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LITOMĚŘICE

SLOVO STAROSTY:
NENECHME SE OTRÁVIT
   

    Komunální po-
litika je o lidech, 
o jejich službě 
veřejnosti. Po-
litikaření do ní 

nepatří. Stejně jako metody 
zastrašování, otravování 
ovzduší, zveřejňování rádo-
by skandálních informací, 
které působí věrohodně jen 
na první pohled. Je čtvrt 
roku před volbami a tyto ne-
švary známé z celostátní po-
litiky se prvně přenášejí do 
Litoměřic, kde lidé k sobě 
dosud vždy chovali respekt 
a slušnost, a to i v době 
předvolební. Stejně jako já 
totiž vnímají, že budoucnost 
města stojí na porozumění a 
spolupráci nás všech.
       Ale zapomeňme na posly 
negativních zpráv, které šíří 
ti, jež pro Litoměřice ne-
vykonali ještě vůbec nic, a 
nezbývá jim než kritizovat 
práci druhých. Pojďme se 
společně těšit z krásných 
letních dnů a řady akcí, které 
nás čekají. Dovolte mi na 
závěr vás ujistit, že i přes 
dynamický rozvoj, jakým 
Litoměřice v posledních 
letech prochází, je město ve 
výborné finanční kondici a 
chová se jako řádný hospo-
dář.           Ladislav Chlupáč

Chrlič vody ve tvaru hříbku instalovaný na koupališti v brouzdališti 
určitě udělá radost nejmenším. Jako první teplotu vody při zahájení  
napouštění vyzkoušela vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
městského úřadu Andrea Křížová.                      Foto: Eva Břeňová

   Vedení radnice chce převzít do 
své správy Gymnázium Josefa 
Jungmanna, jehož současným 
zřizovatelem je Ústecký kraj.  
Prohlásil to místostarosta Karel 
Krejza pro Litoměřický deník.  
   „Litoměřičáci považují gym-
názium za rodinné stříbro. Vždy 
bylo školou, která se těšila vel-
ké prestiži jak mezi studenty, 
pedagogy, tak celou veřejností. 
Nedávná zkušenost ukázala, že 
chceme-li, aby tomu tak bylo 
i v budoucnu, je nezbytné, 

aby zřizovatelem bylo město, 
nikoliv Ústecký kraj. Navíc 
gymnázium sídlí vedle Masary-
kovy školy, jež je příspěvkovou 
organizací města, v těsném 
sousedství Jiráskových sadů, 
které nyní procházejí zásadní 
revitalizací. Rádi bychom celou 
tuto lokalitu systematicky rozví-
jeli tak, aby zde vznikl moderní 
komplex s opravdu kvalitními 
podmínkami pro střední a zá-
kladní školství. Věřím, že když 
jsme našli zdroje pro záchranu 

gotického hradu a modernizaci 
zimního stadionu, dokážeme 
zrealizovat i tuto myšlenku,“ 
konstatoval místostarosta. 
   Jako krajský zastupitel se ji 
bude snažit prosadit  na kraji. 
V nejbližších dnech plánuje 
vedení radnice jednat o záměru 
s pedagogy školy, rodiči i stu-
denty. Pokud jej podpoří, osloví 
město Ústecký kraj. „Samozřej-
mě se tak nestane hned, protože 
shodu musíme najít napříč 
politickým spektrem i v novém 
zastupitelstvu, které vzejde 
z podzimních komunálních vo-
leb,“ upozornil Karel Krejza.                              

(eva) 
Více k tématu na str. 7     

  Před několika dny byla v Litoměřicích spuště-
na mobilní aplikace inCity. Radnice tak učinila  
významný krok ke zvýšení informovanosti oby-
vatel města i jeho návštěvníků prostřednictvím 
moderních technologií. V praxi to znamená, že 
majitel tzv. chytrého telefonu si zdarma stáhne 
na www.incity.cz aplikaci do svého mobilu. 
„Jejím prostřednictvím získá veškeré potřebné 
informace o městě, MHD, může zaplatit par-
kovné, vyhledat kulturní i sportovní akce, které 
se aktuálně pořádají a podobně. Stane-li se ně-
kdo svědkem nepořádku, může dokonce  poslat 
on-line zprávu vedení města,“ uvedl tajemník 
městského úřadu Karel Chovanec.             (eva)

BUDE GYMNÁZIUM 
PATŘIT MĚSTU?

MOBILNÍ APLIKACE JIŽ 
BYLA  SPUŠTĚNA

    Provoz letního koupaliště na 
Písečném ostrově běží naplno.  
Zahájil ho v plné šíři Den dětí, 
který proběhl v celém areálu 31. 
května. 
   Voda v brouzdališti a dětském 
bazénu je o několik stupňů tep-
lejší, než tomu bývalo v letech 
předchozích. Ohřívá ji totiž 35 
solárních kolektorů, které byly 
loni upevněny na střechu správ-
ní budovy.  Nyní  došlo k insta-
laci chrličů vody podél obou ba-
zénů. Obzvláště vodní hřib bude 
nepochybně sloužit k pobavení 
nejmenších návštěvníků. 

Pokračování na straně 12

NA KOUPALIŠTI 
ZAČALA SEZÓNA

PARK BYLO TŘEBA UZAVŘÍT
   Vždy dvě mateřské školy 
z celkového počtu jedenácti 
škol zřizovaných městem zůsta-
nou v provozu v průběhu letních 
prázdnin.  V červenci budou ote-
vřeny MŠ Delfínek v Baarově 
ulici a Větrník v Ladově ulici, 
v srpnu Kytička v Masarykově 
a Lipová v Mládežnické ulici. 
„Otevřeny budou pro děti všech 
našich mateřských škol, jejichž 
rodiče pracují, a potřebují to,“ 
upozornila Monika Mejtová, ře-
ditelka MŠ Litoměřice, příspěv-
kové organizace města.      (eva)

O PRÁZDNINÁCH BUDE 
PROVOZ OMEZEN

   Revitalizace Jiráskových sadů běží na plné obrát-
ky. Arboristy, kteří ošetřili stromy, vystřídala tech-
nika. Náročnost zemních prací bohužel neumožni-
la, aby prostor zůstal alespoň částečně přístupný. 
   V tuto chvíli probíhá jak rekonstrukce sadů, 
prováděná s pomocí grantů od Nadace Proměny, 
tak i dopravního hřiště, na kterou získalo město 
dotaci z Regionálního operačního programu Se-
verozápad. Celkové náklady na dopravní hřiště  
dosáhnou 15,2 milionu korun, z toho dotace činí 
12,9 milionu korun, což tvoří 85 procent z celko-
vých nákladů. 
   Zatímco rekonstrukce parku skončí letos na pod-
zim, modernizace dopravního hřiště bude ukonče-
na na jaře příštího roku.                                  (eva)
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   Letní kino na Střeleckém 
ostrově zahájilo v sobotu 17. 
května sezonu kulturním od-
polednem, v jehož průběhu 
nechyběla hudba, loutkové di-
vadlo nebo bubenická show. 
   „Díky velkorysé pomoci po 
loňských povodních, kterou 
Kinoklub získal od drážďanské 
nadace arche noVa na obnovu 
technologií a zachování živo-
taschopnosti areálu a díky do-
financování nákupu ze strany 
města, bylo možné zakoupit 
výkonný projektor schopný 
promítat ze všech dostupných 
formátů,“  uvedla za Kinoklub 
Ostrov Renata Vášová.
    Návštěvníci také prvně moh-
li usednout na zrekonstruované 
lavičky v letním kině. Díky 
pomoci Ústecké komunitní 
nadace byla povodněmi nejví-
ce postižená část hlediště nově 
osazena dřevěnými lavičkami. 
   Letní kino patří již několik 
let k tradičnímu sezónnímu 
zpestření kulturní nabídky. 
Jeho provoz pod městem byl 
ukončen v roce 1995. Deset 
let poté, v roce 2005, Kinoklub 
Ostrov ve spolupráci s nájem-
cem – Agenturou Modrý z ne-
be, obnovil provoz a začalo se 
promítat z promítacího zařízení 
odkoupeného z bývalého kina.  
Spuštěním provozu nové tech-
nologie  vstupuje letní kino do 
další etapy svého života.    (rv)

Na Střeleckém ostrově byly instalovány nové prvky. Ty u Labe jsou určeny k aktivnímu trávení volného 
času příslušníků naší starší generace (foto vlevo), dětské hřiště  pro nejmenší  se nachází u hospůdky 
U Letního kina.                                                                                                             Fota Eva Břeňová 

   Schválený rozpočet na rok 2014 a dosud 
provedené rozpočtové změny jasně ukazují 
na preference zastupitelů města směřující k 
efektivnímu zhodnocení naspořených vol-
ných finančních prostředků. Dosud schvá-
lené náročnější investiční akce jsou vesměs 
podpořeny dotačním čerpáním finančních 
prostředků Evropské unie. Ke každé inves-
tované 1 koruně města získáváme 1,5 koru-
ny k tomu od Evropské unie, dochází tedy 
ke 150% zhodnocení vlastních peněz. 
   Při schvalování rozpočtových změn je 
hlavní zásadou zhodnocení vlastních fi-
nančních prostředků především do hmotné-
ho majetku města.  To znamená, že postaví-
me, rekonstruujeme nebo opravíme majetek 
města, popř. přispějeme na opravu jinému 
subjektu sídlícímu na území města, zejména 
tvoří-li součást kulturního fondu Litoměřic. 
Každá z těchto akcí tak představuje efek-
tivní navýšení majetku Města Litoměřice. 
To vše se 150procentním přispěním financí 

různých evropských fondů, které bychom 
za jiných okolností nezískali.
   Za téměř uplynulé desetiletí se celkový 
majetek města zvýšil o úctyhodných 
46 %. V absolutním číselném vyjádření 
to je o 1,026 mld. Kč z původní hodnoty 
2,209 mld. (roku 2005) na 3,235 mld. (roku 
2013).
     Na rozpočet města lze v přiměřeném zjed-
nodušení pohlížet jako na rodinný rozpočet. 
Na samém počátku plánu svých výdajů na 
následující rok zvažujete, jaká bude výše 
všech vašich příjmů daného roku. Víte také, 
kolik máte naspořeno z předchozích let. V 
konkrétním příkladu Litoměřic předpoklá-
dalo město, při schvalování rozpočtu na rok 
2014, celkové příjmy ve výši 376 mil. Kč. 
Z toho byly běžné příjmy (tj. zejména daně, 
poplatky) v hodnotě 367 mil. Kč a zbylých 
9 mil. tvořily kapitálové příjmy (z prodeje 
bytů a pozemků). Celkové úspory města 
z předchozích let pak činily 130 mil. Kč.

     Následně, po vyhodnocení příjmů, zasedá 
„rodinná rada“ (finanční výbor, zastupitel-
stvo), která stanoví nutné provozní výdaje 
na zajištění chodu rodiny (činnosti města). 
V této fázi plánování je důležité zjištění, 
zda příjmy daného roku jsou vyšší než nut-
né výdaje. V případě Litoměřic tomu tak je 
samozřejmě i v roce 2014! Celkové výdaje 
města na rok 2014 byly odsouhlaseny ve 
výši 367 mil. Kč, z toho běžné výdaje na 
činnost města v částce 335 mil. Kč a kapitá-
lové výdaje ve výši 32 mil. Kč. Běžné výda-
je města jsou zejména výdaje na chod úřadu 
a provoz města, včetně jeho příspěvkových 
organizací, a dále výdaje na podporu dalších 
činností, jako je kultura, sport, volnočasové 
a preventivní aktivity. Kapitálovými výdaji 
nazýváme investice, což mohou být nákupy 
nového majetku nebo zhodnocování majet-
ku stávajícího. 
   Z porovnání výše běžných příjmů a běž-
ných výdajů roku 2014 (kladný výsledek 32 

