zejména tam, kde se naše 
kroky týkají nového geotermálního zdroje, 
a na druhé straně správy distribuční sítě 
a modernizace dalších zařízení výtopny.  
Počítáme s využitím stávajících horkovo-
dů, které však bude třeba modernizovat a 
upravit tak, aby byly vhodné pro nový geo-
termální zdroj. V tomto směru je třeba sladit 
plány obou partnerů a dojednat oboustranně 
přijatelné obchodní podmínky.“

V příštím vydání Radničního zpravodaje 
starosta města zodpoví otázku, kolik již 
přípravy stály město Litoměřice a zda 
neohrozí realizace projektu jeho ekono-
mickou stabilitu. 

Připravila Eva Břeňová 

           
                         

V České republice unikátní projekt na využití geotermální energie připravuje město 
Litoměřice. Rozdělen je do dvou částí.
   Zhruba dva až tři roky trvající první fáze vědecko-výzkumného charakteru by 
mohla být zahájena v příštím roce. Počítá s vyhloubením jednoho až dvou vrtů do 5 
km, které ověří nynější předpoklady odborníků na využívání energie z nitra Země. 
Realizace této etapy bude v rukou konsorcia partnerů vědeckých a akademických 
institucí a města Litoměřice. 
Druhá fáze bude již komerční. Nastane tehdy, pokud předešlý výzkum potvrdí mož-
nost využít unikátní technologie horké suché skály (Hot Dry Rock), pro níž je ne-
zbytná určitá teplota, ideálně nad 150 stupňů Celsia, a vhodná geologická struktura. 
K zahájení druhé etapy by mohlo dojít v roce 2017. Pro její úspěch bude důležitá i 
spolupráce se současným provozovatelem výtopny, protože se počítá i s využitím 
stávajících horkovodů a je třeba v tomto směru sladit plány obou partnerů.
   Zatímco první fázi by měla krýt dotace z prostředků na vědu a výzkum Mi-
nisterstva školství, mládeže a tělovýchovy, pro druhou se jeví jako nejvhodnější 
prostředky na aplikovaný výzkum a podporu obnovitelných zdrojů energie a no-
vých technologií z Ministerstva průmyslu a obchodu či tzv. komunitární zdroje 
administrované Evropskou komisí. Celkové náklady jsou přitom odhadovány na 
2,5 miliardy.

ODPOVĚDI 
NA ČASTÉ  DOTAZY

Výrazně zlepšit stav životního prostředí tím, 
že spalování uhlí nahradíme obnovitelným 
bezemisním zdrojem tepla, neboť současná 
výtopna zůstává největším znečišťovatelem 
ovzduší (producentem prachu ve městě)
udržení přijatelné ceny tepla pro obyvatele
snížení energetické závislosti města na uhlí a 
plynu z Ruska
zvýšení prestiže a posílení ekonomiky města, 
do něhož se budou sjíždět z vysoce specializo-
vaných vědecko-výzkumných pracovišť čeští 
i zahraniční odborníci zabývající se geoter-
mální energií a dalšími vědeckými obory
podrobnější informace na: 

www.prvnigeotermalni.cz  

•

•

•

•

•

CÍLE

Vizualizace budoucí podoby  geotermální 
teplárny.  

GEOTERMÁLNÍ PROJEKT FINIŠUJE



   Litoměřickou porodnici si jako 
místo, v němž přivedla na svět 
svého prvorozeného potomka, 
vybrala česká atletka, diskařka, 
olympijská medailistka, mnoho-
násobná mistryně České repub-
liky a litoměřická rodačka Věra 
Cechlová Pospíšilová. „Zdejší 
primariát má moji ohromnou 
důvěru, protože vím, že je na 
skvělé úrovni. Porod a pobyt v 
porodnici je moment, na který 
chce člověk v dobrém vzpomí-
nat. Má očekávání se splnila. 
Navíc to z Prahy není daleko, 
takže volba byla dopředu jas-
ná,“ konstatovala úspěšná spor-
tovkyně, které se v Litoměřicích 
narodil syn Daniel.    

Foto: Naděžda Křečková

   Modernizace operačních sálů 
ovšem není jedinou novinkou, 
na kterou se nemocnice chystá. 
Současně je totiž připravována 
i modernizace porodního sálu, 
kterou chce vedení reagovat na 
přání a požadavky rodiček. 
   Nemocnice připravuje archi-
tektonickou studii, která neza-
hrnuje pouze změny samotného 
porodního sálu, ale měnit se 
bude koncepce celého pracoviš-

tě tak, aby i porodní asistentky 
měly své pracoviště co nejblíže 
porodním pokojům, a byly tak 
rodičkám co nejvíce na blízku. 
   Ačkoli bude úprava probíhat 
až v roce 2015, s přípravami za-
čala nemocnice již letos. „Pro-
bíhají přípravy architektonické 
studie. Do konce roku bychom 
chtěli zpracovat projektovou 
dokumentaci a zajistit stavební 
povolení,“ přiblížil Radek Lon-

čák, předseda Správní rady a 
výkonný ředitel. Architektonic-
ká studie bude také řešit mož-
nosti porodů v době realizace 
stavebních úprav. Připravovány 
jsou takové varianty, které by ve 
větší míře porody v nemocnici 
po tuto dobu neomezovaly.
   Rekonstrukce porodního sálu 
si vyžádá investici zhruba 6 
miliónů korun bez DPH, které 
nemocnice bude hradit zcela ze 
svých zdrojů.  

Naděžda Křečková, 
odd. marketingu, vnitřního 
auditu a kvality nemocnice
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   Těžko se mezi námi najde člověk, který 
nikdy neměl bolesti páteře. Litoměřická ne-
mocnice nabízí již více než tři roky moderní 
léčbu těchto obtíží, a to pomocí ozónu.  Na 
podrobnosti k této metodě, která od roku 
2010 pomohla již více než 800 pacientů, 
jsme se zeptali Ivo Trtka, lékaře oddělení 
radiologie a zobrazovacích metod, který se 
léčbě bolestí páteře pomocí ozónu dlouho-
době věnuje.
Pro jaké pacienty nebo skupiny pacientů 
je tato metoda především vhodná?
„V našem případě se jedná o pacienty s 
bolestivým onemocněním páteře, u nichž se 
bolest šíří podél hlavních nervů od páteře do 
končetin. Těmto obtížím se říká kořenové 
syndromy a jejich projevy se liší podle toho, 
který z nervových kořenů je postižený.“
Jaká je historie používání ozónu v lito-
měřické nemocnici?
„Počátek ošetřování uvedených skupin kli-
entů zde sahá do roku 2008. Tehdy lékaři 
začali provádět cílené, hluboké obstřiky 
bolestivých nervů směsí léků, kdy se léči-
vá směs aplikuje dlouhou, tenkou jehlou, 
zavedenou až k nemocnému nervu, který 
je před tím zaměřen pomocí CT vyšetření. 
Ale možnost provádět tyto obstřiky ozónem 
nabízíme až od roku 2010.

Jaká je výhoda aplikace ozónu oproti 
směsi léků?
„Výhodou je, že ozón je v léčebných 
koncentracích vůči lidskému tělu daleko 
šetrnější, než jakékoliv léky a nemá žádné 
vedlejší účinky. Zatímco výkon při použití 
anestetika provádíme za krátkodobé 1-2 
denní hospitalizace, při užití ozónu pacient 
přichází na zákrok z domova a ihned po zá-
kroku zase odchází domů. Další výhodou je 

skutečnost, že jelikož se jedná o plyn, tak ho 
lze snadno podávat tenčí jehlou. A nakonec 
největší výhoda ozónu – jehlou zavedenou 
přímo do meziobratlové ploténky můžeme 
ovlivnit vlastní výhřez ploténky, a tím se 
zlepšuje dlouhodobý účinek léčby.“
Jaké jsou dosažené výsledky?
„Z výsledků sledování našeho vlastního 
souboru pacientů, které provádíme od po-
čátků zavedení této léčebné metody v naší 
nemocnici, vyplývá, že ozón z dlouhodo-
bého hlediska dosahuje lepších výsledků 
v léčbě. Po půl roce od aplikace ozónu udá-
vá zlepšení obtíží proti počátečnímu stavu 
téměř 70% pacientů, kdežto při užití léků 
jen 40% pacientů. O oblibě ozónu svědčí 
i prudký nárůst počtu pacientů po jeho za-
vedení. V souboru již nyní máme od roku 
2010 přes 800 pacientů ošetřených ozónem, 
zatímco pacientů ošetřených kombinací 
léků je od roku 2008 300.“
Je zákrok hrazený?
„Jedná se o výkon, který není zcela hrazený 
ze zdravotního pojištění. Pacient si musí 
část uhradit. Podle platného aktuálního cení-
ku platí v litoměřické nemocnici pacient za 
aplikaci ozónu 500,- Kč. Na jiných praco-
vištích dosahují poplatky za aplikaci ozónu 
i několika tisíc korun.“                          (nk)

SÁLY SE BUDOU STĚHOVAT OLYMPIONIČCE 
SE NARODIL SYN

TAKÉ PORODNÍ SÁLY 
ČEKÁ MODERNIZACE

NEMOCNICE NABÍZÍ MODERNÍ LÉČBU BOLESTÍ ZAD

MUDr. Ivo Trtek, lékař odd. radiologie a 
zobrazovacích metod, při aplikaci ozónu 
pacientovi ležícímu na pohyblivém stole CT 
přístroje.                Foto Naděžda Křečková

Předseda správní rady Radek Lončák ujišťuje, 
že operativu nebude nutné v souvislosti s rekon-
strukcí sálů omezovat.                       Foto (eva)

   Nemocnice se připravuje na rekonstrukci ope-
račních sálů. Děje se tak v rámci projektu „Mo-
dernizace centrálních operačních sálů Městské 
nemocnice v Litoměřicích“, na který letos získala 
z Regionálního operačního programu Severozápad 
dotaci ve výši necelých 56 miliónů korun. 
   „Rekonstrukce centrálních operačních sálů je 2. 
etapou realizace projektu. V současnosti probíhají 
práce na operačních sálech v gynekologickém pa-
vilonu tak, aby se tam mohla přesunout operativa 
z části centrálních operačních sálů z chirurgického 
pavilonu. Rekonstrukce sálů bude probíhat ve 
dvou fázích, a to vždy na uvolněné polovině sálů. 
Pacientů se rekonstrukce centrálních operačních 
sálů nijak zásadně nedotkne, operativu nebude 
nutné omezovat,“ uvedl předseda Správní rady a 
výkonný ředitel Radek Lončák.                       (nk)
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LETNÍ FILHARMONIE.  Žáci Základní umělecké školy Litoměřice společně se žáky partner-
ské školy Musikschule Landkreis Meissen, jejich učitelé a přizvaní hosté z řad profesionálů utvořili ve 
dnech 20. - 22. června společné hudební těleso, které pod vedením zkušeného německého  dirigenta 
Andrease Grohmanna nacvičilo skladby A. Dvořáka, W. A.Mozarta, J. S. Bacha, L. Bernsteina, Led 
Zeppelin, Pink Floyd aj. Zkoušky probíhaly v pátek a sobotu na náměstí, v Salva Guardě a na zahradě 
ZUŠ Litoměřice. Nedělní koncert se za velkého zájmu veřejnosti kvůli nepříznivému počasí  konal místo 
původně plánovaného letního kina v kongresovém sále hradu. Akce přinesla všem zúčastněným mimo-
řádné zážitky muzikantské i lidské.                                                   Dominika Valešková, ředitelka ZUŠ

    Studentská hymna v podání studentů sexty ve-
dených pedagožkou Dagmar Ženklovou zahájila 
10. června v hradu slavnostní odpoledne, jehož 
hlavními aktéry byli letošní maturanti Gymnázia 
Josefa Jungmanna. Úspěšní studenti jedné třídy 
osmiletého a třech tříd čtyřletého gymnázia pře-
bírali maturitní vysvědčení před zraky rodičů 
od ředitele školy Miloše Štykse, starosty města 
Ladislava Chlupáče a třídních učitelů Anny Pav-
lů, Luboše Nergla, Kateřiny Vomáčkové a Hany 
Pouchové. 
   „Jedna významná životní etapa pro vás končí, 
ovšem další důležitá začíná. Přeji vám, ať se 
vám splní sny a přání. Budu velmi rád, pokud 
se po studiích na vysokých školách do Litoměřic 
vrátíte jako odborníci, kteří své profesi rozumí,“ 
uvedl starosta Ladislav Chlupáč směrem ke stu-
dentům a připomněl fakt, že litoměřické gym-
názium dlouhodobě patří mezi školy s vysokým 
kreditem.
   Což potvrzují i studijní výsledky oktávy, která 
sklidila velkou pochvalu od ředitele školy Milo-
še Štykse. Hned 17 studentů z celkem 23 se totiž 
pyšní vyznamenáním, přičemž 11 z nich mělo 

dokonce samé jedničky. „Třídu s takto vynikají-
cími studijními výsledky jsem zde ještě nezaži-
la,“ přiznala třídní učitelka Anna Pavlů. 
   Celkem v Gymnáziu Josefa Jungmanna v Lito-
měřicích letos maturovalo 110 studentů, z nichž 
devět neprospělo. Další tři nebyli k maturitě při-
puštěni.                                                        (eva)

   Budova Základní umělecké školy v Lito-
měřicích přestává kapacitně stačit potřebám 
umělecky nadaných dětí. Vedení radnice se 
proto rozhodlo nabídnout škole, jejímž je zři-
zovatelem, objekt bývalé Vojenské ubytovací a 
stavební správy, který se nachází naproti tržni-
ci, tedy přímo v centru. Budovu získalo město 
do svého majetku bezúplatným převodem od 
Armády ČR na počátku letošního roku.
   „Je pravděpodobné, že již v září roku 2015 by 
škola mohla po nezbytných stavebních úpra-
vách zahájit výuku v objektu, který jí v mnoha 
ohledech nabídne větší komfort,“ konstatoval 
místostarosta Karel Krejza.  ZUŠ totiž chybí 

koncertní sál, taneční sál pro nově otevíraný 
taneční obor, navíc výuka probíhá v několika 
objektech. Přestěhováním by škola získala dva 
koncertní sály, jeden velký, druhý menší, diva-
delní prostory a dostateční zázemí pro všechny 
ostatní obory. Vše tzv. pod jednou střechou, 
tudíž odpadne přecházení dětí navštěvujících 
několik oborů. 
   Ředitelka ZUŠ neskrývá nadšení z chystané-
ho záměru. „Věřím, že vyjde a pro jeho reali-
zaci uděláme maximum. Již nyní zpracovává-
me studii na vybudování nového divadelního 
sálu. Městu za pomoc i podporu velmi děkuji,“ 
uvedla Dominika Valešková.                    (eva)

ZUŠ SE MÁ STĚHOVAT
      Pokud 
d o j d e 
k přestě-
h o v á n í 
ZUŠ do 
b u d o v y 
b ý v a l é 
Vojenské 
ubytovací 
a stavební 
s p r á v y , 

uvolní se hned několik objektů, 
které škola dosud využívala: 
dvě budovy v Masarykově ulici, 
objekt využívaný výtvarným 
oborem naproti a sousední di-
vadélko Minimax. Otázku, co 
s nimi bude,  jsme položili mís-
tostarostovi Karlovi Krejzovi:
   „O jejich osudu ještě není 
rozhodnuto, ale dovedu si před-
stavit, že divadélko Minimax 
bychom za opravdu symbolické 
nájemné dali do užívání místním 
ochotnickým divadelníkům, kte-
ří jsou velmi aktivní a obdobný 
prostor nejen pro vystoupení, 
ale třeba i uskladnění divadel-
ních kulis postrádají. Ostatní 
objekty bychom patrně prodali, 
ale to je věcí rozhodování celé-
ho zastupitelstva.“             (eva)

HRADEM ZAZNĚLA STUDENTSKÁ HYMNA

Čerství maturanti oktávy s třídní učitelkou Annou 
Pavlů (vpravo) vyslechli v hradu studentskou 
hymnu.                                      Foto Eva Břeňová 

OTÁZKA PRO …

    Dětí navštěvujících Základní 
uměleckou školu v Litoměřicích 
v září přibude.  K zápisům se to-
tiž dostavilo 135 zájemců.  
   Za výraznějším nárůstem 
stojí otevření nového tanečního 
oboru. Taneční průpravu v něm 
získá celkem 36 dětí. Výuka 
bude probíhat v domě kultury. 
Šestnáct žáků se zapsalo do 
literárně-dramatického oboru, 
dalších osmnáct do výtvarného 
oboru. Tři desítky dětí ve věku 
od 5 do 7 let nastoupí do pří-
pravného studia hudebního obo-
ru. Dalších 35 se chce učit hře 
na některý z hudebních nástrojů, 
přičemž největší zájem je o hru 
na klavír a kytaru. Zatímco na 
akordeon a dechové nástroje 
proběhne v září doplňující zá-
pis, zájemců o klavír a kytaru je 
již nyní dostatek.   
   Kapacita ZUŠ je 1150 dětí. 
Zahrnuje i pět poboček, provo-
zovaných v Liběšicích, Úštěku, 
Terezíně, Žalhosticích a v Bo-
hušovicích nad Ohří.  V součas-
nosti dochází do ZUŠ Litoměři-
ce 874 žáků.                       (eva)

NEJVĚTŠÍ ZÁJEM JE 
O KLAVÍR A KYTARU
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WORKSHOPY v parku Václa 
Havla (vždy od 9:00 h.)
Orient / 15. srpna. Temné kvě-
ty z papíru - s Irenou Štyrando-
vou  (Dílna ručního papíru)
Čína / 22. srpna. Krása květin 
- malba akvarelem s Helenou 
Učíkovou Lendackou (Spolek 
LiPen)

ČÍTÁRNA POD ŠIRÝM 
NEBEM 
v rámci akce “Města čtou“  bude 
otevřena od 24.  do 30. srpna 
denně od 10:00 do 18:00 hodin 
v parku Václava Havla.
Program:
24. 8. Zahájení od 15 hod.
          Není bratr jako bratr /     
          recitál Jana Kryla od 
          15.30 h.
25. 8. Den plný tvoření 
          od 14 hod.
26. 8. Autorské čtení Renaty 
          Štulcové od 16 h.
27. 8. Poetická kytara / 
          autorské pásmo Zuzany          
          Vávrové a Martina  
          Jáchyma od 16 h.
28. 8. Autorské čtení Petry 
          Braunové od 16 h. 
29. 8. Workshop Shinebean 
          od 10 h., od 14 h.
          Autorské čtení Hany 
          Hindrákové / cestujeme 
          do Afriky od 18 h.
30. 8. Losování výherců 
           etapové soutěže Hop 
           z knížky do knížky 
           od 15 h.
           Pověsti Českého 
           středohoří / autorské 
           čtení Dana Černého 
           od 16 h.
Více  na: 

www.knihovnalitomerice.cz

   Pro 111 prvňáčků připravila 
knihovna dobrodružnou cestu 
za objevování písmen, slov a 
vět.  Knížka pro prvňáčka – tak 
se jmenuje projekt, který  byl  4. 
června  slavnostně zakončen di-
vadle.  Přes půl roku navštěvova-
li začínající čtenáři dětské oddě-

lení knihovny, kde se dozvěděly 
spoustu zajímavých informací  
nejen o knihách, ale i o tom, jak 
je číst. Do projektu  se zapojilo 
pět tříd ze  ZŠ Na Valech, ZŠ 
Boženy Němcové a ZŠ Lingua 
Universal.
   Jako odměnu dostali všichni 

malí čtenáři knížku, která byla 
vydána jenom pro ně.  Slavnost 
zahájil soubor Mladivadlo ze 
ZUŠ velmi podařeným humor-
ným představením „A pak se to 
stalo“ podle stejnojmenné knihy 
Ester Staré.  Při předávání knih 
se  děti pochlubily tím, co se již 
naučily. Každá třída přednesla 
jednu pohádkovou báseň.    (km)

   Třetí ročník charitativního 
koncertu Nadačního fondu 
Kalich, na kterém vystoupil 
Ondřej Havelka a jeho Melody 
Makers, se nadmíru vydařil.  
Do domu kultury přišlo 24. 
června téměř šest set diváků, 
kteří byli příslibem, že letošní 
výtěžek ze vstupného určený 
Hospici svatého Štěpána v Li-
toměřicích bude rekordní.  A 
skutečně byl.
    Ředitelka hospice Monika 
Marková převzala na závěr 
koncertu od předsedy správní 
rady NF Kalich Alexandra 
Vondry šek s částkou 106 780 
korun, který představoval vý-
těžek ze vstupného. Což bylo 
o 12 tisíc korun více než v roce 
předchozím, kdy vystoupila 
skupina Bratři Ebenové, a o 8 
tisíc více, než se podařilo vybrat 
při koncertu skupiny Hradišťan. 
Ke Kalichu se i tentokráte při-
pojil jednatel firmy Balkancar 
Jaromír Mareš a daroval 50 
tisíc korun.  Stejnou částku pře-
dal probošt litoměřické kapituly 
Jiří Hladík za Rytířský řád kři-
žovníků s červenou hvězdou. 
Další stokoruny lidé vhazovali 
do pokladničky umístěné u 
vstupu do domu kultury.
   „Díky těmto finančním pro-
středkům například budeme 

moci zakoupit klimatizaci do 
pokojů našich klientů, kterým 
se obzvláště v parných letních 
dnech uleví. Moc jejich jmé-
nem všem dárcům děkuji,“ 
neskrývala radost ředitelka 
hospice Monika Marková. 
   „Smyslem charitativních 
koncertů pořádaných Kalichem 
ve prospěch hospice je pomoci 
zařízení, které si pozornost 
celé naší společnosti zaslouží. 
Zároveň ale chceme nabídnout 
lidem kvalitní kulturní zážitek,“ 
poukázala na myšlenku akce 

moderátorka večera Eva Břeňo-
vá.  Závěrečný potlesk zaplně-
ného sálu domu kultury pak byl 
jednoznačným důkazem toho, 
že cíl byl naplněn. 
   „Těší mě, že zde pracuje tolik 
neziskových organizací, mezi 
nimiž je i Hospic sv. Štěpána. 
Je také jejich zásluhou, že Lito-
měřice byly v rámci Ústeckého 
kraje vyhlášeny městem s nej-
rozvinutějšími sociálními služ-
bami,“ konstatoval na úplný 
závěr večera starosta Ladislav 
Chlupáč.                            (eva)