VÝVOJ ROZPOČTU MĚSTA PRO LETOŠNÍ

NEJEN HŘIŠTĚ PRO DĚTI, ALE I PRVKY 
PRO SENIORY OZDOBILY OSTROV

LETNÍ KINO JIŽ 
ZAHÁJILO SEZÓNU

   Za nejkrásnější ve městě označil starosta 
Ladislav Chlupáč dětské hřiště pro nejmenší, 
které 17. května u příležitosti otevření letního 
kina oficiálně představil veřejnosti. Nové herní 
prvky, které město zakoupilo, se totiž nacházejí 
v jeho těsné blízkosti, před zdejší hospůdkou.  
   „Město respektovalo potřeby našich dětí a 
s výsledkem jsme opravdu spokojeni,“ zhod-
notila počin maminka dvouletého dítěte Hana 
Galiová, která dostala příležitost se společně 
s dalšími rodiči a členy Kinoklubu Ostrov po-
dílet na výsledné podobě. 
   Obdobným způsobem respektovala radnice 

i přání seniorů týkající se pořízení prvků pro 
aktivní trávení volného času starší generace. 
Za hospůdkou U Letního kina, směrem k Labi,  
byly instalovány čtyři prvky, při jejichž využití 
dochází  k posílení stehenních svalů, horních 
končetin apod. 
    „Na nákup dětských herních prvků jsme 
z rozpočtu města vyčlenili 220 tisíc korun. 
Prvky pro seniory stály zhruba 100 tisíc korun, 
přičemž na jejich pořízení jsme získali dotaci 
ve výši 70 tisíc korun,“ poukázal na finanční 
stránku věci místostarosta Litoměřic Karel 
Krejza.                                                       (eva)
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   Zásadní modernizace lito-
měřických základních škol 
pokračuje. Po ZŠ Ladova, která 
před několika málo lety prošla 
kompletní modernizací, probíhá 
v těchto dnech i zásadní moder-
nizace ZŠ v Havlíčkově ulici.
   Stavební práce byly díky pěk-
nému počasí zahájeny v před-
stihu. Probíhají hlavně v zadní 
části areálu, aby nebyla hlukem 
narušena školní výuka. „V tuto 

chvíli probíhá výměna oken u 
pavilonu  „ F“,  kde se nacházejí 
tělocvičny. Na řadu však budou 
postupně přicházet pavilony, 
ve kterých jsou školní třídy. Je 
proto logické, že největší objem 
prací se uskuteční v průběhu  
prázdnin,“ informovala ředitelka 
školy Blanka Ježková. Dočasně 
omezené je využití tělocvičny, 
nicméně školní hřiště zůstala 
v provozu, pouze se změnil 

přístup k nim. Nyní se vchází ze 
zadní části směrem od jídelny. 
   Podle projektu bude stavba do-
končena v polovině října tohoto 
roku. Město na rekonstrukci 
získalo dotaci z Operačního pro-
gramu životní prostředí ve výši 
téměř 20 milionů korun. Další 
1,1 milionu korun činí dotace 
ze Státního fondu životního pro-
středí. Příspěvek města dosahuje 
2,3 milionu korun.             (eva)

    Radary k měření rychlosti 
v ulici Na Valech v Litoměři-
cích jsou dlouhodobě nefunkč-
ní. V nejbližších dnech proto 
dojde k jejich demontáži.
   „Opakovaně vznikaly poruchy, 
jejichž odstranění bylo obtížné,“ 
vysvětlil vedoucí odboru dopra-
vy a silničního hospodářství 
MěÚ Jan Jakub a upřesnil, že 
zhruba devět let staré zařízení je 
technicky zastaralé a nesplňuje 
trendy moderní doby. Opravy, 
resp. výměny jednotlivých 
technických celků, jsou téměř 
stejně nákladné jako případné 
pořízení novějších a technicky 
vyspělejších zařízení.  
    Prokázat, zda radary reálně 
přispívají ke snížení nehodovos-

ti, jednoznačně nelze. „Žádné 
statistiky či pozorování tohoto 
druhu nejsou k dispozici. Z 
praxe je známo, že tento typ 
„preventivních radarů“ působí 
pouze na slušné a ohleduplné 
řidiče,“ uvádí Jan Jakub.
   Stejný postoj k dané pro-
blematice podle něj zastává i 
Policie ČR.  Současným no-
vým názorovým trendem je, 
že „preventivní informativní“ 
radary k bezpečnosti silničního 
provozu nijak významně nepři-
spívají či jej dokonce ohrožují, 
neboť určitá skupina netole-
rantních a nepřizpůsobivých 
řidičů radary zneužívá pouze ke 
zjištění přesnosti tachometrů ve 
svých vozidlech při vysokých 

rychlostech (např. motocyklis-
té). V praxi se tak lze setkat 
na různých místech v ČR se 
„zamrzlými“ ukazateli na hod-
notách převyšujících 100 km/h 
i při jízdě obcemi. 
    Dopravní inspektorát již proto 
vyzval odbor dopravy a silnič-
ního hospodářství, aby zahájil 
správní řízení vedoucí k odstra-
nění měřících zařízení instalo-
vaných v ulici Na Valech. 
   „Dnes jsou upřednostňovány 
spíše takové systémy, které ři-
diče při překročení rychlosti za-
staví červeným signálem „stůj“ 
světelné signalizace, nebo pro-
svícené led-diodové dopravní 
značky, které intenzivně blikají 
v případě překročení povolené 

rychlosti. Tato opatření jsou 
však oproti běžným dopravním 
značkám či zařízením náklad-
nějším řešením,“ dodal k dané 
problematice Jan Jakub. (eva) 

   Tři miliony korun dostanou 
v letošním roce od města na 
svou činnost sportovní oddíly 
formou přímé dotace. Zastupi-
telé schválili způsob rozdělení 
na základě návrhu  předložené-
ho   komisí sportu, jejíž členové 
vycházeli ze závazných kritérií. 
Nejvyšší částku ve výši 1,46 
milionu korun získal Slavoj Li-
toměřice, který  zastřešuje  jak 
letos nadmíru úspěšné ligové 
basketbalisty, tak i další oddíly. OPRAVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY BĚŽÍ NAPLNO

MĚŘIČE RYCHLOSTI BUDOU Z VALŮ ODSTRANĚNY

Fotbalový klub  420 tis. Kč

HC Stadion (hokej) 450 tis. Kč

Plavecký klub 90 tis. Kč

SK GT (trampolíny) 50 tis. Kč

Slavoj BK (basket) 960 tis. Kč

Slavoj 500 tis. Kč

Sport JUDO 200 tis. Kč

T. T. C. (stolní tenis) 90 tis. Kč

TJ Slovan (basket) 240 tis. Kč

Veslařský klub Slavoj 200 tis. Kč

SPORTOVNÍ ODDÍLY
DOSTALY 3 MILIONY

ROK JDE TÍM SPRÁVNÝM SMĚREM
mil. Kč) je zřejmé, 
že při sestavování 
celkového rozpočtu 
byl stejně, tak jako 
i v minulých letech, 
kladen zásadní důraz 
na to, že svůj běžný 
provoz musí město 
pokrýt ze svých 
běžných příjmů 
daného roku. Navíc 
z nich dokázat ještě 

něco ušetřit, a průběžně tak doplňovat své 
úspory z předchozích let, z nichž jsou pak 
financovány větší investice, na které by z 
příjmů jednoho roku nestačilo.
     Po uzavření bilance provozního rodinné-
ho (městského) rozpočtu příjmů a výdajů a 
z toho vyplývajících úspor v daném roce lze 
uvažovat o dalších větších výdajích, k je-
jichž nákupům je třeba zapojit i vaše pře-
dešlé úspory. Tuto úvahu lze přirovnat např. 
k vašemu rozhodnutí rekonstruovat byt, 
koupit nové auto nebo pořídit nákladnější 
vybavení domácnosti. Přestože se v daném 
roce jedná o výdaj vyšší, než jsou možnosti 
vašich příjmů stejného roku a vyžaduje to 

zapojení úspor z předchozích let, rozhodně 
to pro vás neznamená žádné ohrožení. Stále 
investujete své vlastní, předem naspořené 
peníze a navíc zhodnocujete nebo rozšiřu-
jete svůj majetek.
     Při rozhodování o těchto výdajích, jak 
v případě rodiny, tak v případě města, je 
na začátku nutné zvážit jejich účelnost. 
Zastupitelstvo města ve svých následných 
rozpočtových změnách postupovalo přesně 
dle tohoto principu s tím, že využívá svých 
úspor především k navýšení či zhodnocení 
svého majetku a ve výši, která neznamená 
ohrožení pro následující roky.
   Jakkoliv se může zdát celkový dopad roz-
počtových změn ve výši 67 mil. Kč velký, 
nepředstavuje nic jiného než využití úspor 
z tohoto a z předchozích roků k navýšení 
majetku města. S přispěním finančních 
prostředků z dotací navyšujeme hodnotu 
majetku města ještě o dalších 85 mil. Kč. 
Tyto dotační prostředky, získané navíc, 
bychom bez našich vlastních investic nikdy 
nezískali. Je zcela samozřejmé a logické, 
že zapojením úspor do rozpočtu města se 
kryjí vyšší výdaje příslušného roku, které 
převážně zhodnocují nebo navyšují majetek 

města. 
   Jde o zcela běžný a legitimní proces 
rozpočtového hospodaření a rozhodně není 
možné používat pojem „schodek“ rozpočtu 
automaticky jako strašák a již vůbec ne 
rozpočet Litoměřic přirovnávat ke státnímu 
rozpočtu, jehož schodek je kryt úvěry bank 
a dluhopisy, což znamená, že si stát musí 
peníze půjčovat a dlouhodobě je nevrací 
(pouze svůj dluh více či méně navyšuje). 
Další základní chybou je zaměňovat scho-
dek rozpočtu daného roku, krytý z vlastních 
peněz, za ztrátu. Nejde o žonglování se 
slovíčky, ale o správný výklad zákonných 
pravidel rozpočtového procesu.
    Z pohledu současného zastupitelstva 
města je zásadní vždy to, zda je schodek 
městského rozpočtu pokryt vlastními zdroji 
z daného roku nebo z  předchozích let, tj. 
opět se opakuje již zmiňovaný jednoduchý 
princip, že není možné utrácet více, než je 
příjem daného roku a než je našetřeno z let 
minulých. Tento princip byl, je a bude sou-
časným zastupitelstvem vždy naplňován.

Radek Lončák, 
radní města a předseda finančního výboru 
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   „Ukliďme Litoměřice společně“ byl název akce, kterou v sobotu 
17. května dopoledne pořádalo Zdravé město Litoměřice. Zúčastni-
lo se jí zhruba šest desítek lidí, mezi nimiž byli i pracovníci a uži-
vatelé služeb občanského sdružení Naděje, děti a dospělí z oddílu 
Litomíci,  zástupci radnice v čele s místostarostou Karlem Krejzou, 
radním Radkem Lončákem nebo zastupitelem Petrem Hermannem, 
členové komise životního prostředí a mnozí další.
  Společně se pustili do úklidu černých skládek u Penny marketu, 
za garážemi u hřbitova a za veterinární klinikou v Plešivecké ulici. 
Místa vybrali členové komise životního prostředí na základě námě-
tů, které zasílali sami občané. 
   Pomoci přišla i učitelka Základní školy Boženy Němcové Jitka 
Fídlerová. „Než jsem se přistěhovala do Litoměřic, žila jsem v Ji-
zerských horách a účastnila se obdobné akce Ukliďme Jizerky. 
Neváhala jsem s pomocí ani teď, protože Litoměřice jsou opravdu 
krásné město, které si naši péči zaslouží,“ konstatovala učitelka, s 
níž přišly i žákyně druhé třídy Eliška Vachtlová a Štěpánka Zícho-
vá. 
    Další lokality, které občané označili v anketě za místa volající po 
generální očistě, uklidili pracovníci Technických služeb města. Ti 
se společně s vedením radnice, městskou policií, zaměstnanci měst-
ského úřadu a CHKO České středohoří zúčastnili obdobné akce již 
21. března. Tehdy se generálního úklidu dočkala oblast u horního 
nádraží a podél kolejí směrem na Cihelnu a směrem opačným k 
TIMU. 
   Právě první jarní úklid byl pro mnohé inspirativní. „Například za-
městnanci Diecézní charity Litoměřice se připojili tím, že společně 
se studenty pedagogické školy uklízeli již v pátek prostor za Sever-
kou. Někteří z nich pak dorazili i v sobotu, což by příklad Veroniky 
Vedejové. „Iniciativa zaměstnanců úřadu byla opravdu motivující a 
nechtěli jsme se nechat zahanbit. Obzvláště když jsme se dozvěděli, 
že se účastnil i pan starosta,“ uvedla Veronika Vedejová, která přišla 
uklízet i s dvanáctiletou dcerou Valerií. „Beru to i jako výchovnou 
lekci pro svou dceru. Po dnešku věřím, že papír na zem už jen tak 
nevyhodí,“ poukázala i na výchovný aspekt Veronika Vedejová, za-
tímco její dcera s kamarádkou Barborou Procházkovou nesly pytel 
plný odpadků do kontejneru přistaveného Technickými službami.  
    „Zájem lidí nás moc překvapil. Shodli jsme se, že ze společného 
úklidu bychom mohli udělat tradici,“ uvedla koordinátorka projektu 
Zdravé město Litoměřice Rita Vlčková.

Text a fota Eva Břeňová 

DĚTI I DOSPĚLÍ UKLÍZELI SPOLEČNĚ A S NADŠENÍM

S úklidem u veterinární kliniky pomáhala děvčata Valerie Vedejo-
vá a Barbora Procházková

Ti, kteří se po příchodu zapsali, mohli získat drobné ceny. 
Přišla i učitelka Jitka Fídlerová s dcerkou a žačkami.

Skupinu, která odstranila černou skládkou za garážemi u 
hřbitova, tvořili zaměstnanci a uživatelé služeb Naděje. 

S dcerkami dorazili uklízet k Penny marketu i místosta-
rosta Karel Krejza a radní Radek Lončák. 

Nechyběl ani člen komise životního prostředí Jaroslav 
Jindřich (vlevo).
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   Nejen standardní vyšetření, 
ale i výkony, které nejsou ve 
všech zdravotnických zaříze-
ních v České republice zcela 
běžné, nabízí všem novoroze-
ným miminkům dětské oddělení 
litoměřické nemocnice. Včas-
nou prevencí totiž lze předejít  
komplikacím v budoucnu.
   „Jedná se například o ultra-
zvukové vyšetření ledvin, které 
provádíme u všech novorozen-
ců, což v mnoha nemocnicích 
není obvyklé. Při podezření na 
vrozenou vadu močových cest 
provádíme v přibližném věku 
dítěte šesti týdnů kontrolní 
vyšetření v nefrologické po-
radně. Pokud se naše podezření 
potvrdí, je pacient odeslán na 
specializované pracoviště,“ 
přiblížil jednu z nadstavbových 

služeb pro novorozence primář 
dětského oddělení Vladimír 
Bárta. Ročně se díky tomuto 

screeningu podaří zachytit vý-
znamné vady močových cest u 
zhruba dvaceti dětí.
   Nejde však o službu „navíc“ 
jedinou. „Dále provádíme u 
všech novorozenců ve spolu-
práci s ORL oddělením naší ne-
mocnice vyšetření sluchových 
emisí. Jsme jedním z pouhé 
poloviny novorozeneckých 
oddělení v republice, kde se 
toto vyšetření provádí,“ doplnil  
primář Bárta.
   Rodičům je ze strany dětského 
oddělení nabízena i řada dalších 
služeb, jako je například zpro-
středkování možnosti zapůjčení 
přístroje na hlídání dechu u no-
vorozenců a kojenců nebo za-
půjčení vah, obojí ve spolupráci 
se sdružením Sluníčko. 

(nk)

   Nemocnice se připravuje na 
realizaci modernizace centrál-
ních operačních sálů, na kterou 
získala z Regionálního operač-
ního programu Severozápad 
více než 47 milionů korun. 
Dalších osm milionů korun 
představuje finanční spoluú-
čast zdravotnického zařízení 
zřizovaného městem. V sou-
časné době finišuje výběrové 
řízení na dodávku technologií.
   „Projekt se skládá ze dvou 
částí, a to modernizace vybave-
ní centrálních operačních sálů 
a ze stavebních dispozičních 
úprav prostor operačních sálů,“ 
přiblížil předseda Správní rady 
nemocnice Radek Lončák.

   V rámci modernizace zdra-
votnického a přístrojového 
vybavení budou pořízeny čtyři 
nové operační stoly, včetně 
překládacího zařízení, a nové 
anesteziologické přístroje vyš-
ší třídy. Pro zlepšení operativy 
budou zakoupeny laparosko-
pické komplety pro chirurgii, 
videořetězec pro ORL a lapa-
roskopické sety pro chirurgii a 
gynekologii. Z projektu budou 
pořízeny ještě přístroje pro 
vysokofrekvenční koagulaci 
a  pojízdný rentgenový ope-
rační přístroj s C-ramenem.
   Druhá část projektu se 
skládá z dispozičních úprav 
spočívajících v rekonstrukci 

antistatických podlahových 
konstrukcí, instalaci moto-
ricky ovládaných posuvných 
dveří, úpravách přísálových 
sterilizací a v modernizaci 
vzduchotechnických jednotek, 
včetně  doplnění rekuperací.
   Pro sterilizaci operačních 
nástrojů budou instalovány dva 
parní sterilizátory. Dále budou 
pořízeny dva mycí a dezin-
fekční automaty na přípravu 
chirurgických nástrojů a dva 
mycí a dezinfekční automaty 
na operační obuv. Pro dopra-
vu operačního materiálu mezi 
centrální sterilizací a operač-
ními sály se počítá s nákupem 
40 až 50 kusů sterilizačních 
kontejnerů. 
  Modernizace operačních sálů 
nenarušuje pro letošní rok plán 
operací.                              (nk)

    Více než 100 milionů korun získala lito-
měřická nemocnice z evropských dotací na 
svou modernizaci v programovacím období 
2007-2013. Uspěla se třemi projekty – s 
modernizací iktového centra,  modernizací 
centrálních operačních sálů a modernizací 
RTG a ženského oddělení, který byl ukončen 
v roce 2010.  
   Přidělené dotace ovšem nejsou jedinou 
aktivitou nemocnice v oblasti dotací. Ta již 
v minulosti každoročně prověřovala co do 
vhodnosti několik desítek dotačních titulů 
u různých poskytovatelů. Ve většině případů 
nebyla nemocnice mezi tzv. oprávněnými ža-
dateli, tedy těmi, pro které byl daný dotační 
program určen, nebo byly podmínky dotace 

pro nemocnici neakceptovatelné, a to přede-
vším z důvodu vysoké finanční spoluúčasti 
příjemce.
   „Na začátku programového období naše 
nemocnice nejprve provedla průzkum do-
tačních titulů a vytipovala několik operač-
ních programů, u kterých byla oprávněným 
žadatelem. Jako nejvhodnější byly vybrány 
Regionální operační program Severozápad 
(ROP), Operační program životního prostře-
dí (OPŽP) a Integrovaný operační program 
(IOP),“ seznámil s historií žádostí o dotace 
předseda Správní rady nemocnice Radek 
Lončák. V průběhu aktuálního programové-
ho období bylo na ROP podáno 7 žádostí, 
z nichž 2 byly, resp. jsou realizovány, ve 

3 případech projekty nebyly doporučeny 
k financování, ač žádosti splnily všechny 
podmínky přijatelnosti, a ve 2 případech tyto 
podmínky splněny nebyly a projekty byly 
z hodnotícího procesu vyřazeny. Na IOP byl 
podán jeden projekt na modernizaci přístro-
jového vybavení iktového centra se 100 % 
úspěšností žádosti, stejně tak na SFŽP. „V 
případě SFŽP nám byla přiznána dotace na 
solární ohřev vody a na rekonstrukci vý-
měníkové stanice. Tuto jsme však z důvodu 
vysoké spoluúčasti nemocnice a z toho vy-
plývající dlouhodobé návratnosti investice, 
která by přesáhla životnost veškerého zaříze-
ní, byli nuceni nakonec odmítnout,“ vysvětlil 
závěrem Radek Lončák.  Naděžda Křečková

NEMOCNICE UŽ ZÍSKALA PŘES 100 MILIONŮ KORUN

  Do konce června je ve fotoga-
lerii v hale nemocnice k vidění 
další výstava. Černobílé foto-
grafie Beskyd, nafocené v 60. a 
70. letech minulého století, zde 
vystavuje Herbert Thiel, seve-
romoravský fotograf, který od 
roku 2013 žije v Litoměřicích. 
Je zde představena klasická 
fotografie s celou škálou tónů 
a polotónů, která ukazuje nepře-
konatelný půvab fotografování 
na černobílý materiál.         (nk)

 Několik desítek zájemců využi-
lo jedinečné příležitosti a přišlo 
si 29. dubna v rámci Dne otevře-
ných dveří prohlédnout dětské 
oddělení. Konal se u příležitosti 
20 let pobytu ve stávajících pro-
storách, tedy v pavilonu B.
   Všichni návštěvníci si v rám-
ci tohoto dne měli možnost 
prohlédnout prostory oddělení, 
jako jsou JIP, pacientské pokoje, 
vyšetřovací místnosti, sesterny, 
jídelna, dětská herna a ostatní 
místnosti ze zázemí oddělení. 
Připravena byla i malá výstava 
fotografií, které byly vzpomín-
kou na dobu, kdy dětské oddě-
lení ještě sídlilo v prostorách 
staré interny. S doprovodem pak 
zájemci zavítali i do pavilonu E 
na stanici novorozenců.       (nk)

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ NABÍZÍ VŽDY NĚCO NAVÍC

MODERNIZACE ČEKÁ
OPERAČNÍ SÁLY

Lékař Ondřej Kubát při scree-
ningu ledvin.  Foto N. Křečková 

O DEN OTEVŘENÝCH 
DVĚŘÍ BYL ZÁJEM

BESKYDY UVIDÍTE 
VE FOTOGALERII

DĚTSKÝ DEN BEZ ÚRAZU 
   Nemocnice se i letos zapojila 
do akce Dětský den bez úrazu, 
probíhající za účasti Zdravého 
města Litoměřice, Policie ČR, 
DDM Rozmarýn, městské poli-
cie, hasičů a Střední školy peda-
gogické, hotelnictví a služeb na 
výstavišti.                            (nk)
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AUTOSALON URČITĚ NEZKLAMAL
   I když se počasí v máji chovalo 
hodně aprílově, letošní květnový 
ročník Autosalonu navštívi-
lo 9 tisíc návštěvníků. První 
květnový víkend se představilo 
patnáct nejprodávanějších zna-
ček osobních automobilů, přes 
90 historických vozů, řada sou-
těží, exhibicí, výstava vojenské 
techniky a speciálně upravených 
vozidel včetně biketrial show a 
bohatého kulturního programu 
– takový byl Autosalon na Za-
hradě Čech a Veteráni 2014. 
   Návštěvníci zhlédli prezen-
taci značek Škoda, VW, Kia, 
Peugeot, Suzuki, Mazda, Isuzu, 

Renault, Dacia, Hyundai, Ford, 
Mitsubishi, Audi, Land Rover, 
Lexus nebo Toyota. Premiéru na 
výstavišti měla výstava vojenské 
techniky - speciálně upravených 
vozidel používaných Českou ar-
mádou v Afghánistánu. Po celé 
tři dny se prezentovala Hasičská 
záchranná služba. Lidé měli 
možnost si vyzkoušet střelbu na 
airosoftové střelnici, prohléd-
nout si novinky v podobě mini-
karavanů. Nechyběly speciální 
italské skútry, vysokozdvižné 
vozíky, elektrická kola či ukáz-
ky malování na auta. 
   Víkendový program byl rozší-

řen - v pavilonu S byly k vidění 
velice populární hračky jak pro 
děti, tak i pro dospělé v podání 
RC modelů různých dopravních 
prostředků. O bikerskou exhi-
biční show se postaral Martin 
Šimůnek, jedna z legend trialo-
vého sportu. V sobotu se usku-
tečnil 31. ročník Mezinárodního 
srazu historických vozidel pořá-
daný Veteran Car Club Velemín. 
Přijelo přes 85 veteránů. 
    O kulturní program na podiu 
se postaraly hudební kapely Ka-
bát revival a Wanastowi vjecy 
revival.  Po celý den zde pro-
bíhaly soutěže.                   (mm) 

  Ve dnech 9. až 13. dubna 
proběhla tradiční prodejní vý-
stava Tržnice Zahrady Čech.  
Návštěvnost zařadila akci 
svým počtem 34.000 návštěv-
níků mezi nejvyhledávanější 
prodejní veletržní události ČR.  
Letošního ročníku se v rámci 
speciálního projektu s názvem 
CENTRAL MARKETS, který 
se zabývá otázkou farmářské-
ho stylu prodeje, zúčastnila i 
slovenská a italská delegace 
s doprovodem zástupců z Ús-
teckého kraje. 
   Novým a vítaným prvkem 
veletrhu byl chovatelský pa-
vilon T, kde měli návštěvníci 
možnost prohlédnout si různé 
druhy chovných zvířat, zakou-
pit si kuřice, speciální krmivo 
či chovatelské potřeby. 

   Úspěch neminul ani odborné 
semináře, které probíhaly bez-
platně o víkendu v pavilonu A. 
Pavilon C byl celý proměněn 
na tradiční řemeslnou dílnu, 
ve které se představili prvo-
výrobci keramiky, proutěného 
zboží, ručně vyšívaných ubrusů 
či vyráběných šperků, ručně 
malovaných kraslic, pomlá-
zek, řehtaček, prkének, ručně 
zdobených perníků, bylinek, 
čajů atd.
   S kladným ohlasem byla při-
jata i avizovaná rekonstrukce 
prostoru Estrády. 11 nových 
stánků bylo již plně funkčních. 
V nabízeném sortimentu ne-
chyběly tradiční produkty, jako 
sadba, osivo, okrasné dřeviny, 
ovocné stromky, hnojiva, po-
střiky, zahrádkářské potřeby i 
zahradní mechanizace. Paleta 
nabídky byla dostatečná pro 
zahrádkáře, chalupáře, sadaře 
i milovníky přírody.