VÝTĚŽEK KONCERTU BYL REKORDNÍ

Šek od předsedy správní rady NF Kalich Alexandra Vondry převza-
la ředitelka hospice  Monika Marková.                  Foto Karel Pech

PRVŇÁCI SI KNÍŽKY ZASLOUŽILI

LÉTO V PARKU, PODZIM UŽ OPĚT V KNIHOVNĚ

S KNIHOVNOU
POD ŠIRÝM NEBEM

   Čtenáře a návštěvníky akcí, které probí-
hají během prázdnin v parku Václava Hav-
la, přenese kouzlo příběhů zpět na náměstí 
- do knihovny. Ta slibuje opravdu barevný 
program.
   Osobností podzimu se stane František 
Lízna, autor knih Musím jít dál, Vstávám a 
pokračuji v cestě a dalších. Tomuto české-
mu jezuitskému knězi bylo r. 2001 propůj-
čeno vyznamenání Řád TGM za zásluhy 
o rozvoj demokracie a lidských práv. Pro 
návštěvníky budou jistě zajímavé i jeho 
pěší pouti do Itálie či Španělska.
   Ani Helena Hošková, úspěšná absolvent-
ka University of Sussex ve Velké Británii 
a odborná asistentka ateliéru Oděvní a 

textilní design na Fakultě umění a designu 
UJEP v Ústí nad Labem, se po třech letech 
vrací do knihovny jako lektorka dalších 
výtvarných dílen. 
   V cyklu Zdravý životní styl bude pokra-
čovat povídání o bylinkách s Janou Ranu-
šovou, která dokáže propojit vědomosti 
jak z medikamentózní, tak i bylinné léčby. 
   Připravují se přednášky a besedy o alter-
nativách a demokratických přístupech ve 
školství. O waldorfských iniciativách bude 
informovat Alena Magdalena Schnellyová 
z o.p.s. Svobodná cesta za poznáním, po-
řadem Hackni školu provedou Kateřina 
Minková a Aleš Podivínský. Chystá se i 
beseda pro příznivce komunity Svoboda 

učení.  
   Po prázdninách začne cyklus vzdě-
lávacích besed, který představí zblízka 
významná světová náboženství. Alena 
Koudelková a Eva Weberová z dětského 
oddělení knihovny nabídnou literární a 
výtvarné soutěže k 115. výročí narození 
Ondřeje Sekory a program „Za oknem 
kouzelná ulice“ pro předškolní děti v 
rámci Týdne mobility. Seniorům budou 
určeny nové lekce práce na PC s Václa-
vem Patákem. Nebudou chybět ani další z 
oblíbených cestopisných přednášek  Jany 
Štefanikové. 
   Více  na www.knihovnalitomerice.cz.                                         

 Kateřina Minková



   V červenci opět vyjela Švest-
ková dráha do letošní již 7. 
sezóny. Každou prázdninovou 
sobotu a neděli, tedy do 31. srp-
na, vyjedou na trať z Litoměřic 
do Mostu celkem tři páry vlaků. 
Návštěvníci se tak snadněji do-
stanou do západní části Českého 
středohoří, kde můžou navštívit 
zříceniny hradů, různé přírodní 
památky, Muzeum českého 
granátu a další atraktivity. Dva 
páry vlaků jedou z Litoměřic do 
Mostu s odjezdy z Litoměřic v 
7:40 (s nutným přestupem na 
vlak Švestkové dráhy v Čížko-
vicích z vlaku Českých drah) a 
v 16:16 a jeden pár z Litoměřic 
jen do Třebívlic, jenž odjíždí 
z Litoměřic v 13:18.  Více na 
www.svestkovadraha.cz.  (mk)        
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   Turisté, kteří chtějí během tří dnů poznat co nejvíce zajímavých 
míst nejen v Litoměřicích, ale i v dalších místech Ústeckého kraje, 
mohou využít slevovou 4K kartu. Od roku 2012 ji vydává Destinač-
ní agentura Dolní Poohří. Letos se do projektu zapojilo i Centrum 
cestovního ruchu Litoměřice a Destinační agentura České středo-
hoří. 
   V praxi spolupráce subjektů usilujících o rozvoj cestovního ru-
chu na severu Čech znamená, že nákupem slevové karty platné tři 
dny získá turista možnost volných vstupů do vybraných památek v 
celém Ústeckém kraji. „V Litoměřicích může vystoupat na vyhlíd-
kovou věž Kalich, prohlédnout si podzemní expozici Důl Richard 
v proměnách času nebo zavítat do hradní expozice věnované čes-
kému vinařství,“ uvedla Martina Vondráková, marketingová mana-
žerka CCR Litoměřice. Pak stačí přejet třeba do Žatce a navštívit 
zde Chrám chmele a piva nebo zavítat do Jirkova a prohlédnout si 
městské sklepy.  
   „Tři dny platná karta umožňuje navštívit zdarma už tři desítky 
hradů, zámků, muzeí, rozhleden a dalších atraktivit v kraji. Využít ji 
lze i v cyklobusech, turistických lokálkách, případně  uplatnit řadu 
dalších slev, například v lázních nebo chomutovském zooparku,“ 
upřesnila ředitelka Destinační agentury Dolní Poohří Libuše Po-
korná Novotná. 
   Cena 4K karty pro dospělého je 290 korun, pro dítě 190 korun. 
Rodinná karta (2 dospělí + 2 děti) stojí 590 korun. K dostání je i 
v infocentru v podloubí litoměřické radnice.                             (eva)

   Uzávěrka 5. ročníku fotogra-
fické soutěže „Život a cestovní 
ruch v Českém středohoří“ se 
blíží. Fotografové mají poslední 
šanci pořídit poutavé snímky 
a odeslat je do soutěže, jejímž 
cílem je propagovat krásy 
Českého středohoří. Soutěž 
organizuje skupina FotoporoT 
ve spolupráci s Centrem ces-
tovního ruchu. „Budeme se 
těšit na snímky architektonicky 
zajímavých staveb, kouzelné 
krajiny Českého středohoří, 
snímky obcí a měst nebo lidí 
v nich žijících,“ přiblížil téma 
Petr Hermann, předseda poroty. 
Ta vybere vítězné snímky, které 
je možno zasílat do 31. srpna 
na adresu: Informační centrum 
(fotosoutěž), Mírové náměstí 
16/8a, 412 01 Litoměřice. Ver-
nisáž proběhne 4. října v hradu. 
Více na www.e-fotosoutez.cz.

   Správa Chráněné krajinné ob-
lasti České středohoří a projekt 
LIFE+ pořádají 12. září od 9 do 
16 hodin zábavný den na zahra-
dě Správy CHKO a v přilehlém 
parku Václava Havla. Připrave-
na budou soutěžní stanoviště, 
ochutnávky regionálních odrůd 
ovoce nebo výstava dětských 
obrázků z výtvarné soutěže a 
výstava k přírodě kolem nás 
a její ochraně. Děti se hravou 
formou seznámí se zvířaty, rost-
linami i geologií a vyzkouší si 
řemesla, která souvisí se starými 
způsoby hospodaření člověka 
v krajině. Právě tradiční hos-
podaření totiž spoluvytvářelo a 
poté pomohlo zachovat cennou 
přírodu na řadě míst Českého 
středohoří.
   Partnerem akce, jež je i osla-
vou získání prestižní ceny Natu-
ra 2000 Award v jedné z kate-
gorií, je SEVER, Zdravé město 
Litoměřice a další subjekty. 

7. 8. - 26. 10. Výstava Lito-
měřicko na starých mapách 
představí historické a tematické 
mapy Litoměřic a Litoměřicka.  
V rámci doprovodného progra-
mu muzeum pořádá dva výlety. 
Zahájení proběhne 7. srpna v 17 
hodin.
23. 8. botanicko-vlastivědný 
výlet na Lovoš. 
20. 9. celodenní výlet s názvem 
Za oskeruší a nejlepším čes-
kým vínem. Více na 
www.muzeumlitomerice.cz.