   Časopis Zahrádkář  letošní 
expozici v pavilonu G zaměřil 
na velikonoční inspiraci, tedy 
kraslice, různé druhy pečiva, 
ale i výrobky upletené z proutí, 
pedigu, stočených papírových 
ruliček a jiných běžných i méně 
obvyklých materiálů.  Jako kaž-
dý rok i letos pro své čtenáře 
vyhlásil zajímavou soutěž, kdy 
byli čtenáři vybízeni k zasílání 
velikonoční ručně vyrobené 
dekorace. Ze zaslaných soutěž-
ních exponátů potom vytvořil 
v celém pavilonu G soutěžní 
aranžmá. Vítěze soutěže ozná-
mí časopis Zahrádkář ve svém 
červnovém čísle.
   Akce se zúčastnilo mnoho 
renomovaných firem nejrůz-
nějších oborů. Tradičně nosnou 
částí akce se staly firmy z oboru 
zahradnictví. Na vnitřní ploše o 
rozměru cca 1600m2 vystavo-
valo 110 firem, obsazeny byly 
pavilony A, B, C, G, H, T, S i 
K. Venkovní plochu obsadilo 
176 vystavovatelů s rozlohou 

cca 1850 m2.
   „Letošní ročník se mi velmi 
líbil, vystavovatelé prezentují 
své novinky a já jsem sehnal 
úplně vše, co jsem potřeboval. 
Nejvíce mě potěšil chovatelský 
pavilon, který v minulých roč-
nících chyběl. Pavilon byl vel-
mi dobře připravený, protože 
naše vnučka si užila podívanou 
na živá zvířátka. I zázemí pro 
děti je dobře situované v areálu. 
Potěšila mě také změna, kterou 
prošly stánky u amfiteátru. Jen 
tak dál, protože sem velmi rád 
jezdím a o to více, jezdit budu,“  
shrnul své dojmy jeden z ná-
vštěvníků Václav Krása z Mla-
dé Boleslavi.                    (mm)

TRŽNICE: 34.000 LIDÍ

   Na výstavišti ve dnech 16. až 
18. května  proběhla výstava 
Dům, zahrada, volný čas. 
Počasí tento víkend opravdu 
nepřálo. Hlavně venkovní 
vystavovatelé byli nuceni 
expozice nerozbalovat či 
omezovat. Nepomohly ani 

výrazné slevy ze stran prodejců.
   My, jako organizátoři celé akce, jsme se snažili 
výstavu návštěvníkům i vystavovatelům zpříjem-
nit a zatraktivnit. Připravili jsme tedy řadu speci-
álních novinek:

První výstavní den, pátek 16. 5., bylo jednot-
né vstupné 40,-Kč. V neděli pak bylo vstupné 
úplně zadarmo.
Po celé tři dny výstavy bylo pro návštěvníky 

zajištěno v areálu bývalých kasáren parkování 
zcela zdarma.
V rámci výstavy byl pro děti připraven spe-  
ciální program v podobě naučné stezky Zahra-
dy Čech, o kterou byl velký zájem. 

   Bohatý kulturní program na podiu přesto probě-
hl téměř beze změn. Hvězdou sobotního dne byla 
zpěvačka a herečka Monika Absolonová. Nechy-
běla ani barmanská free style show, kapela Od 
plotny skos, kapela Atyp či JOJO show. Jedinou 
změnou v programu bylo zrušené vystoupení Ale-
ny Smolíkové, která právě kvůli nepřízni počasí 
musela vystoupení zrušit. Po celé tři dny probíha-
ly soutěže o zajímavé ceny, jako je například mo-
bilní telefon, předplatné od Mladé Fronty, lahodná 
vína či dárkové předměty Zahrady Čech.

Stránku připravila Michaela Mokrá, ZČ

DŮM A ZAHRADU POKAZILO POČASÍ

   Festival je určen pro všech-
ny milovníky cyklistiky, 
zejména pak pro rekreační 
cyklisty a rodiny s dětmi. 
Hlavní částí festivalu bude 
Cyklistický Filmový Festival, 
na který je připraveno 18 fil-
mů s cyklistickou tematikou. 
Dále proběhne testování kol, 
veletrh cyklistických novinek, 
cykloregionů. Zájemci budou 
moci využít možnosti výhod-
ných nákupů. 
   Pořadatelé pro návštěvníky 
připravili v rámci cyklofes-
tivalu tipy na atraktivní cyk-
lotrasy různých délek a obtíž-
ností po Českém středohoří. 
Bude možno využít cyklobu-
sy vyjíždějící od  výstaviště 
do vzdálenějších vyhlášených 
míst Ústeckého kraje.  Ve spo-
lupráci s Geocaching.cz bude 
pro rodiny s dětmi na kolech 
připraven kratší okruh po 
zajímavostech Litoměřicka, i 
závod v CykloGeoCachingu 
na 40 km. V areálu výstaviště 
připravíme dopravní hřiště a 
závod pro předškolní děti. 
   Večery budou patřit kon-
certům známých a méně zná-
mých kapel. Hlavní hvězdou 
bude  Xindl X.              (mm)

CYKLOFESTIVAL

•

•

•

6. - 7. června
Hasičské slavnosti
20. - 22. června
Cyklofestival 
26. června 
Den otevřených dveří 
(spojený s Dětským dnem)



4. června 2014                                                                       ŠKOLSTVÍ                                                                            7

místostarostu K. KREJZU: 
Před dvěma 
lety bylo vedení 
radnice rodiči, 
pedagogy i 
studenty opa-
kovaně žádáno 
o převzetí školy 

městem. Tehdy jste odmítli. 
Proč se tak stalo? V čem se 
situace změnila?
   „Tehdy jsme žádosti vyhovět 
nemohli. A to ze dvou důvodů. 
Tehdejší náměstek hejtmanky 
Kouda a radní pro školství 
Ústeckého kraje (ÚK)  Jakubec 
byli zcela zásadně proti takové-
mu převzetí a navíc financování 
provozních nákladů by padlo 
zcela na vrub rozpočtu města. Po 
změně zákona o Rozpočtovém 
určení daní a změně vedení ÚK 
je situace zcela odlišná. Zjedno-
dušeně řečeno, ÚK není zásadně 
proti a na provoz gymnázia do-
stane město peníze ze státního 
rozpočtu.  Z provozního hledis-
ka se o prostor, který  historicky 
a logicky vytváří jeden celek, 
dělí gymnázium a Masarykova 
základní škola,  tedy jde o dva 
vlastníky. Na naší Masarykově  
škole se zabýváme výstavbou 
chybějící tělocvičny, která je na-
ším společným přáním. Máme 
přitom architektonickou vizi 
jak vyřešit chybějící prostory a 
vytvořit v tomto prostoru obdo-
bu  „campusu“  pro střední a zá-
kladní školství. Což bude snazší 
jen s jedním zřizovatelem obou 
škol. Navíc si uvědomujeme, že 
gymnázium navštěvují a vždy 
navštěvovali převážně studenti 
z Litoměřic a blízkého okolí. To 
je rozdíl proti pedagogické ško-
le, kde je ÚK logickým zřizova-
telem.“                              (eva)

    Míst v jedenácti mateřských 
školách zřizovaných městem  
bude i v příštím školním roce 
dostatek. Ukázaly to zápisy. 
Všechny litoměřické děti, které 
do konce letošního kalendář-
ního roku dovrší 3 let a jejichž 
rodiče mají zájem o umístění, 
budou k 1. září přijaty.  
   „K zápisům přišlo 278 dětí 
z Litoměřic a okolních obcí. 
Celkem 236 jich odchází do 
prvních tříd, v případě dalších 
dvaceti je řešen odklad povin-
né školní docházky.  Všechny 

děti v okamžiku, kdy dovrší 3 
let, mohou mít místo ve školce 
zajištěné, pokud rodiče budou 
mít zájem,“ ujistil místostarosta 
Václav Červín.  Přednostně jsou 
přitom umísťovány děti s trva-
lým bydlištěm v Litoměřicích. 
   Rodiče by však měli počítat 
s tím, že se jejich potomek ne-
musí dostat do zařízení, o které 
mají přednostní zájem například 
z důvodu krátké docházkové 
vzdálenosti od místa bydliště. 
Což je příklad MŠ Kamarád 
ve Stránského ulici, u níž byl 
zaznamenán nejvyšší  převis 
nabídky nad poptávkou. „Zde 
k zápisu přišlo 47 dětí, ale vzít 

jich můžeme jen 25,“ upozorni-
la Monika Mejtová,  ředitelka 
mateřských škol zřizovaných 
městem. Naopak v jiných mate-
řinkách je míst dostatek.  
    Pořadí dětí při zápise přitom 
neznamená, že dítě bude přija-
to v pořadí, ve kterém přišlo. 
„Všechny přihlášky se dle krité-
rií obodují a děti jsou přijímány 
podle počtu udělených bodů. 
Pouze děti, které ve školním 
roce 2014/2015 dovrší 6 let a 
děti v odkladu školní docházky 
budou do MŠ přijaty bez ohledu 
na kritéria, tak jak ukládá škol-
ský zákon,“ upozornila ředitelka 
Mejtová.                            (eva)

    Všech jedenáct mateřských 
škol zřizovaných městem Lito-
měřice se v tomto školním roce 
zapojilo do celorepublikového 
projektu Cepík. Určen je pro 
děti předškolního věku a dává 
si za cíl hravou formou přiblížit 
dětem a následně i jejich rodi-
čům zdravý životní styl. Jedná 
se o celoroční projekt s návaz-
ností do volnočasových aktivit.
    „V rámci projektu jsme si 
v oblasti zdravé výživy vyty-
čili, co můžeme v  jídelníčku 
s ohledem na zdraví dětí a jejich 
vzrůstající obezitu vylepšit,“ 
informovala ředitelka MŠ Lito-
měřice Monika Mejtová. Jako 
příklad uvedla pitný režim. 

Zatímco dříve měly děti k dis-
pozici k pití během dne slazené 
čaje nebo šťávy, nyní dostávají, 
s výjimkou oběda a obou sva-
čin, pouze pitnou vodu. „Stejně 
tak jsme po konzultaci s odbor-
níky na dětskou výživu zvýšili 
spotřebu luštěnin,“ dodala Mo-
nika Mejtová. 
   Jak přiznala, ne u všech rodičů 
se však v případě pitné vody 
nabízené během dne setkala 
s pochopením. „Nesprávné stra-
vovací návyky bohužel v ně-
kterých rodinách přetrvávají, i 
když situace se i v tomto ohledu 
hodně zlepšila,“ poukázala na 
své zkušenosti Monika Mejto-
vá.                                      (eva)

ZDATNÝ ŠKOLÁK. Dvě stovky dětí z  mateřských škol, Hav-
líčkovy základní školy a Soukromé základní školy Lingua Universal 
se 5. května zúčastnily „Zdatného školáka“, tedy závěrečných her 
na hřišti ZŠ Havlíčkova. Sportovní dopoledne připravila Kateřina 
Doktorová z občanského sdružení Zdatný školák ve spolupráci 
ředitelkou mateřských škol Monikou Mejtovou a ředitelkou školy 
Blankou Ježkovou.                                         Foto Monika Mejtová. 