   Více než čtyři stovky návštěv-
níků navštívily v první polovině 
letošního roku loni otevřenou 
podzemní expozici „Důl Ri-
chard v proměnách času“, 
provozovanou ve zhruba 150 
metrů dlouhé podzemní chodbě 
vinoucí se pod budovou radnice 
Centrem cestovního ruchu. 
Před několika dny byl vložen 
poslední kamínek do mozaiky 
podoby expozice, jež je němým 
svědkem historie i současnosti 
dolu Richard. Oním pomyslným 
kamínkem je vizualizace studie 
o možnosti vybudování památ-
níku vězňům „Sad smíření“.
   Autorem je mladý litomě-
řický architekt Filip Landa, 
který v rámci své diplomové 
práce navrhl možnou podobu 
památníku, který by připomněl 
památku zhruba 4,5 tisíce lidí, 
jež zahynuly na konci druhé 
světové války v dolu, kde v ne-
lidských podmínkách pracovaly 
pro německý zbrojní průmysl. 
„Hlavní myšlenkou je možnost 
zakoupit u vstupu do navrho-
vaného památníku sazenici 
stromku, symbolizující lidskou 
oběť. Následně by návštěvník 
dostal příležitost ji v prostoru 

mezi bývalým krematoriem a 
vstupem do Richardu vysadit, 
a vlastním počinem tak přispět 
k založení a následnému rozší-
ření Sadu smíření,“ popsal Filip 
Landa studii, která odráží jeho 
diplomovou  práci, za kterou 
získal na Technické univerzitě 
v Liberci cenu rektora.
   „Myšlenku prezentujeme na 
závěr expozice Důl Richard 
v proměnách času. Návrh 
představuje další fázi vnímání 
pohnuté historie a uzavírá tak 
historii dolu jako celek, od po-

čátků těžby vápence, přes temné 
válečné období, současnost až 
do možné budoucnosti. Umož-
ňoval by návštěvníkům aktivně 
se zapojit do pietní vzpomínky 
na oběti,“ uvedla ředitelka CCR 
Anna Matulová. 
   Nápad ocenil také starosta 
města Ladislav Chlupáč: „Těší 
mě, že mladí lidé přicházejí se 
zajímavými náměty vztahující-
mi se k historii našeho města. 
Třeba se v budoucnu najde 
investor, který by nápad zreali-
zoval.                                 (eva)

FOTOGRAFOVÉ,
SOUTĚŽTE S NÁMI

ŠVESTKOVÁ DRÁHA 
JE OPĚT V PROVOZU

SAD SMÍŘENÍ OKOŘENIL 
PODZEMNÍ EXPOZICI

„Mnozí neznají pohnuté dějiny této lokality. Svým projektem na ně 
chci upozornit, a přispět tak do diskuse o možné podobě pietního 
místa,“ říká Filip Landa, který kromě jiného vytvořil i maketu piet-
ního místa, kterou je možno vidět v podzemí společně s informační-
mi panely a dalšími dobovými předměty.             Foto Eva Břeňová

CHKO POŘÁDÁ 
ZÁBAVNÝ DENKARTA UMOŽŇUJE VOLNÝ

VSTUP DO ŘADY PAMÁTEK

MUZEUM ZVE
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   Šestiminutový film propagu-
jící královské město Litomě-
řice bude soutěžit na letošním 
Tourfilmu v Karlových Varech. 
Mezinárodní filmový festival 
turistických filmů každoročně 
oceňuje nejlepší spoty, filmy, 
internetové prezentace a další 
multimediální počiny, které na-
pomáhají k rozvoji domácího i 
zahraničního cestovního ruchu. 
Součástí festivalu je také národ-
ní přehlídka Tour Region Film.
   Do soutěže ho přihlásilo Cen-
trum cestovního ruchu s cílem 
propagovat Litoměřice  z pohle-
du turistického ruchu. Snímek 
většinou z ptačí perspektivy 
přibližuje atraktivity města, 
mezi kterými nechybí Kalich, 
bašta, parkány, katedrála, koste-
ly a další zajímavá místa, a to za 
příjemného hudebního doprovo-
du Amélie z Montmartu.  Film 
bude využit k propagaci města 
na veletrzích cestovního ruchu, 
promítán bude i na obrazovce 
infocentra v podloubí radni-
ce. Zhlédnout ho můžete i na 
www.litomerice-info.cz.    (eva)

   V Litoměřicích byla právě 
spuštěna inteligentní hra nové 
generace. Potřebujete k ní pou-
ze chytrý mobil a chuť si hrát. 
Odměnou vám budou zážitky a 
informace o Karlu Hynku Má-
chovi, o kterých se jen tak někde 
nedočtete. Právě slavný český 
básník bude v Litoměřicích va-
ším průvodcem.
   „Řeč je o geolokační mobilní 
aplikaci GEOFUN pro chytré 
telefony s operačními systémy 
Android a iOS, která vás v Li-
toměřicích provede zábavnou a 
soutěžní formou po místech, jež 
jsou buď přímo spjatá s K. H. 
Máchou nebo jsou turisticky na-
tolik atraktivní, že je nemůžete 
minout,“ uvedla Anna Matulo-
vá, ředitelka Centra cestovního 
ruchu, které aplikaci nechalo pro 
město tak zvaně ušít na míru.  
   Vydáte se tedy společně na Vi-
kárku, kde básník žil a tvořil, na 
Dómský pahorek, na jezuitskou 
kolej, náměstí a na vyhlídkovou 
věž Kalich. Zavítáte i do hradu 
za vínem, protože český ro-
mantik byl velký milovník vín. 
I díky němu došel pěšky až do 
Benátek, jak vám sám prozradí. 
Věděli jste, že Mácha původně 
nebyl Karel, ale Ignác? Víte, že 
se v Litoměřicích popral s ka-
tem? Zkrátka nuda to nebude.  
   Hra vychází z populárního 
geocachingu, ale svou povahou 

je mnohem akčnější a dobro-
družnější. V podstatě se jedná 
o geolokační zábavnou hru nové 
generace, kde nestačí pouze mís-
to najít, ale je třeba plnit i různé 
úkoly. Na základě úspěšnosti pl-
nění úkolů hráči dostávají body, 
tzv. geonky, které si ukládají na 
svá geokonta a podle jeho stavu 
pak získávají různé geohodnosti 
(od geovojína až geomaršála). 
Odměnou v litoměřickém info-
centru budou drobné propagační 
materiály. 

   Spuštění hry je jednoduché. 
Vezměte svůj chytrý telefon a 
zdarma si stáhněte aplikaci GE-
OFUN z  http://www.geofun.cz/
machovy-litomerice/.  Od této 
chvíle již není nutné mít inter-
netové připojení, stačí přijít se 
zapnutou aplikací na místo star-
tu hry. Zde aplikace na základě 
vašich GPS souřadnic pozná, že 
jste na správném místě a celé 
dobrodružství může začít. Další 
užitečné informace jsou na webu 
www.geofun.cz7.   Eva Břeňová 

    Litoměřický hrozen 2014, 
tedy soutěžní, prezentační a 
prodejní výstava vín pořádaná 
v červnu Centrem cestovního 
ruchu, se vydařil stejně jako 
letní počasí. Do hradu zavítaly 
přibližně čtyři stovky návštěv-
níků. Degustovaly vzorky zhru-
ba dvaceti přítomných vinařů 
z Čech, Moravy, ale i z Němec-
ka, Francie, Portugalska a 
Španělska, kteří přijeli do lito-
měřického hradu za komorní, o 
to však příjemnější atmosférou, 
podkreslenou hudbou v podání 
domácího Áda Škarda bandu a 
pražského Swing Cabinetu.  
    „Byly jsme v Litoměřicích 
v dubnu na Vinařských Lito-
měřicích. Dnes jsme zavítaly 
na Hrozen. Panuje zde krásná 
komorní atmosféra, díky če-
muž si můžeme vína opravdu 

vychutnat,“ shodly se Monika a 
Pavla, které přijely ze Štětí. 
   Titul Championa Litoměřic-
kého hroznu 2014 si tentokráte 
odnesl Michal Pitour, zástupce 
Vinařství Hanzel, jehož Sauvi-
gnon 2013 zvítězil v soutěži, 
která se uskutečnila v hradu ve 
dvoutýdenním předstihu. Ka-
tegorii bílých vín vyhrál Ryz-
link Rýnský 2012 z Vinařství 
Lahofer, mezi růžovými víny 
byl odbornou porotou nejvýše 
hodnocen  Cabernet sauvignon 
rose 2013, pozdní sběr, ze ZD 
Sedlec. České vinaře nepochyb-
ně potěšila kategorie červených 
vín. „Poprvé v ní vyhrálo víno 
pocházející z Čech, a to Dor-
nfelder ČZV z Vinařství Pod 
Sedlem,“ poukázala na zajíma-
vý fakt vedoucí hradu Lenka 
Gottwaldová.                     (eva)

PRŮVODCEM JE K. H. MÁCHA

Jedni z prvních, kdo vyzkoušel GEOFUN, byla rodina Červenko-
vých z Prahy. „Jsme na dovolené a hledali jsme, co v Litoměřicích 
můžeme vidět.  Cesta s Karlem Hynkem Máchou nás zaujala a roz-
hodně nezklamala,“ uvedla maminka dvou dětí, které si spolu s ro-
diči v infocentru převzaly od vedoucí Hany Mildové knížku a pexeso 
za úspěšné zvládnutí hry nové generace.             Foto Eva Břeňová 

LITOMĚŘICE JEDOU 
DO KARLOVÝCH VARŮ

LITOMĚŘICKÝ HROZEN: 
ZVÍTĚZILO I VÍNO Z ČECH

LETNÍ DEGUSTACE V HRADU. Stále úspěšnější Vinařství 
pod Sedlem se nachází na okraji litoměřické vinařské oblasti. Na 
Hroznu, v jehož soutěži vyhrálo kategorii červených vín, ho repre-
zentoval majitel Dionýz Hutár se synem (na snímku).  Zájemci, kteří 
chtějí ochutnat produkty Vinařství pod Sedlem, se mohou zúčastnit 
v pátek 5. září od 18 hodin letní degustace s hudbou na nádvoří hra-
du.                                                                         Foto Eva Břeňová

    Touha v detailu je název vý-
stavy německého fotografa Pe-
tera R. Fischera, která bude do 
31. srpna probíhat ve výstavních 
prostorách hradu. Autor zde  
představí zhruba 40 fotografií. 

TOUHA V DETAILU
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   S podivem zjišťujeme, že v po-
slední době si značku Zahrada 
Čech půjčuje čím dál více růz-
ných subjektů, které se tím snaží 
v aktuální předvolební době 
upoutat pozornost. Je ale škoda, 
že nevyužívají správných, reál-
ných či úplných dat a faktů. 
   Bohužel nelze reagovat na 
všechny nesmyslné údaje, které 
někteří uvádějí jako holá fakta, 
ale lze se ohradit ověřenými 
daty.  Například čísla, která jsou 
porovnávána jako tržby původ-
ního provozovatele společnosti 
VÝSTAVY, spol. s r.o., a naší 
společnost Zahrada Čech s.r.o., 
se opírají o finanční uzávěrky 
z dat před ekonomickou krizí, 
a tudíž propadu výstavního 
oboru.  Jestliže porovnáme čísla 
od roku 2008 je vidět výrazný 
pokles a čísla za poslední rok 
provozování výstaviště jsou 
srovnatelná s tržbami společ-
nosti Zahrada Čech, s.r.o. To, že 
naše marketingová strategie je 
nastavena správně, ukazuje fakt, 
že návštěvnost jednotlivých akcí 
roste. Letošní Tržnice Zahrady 
Čech měla nejvyšší návštěvnost 
za poslední tři roky. 
   Informace týkající se zruše-
ného poplatku ze vstupného cílí 
na neznalost občanů z jednání 
zastupitelstva. V minulém roce 
byla zrušena vyhláška o míst-
ním poplatku ze vstupného na 
prodejní a výstavní akce. Tento 
poplatek byl uplatňován opravdu 