15. 6. od 15 hod.  Varhanní 
koncert  duchovní hudby 
žáků ZUŠ a jejich hostů  - 
katedrála sv. Štěpána
18. 6. od 18 hod. Absolvent-
ský koncert žáků ZUŠ v Di-
vadle K. H. Máchy 
20. – 22. 6. Litoměřická letní 
filharmonie (veřejné zkoušky 
na náměstí, v zahradě ZUŠ)
22. 6. od 14 hod. Koncert 
Litoměřické letní filharmo-
nie  na Střeleckém ostrově 
(v případě deštivého počasí 
na hradě)

ZUŠ INFORMUJE

KALENDÁŘ AKCÍ

MLADÍ HUDEBNÍCI 
MAJÍ KONCERTOVAT

MÍST VE ŠKOLKÁCH JE DOSTATEK

MÍSTO SLADKÝCH ŠŤÁV 
DOSTÁVAJÍ DĚTI VODU

PROBĚHNOU ZÁPISY
   ZUŠ pořádá zápis žáků pro 
školní rok 2014 – 2015 ve 
dnech 10. - 12. června. Pro 
nově otevíraný taneční obor 
proběhne zápis v domě kul-
tury v malém tanečním sále 
ve dnech 11. a 12. června 
vždy od 11 do 18.30 hod. 
Zápis do hudebního oboru 
(přípravná hudební výcho-
va, hra na hudební nástroj, 
sborový zpěv) proběhne ve 
dnech 10. a 12. června vždy 
od 13 do 19 hodin. Talento-
vé zkoušky do výtvarného 
oboru se konají 10. a 12. 
června vždy od 17 do 18 
hodin. Obor literárně-dra-
matický pořádá zápis v úterý 
10. června od 13 do 19 hod. 
Více informací na tel.: 416 
574 420, 416 574 421.  (dv)

   Ve dnech 20. – 22. 6. se 
v Litoměřicích setkají mla-
dí hudebníci z litoměřické 
ZUŠ  a z Míšně  společně 
s profesionálními hudebníky 
z ČR a SRN.  Filharmonie 
nastuduje koncertní sklad-
by  pod vedením dirigenta 
Andrease Grohmanna z Ně-
mecka. Jako sólista vystoupí 
Milan  Al-Ashab. V pátek 
20.  a  v sobotu 21.  června  
proběhnou veřejné zkoušky 
orchestru  na  náměstí a v so-
botu odpoledne na zahradě 
ZUŠ.  V neděli  od 14 hodin 
se uskuteční  společný kon-
cert v prostorách letního kina 
(v případě deštivého počasí 
na hradě).                        (dv)

OTÁZKA PRO …
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   Loď Port Bohemica, která v Litoměřicích 
patřila mezi významné turistické atrakce, 
ukončila provoz. Její provozovatel Karel 
Svoboda vydal prohlášení, že loňské po-
vodně, s nimi spojené  technické problé-
my a následné finanční ztráty jej přiměly 
k rozhodnutí nadále neposkytovat služby 
v oblasti osobní lodní dopravy.
   „Po loňských ztrátách jsme se snažili 
sehnat strategického partnera, který by 
pomohl vykrýt ztrátu z loňského roku a 
případnou další ztrátu. Přestože jsme jej 
našli, tak nám bohužel těsně před zaháje-
ním sezóny spolupráci a kapitálový vstup 
odmítl. Vzhledem k těmto skutečnostem  si 
již nemůžeme dovolit krýt další případnou 
špatnou sezónu,“ odůvodnil Karel Svoboda 
své rozhodnutí, které se netýká pouze letoš-

ního roku. „Se společníky jsme se shodli, 
že služby v oblasti osobní lodní dopravy 
již nadále nebudeme neposkytovat,“ dodal 
kapitán lodi.
   Porta Bohemica prvně z Litoměřic vy-
plula v roce 2009. Od té doby přepravila na 
dolním toku Labe zhruba 55 tisíc pasažérů. 
Poskytovala kompletní servis, který zahr-
noval nejen plavbu turistů a cyklistů, ale i 
kvalitní gastronomický servis. Uskutečnila 

se proto na její palubě řada prestižních 
společenských akcí. Oblíbené byly i nedělní 
výletní plavby pro děti, kdy loď přepadávali 
piráti z Labibiku. Na provozu lodi se z po-
čátku finančně podílely okolní obce, včetně 
Roudnice nad Labem, Štětí, Lovosic, Ústí 
nad Labem a další. Postupně však jejich 
zájem upadal a finanční podpora ze strany 
města Litoměřice nestačila. V současné 
době je loď bez využití.
   „Rozhodnutí  provozovatele mě velmi 
mrzí, ale s ohledem na výše popsané skuteč-
nosti jej chápu. Každopádně bych rád Karlu 
Svobodovi a jeho týmu poděkoval za práci, 
kterou v oblasti rozvoje labské paroplavby 
v Litoměřicích vykonali,“ komentoval roz-
hodnutí provozovatele lodi Porta Bohemica 
starosta Ladislav Chlupáč.                   (eva)

LOĎ PORTA BOHEMICA UKONČILA PROVOZ

Portu Bohemicu už plout po Labi neuvidí-
me.                           Foto Alžběta Hájková. 

   Město Litoměřice zahájilo 
novou turistickou sezónu. Cent-
rum cestovního ruchu Litoměři-
ce (dále jen CCR), příspěvková 
organizace města, připravilo 
pro letošní rok řadu novinek. 
   Jednou z nich je rozšíření 
počtu tras, které je v doprovodu 
průvodce možno absolvovat. 
Oblíbenou prohlídku historic-
kého jádra města doplnily tři 
nové turistické trasy. „Nově 
se můžete vydat po stopách 
českého básníka Karla Hynka 
Máchy, v průběhu které nechy-
bí kromě řady dalších míst ani 
návštěva Máchovy světničky. 
Prohlédnout si dále můžete  
řadu  unikátních sakrálních 
staveb, včetně katedrály  sv. 
Štěpána, a to při absolvování 
turistické trasy nazvané Lito-
měřice a baroko. Poslední jsme 
pojmenovali podle knihy Pavla 

Rývy a Oldřicha Doskočila Kdo 
se to na nás dívá, neboť budete 
v jejím průběhu míjet v centru 
města řadu významných soch 

od neméně významných auto-
rů,“  vyjmenovala nové trasy  
ředitelka CCR Anna Matulová.                          

(eva)

Jedna z nových turistických tras se vydává po stopách Karla Hynka 
Máchy. Na úpatí Mostné hory stojí bronzový odlitek slavné Mysl-
bekovy sochy, pořízené zásluhou o.s. Salva Guarda, NF Kalich a 
města Litoměřice.                                                 Foto Eva Břeňová 

TURISTÉ MAJÍ Z ČEHO VYBÍRAT

   Turisté, kteří chtějí v Litoměřicích zažít bě-
hem několika dnů více zážitků, mohou ušetřit. 
A to díky sedm dní platné kartě mající podo-
bu knižní záložky, která vyšla u příležitosti 
zahájení nové turistické sezóny (1. května) 
pod názvem „3+1 z Litoměřic“.    Umožňuje 
za zvýhodněné vstupné návštěvu vyhlídkové 
věže Kalich, podzemní expozice Důl Richard 
v proměnách času a hradní expozice českého 
vinařství. Na každém místě získá turista do 
karty razítko o absolvování prohlídky a na zá-
věr je oprávněn vychutnat si kávu nebo horkou 
čokoládu zdarma v kavárně Fér Kafe v parku 
Václava Havla. Cílem je nejen zvýšit propa-
gaci turistických atraktivit města, ale zároveň 
přimět návštěvníky, aby se v Litoměřicích zdr-
želi déle než jeden den.                            (eva) 

   Město Litoměřice je specifické i tím, že sedm dní 
v týdnu jsou zde otevřená dvě informační centra 
provozovaná Centrem cestovního ruchu Litoměřice. 
První se nachází na Mírovém náměstí v podloubí 
radnice, druhé v hradu. Zde získáte nejen potřebné 
informace, ale i řadu informačních materiálů. Jejich 
nabídka je opět rozmanitější. 
   Před nedávnem  byl totiž vydán nový  propagační 
materiál s názvem „Litoměřice – město, které stojí za 
to navštívit“. „Nechybí v něm mapa s vyznačením 
turisticky nejzajímavějších objektů, jejich krátká 
charakteristika a poutavé barevné fotografie, které 
ilustrují půvab daného místa. K dispozici jsou zdarma 
nejen v českém, ale také v německém a anglickém ja-
zyce,“ informovala vedoucí infocentra Hana Mildo-
vá.                                                                        (eva)

   Nejen za pamětihodnostmi, 
dobrou kávou a kvalitními 
víny, ale i za gastronomickými 
zážitky můžete jet do Litoměřic.  
V historickém jádru města je 
totiž v sezóně řada venkovních 
zahrádek lákajících k posezení. 
CCR s ohledem na zvýšení 
informovanosti obyvatel města 
i jeho návštěvníků provozu-
je nový webový portál http:
//www.litomerice-info.cz/cz/
kam-na-obed/, kde naleznete 
aktuální denní menu řady lito-
měřických restaurací.        (eva)

   Video propagující krásy Lito-
měřic nechalo vyrobit CCR. Jde o 
zhruba 150 vteřin trvající krátký 
film, jehož prostřednictvím po-
hlédneme na nejkrásnější zákoutí 
města. Zhlédnout ho můžete na 
obrazovce infocentra v podloubí  
radnice a na webových stránkách 
www.litomerice-info.cz. Video 
vzniklo ve spolupráci se společ-
ností ingrove.com.               (eva) 3 + 1 Z LITOMĚŘIC DVĚ INFOCENTRA JSOU 

V PROVOZU KAŽDÝ DENKAM NA OBĚD?

VIDEO PROPAGUJE
KRÁSY MĚSTA

   Pod tímto názvem fotograf 
Fanda F. Diviš  představí  ve-
řejnosti svůj pohled na „Perlu 
severu“, jak s oblibou označuje 
své rodné Litoměřice. K foto-
grafickým záběrům na historic-
ké objekty netradičně využívá 
optické vlastnosti křišťálového 
skla, které městské architektuře 
dávají nový a netradiční rozměr. 
Výstava v prostorách hradu se 
koná od 11. do 31. července. 

VÝSTAVA: „MĚSTO 
VE SKLE ZROZENÉ“
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   Město Litoměřice finančně 
podpoří opravu katedrály sva-
tého Štěpána, která je jednou 
z dominant historického jádra 
města, a to dotací v maximální 
výši šest milionů korun. Cel-
kové náklady na rekonstrukce 
katedrály mají dosáhnout zhru-
ba 35 milionů korun. Katedrální 
kapitula u sv. Štěpána podává 
žádost o dotaci do Norských 
fondů v rámci programu pro 
„Zachování a revitalizaci kul-
turního a přírodního dědictví“.
   „Příspěvek města však bude 
poskytnut pouze v případě 
úspěšného získání dotace. Dle 
podmínek uzavřené dohody o 
partnerství dosáhne spoluúčast 
města dvacet procent oprávně-
ných nákladů na rekonstrukci, 
maximálně však šest milionů 
korun,“ upozornil starosta La-
dislav Chlupáč. Na oplátku ka-
pitula podpoří ve městě rozvoj 
cestovního ruchu. A to tím, že 

zpřístupní katedrálu veřejnosti. 
Projekt rekonstrukce zahrnuje 
kromě opravy katedrály i její 
nasvícení, vznik muzea s li-
turgickými předměty a oděvy, 
vybudování zázemí pro turisty, 
jako například infocentrum, 
sociální zařízení apod. 
   K realizaci v případě získání 
dotace však dojde až v násle-

dujících dvou letech. „Jsem 
vděčen zastupitelstvu za ochotu 
pomoci při obnově katedrály,“ 
poděkoval na zastupitelstvu  
probošt katedrální kapituly Jiří 
Hladík. 
   Již několik let úspěšně spo-
lupracuje Centrum cestovního 
ruchu Litoměřice s Biskupstvím 
litoměřickým na různých ak-
cích převážně společenského 
charakteru. Uzavření smlouvy 
umožní otevřít veřejnosti vy-
brané církevní památky, včetně 
katedrály sv. Štěpána, nejen 
jeden den v roce v rámci Noci 
kostelů, ale po celý rok. „Což 
nepochybn ocení jak tuzemští 
návštěvníci, tak zahraniční 
turisté, pro které jsou návštěvy 
sakrálních památek velkým lá-
kadlem a kulturním zážitkem,“ 
dodala vedoucí odboru školství, 
kultury, sportu a památkové 
péče městského úřadu Andrea 
Křížová.                Eva Břeňová 

Katedrála sv. Štěpána a soused-
ní věž jsou jednou z dominant 
nejen Dómského náměstí, ale 
celého historického jádra měs-
ta.              Foto Tomáš Kumstát