pouze na akce pořádané na vý-
stavišti, ať už za původního nebo 
za současného vedení. Jednání 
o zrušení poplatku bylo vedeno 
již s minulým provozovatelem 
výstaviště, protože se ve skuteč-
nosti jednalo o skrytý nájemní 
poplatek. Na podzim roku 2013 
bylo tedy odsouhlaseno, že od 
začátku roku 2014 bude tato 
vyhláška zrušena pro všechny 
subjekty podnikající na území 
města. Na základě toho byl ale 
společnosti zvýšen měsíční ná-
jem na 447.700 Kč, vč. DPH.
   To, že někdo poukazuje na 
žalostný stav areálu a pak ná-
sledně kritizuje navýšení výdajů 
na jeho rekonstrukci, je opravdu 
nepochopitelné. Město je vlast-
níkem areálu, ze kterého eko-
nomicky profituje. Je logickou 
povinností vlastníka o majetek 
pečovat. Díky dlouhodobě pod-
financované údržbě areálu bude 
nutné tuto částku v dalších le-
tech ještě navýšit na neodkladné 
rekonstrukce inženýrských sítí a 
objektů. Snaha města i nového 
provozovatele je co nejefektiv-
něji areál zrekonstruovat tak, aby 
se návštěvníci mohli těšit z jeho 
návštěv nejen v rámci výstav, ale 
i mimo sezónu. 
   Další neznalost je vidět v ko-
mentářích o počtu provozova-
ných akcí na výstavišti za před-
chozího a současného vedení. 
Kalendář Zahrady Čech má letos 
12  plánovaných akcí v podobě 

výstav/festivalů, z čehož napří-
klad Cyklofestival byl úplnou 
novinkou a 2. ročník Gastro food 
festu vypovídá o tom, že spolu-
práce mezi organizátory nových 
akcí a současného vedení Zahra-
dy Čech funguje. Neznalí ovšem 
již neuvádějí, že výstaviště je 
využíváno i mimo tyto výstavy, 
a to téměř 120 dní v roce – na 
pořádání kulturně společenských 
akcí v podobě plesů či dětského 
dne, na pořádání prodejních 
akcí, maminky s dětmi tu tráví 
volný čas na nově vybudovaném 
dětském hřišti, na provozování 
tenisových kurtů v zimních 
měsících a na nezbytně nutnou 
dobu (po dobu výstavby dět-
ského dopravního hřiště) jsme 
poskytli bezplatně venkovní pro-
stor DDM Rozmarýn Litoměřice 
….atd. 
   Plány, které s areálem máme, 
ale nejde zrealizovat hned 
v prvním roce. Proto je sestaven 
tzv. podnikatelský záměr, který 
vysvětluje naši představu o tom, 
jak by mělo výstaviště vypadat a 
fungovat v horizontu 20let. 
   Na závěr bychom chtěli 
zdůraznit, že se snažíme dostát 
všem závazkům plynoucích 
z podnikatelského záměru. Ty 
nelze hodnotit hned v polovině 
druhé výstavní sezóny, ale lze 
sledovat jednotlivé etapy, které 
jsou rozprostřeny do 20let.

Michaela Mokrá, 
vedoucí obchodu Zahrada Čech

   Nová multifunkční hala do zářijového Zahradnického veletrhu 
na výstavišti stát nebude. Zahrada Čech bohužel nemůže žádat 
o poskytnutí hypotéky či dotační příspěvky, protože není vlast-
níkem budov a pozemků.  Připravila, zaplatila projekt a zahájila 
územní i stavební řízení. Město ještě letos zahájí výběrové řízení 
na zhotovitele stavby a využije všech možností k získání vhod-
ného dotačního titulu.
    Celková revitalizace areálu však začala. Nespočívá jen ve 
výstavbě nové multifunkční haly, ale v rekonstrukci, přestavbě 
či úpravě areálu celého. „V loňském roce jsme provedli úklid a 
čištění areálu, zdemolovali jsme ubytovací stánky, vybudovali 
jsme dětské hřiště a upravili jsme prostor pro vznik ukázkových 
zahrad,“ uvedl jednatel společnosti Petr Skřivánek.
    Před zahájením letošní sezóny byl zrekonstruován prostor 
před Estrádou u hlavního pódia. Je zde nainstalováno 11 stánků, 
které jsou již plně funkční. Upraveny jsou zpustošené kance-
lářské prostory ve správní budově, vybudována byla učebna, 
která slouží  pro výuku a semináře, oprav se dočkala  zadní část 
SEMPRY (z pohledu Estrády), fontána má nové dno, opraveny 
jsou kanalizační rozvody. Zároveň s tím proběhla řada dalších 
drobných oprav.                                                                   (mm)

KVĚTEN A ČERVEN NA VÝSTAVIŠTI. V květnu a 
v červnu se na výstavišti uskutečnilo několik akcí. V květnu Meziná-
rodní výstava psů všech plemen a v červnu celorepublikové Hasič-
ské slavnosti, 1. ročník CykloFestivalu a Den otevřených dveří na 
výstavišti spojený se Dnem dětí. Zájemci dostali možnost prohléd-
nout si v průběhu  dne  celé výstaviště a kompetentních pracovníků 
se zeptat na vše, co je zajímá. Děti mezitím zdolávaly pohádkovou 
stezku a tančily s  princeznou.                              Foto Eva Břeňová 

   Přípravy na podzimní veletrh 
Zahrady Čech jsou v plném 
proudu. Tradiční vystavovatelé 
jsou již přihlášení a návštěvníci 
se mohou těšit i na řadu nových 
vystavovatelů. Devítidenní 
akce začíná 12. září. Obyvatelé 
Litoměřic si i tentokráte mohou 
zakoupit zvýhodněné vstupné 
v předprodeji v infocentru 
v podloubí radnice.
        Oblíbený veletrh nabízející 
široký sortiment a potřeby pro 
zahradu a chalupaření bude 
zpestřen o řadu novinek a za-
jímavostí. Chybět nebudou ale 
ani tradiční stromky, sazenice, 
vypěstovaná zelenina a ovoce 
či nejvyhledávanější ovocné 
stromy a český česnek. Zřetelné 
obrysy získává i doprovodný 
kulturní program, v průběhu 
kterého vystoupí například Pe-
tra Janů, Standa Hložek, Duo 
Kamélie, Veselá Trojka nebo 
Rangers. 
   Akce proběhne pod záštitou 
hejtmana Ústeckého kraje, 
odbornou záštitu poskytla i 
Agrární komora Most, Zelinář-
ské unie Čech a Moravy, Unie 
ovocnářů severočeského regi-
onu nebo OO Českého svazu 
včelařů.                             (mm)

NOVÁ HALA NA VÝSTAVIŠTI
V ZÁŘÍ STÁT NEBUDE

ZAHRADNICKÝ
VELETRH POTĚŠÍ

DEZINFORMACE JE TŘEBA VYSVĚTLIT
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   Náměstí se v pátek 13. června proměnilo 
v africkou tržnici. Konal se zde  festival Dun 
Dun, jehož pořadateli bylo o.s. ShineBean 
společně se Zdravým městem Litoměřice. 
   Lidé si mohli koupit fairtradové potraviny, 
např. kávu, kakao, čaj, čokoládu, nechyběly 
šperky, hračky a košíky. Díky označení fair 
trade si kupující byli jisti, že získávají výro-
bek, za který dostal jeho tvůrce spravedlivě 
zaplaceno a nebyla zneužita dětská práce. 
„V České republice je aktuálně sedm  měst, 
která získala status Fairtradového města. Li-
toměřice ho v roce 2011 získaly jako první,“ 
upozornila spolupořadatelka akce Marcela 
Trejbalová.  
   Vedle africké tržnice si návštěvníci festi-
valu mohli vychutnat bohatý doprovodný program, včetně módní přehlídky fairtradového oblečení. 
Během dne se vybralo 11 kol, která budou doručena africkým dětem. Do festivalu se zapojila knihovna 
a muzeum, kde probíhaly výtvarné workshopy, přednášky a promítání filmů.                                   (rv) 

   Letos poprvé měli možnost 
jednotlivci, organizace i skupi-
ny aktivních obyvatel čerpat fi-
nanční prostředky z grantového 
systému na podporu fair trade 
(max. 4 tisíce Kč na projekt). O 
dotaci se ucházelo 10 žadatelů, 
podpořeno bylo sedm projektů.  
   K podpoře spravedlivého ob-
chodu tak již letos přispěly ak-
tivity sdružení ShineBean jako  
mastkové tvoření, bahnová ba-
tika, papírové korálkování, au-
torské čtení „Děti nikoho“, pre-
zentace „Fair trade po africku“ 
a výstava „Jeden den s Bantou“ 
v rámci festivalu DUN DUN. 
Na tomto africkém festivalu 

jsme mohli  ochutnat pečivo 
z fairtradových produktů od 
žáků Masarykovy základní 
školy nebo zhlédnout divadelní 
hru Hynkova hravého divadla 
„Zikmund s Hanzelkou se vra-
cí do Afriky“. Spolek LiPen 
uspořádal besedu s ukázkami 
přípravy cukrovinek z fair tra-
de produktů „Čokoláda s příbě-
hem“. Další dvě besedy budou 
následovat v říjnu a prosinci.
   V září se můžeme těšit na 
sérii besed  „Na fairovku o 
kávě“ sdružení ProLUKA, a 
to: „“Cupping“ (7.9.), „Netra-
diční přípravy kávy“ (21.9.), 
„Tradiční etiopský kávový 

obřad“ (26.9.). V rámci každé 
besedy bude připraveno tvoření 
pro děti. V knihovně proběhne 
koncem srpna projekt „Město 
čte – s Hanou Hindrákovou 
cestujeme do Afriky“. V září 
pak Masarykova škola uvítá 
prvňáčky fairtradovým ba-
líčkem a omalovánkami, vy-
světlujícími základní principy 
spravedlivého obchodu. Na 
říjen připravuje ZŠ Na Valech 
zážitkové sobotní dopoledne 
„Pečou s námi maminky fair-
tradové svačinky“.
   „Těší nás, že hned v prvním 
ročníku byl o malé granty na 
podporu fair trade velký zájem 
a žadatelé podpořili  myšlenku 
spravedlivého obchodu novými 
nápady,“  uvedla Rita Vlčková, 
koordinátor ZM a MA21.   (ht)

FESTIVAL DUN DUN PATŘIL AFRICE

Žena, jejíž dcerka má afrického tatínka, ocenila myšlen-
ku litoměřického festivalu.              Foto Petr Hermann

AKTIVNÍ SENIOŘI 
ZÍSKALI ODMĚNY

FAIR TRADE PRVNĚ 
PODPOŘILY PROJEKTY

SNÍMKY PŘIBLÍŽILY SOCIÁLNÍ OBLAST

Pro cenu za druhé místo si 
osobně přišla Vendula Poštová, 
sociální pracovnice Domova 
pro matku a dítě v Liškově ulici, 
kde byl také její snímek pořízen. 

Foto Eva Břeňová

KAMPAŇ PATŘILA RODINÁM

  Zábavné odpoledne pro seniory 
v domě kultury připravili opět 
pracovníci odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví městského 
úřadu. Odpoledne plné hudby, 
tance a vystoupení mažoretek 
z  Rozmarýnu se 18. června 
zúčastnily více než tři stovky 
seniorů. Pozdravit je přišli mís-
tostarostové Jan Szántó, Karel 
Krejza a vedoucí odboru sociál-
ních věcí a zdravotnictví  Renáta 
Jurková.
    Šest seniorů si přitom domů 
odneslo dárky, mezi nimiž ne-
chyběla ani poukázka v hodnotě 
jednoho tisíce korun na nákup 
zboží v Kauflandu.  „Jde o pět 
nejaktivnějších žen a jednoho 
muže, kteří měli stoprocentní 
účast v kampani Místa přátel-
ská seniorům,“ informovala 
koordinátorka projektu Jana 
Hanousková. Dalších 28 lidí, 
kteří absolvovali nebo navštívili 
sedm a více míst či akcí, získalo 
poukázku do knihovny a drobné 
propagační předměty.
   Kampaň Místa přátelská seni-
orům probíhala v květnu. Ti si 
vyzvedli celkem 80 soutěžních 
karet, které opravňovaly ke 
vstupu do expozice Důl Richard 
v proměnách času, účasti na 
besedě pořádané Policií ČR, 
výstupu na Mostnou horu s Klu-
bem českých turistů spojeného 
s opékáním buřtů apod. Za reali-
zaci projektu určeného aktivním 
seniorům radnici poděkovala  
Růžena Šubrtová.              (eva)

   Celkem 83 rodin se zúčast-
nilo letošní kampaně nazvané 
„Místa v Litoměřicích přátelská 
rodinám“. Probíhala od 23. dub-
na do 31. května a její účastníci, 
rodiny s dětmi do 8 let, se mohli 
zapojit do soutěže o ceny tím, 
že se zúčastní co nejvíce aktivit 
z připraveného programu.
   Organizátoři se inspirovali 
loňskou úspěšnou kampaní 
věnovanou seniorům. Pro ro-
diny s dětmi do 8 let připravili 
celkem 19 akcí, mezi nimiž 
nechyběl  férový piknik, hravé 
jógování, divadlo, strollering, 
kurz první pomoci, keramika, 
výroba ručního papíru, besedy, 
dny otevřených dveří, to vše 
zakončené výletem spojeným 
s geocachingem a čtením pohá-

dek v přírodě. Šest rodin, které 
absolvovaly minimálně 10 z na-
bízených aktivit, získalo volné  
vstupenky do MKZ a knihovny. 
   Akci připravilo Zdravé město 
Litoměřice se skupinou sociální 
pomoci komunitního plánová-
ní Rodina, děti, mládež a 11 
neziskovými a příspěvkovými 
organizacemi v rámci kampaně 
30 dní pro neziskový sektor.
   „V příštím roce chceme akci 
rozšířit o další organizace, aby 
děti s rodiči navštívily také 
kulturní a sportovní zařízení ve 
městě, to vše během delšího 
časového úseku a pro širší vě-
kovou skupinu,“ dodala Denisa 
Dobešová, referentka komunit-
ního plánování sociálních slu-
žeb.                                      (rv)

   Celkem 13 fotografií od šesti 
fotografů bylo na přelomu červ-
na a července vystaveno v Do-
mově pro seniory na Dómském 
pahorku. Pracovníci odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví 
městského úřadu zde instalovali 
práce, které byly zaslány do 
fotosoutěže „Sociální služby 
očima veřejnosti“. Slavnostního 
vyhodnocení se ujala vedoucí 
odboru Renáta Jurková spo-
lečně se zastupitelem Petrem 
Hermannem. 
   „Fotografie přiblížily vnímání 
sociální tématiky očima veřej-
nosti, což bylo cílem soutěže 
určené profesionálních i amatér-
ských fotografů,“ uvedla Renáta 
Jurková. První místo získal To-
máš Vejmelka.                   (eva)
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ZLOBA-KRÁLOVNA ČER-
NÉ MAGIE 2D (USA, 2014, 
rodinný). Pohádku o Šípkové 
Růžence zná každý. Co ale 
víme o té, která předpověděla 
Růžence smrt? Od 15:00

 STRÁŽCI GALAXIE 3D. 
(USA, 2014, dobrodr., sci-
-fi). Dobrodruh Peter Quilll a 
čtveřice pozoruhodných hrdinů 
se pokusí zachránit osud celé 
Galaxie.  Od 17:30 hod. 

 OČISTA – ANARCHIE 
(USA, 2014, horor). Na jednu 
jedinou noc v roce se Amerika 
blízké budoucnosti proměňuje 
v 22. nejnebezpečnější místo na 
Zemi. Od 20:00 hod. 

            SOUSEDI (USA, 2014). 
Komedie o mladém páru, který 
je po narození dítěte nucen 
snášet jako své sousedy partu 
příšerných fracků. Od 20 h.
VŠIVÁCI (ČR, 2014, komedie, 
drama). Příběh rodiny Rohanů, 
kde se spory bratrů točí kolem 
událostí z dětství, které je bo-
lestně rozdělily. Od 17:30 h.
SEX, DROGY A DANĚ (Dán-
sko, 2014, thriller). Výstřední 
boháč Simon rozjíždí spolu se 
svým přítelem výnosný, ale zato 
riskantní byznys na poli cestov-
ního ruchu.  Od 20:00 hod.
ZLOBA-KRÁLOVNA ČER-
NÉ MAGIE 3D.  Od 17 h.

 VŠIVÁCI. Od 20 h.
 ZLOBA-KRÁLOVNA ČER-

NÉ MAGIE 2D.  Od 17:30 h.
 VŠIVÁCI. Od 20 h.

LUCY. (USA, 2014, sci-fi). 
Co se stane s člověkem, když 
mu mozek začne fungovat na 
100%? Od 20:00 hod. 

 V OKU TORNÁDA (USA, 
2014, katastrofický).  Během 
jediného dne je město Silverton 
zpustošeno nebývalým náporem 
tornád. Od 20:00 hod

 HVĚZDY NÁM NEPŘÁLY. 
Od 22:00 hod
ÚTĚK Z PLANETY ZEMĚ 
(USA, 2013, rodinná komedie). 

 Na planetě Baab žije hrdina, 
který zachrání kamarády z ne-
bezpečné planety Země. 15 h. 

 22 JUEMP STREET. (USA, 
2014, komedie). Dva policisté 
jsou pověřeni prací v utajení na 
místní vysoké škole. 17:30 h.

 LUCY. Od 20:00 hod.
V OKU TORNÁDA. Od 22 h.
ÚTĚK Z PLANETY ZEMĚ. 
Od 15:00 hod.

 V OKU TORNÁDA. 17:30 h.
 22 JUEMP STREET. Od 20 h. 

LUCY. Od 22:00 hod.
ÚTĚK Z PLANETY ZEMĚ. 
Od 15:00 hod.

 V OKU TORNÁDA. 
Od 17:30 hod.

 LUCY. Od 20:00 hod.

SNADNÝ PRACHY 3 (Švéd-
sko, 2012, krimi).  Hlavní hrdina 
se ocitá uprostřed stockholmské  
smetánky a organizovaného zlo-
činu. Od 20:00 hod.
22 JUEMP STREET. 
Od 17:30 hod.

 LUCY.  Od 20:00 hod.
DÍRA U HANUŠOVIC. (ČR, 
2014, komedie). Na malé vesni-
ci je o vhodné muže nouze. Od 
17:30 hod.

 22 JUEMP STREET. 
Od 20:00 hod.
TŘI BRATŘI. (ČR, 2014, hu-
dební pohádka). Od 17:30 hod.
EXPENDABLES: POSTRA-
DATELNÍ 3. (USA, 2014, 
akční komedie). Návrat vyslou-
žilých hrdinů. Od 20:00 hod.
TŘI BRATŘI. Od 15:30 hod.

 EXPENDABLES: POSTRA-
DATELNÍ 3. Od 17:30 hod.
CHLAPECTVÍ. (USA, 2014, 
drama). Sledujme příběh chlap-
ce od dětství až do dospělosti. 
Od 20.00 hod.
TŘI BRATŘI. Od 15:00 hod.
TŘI BRATŘI. Od 17:30 hod
EXPENDABLES: POSTRA-
DATELNÍ 3.  Od 20:00 hod.
CHLAPECTVÍ. Od 22 h.
TŘI BRATŘI. Od 15:00 hod.

 TŘI BRATŘI. Od 17:30 hod
 EXPENDABLES: POSTRA-

DATELNÍ 3.  Od 20:00 hod.
TŘI BRATŘI. Od 17:30 hod

 LEA A DARIJA. (Chorvatsko, 
2011, hudební drama). Úspěš-
nou mladou tanečnici zabrzdí v 
kariéře nástup nacistů k moci. 
Od 20:00 hod.

 CHLAPECTVÍ. Od 17:30 hod.
EXPENDABLES: POSTRA-
DATELNÍ 3.  Od 20:00 hod.
TŘI BRATŘI. Od 17:30 hod

 CHLAPECTVÍ.  Od 20 h.
ŽELVY NINJA 2D. (USA, 
2014, dobrodružný). Oblíbení 
dětští hrdinové jsou zpět na plát-
nech kin. Od 15:30 hod.
ŽELVY NINJA 3D. Od 17:
30 hod.
EXPENDABLES: POSTRA-
DATELNÍ 3.  Od 20:00 hod.
FILMOVÝ FESTIVAL 
LITOMĚŘICE 14 - 
Téma: “Naše věc”
MIKULÁŠOVI PATÁLIE. 
(Francie, 2014, rodinný). Úspěš-
ná dětská knížka ve filmové 
podobě. Od 15:00 hod.

 TŘI BRATŘI. Od 17:30 hod.

 ŽELVY NINJA 2D. Od 20 h.
ŽELVY NINJA 3D. 
Od 17:30 hod.