MĚSTO PŘISPĚJE NA KATEDRÁLU, 
CÍRKEV JI NA OPLÁTKU ZPŘÍSTUPNÍ

   Celkem 1,3 milionu korun bude letos 
z veřejných prostředků investováno v Li-
toměřicích v rámci programu Regenerace 
městské památkové rezervace, jehož cílem 
je podpořit obnovu nemovitých kulturních 
památek. 
   „Podpořeno bylo pět žádostí doporuče-
ných zastupitelstvu ke schválení subkomisí 
Regenerace městské památkové rezervace 
a radními,“ informovala vedoucí odboru 
školství, kultury a sportu městského úřadu 
Andrea Křížová.  Od Ministerstva kultury 
obdrží Litoměřice 800 tisíc korun, příspěvek 

města vlastníkům doporučených objektů 
činí 500 tisíc korun. Podíl vlastníka objektu 
musí dosáhnout minimálně 40 procent cel-
kových nákladů.
   Opravena letos bude poškozená ohradní 
zeď kaple Narození sv. Jana Křtitele Na 
Dubině (příspěvek města a MK činí dohro-
mady 114 tisíc Kč) a proběhne další etapa 
rekonstrukce střech kanovnických domků 
na Dómském náměstí (300 tisíc Kč). Uspěla 
společnost HOLMAR s.r.o. s žádostí na 
obnovu střechy domu 132/4 ve Velké Do-
minikánské ulici (315 tisíc, za Komerční 

bankou) dále pak projekt obnovy střechy a 
opravy západního křídla historického objek-
tu Kapucínského kláštera(266 tisíc), stejně 
jako vlastník objektu č.p. 250/2 ve Staré 
Mostecké ulici, viditelný již při příjezdu 
z Tyršova mostu (300 tisíc Kč). 
   „Subkomise při výběru žadatelů vycházela 
z výše přidělené finanční kvóty Ministerstva 
kultury, ke stavebnímu stavu objektů a k to-
mu, jak jejich vlastníci průběžně udržují 
stavební stav kulturní památky z vlastních 
prostředků a respektují ustanovení památko-
vého zákona,“ informovala Křížová.    (eva)

OBNOVA MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE POKRAČUJE

   Od června do září je  věž u 
katedrály sv. Štěpána pro ná-
vštěvníky přístupná každý den  
od 10 do 17 hodin, v říjnu opět 
pouze o víkendech (ve stejném 
čase). Vstupné zůstává stejné 
jako v loňském roce: dospělí 
zaplatí za vstupenku 50 Kč, děti 
do 6 let mají vstup zdarma, děti 
od 6 do15 let, studenti, důchodci 
a ZTP zaplatí za vstupenku 25 
Kč. Rodinné vstupné je 100 Kč.
   Pokladna je umístěna v přízemí 
věže. Návštěvníci si tu mohou 
koupit kromě pohlednic a suve-
nýrů také drobné občerstvení. 
Například zakoupením pexesa 

„Varhany litoměřické diecéze“ 
v ceně 50 Kč podpoří záchranu 
ohrožených varhan v diecézi. 
Výtěžek z prodeje jde právě 
na tento fond.
   Věž u katedrály je se svými 65 
metry nejvyšším vyhlídkovým 
bodem ve městě. Biskupství 
litoměřické ji pro veřejnost 
zpřístupnilo v roce 2010 v rám-
ci rozvoje cestovního ruchu ve 
městě a v regionu. Expozice 
nabízí medailony litoměřických 
biskupů s fotografiemi, informa-
ce o historii Dómského pahorku 
a zdejších budov nebo informace 
o zvonech ve věži.               (jm)

VĚŽ U KATEDRÁLY JE
V PLNÉM PROVOZU

VÝSTAVA V HRADU 
JE POCTOU KLAROVI

   Litoměřice si připomenou 
památku čestného občana města 
Aloise Klara. Výstava, která 
byla loni u příležitosti 250. vý-
ročí narození zakladatele péče 
o nevidomé v Čechách prezen-
tována v pražském Karolinu, 
bude od 10. června do konce 
měsíce k vidění v Hradu Lito-
měřice. Zahájí ji 10. června v 17 
hodin starosta Ladislav Chlupáč 
společně s náměstkyní ministra 
kultury Annou Matouškovou 
a ředitelkou Klárova ústavu 
v Praze.
   Výstava představuje zaklada-
tele prvního ústavu pro nevido-

mé v Praze jako mimořádnou 
osobnost počátku 19. století. 
Alois Klar totiž zásadním způ-
sobem změnil přístup k nevido-
mým na našem území. Výstava 
připomíná též jeho následov-
níky, kteří v udržování tradice 
péče o nevidomé v Čechách 
pokračovali. 
  Panely a popisky vystavených 
předmětů byly převedeny do 
Braillova písma. Chybět nebu-
dou ani psací stroje a jiné didak-
tické pomůcky, s jejichž pomocí 
se v Klarově ústavu dříve vyu-
čovalo, a současná tvorba dětí 
v ústavu žijících.               (eva)

    Dát si grilovaný steak, dobré 
pivo, domácí limonádu, kávu, 
zmrzlinu a mnoho dalšího 
– to vše s krásným výhledem na 
park Václava Havla. Bar Shaker 
v domě kultury otevírá 4. červ-
na letní terasu, na kterou láká 
veřejnost příznivými cenami a 
nevšedním výhledem. Otevřeno 
bude od středy do soboty vždy 
od 16 hodin, ovšem jen v přípa-
dě příznivého počasí. Nechybí 
ani pískoviště pro děti.      (eva)

LETNÍ TERASA I 
S VÝHLEDEM NA PARK

   V pořadí již čtvrtý katalog 
sociálních služeb vydalo město 
Litoměřice. Je jedním z výstupů 
komunitního plánování, které 
se opírá o zjištění skutečných 
potřeb obyvatel. Nabízí uce-
lený přehled sociálních služeb 
poskytovaných na území města, 
a to jak zdravotně postiženým 
lidem, lidem bez přístřeší, rodi-
nám, tak i seniorům.          (eva)

VYŠEL KATALOG 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
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   Domov U Trati je jedním ze 
zařízení Centra sociální pomoci 
Litoměřice. Je určeno k posky-
tování pobytové sociální služby 
– domova pro seniory. V závěru 
loňského roku byla v domově 
ukončena služba chráněné 
bydlení a z tohoto důvodu se 
uvolnilo šest bytů s balkónem, 
díky čemuž můžeme nabídnout 
dalších 12 míst novým zájem-
cům. 
   Náš domov dlouhodobě po-
skytuje kvalitní sociální služby 
mobilním seniorům od 65 let 
věku, kteří hledají profesio-
nální a komplexní služby ze 
strany personálu, bezpečí, stálý 
kontakt s vrstevníky, klidné a 
příjemné prostředí, kulturní, 
sportovní a zájmové aktivity. 
   Přijďte se podívat, rádi vás 
provedeme a ukážeme vám naše 
zařízení.

Karel Reissmüller, 
vedoucí zařízení

   Dárcovský fond HENNLICH 
v jubilejním 10. grantovém kole 
programu „Litoměřice – live 
city jsi ty“  podpoří celkem 15 
neziskových projektů částkou 
téměř 75.000 korun. 
    Nejvíce přihlášených i pod-
pořených projektů pochází  
z oblasti sportu následované 
kulturními akcemi. Dárcovský 
fond HENNLICH, který spra-
vuje Ústecká komunitní nadace, 
za dobu svého působení podpo-
řil celkem 137 projektů částkou 
téměř 700.000 korun.          (mj)

    Jaroslav Kejř  je nejstarším mužem 
žijícím ve městě Litoměřice.  Dne 28. 
dubna se dožil 101 let. K narozeninám 
mu přišel přát starosta Ladislav Chlupáč 
a vedoucí odboru sociálních věcí a zdra-
votnictví MěÚ Renáta Jurková. 
   Kdo očekával, že jej v den 101. naroze-
nin přivítá vetchý stařeček o holi, krutě 
se mýlil. Je hodinu po poledni a své hos-
ty na schodech třetího patra domu v ulici 
B. Němcové vítá muž v obleku s krava-
tou, zářící vitalitou a elánem, který mu 
nepochybně závidí leckterý šedesátník. 
   Asi se není čemu divit. Nikdy nekouřil, 
vyhýbal se alkoholu, nezdravým jídlům 
a naopak holdoval sportu. „Ještě dnes 
jezdím každý den v tempu 20 minut na 

rotopedu se sedlem a dalších dvacet mi-
nut ve stoje bez sedla. Bez pohybu by to 
nešlo,“ prozrazuje vlastní recept na dlou-
hověkost muž, který si sám poklidí a pro 
oběd dojde do centrální školní jídelny 
nebo do nedaleké restaurace.  Naprosto 
přesně si pamatuje, co se stalo nejen 
před 90 lety, ale i teprve nedávno.  Jako 
někdejší vášnivý sportovec i rozhodčí se 
dodnes rád dívá na sportovní zápasy a 
sleduje celospolečenské dění.  
  A co si od života ještě přeje bývalý pe-
dagog, který přestal učit až v 81 letech? 
Zdraví sobě, svému synovi a vnukovi 
s manželkou, kteří za ním jednou týdně 
z Prahy dojíždějí a na jejichž návštěvu se 
vždy velmi těší.                               (eva)

VE 101 LETECH STÁLE JEZDÍ NA ROTOPEDU

Starosta Chlupáč obdivoval vitalitu 
oslavence. Ten na oplátku jako skutečný 
pamětník poděkoval starostovi za to, jak 
dynamickým rozvojem město pod jeho ve-
dením prochází.           Foto Eva Břeňová. 

   Šek ve výši 40 tisíc korun 
převzala od místostarosty Karla 
Krejzy předsedkyně klubu Pla-
mínek Eva Klabanová.  Stalo 
se tak poté, co Asociace rodičů 
a přátel zdravotně postižených 
dětí vyhrála hlasování na veřej-
ném diskusním fóru „Desatero 
problémů Litoměřic – řešme je 
společně“, které proběhlo 9. dub-
na v domě kultury. Předání šeku 
se zúčastnili i zástupci Dětského 
zastupitelstva, kteří aktivity klu-
bu Plamínek na fóru navrhli. 
  „Práce se zdravotně postižený-
mi dětmi je náročná a ti, kteří se 
jí věnují, si podporu nás všech 
zaslouží,“ uvedl místostarosta 
Krejza.  Dar bude využit na 
nákup didaktických pomůcek, 
pomůcek rozvíjejících motoriku, 
zrakové a sluchové možnosti po-
stižených dětí.  „Děkuji městu i 
Dětskému zastupitelstvu za to, že 
jsou empatičtí k potřebám dru-

hých. Pro nás je obdobná pomoc 
i morální podporou,“ konstatova-
la Eva Klabanová. 
  K předání daru došlo v rámci 
projektu  „MAESTRO – Místní 

Agenda, energetika a strategický 
rozvoj“,  financovaného  z Pro-
gramu švýcarsko – české spo-
lupráce Ministerstva životního 
prostředí ČR.                       (eva)

DAR PLAMÍNEK POTĚŠIL

Místostarosta Krejza předal šek předsedkyni klubu Plamínek Evě 
Klabanové (druhá zprava). Setkání se kromě jiných hostů zúčastnily 
i maminky postižených dětí.                                Foto Rita Vlčková. 

MAESTRO MÁ TŘI ČÁSTI
   Projekt  „MAESTRO – Místní 
Agenda, energetika a strategic-
ký rozvoj“,  financovaný  z Pro-
gramu švýcarsko – české spo-
lupráce Ministerstva životního 
prostředí ČR, realizuje město 
Litoměřice od ledna 2013. Zís-
kaná dotace ve výši 2,7 miliónu 
korun pokrývá 85% celkových 
nákladů projektu.
   „Je rozdělen do 3 oblastí,“ při-
pomněla koordinátorka projektu 
Rita Vlčková. V první oblasti 
dochází  k  prohloubení systému 
práce s veřejností na základě 
principů místní Agendy 21. Jed-

ná se o aktivity, které organizuje 
Zdravé město Litoměřice, jako 
jsou diskuzní veřejná fóra,  ku-
laté  stoly, veřejná projednávání, 
ankety, dotazníková šetření a 
zapojení do světových a evrop-
ských kampaní.  
   Náplní druhé oblasti je vy-
tvoření ukázkového energetic-
kého managementu a nastavení 
konkrétních kroků pro realizaci 
energeticky úsporných opatření, 

včetně zapojení do mezinárod-
ních aktivit a iniciativ. Dochází 
k nastavení dálkových odečtů 
energetických dat budov v ma-
jetku města a snižování energe-
tické náročnosti budov.  
   Třetí část projektu je zaměřena 
na dlouhodobé strategické kon-
cepce a vize města, kdy je nutné 
jednotlivé projekty posuzovat 
v návaznosti na dlouhodobý 
koncepční rozvoj zakotvený 
ve  Strategickém plánu rozvoje 
města Litoměřice do roku 2030. 

 (eva)

DOMOV U TRATI 
NABÍZÍ VOLNÁ MÍSTA

FOND HENNLICH 
PODPOŘÍ 15 PROJEKTŮ
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   Více než stovka pedagogů 
se 29. března večer zúčastnila 
v konferenčním sále hradu Dne 
učitelů. Posezení s hudbou pro 
učitele základních, mateřských 
škol, základní umělecké školy 
a Domu dětí a mládeže Roz-
marýn, tedy školských zařízení 
zřizovaných městem,  připravi-
lo vedení radnice jako poděko-
vání za celoroční práci. 
   „Práce učitele je jedno 
z nejnáročnějších a nejzodpo-
vědnějších povolání, na jehož 
základech stojí kvalita života 
celé naší společnosti. Mnohdy 
bohužel nebývá doceněno. 
Věřím, že do budoucna vzdě-
lávání a s tím související věda 

a výzkum získají od státu větší 
podporu,“ uvedl starosta, býva-
lý pedagog, který večer v hradu 
zároveň i moderoval.
   Program zahájily děti Základ-
ní umělecké školy Litoměřice. 