 HRÁČ (Litva, Lotyšsko, 2013, 
drama). Vincentas je lékařem, 
který má jednu silnou vášeň 
– gamblerství. Od 20:00 hod. 
ÚSVIT PLANETY OPIC 
(USA, 2014, dobrodružný). 
Od 17:30 hod.
ZEJTRA NAPOŘÁD (ČR, 
2014, drama). Film o nás všech. 
Od 20 h. 
ZEJTRA NAPOŘÁD. 
Od 17:30 hod. 
DÍRA U HANUŠOVIC. 
Od 20:00 hod.  
SEX TAPE (USA, 2014, kome-
die). Jay a Annie se rozhodnou 
povzbudit svůj vztah natočením 
soukromého videa, které se do-
stane do nesprávných rukou. 
Od 17:30 hod.
FAKJŮ PANE UČITEL 
(Něm., 2013, komedie). Zeki 
Müllerovi někdo postavil školní 
tělocvičnu přímo nad jeho zako-
panými penězi. Od 17:30 hod. 
TRANSFORMERS: Zánik 
3D. Od 20:00 hod.
FAKJŮ PANE UČITEL. 
Od 17:30 hod.
ÚSVIT PLANETY OPIC. 
Od 20:00 hod.
SEX TAPE. Od 22:00 hod
JAK VYCVIČIT DRAKA 2 -  
3D (USA, 2014, rodinný). 
Od 15:00 hod. 

 ŽELVY NINJA 2D.
Od 17:30 hod. 
SEX TAPE. Od 20:00 hod
FAKJŮ PANE UČITEL. 
Od 22:00 hod.
JAK VYCVIČIT DRAKA 2 
2D. Od 15:00 hod.

 SEX TAPE. Od 17:30 hod
 FAKJŮ PANE UČITEL. 

Od 20:00 hod.

Kino Máj na SRPEN 2014
    3.8.

   

  

  

   4.8.

  5.8.

   6.8.

   7.8.

 

   

   8.8.

   9.8.

 10.8.

  11.8.

  12.8.

  13.8.

  14.8.

  15.8.

  16.8.

  17.8.

  18.8.

 
  

  19.8.

  20.8.

  21.8.

 
  22.-
  23.8.

  24.8.

 
  25.8.

  26.8.

  27.8.

  28.8.

  

  29.8. 

  30.8.

  31.8.

ZÁŘÍ
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ/ 
Divadlo K.H. Máchy. Přijďte si 
prohlédnout divadlo i na mís-
tech, kam se běžně nedostanete, 
poslechnout si poutavé povídání 
o historii a vychutnat si atmosfé-
ru doprovodného programu. Od 
9:00 do 17:00.
POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A 
KOČIČCE/ Sváťovo dividlo. 
Od 10:00 PRO DĚTI.
KONCERT/ Ariel Lanyi  (Izra-
el)  klavír/piano A Kalliopé Trio 
Prague (CZ)  klavírní trio/piano 
trio. První koncert Klubu přátel 
hudby. Mladí umělci zahrají 
skladby od F. Schuberta, M. 
Ravela, W.A. Mozarta, J. Suka a 
dalších výborných skladatelů.

  13.9.

  
  

  14.9.

  
  17.9.

Divadlo
STARÉ BAJKY/ Divadlo LÁ-
RYFÁRY. Bajky inspirované 
mistry Ezopem a Jeanem de la 
Fontaine. Od 10 h. Pro děti.
GAZDINA ROBA/ Divadlo A. 
Dvořáka Příbram. Jedno z vr-
cholných českých realistických 
dramat. Od 19 h. DIVADELNÍ 
PŘEDPLATNÉ.
KELTSKÁ SKLIZEŇ/
Richard Cortés, Marie Jungová 
- punQua...a hosté. Nádherná 
atmosféra irských a skotských 
melodií. 
HODINY JDOU POZPÁTKU/ 
Divadlo SEMAFOR. Komorní 
muzikál, jehož děj nás zavádí 
do jednoho nočního podniku 
roku 1938. Zřejmě nebude chy-
bět ani Jitka Molavcová s Jiřím 
Suchým. Od 19 h.

  21.9.

  24.9.

  26.9.

  30.9.

Dům kultury
SRPEN
Carmina Burana - Carl Orff / 
více na straně 1. Od 20 hodin. 
Pivní slavnosti. Více na str. 15
FOLKOVÉ ATRIUM. 2. ročník 
folkového festivalu (Atrium za 
Domem kultury). Od 15 hodin. 
Program:
15:00 Atyp
16:30 Žofie Kabelková
18:00 KON SIRA
19:30 ZHASNI
21:00 DRUHÁ TRÁVA s                
          Robertem Křesťanem
DĚTI RÁJE - NÁM TO VY-
JDE. Koncertní verze muzikálu 
M. Davida. Rozloučení s prázd-
ninami doplněné diskotékou 
v atriu za DK. Od 18 hodin. 
ZÁŘÍ
„12 let spolu“. Vernisáž 

výstavy Sdružení nezávis-
lých výtvarníků Litoměřicka 
(galerie DK). Od 17 hodin. 
Kurzy taneční a společenské 
výchovy. Zahájení, taneční 
mistr Pavel Krucký (Praha-
-Lucerna), přihlášky na webu 
MKZ (DK). Od 19 hodin. 
Litoměřické vinobraní 
více na str. 16
Katastrofy lidského těla. 
Výstava voskových figurín 
zapůjčená z antropoligické-
ho muzea v Petrohradu. V 
ČR po 13 letech. (foyer DK)
Litoměřické varhanní léto
24. ročník mezinárodního 
hudebního festivalu (kated-
rála sv. Štěpána), od 19 hod. 
Pavel Rajnoha a Stadle-
rovo klarinetové kvarteto
Pascal REBER (Francie)

Vstupenky na všechny akce již v pro-
deji,  www.mkz-ltm.cz.

   
  15.8.

  16.8.
  30.8.

  

  31.8.

   
    5.9.

   
   
 
  12.9.

     19.
- 20.9.
     22.
 - 28.9.

  27.8.

  10.9.

Každý prázdninový čtvrtek v atriu 
za DK. Představení pro děti od 18 h.

ROZPUSTILÉ LETNÍ ČTVRTKY

Letní kino na SRPEN
AŽ VYJDE MĚSÍC/USA, 
2012, 90 min/. Režie: W. An-
derson. Roztomile svérázná 
komedie. B. Willis, B. Murray, 
F. McDormand, E. Norton a T. 
Swinton.
ŽENA V KLECI/Dánsko, 2013, 
97 min/. Režie: M.Norgaard. 
Strhující thriller podle bestselle-
rů Jussiho Adlera-Olsena.
NÁSLEDKY LÁSKY/Itálie, 
2004, 100 min/. Režie: P.So-
rrentino. Kombinace motivů 
kriminálního žánru s působivou 
analýzou stárnoucího člověka.
ZORAN, MŮJ SYNOVEC 

IDIOT/Itálie, 2013, 106 min/. 
Režie: Matteo Oleotto

FILMOVÝ FESTIVAL 
LITOMĚŘICE „NAŠE VĚC“
WWW.FIFELI.CZ

NOC HRŮZY VOL. 2 (Po 15 
letech) Bojíte se rádi? Po Noci 
hrůzy vás radost ze strachu 
přejde... Od 20:30 h., vstupné: 
100 Kč
Vstupné: 85 Kč (pro členy Fil-
mového klubu 70,- Kč)

www.kinoostrov.cz

    5.8.

    

   8.8.

  
  12.8.

  19.8.

Začátek promítání ve  21:00 h., vstupné 85 Kč (pro členy Filmového klubu 70, Kč)
  
   
  
     22.
- 24.8.

  19.8.

Od září každé první pondělí v mě-
síci Metropolitní opera New York
1.9. Hoffmanovy povídky
6.10. Hrabě Ory
3.11. Lucie z Lammermooru
1.12. Simon Boccanegra
SLEVOVÉ ÚTERKY: Od září 
každé úterý ve znamení slev. Všech-
ny projekce v tento den budou za 
snížené vstupné.
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    Sochaři na parkánu je název 
výstavy Bohumila Zemánka, 
která je do 19. října k vidění 
v litoměřické galerii. 
   Bohumil Zemánek (1942–
1996) patří k představitelům 
české grotesky, k umělcům, 
kteří dokáží s vtipem nahléd-
nout nejobyčejnější chvíle 
života i sama sebe. Většina Ze-
mánkových soch vznikla před 
rokem 1990, v době, ve které 
byl v našem prostředí ustano-
ven ideál lidské prostoty. Autor 
na tuto falešnou oslavu obyčej-
ného člověka osobitě reaguje, 
nejde ale o výsměch „obyčej-

nosti“. Svůj zájem Zemánek 
zaměřil na chvíle prožívané 
s lehkostí. Jeho Bohoušové a 
Julie, postavy z pálené hlíny 
často v životní velikosti, si 
bezstarostně a upřímně užívají 
běžné, ale radostné chvíle jako 
je volno po práci, oddych u 
vody, společná večeře nebo hra 
v šachy. 
    Bohumil Zemánek studoval 
v letech 1964–1970 Akademii 
výtvarného umění v Praze. 
Na samostatných i společných 
výstavách vystavuje od roku 
1970, do roku 1989 se věnoval 
i restaurování.                    (zg)

  Literární texty doplněné vý-
tvarnými díly litoměřických 
seniorů jsou do konce srpna k 
vidění v kavárně Fér Kafe v 
parku Václava Havla. 
  Tvorba, která je součástí pu-
tovní výstavy “Když tvoří seni-
oři”, sem doputovala z Domova 
na Dómském pahorku. „Texty i 
kresby, které jsou dílem členů 
spolku LiPen, doplňují obrazy 
pana Pánka z Domova U Trati,“ 
uvedla k výstavě Kateřina Min-
ková ze Spolku LiPen.        (pd)

   Již páté Pivní slavnosti se 
konají v sobotu 16. srpna na 
Mírovém náměstí. „Můžete se 
těšit na dobrou zábavu, ještě 
lepší pivo a skvělý hudební pro-
gram,“ slibuje ředitelka MKZ 
Věra Kmoníčková. Prezentovat 
se zde bude minimálně dvacet 
pivovarů, mezi nimiž nebudou 
chybět ani domácí minipivovary 
Labuť a Koliba. 
   Kromě mnoha druhů piva, 
které slibují jednotlivé pivo-
vary představit, je nachystán 
i rozmanitý kulturní program. 
Moderátoři mají připravenou 
řadu veselých soutěží o ceny.  