Nejprve vystoupilo saxofono-
vé kvarteto pod vedením uči-
tele Jaroslava Vavrouška, poté 
rytmické sexteto „Nezrych-
luj!“ vedené učitelem Pavlem 
Šimberským a nakonec Schiz-
zo band učitele Jana Veselého. 
Nejen k poslechu, ale i k tanci 
pak přítomné pedagogy vyzva-
ly skupiny Veselý lidi a násled-
ně i Big band Ády Škardy. 
   „Věřím, že společně jsme 
založili novou tradici,“ kon-
statoval starosta Chlupáč, 
čímž naznačil, že připomínat 
si obdobným způsobem Den 
učitelů bychom si měli i v ná-
sledujících letech. 

Eva Břeňová

UČITELŮM DĚKOVAL STAROSTA

Učitelé se v průběhu večera 
dobře bavili. Foto Eva Břeňová 

   Nadační fond Kalich při-
pravil již třetí ročník charita-
tivního koncertu, jehož celý 
výtěžek ze vstupného bude 
předán Hospici sv. Štěpána 
v Litoměřicích. Tentokráte na 
podiu Kulturního domu v Li-
toměřicích vystoupí 24. června 
v 18 hodin Ondřej Havelka a 
jeho Melody Makers.  Předsta-
ví nový pořad nazvaný Perly 
swingu. 
   „I v letošním roce chce Ka-
lich nabídnout lidem kvalitní 
hudební zážitek umocněný 
skutečností, že koupí vstu-
penky podpoříme činnost 
litoměřického hospice, který si 
pozornost nás všech zaslouží. 
Způsob, jakým se stará o lidi 
nacházející se na konci životní 
pouti, je obdivuhodný,“ uvádí  
Alexandr Vondra, předseda 
správní rady NF Kalich, kte-
rý za osm let své existence 
rozdělil v regionu více než 
dva  miliony korun.  Jednou 
z posledních akcí byla vánoční 

nadílka pro děti litoměřického 
Klokánku.
   „Nesmírně si vážíme dlou-
hodobé trvalé podpory Nadač-
ního fondu Kalich Alexandra 
Vondry. Finanční přínos 
z benefičních koncertů pro 
náš hospic je každý rok neza-
nedbatelnou součástí rozpočtu. 
Je to jedna z jistot, kterou při 
péči o nevyléčitelně nemocné 
pacienty máme. Na koncert 
Ondřeje Havelky a jeho Melo-
dy Makers se moc těším nejen 

já, ale i všichni zaměstnanci, 
a věřím, že i letošní koncert 
bude nezapomenutelným 
hudebním zážitkem pro celé 
publikum, protože atmosféra 
je při těchto koncertech vždy 
opravdu nádherná a neopako-
vatelná,“ říká ředitelka Hospi-
ce sv. Štěpána v Litoměřicích 
Monika Marková.
   V loňském roce činil výtě-
žek ze vstupného na koncert, 
na kterém vystoupili Bratři 
Ebenové, 84 tisíc korun. Další 
finanční dary předali přímo na 
podiu zástupci firem a organi-
zací, kteří se stejně jako Kalich 
rozhodli podpořit činnost hos-
pice. „Stejnou možnost nabízí-
me i letos,“ vyzval k další vlně 
solidarity Alexandr Vondra. 
   Z technických důvodů  ne-
bylo možné uspořádat koncert 
na Dómském náměstí v Lito-
měřicích, kde před dvěma lety 
vystoupila skupina Hradišťan 
a který měl neopakovatelnou 
atmosféru.           Eva Břeňová

   Zaměstnat osoby znevýhod-
něné na trhu práce a zároveň 
podpořit Hospic sv. Štěpána 
v Litoměřicích můžete i tím, že 
využijete služeb jeho prádelny. 
„Nechceme spoléhat jen na 
platby pojišťoven a klientů, re-
spektive dary sponzorů, a proto 
jsme se rozhodli podpořit pro-

voz i vlastním podnikáním,“ 
vysvětlila ředitelka Monika 
Marková. 
   Hospic má naddimenzova-
nou kapacitu prádelny, a proto 
letos začal nabízet službu nejen 
menším organizacím, ale také 
spoluobčanům, kterým rád 
vypere, vymandluje či vyžehlí, 

a to za opravdu příznivé ceny. 
Při pravidelných zakázkách 
lze dohodnout i množstevní 
slevy. Do projektu je zapoje-
na i Agentura podporovaného 
zaměstnávání, kterou spravuje 
Diakonie v Litoměřicích,  jejíž 
klienti rádi pomohou s žeh-
lením. Bližší informace jsou 
uvedeny na webových strán-
kách hospice.                      (iv)

VYUŽIJTE SLUŽEB PRÁDELNY

    Víkendový pobyt ve Starém 
Týně prožilo 24 dětí z pěstoun-
ských rodin s rodiči. Každo-
ročně pořádané setkání pro ně 
připravily pracovnice odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví 
Městského úřadu v Litoměři-
cích ve spolupráci s Domem 
dětí a mládeže Rozmarýn. 
   „Vzhledem k nepřízni počasí 
se většina programu odehrávala 
ve vnitřních prostorách, kde děti 
hrály vědomostní hry, soutěže, 
věnovaly se síťové technice, 
malovaly květináče ubrous-
kovou technikou apod. Jejich 
rodiče se zatím účastnili školení 
zaměřeného na relaxační techni-
ky. Nakonec došlo i na oblíbený 
táborák,“ charakterizovala pro-
gram pracovnice odboru Sylva 
Svobodová.                        (eva)

DĚTI Z PĚSTOUNSKÝCH 
RODIN SE BAVILY

   Fairtradová káva nebo čaj, bá-
bovka z domácích vajec a fair-
tradového cukru, mléko a sýry 
od lokálních farmářů. Takové 
dobroty posnídalo téměř sedm 
desítek lidí, kteří se v sobotu 
10. května sešli na společném 
pikniku na zahradě Masarykovy 
školy. Dali tak najevo, že pod-
porují produkty, za něž pěstitelé 
dostali spravedlivě zaplaceno a 
při jejichž výrobě byl brán ohled 
na životní prostředí a nebyla 
zneužita dětská práce. 
   Piknik s názvem Férová sní-
daně ve vašem městě proběhl v 
Litoměřicích už počtvrté.               

Marcela Trejbalová, 
koordinátroka projektu

Posnídat přišla i Monika Čap-
ková se synkem Matyášem. 

Foto Petra Dostalová

LIDÉ POSNÍDALI 
FÉROVĚKALICH OPĚT POMŮŽE HOSPICI

CHARITATIVNÍM KONCERTEM
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   Vedením divadla byla do doby 
vypsání výběrového řízení po-
věřena Mgr. Tereza Rozmarová, 
která již přes rok v MKZ pracu-
je jako samostatná programová 
referentka divadla. „Stalo se tak 
poté, co byl po vzájemné do-
hodě ukončen pracovní poměr 
dosavadnímu vedoucímu Tomá-
ši Mikulskému,“  informovala 
ředitelka MKZ Věra Kmoníčko-
vá.                                      (eva)

   Místní akční skupina České 
středohoří v březnu zahájila 
práce na tvorbě nové strategie 
regionu. 
    V rámci analýzy problémů 
byl v dubnu spuštěn dotazník, 
který má pomoci zjistit a zma-
povat kritické oblasti v celém 
působišti naší MAS.  Obyvate-
lé a organizace z Litoměřic byli 
osloveni prostřednictvím pro-
jektu Zdravé město Litoměřice. 
Z výsledků vyplývá, že celkově 
je vnímán jako největší problém 

regionu  nezaměstnanost, dále 
pak doprava, životní prostředí 
(odpady, zeleň jak v obcích, tak 
v krajině),  podpora spolkové 
činnosti v obcích - kvalita slu-
žeb a jejich vybavení, podpora 
podnikání. Občané také vníma-
jí nezaměstnanost jako prioritu 
č. 1, č.2  životní prostředí a č.3 
dopravu. Představitelé obcí 
považují za nejpotřebnější ře-
šit vybavenost obcí, dopravu 
– bezpečnost a nezaměstna-
nost, neziskový sektor  podporu 

spolkové činnosti, nezaměstna-
nost, vzdělávání a bezpečnost. 
Pro podnikatele z regionu je 
důležitá podpora podnikání, 
nezaměstnanost a vzdělávání. 
   Dalším krokem je sběr pro-
jektových záměrů (nápadů). 
MAS vyzývá ke spolupráci 
prostřednictvím vyplnění 
formuláře, který najdete na 
www.mascs.cz. Zorganizováno 
bude veřejné projednání stra-
tegických cílů MAS, které se 
uskuteční 4. června od 16 hodin 
v objektu Slovárny, sídle MAS 
v Ploskovicích.                   (vš)

    Radní schválili nový sazebník související s po-
skytováním informací občanům, kopírováním a 
ukládáním dat na nosiče. „Důvodem změny je 
potřeba aktualizovat stav s ohledem na měnící se 
ceny nosičů a ceny lidské práce, neboť stávající 
sazebník pocházel z roku 2006,“ vysvětlil změnu 
tajemník městského úřadu Karel Chovanec.
   Posun ceny směrem dolů nastal v případě nosičů. 
Zatímco dříve lidé za CD zaplatili 30, nyní platí 
6 korun. Diskety za 15 korun se již prakticky ne-
používají, naopak přibyla DVD za 8 korun. Ceny 
kopírování zůstaly ve stejné výši, ale došlo k roz-
šíření o cenu za barevnou kopii.
   Směrem nahoru se posunul sazebník za posky-
tování informací mimořádně náročných na vyhle-
dávání a zpracování. Původně byla cena práce za 
hodinu 100 Kč nebo 80 Kč dle zařazení zaměst-
nance do platové třídy. „Nově je platná platba ve 

výši 126 korun za hodinu práce. Částka se odvíjí 
od průměrné mzdy zaměstnance úřadu přepočtené 
na jednu hodinu,“ vysvětlil tajemník s tím, že stále 
jde ve srovnání s městy obdobné velikosti o jednu 
z nejnižších částek, která respektuje platné právní 
předpisy související s poskytováním informací 
podle zákona o svobodném přístupu k informa-
cím. Například Úřad vlády si účtuje v této sou-
vislosti za hodinu práce 268 korun, Senát 348, 
Ministerstvo financí 300 Kč a například města 
Most 199 a  Děčín 200 korun.
   Úhrada však není požadována vždy. „Pouze 
v případě, kdy opravdu jde o mimořádně rozsáhlé 
vyhledávání informací, jako bylo například vyhle-
dávání a shromažďování informací k projektu ge-
otermálního vrtu, informace k přijatým dotacím za 
období několika let či skenování podnikatelského 
záměru,“ specifikoval  tajemník úřadu.          (eva)

RADNÍ AKTUALIZOVALI SAZEBNÍK

MAS CHYSTÁ STRATEGII

PRVNÍ PSÍ KOŠE BYLY INSTALOVÁNY
Dokončení ze str. 1
     Po povodni bylo opraveno 
sociální zařízení, v provozu 
jsou dva bufety s občerstvením, 
stejně jako všechna sportoviště.  
Cena vstupného se nemění.   
     Sluneční energie bude v pla-
veckém areálu na ostrově vyu-
žívána v průběhu celého roku, 
a to i k ohřevu teplé užitkové 
vody pro zdejší saunu, ubytov-
nu a správní budovu.  Město 
po instalaci kolektorů počítá 
s finančními úsporami v řádech 
statisíců korun. Letošní  instala-
ce chrličů, výměníkové stanice 
a vybudování rozvodů pro ohřev 
vody v bazénech stála 460 tisíc 
korun. „Využita byla část do-
tace z Ministerstva průmyslu 
a obchodu určená na podporu 
alternativních zdrojů energie,“ 
upřesnil vedoucí odboru život-
ního prostředí městského úřadu 
Pavel Gryndler. 
   Do doby instalace oddělené 
filtrace pro dětský bazén a 
brouzdaliště však nelze očeká-
vat výraznější zvýšení teploty 
vody přímo v bazénech, neboť 
voda v celém areálu cirkuluje. 
Nicméně i tento krok vedení 
města připravuje. „Chystáme  
v příštím roce stavbu vlastní 
úpravny vody pro dětský bazén 
a koupaliště. Což přinese lepší 
komfort při koupání , prodlou-
žení  sezóny a finanční úsporu 
v provozu,“ informoval starosta 
Ladislav Chlupáč.              (eva)