Nebude chybět např. ukázka pití 
piva hlavou dolů, ani atrakce 
pro nejmenší. 
 Základní vstupné činí 
70 Kč, děti do 110 cm 
mají vstup zdarma. (eva)

PROGRAM:
12:00 Rosťa Pechoušek band
13:30 Banjaming´s clan
15:00 Jaksi Taksi
16:30 Baťa a Kalábův něžný 
           beat
18:00 Znoucectnost
19:30 The Appels
21:00 KEKS
22:30 Layla 

   Dva zcela vyprodané koncerty v srpnu loň-
ského roku a nadšené ohlasy přesvědčily orga-
nizátory o smyslu a obecné prospěšnosti nového 
projektu „Litoměřické svátky hudby“.  Na skvělé 
umělecké  zážitky v kostele Nanebevzetí Panny 
Marie se tak mohou diváci těšit i letos.  
  Slavnostní zahájení a první koncertní večer 
festivalu se uskuteční 29. srpna od 19 hodin. 
V současné době již je vyprodaný. Houslový 
virtuóz Václav Hudeček v unikátním spojení se 
sopranistkou Evou Urbanovou a charismatickým 
barytonistou Jakubem Pustinou představí za do-
provodu 45členné Plzeňské filharmonie řízené 
dirigentem Tomášem Braunerem především 
skladby Antonína Dvořáka, dále pak Mozarta, 
Verdiho, Rossiniho, Puciniho a Mascagniho.
   V druhém koncertním dnu festivalu 30. srpna 
opět od 19 hodin se milovníci barokní hudby 
mohou těšit na Václava Hudečka, který vystoupí  
společně se svými hosty - mladým, mezinárodní-
mi úspěchy ověnčeným houslistou Petrem Ma-
tějákem, sólistkou komorního orchestru Musica  

Minore Ivanou Kovalčíkovou a s laureátem letní 
Akademie Václava Hudečka v Luhačovicích. Za 
doprovodu komorního orchestru Musica Minore 
zahrají postupně skladby J. S. Bacha, J. Bendy, 
A. Vivaldiho, v partech od sólových houslí až po 
čtvery housle. 
   Opět nebude chybět ani litoměřický pěvecký 
sbor. Po Pánech klucích se po boku Václava 
Hudečka letos objeví ženský sbor Cantica Bohe-
mica pod vedením Vladimíra Frühaufa. 
   „Letošní festival je umělecky i finančně nároč-
nější, proto jsme mimo běžné formy sponzorství 
zvolili ještě třetí netradiční způsob – pamětní 
certifikát,“ konstatoval předseda pořádajícího 
sdružení Musika et Education Zdeněk Kulda.  
Certifikát v hodnotě 5 000 Kč bude mít pamětní 
a sběratelskou hodnotu díky  podpisům operní 
pěvkyně Evy Urbanové a Václava Hudečka. Po-
slouží zároveň jako vstupenka na oba koncerty i 
na večerní raut.
   Předprodej vstupenek na druhý koncertní den 
probíhá v síti MKZ.                                        (jd)

GALERIE PŘEDSTAVUJE 
SOCHY ZEMÁNKA

Zemánkovo dílo z roku 1974 
nazvané Mokrá Julie. 

Foto: galerie 

SVÁTKY HUDBY: SOPRANISTKA 
URBANOVÁ I HOUSLISTA HUDEČEK

PIVO NA NÁMĚSTÍ POTEČE PROUDEM

Nejen pro muže, ale i pro ženy 
jsou Pivní slavnosti vítanou pří-
ležitostí k ochutnávce různých 
druhů pěnivých moků. Foto eva

KAVÁRNU ZDOBÍ 
TVORBA LIPEN

SKAUTI SI NAŠI
POMOC ZASLOUŽÍ

   Litoměřičtí skauti jsou ne-
dílnou součástí života města. 
Pomáhají tam, kde je potřeba 
a děti vedou k pozitivnímu 
vztahu k přírodě, lidem i život-
nímu prostředí.  Poděkovat jim 
za jejich práci přišli zástupci 
Nadačního fondu Kalich a 
představitelé radnice. A nepřišli 
s prázdnou.
   Člen správní rady Nadačního 
fondu Kalich a radní města 
Pavel Kejř předal skautům 
finanční dar fondu ve výši 20 
tisíc korun. Využit byl na nákup 
nového vybavení pro letní tá-
bor. Starosta Ladislav Chlupáč 
s místostarostou Karlem Krej-
zou zase vedoucího střediska 
Pavla Hájka informovali, že 
město vyčlenilo 200 tisíc korun 
na opravu fasády skautského 
domu.
    Objekt v ulici Osvobození 
(č.p. 23) mají skauti od města 
dlouhodobě v pronájmu, a to 
za symbolickou cenu. Sídlí zde 
šest samostatných oddílů rozdě-
lených podle věku dětí a mláde-
že.  Celkem sem dochází 160 
členů, z čehož je 121 dětí a mlá-
deže do 18 let, jimž se věnuje 
39 dospělých.                    (eva)

Člen správní rady NF Kalich 
Pavel Kejř podepisuje s ve-
doucím skautů Pavlem Hájkem 
darovací smlouvu na dar ve výši 
20 tisíc korun.              Foto eva
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POPIS

   Rekordní čtyři stovky účin-
kujících, kteří vystoupí hned 
na sedmi scénách, a celkem 106 
hodin zábavy. Zatím nejrozsáh-
lejší koncepci v novodobé his-
torii datované rokem 2009, kdy 
bylo zrušeno vstupné, slibuje 
letošní vinobraní. Proběhne 19. 
a 20. září. 
    K již stálým scénám na Míro-
vém a Dominikánském náměstí 
přibudou scény na nádvoří 
hradu, divadla, na Kostelním a 
Lodním náměstí. „Díky tomu 
dostanou větší prostor orchestry, 
kapely či divadelní spolky, které 
působí přímo v Litoměřicích, 
což nás velmi těší,“ podotkla 
ředitelka MKZ Věra Kmoníč-
ková, jež slibuje, že opět půjde 
o pohodovou akci vhodnou pro 
celou rodinu. 
   Ani letos nebude chybět prů-
vod Karla IV. a jeho královské 
družiny. Kdo by měl zájem 

připít si přímo s císařem číší 
vína, má možnost tak učinit na 
nádvoří hradu, kam i letos král 
ve 13 hodin zavítá, aby zkon-
troloval, jak se konšelé starají 
o jeho majetek. Ve 13.45 pak 
vyrazí s královnou a celou dru-
žinou na Mírové náměstí, kde 
se úderem 14. hodiny rozezní 
zvony vítající celou družinu. 
    Ani po odjezdu krále však 
program na nádvoří hradu ne-
skončí, ale probíhat bude stejně 
jako na dalších šesti scénách až 
do pozdních večerních hodin. 
   Na své si opět přijdou děti. 
„Připraveny pro ně budou v uli-
ci Máchovy schody projížďky 
na koních, nafukovací skákadla, 
aquazorbing, pod galerií straši-
delné sklepení a na parkovišti 
U Hvězdárny klasické pouťové 
atrakce,“ vyjmenovala místa 
určená hlavně nejmenším ná-
vštěvníkům vinobraní ředitelka.    

PÁTEK 19.9. 

Hlavní scéna:
16:00 cimbálovka J. Šmukaře
18:00 Rosťa Pechoušek Band
20:00 skupina NEŘEŽ
22:00 skupina Ready Kirken

Divadelní scéna:
16:00 Sváťovo dividlo (loutko-
vá pohádka pro nejmenší)
17:30 LI-DI (veselá pohádka s 
písničkami od M. Ebena)
19:00 Hynkovo hravé divadlo / 
Fimfárum (pohádková komedie 
pro děti i dospělé)
20:30 Divadelní spolek K. Ča-
pek Děčín / Trumf (netradiční 
komedie pro dospělé)

Dominikánská scéna:
16:00 Jazzová farma 
           (ZUŠ Česká Lípa j.h.)
17:00 Nezrychluj 
          (ZUŠ Litoměřice)
18:00 Orchestr dechových 
           nástrojů (ZUŠ Ltm)
19:00 Schizzo band  
          (ZUŠ Ltm)                  
20:00 Junior band  
           (ZUŠ Litoměřice)                                 
21:00 Big band 
          (ZUŠ  Litoměřice)                                     

Nezávislá scéna - Lodní 
náměstí
18:00 Steelfaith, BAŤA & 
          Kalabův něžný beat,  
          The Bigbošs
17 - 19 hod Strašidelná skle-
pení (procházka historickými 
sklepy se strašidly)

SOBOTA 20.9. 

Hlavní scéna:
10:00 dechovka Víti Vávry
12:00 Poutníci

14:00 historický průvod 
          - příjezd krále
15:00 vítězové Little Star + 
          Prowizorium
16:00 Prowizorium
17:30 Tomáš Kočko
19:30 Žlutý pes
21:30 Mefisto

Divadelní scéna:
10:00 Páni kluci
11:15 Puellae cantantes
12:30 Hlásek + Mladivadlo
14:00  příjezd krále
15:00 Myš a Maš
16:30 Krejčík Honza
18:00 Pískomil

Dominikánská scéna:
12:00 Vintage retro
14:00 příjezd krále
15:00 St. Johnny Blues
17:00 Jerguš Oravec
19:00 ILLE
20:30 Blue cafe

 Kostelní náměstí
14:00 příjezd krále
15:00 Noble Crops
16:00 TiNG
17:30 Farside
19:00 Wanastovi Vjeci revival
20:30 Five O´ Clock Tea

Nezávislá scéna - Lodní 
náměstí
18:00 Drum´n ´bass party

Nádvoří hradu
10:00 Veselý lidi
13:00 návštěva krále
13:45 odjezd krále s družinou
16:00 -  18.00 degustace zlaté 
kolekce JAROVÍN ROSE
18:00 Od plotny skok
21:30 promítání filmu Bobule

Podrobný program najdete 
na www.mkz-ltm.cz 

VINOBRANÍ NEZKLAME

Ústředními  historickými postavami vinobraní i tentokráte budou 
král Karel IV. a bůh vína Bakchus.                       Foto Eva Břeňová 

  Smutná zpráva zaskočila v zá-
věru června veřejnost o úmrtí 
Stanislava Štanglera, litomě-
řického pedagoga, neúnavného 
sportovce tělem a duší, spole-
čenského a hudbymilovného 
člověka a v poslední době i ces-
tovatele. Odešel náhle, zůstali 
po něm smutní nejbližší.
   Stanislav Štangler přispěl 
k výchově stovek chlapců a 
dívek několika generací na 
základních i středních školách 
zejména v Litoměřicích, byl 
neuvěřitelně činný. Po válce 
vystudoval Pedagogickou fa-
kultu Univerzity Karlovy a po 

zakotvení v Litoměřicích se 
stal na 30 let tanečním mistrem 
v Litoměřicích, Terezíně, Děčí-
ně, Ústí nad Labem a ve Štětí, 
kde po debatách s kapelníkem 
Jaroslavem Bílým založil při 
Velkém dechovém orchestru 
Sepap první československou 
mažoretkovou skupinu.
   „Celých 58 let mu byla velkou 
oporou naše maminka, která se 
stala také jeho první partnerkou 
při tanečních kurzech. Chtěla 
bych poděkovat všem, kteří bu-
dou na našeho otce, dědečka a 
pradědečka vzpomínat,“ uvedla 
dcera Věra Balcarová.         (vs)

OSOBNOSTI LITOMĚŘIC NÁŠ SERIÁL •
VZPOMÍNKA NA S. ŠTANGLERA
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