KOUPALIŠTĚ JE 
UŽ V PROVOZU

VEDENÍ DIVADLA 
DOZNALO ZMĚN

   První tři koše na psí exkre-
menty byly instalovány v Lito-
měřicích, a to v parku Václava 
Havla, na Mostné hoře (u hlavní 
cesty) a na Střeleckém ostrově 
(naproti tenisovým kurtům).  
Vyváženy jsou každý den pra-
covníky Technických služeb 
města  (dále jen TS) a s jejich 
obsahem je nakládáno jako 
s nebezpečným odpadem. 
   Město přichází s koši na psí 
exkrementy již podruhé. Osa-
zeny byly i před několika lety, 
ale pejskaři je nevyužívali a 
vandalové zničili. „Věřím, že 
tato situace se opakovat ne-
bude. Pokud se koše osvědčí, 
jsme připraveni jich instalovat 
daleko větší množství,“ uvedl 
ředitel Technických služeb 
města Ivo Elman a dodal, že 
nákup jednoho stojí 6,5 tisíce 
korun.   S doplňováním igeli-
tovými sáčky chtějí pomoci i 
obyvatelé. Například provozo-

vatelka kavárny Fér Kafe se 
takto hodlá  starat o koš v parku 
Václava Havla. 
   Zvyšující se množství psích 
exkrementů trápí řadu měst, 
mezi nimi i Litoměřice. Pra-

covníci TS jich zde vyvezou  
měsíčně zhruba 400 kilogramů. 
Spolupracují přitom s městskou 
policií, jejíž strážníci jim při 
obchůzkách města hlásí místa 
takto znečištěná.                (eva)

Jak názorně předvedl ředitel Technických služeb města Ivo Elman, 
koš je složen ze dvou částí – v horní uzamykatelné části  jsou k dis-
pozici igelitové sáčky, dolní slouží k vyhazování odpadu.  První koš 
byl instalován v parku Václava Havla.               Foto: Eva Břeňová

   Od 30. června do 1. srpna bude 
mimo provoz krytý plavecký 
bazén. Projde pravidelnou údrž-
bou, navíc dojde ke kompletní 
výměně dlažby a vybudování 
odtokových kanálků. Otevřen 
bude od 2. srpna.               (eva)

KRYTÝ BAZÉN BUDE
MĚSÍC UZAVŘEN
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Strážník Dominik Hanko v MŠ.

   Victoriano M. Lecaros s chotí, 
který je novým velvyslancem 
Filipín v České republice, přijel 
26. května na první oficiální ná-
vštěvu města Litoměřice. 
   Na radnici ho přijal starosta 
Ladislav Chlupáč, který při-
pomněl kořeny přátelství mezi 
Litoměřicemi a filipínskými 
městy Dapitanem a Calambou, 
spočívající v dávném přátelství 
filipínského národního hrdiny 
José Rizala a litoměřického 
středoškolského profesora Fer-
dinanda Blumentritta. Hostům 
předal knihu o městě Litoměřice 
a pamětní medaili vydanou měs-
tem u příležitosti výročí José Ri-
zala.                                    (eva)

VELVYSLANCE PŘIJAL STAROSTA STRÁŽNÍK VAROVAL 
PŘED NEBEZPEČÍM

ANKETA OVĚŘILA PROBLÉMY

Filipínský velvyslanec zanedlouho poté, co byl uveden do funkce, 
navštívil i s chotí město Litoměřice.                     Foto Eva Břeňová 

LIDÉ DISKUTOVALI V HRADU O GEOTERMÁLU
   K čemu dojde  pod zemí po vyhloubení tří 
pětikilometrových vrtů? Jaké budou ekono-
mické dopady na rozpočet města? S jakou 
cenou tepla můžeme počítat? Odpovědi 
nejen na tyto otázky dávalo vedení radnice 
s odborníky z Akademie věd, Báňského 
úřadu, České geologické služby a přírodo-
vědecké fakulty Univerzity Karlovy lidem, 
kteří přišli 27. Května  do konferenčního 
sálu hradu na veřejnou diskusi. Jejím téma-
tem byl geotermální projekt, na kterém měs-
to Litoměřice již zhruba deset let pracuje. 
   „Cílem veřejného projednání je informo-
vat veřejnost o aktuálním stavu příprav geo-
termálního projektu, který pozitivně ovlivní 
další rozvoj města, aniž by ho ekonomicky 
či jinak ohrozil,“ konstatoval starosta La-
dislav Chlupáč. Hlavním cílem je zlepšit 
stav životního prostředí, protože současná 
výtopna je největším stacionárním znečiš-

ťovatelem ovzduší, udržení přijatelné ceny 
tepla pro obyvatele, snížit jeho energetickou 
závislost (na uhlí, plynu) a zvýšit prestiž 
města, do něhož se budou sjíždět z vysoce 
specializovaných vědecko-výzkumných 
pracovišť čeští i zahraniční odborníci zabý-
vající se geotermální energií. 
   Charakter první fáze v ČR pilotního 
projektu je totiž plánován jako vědecko-
-výzkumný.  Zhruba dva až tři roky trvající 
první fáze, která by mohla být zahájena 
v příštím roce, počítá s vyhloubením dvou 
vrtů, které ověří nynější předpoklady od-
borníků na využívání energie z nitra Země.  
Realizace této etapy bude v rukou konsorcia 
partnerů vědeckých a akademických institu-
cí a města Litoměřice. Druhá fáze bude již 
komerční.  Nastane tehdy, pokud předešlý 
výzkum potvrdí možnost využít unikátní 
technologie horké suché skály (Hot Dry 

Rock), pro níž je nezbytná určitá teplota, 
ideálně nad 150 stupňů Celsia, a vhodná 
geologická struktura. 
   Zatímco první fázi by měla krýt dotace 
z prostředků na vědu a výzkum Minister-
stva školství, mládeže a tělovýchovy, pro 
druhou se jeví jako nejvhodnější prostředky 
na aplikovaný výzkum a podporu obnovi-
telných zdrojů energie z Ministerstva prů-
myslu a obchodu či tzv. komunitární zdroje 
z Evropské komise. 
   K  realizaci 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 stá-
vajících horkovodů a je třeba v tomto směru 
sladit plány obou partnerů.
   Podrobnější informace naleznete na 
www.prvnigeotermalni.cz a v příštím vydá-
ní Radničního zpravodaje.       Eva Břeňová 

   Na veřejném diskuzním fóru 
konaném 29. dubna v domě 
kultury byly formulovány nej-
palčivější problémy v jednotli-
vých oblastech rozvoje města 
tak, jak je vnímají občané. Dis-
kuze se zúčastnilo 170 osob. 
Problémy byly následně ově-
řeny anketou, která probíhala 
do 10. června na webových 
stránkách Zdravého města Li-
toměřice, prostřednictvím an-
ketních lístků distribuovaných 
do domácností, vyplnit lístky 
bylo možné na sběrných mís-
tech  nebo přímým oslovením 
studentů SSOŠ 1. KŠPA Lito-
měřice. Z 783 přijatých hlasů, 
bylo hodnoceno 719 platných 

anketních lístků.
   Seznam problémů, na jejichž 
významnosti se shodli jak 
účastníci veřejného projed-
nání, tak respondenti v rámci 
„ověřovací“ ankety, je následu-
jící:  podpora aktivit  knihovny 
- zřídit výtah, zřídit zubní 
pohotovost, zlepšit úklid veřej-
ných prostranství, vybudovat 
atletický ovál a dětské hřiště 
při ZŠ Havlíčkova, podporovat 
bydlení pro nízkopříjmové sku-
piny obyvatel, posílit městskou 
veřejnou dopravu v návaznosti 
na vlaková spojení, využít 
prostory pivovaru pro účely a 
potřeby cestovního ruchu. 
   Mimořádnou pozornost obča-

nů v anketě vzbudily následující 
problémy (nově nadefinované 
problémy získaly v rámci an-
kety vysoký počet hlasů oproti 
počtu ze samotné akce). Jedná 
se o tzv. „neověřené problémy“:  
Vybudovat nová dětská hřiště a 
stávající dovybavit bezpečnými 
prvky pro nejmenší a omezit 
provoz hracích automatů ve 
městě (především v Masaryko-
vě ulici). 
   Naformulované problémy 
budou společně s důvodovou 
zprávou předloženy radním a 
zastupitelům města k řešení.   

Rita Vlčková, 
koordinátorka projektu 

Zdravé město Litoměřice 

   Strážníci městské policie do-
cházejí v rámci preventivních 
programů určených především 
dětem i do mateřských škol. 
Jedna z posledních besed se 
uskutečnila v MŠ Paletka vede-
né Hanou Mráčkovou. 
   „S dětmi jsme si povídali o 
tom, jak se chovat k neznámým 
lidem, jak správně přecházet sil-
nici, co mají dělat, když se ztratí, 
jak si počínat, když se ocitnou 
doma samy a někdo zazvoní,“ 
nastínil, jakým směrem se be-
seda ubírala, strážník Dominik 
Hanko. Zároveň je formou 
úměrnou k jejich věku seznámili 
s tím, co strážníci při své práci 
dělají. Vyzkoušely si například, 
jak v praxi fungují vysílačky.  
   Beseda byla rozdělena na 
teoretickou a praktickou část. 
„V teoretické části jsme využí-
vali hlavně poučné příběhy. V 
praktické části jsme otestovali, 
jaké ponaučení si děti z besedy 
odnesly,“ dodal strážník Hanko.                

(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  
ZLOBA-KRÁLOVNA ČER-
NÉ MAGIE 3D. Od 17:30hod.

 SOUSEDI (USA, 2014, 
komedie). Bláznivá komedie o 
mladém páru, který je po na-
rození dítěte nucen snášet jako 
své sousedy partu příšerných 
fracků. Od 20:00 hod.
Richard Strauss: Růžový ka-
valír  (Metropolitní opera New 
York). Hlavními tématy Straus-
sovy opery s komickým dějem 
jsou láska a intriky ve Vídni 18. 
století. Od 19:00 hod 
SOUSEDI Od 20:00 hod.
CESTA VEN (ČR, 2014, dra-
ma). Příběh silné mladé matky, 
Od 20:00 hod
HVĚZDY NÁM NEPŘÁLY 
(USA, 2014, romantický). 
Vztah mladých teanegerů je vý-
jimečný  vzhledem k místu, kde 
se potkali. Od 17:30 hod.

 NA HRANĚ ZÍTŘKA (USA, 
2014, sci-fi). Mimozemská rasa, 
připomínající včelí kolonii, vy-
trvale útočí na Zemi. Od 20 h.
ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ.

 (ČR, 2014, komedie). Jan Hře-
bejk se vrací k žánru komedie  
Od 17:30 h.
HVĚZDY NÁM NEPŘÁLY. 
Od 20:00 hod.
NA HRANĚ ZÍTŘKA. 
Od 22:00 hod.
RIO 2. (USA, 2014, animova-
ný). Blue se svou novou rodinou 
zjistí velké tajemství.  Nejsou na 
světě sami. Od 15:00 hod. 

 NA HRANĚ ZÍTŘKA. 
Od 17:30hod.

 ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ. 
Od 20:00 hod

 HVĚZDY NÁM NEPŘÁLY. 
Od 22:00 hod
RIO 2. Od 15:00 hod. 

 HVĚZDY NÁM NEPŘÁLY. 
Od 17:30 hod.

 NA HRANĚ ZÍTŘKA. 
Od 20:00 hod.
ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ. 
Od 17:30 hod.

 MÁ VLAST. (Francie, 2013, 
drama). Návrat ke kořenům 
bývá občas bolestivý. Od 20  h.
ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ.  
Od 20:00 hod.
DVOJNÍK (Velká Británie, 
2013, komedie, drama). Vtipný 
surreálný příběh mladého muže, 
kterému se do života připlete 
dvojník. Od 20 hod.
VĚNEČEK POHÁDEK (ČR, 
animované pásmo). Pohádky, 
které v televizi určitě neuvidíte. 
Od 9:30 hod.

 SPUTNIK (Německo, 2013, 
rodinný). Teleportovací stroj 
vyrobený dětmi se vymkne 
kontrole. Od 17:30 h.
VŠECHNY CESTY VEDOU 
DO HROBU.  (USA, 2014, ko-
medie). Nejbláznivější komedie 
letošního léta. Od 20:00 hod.
SPUTNIK. Od 17:30 hod.

 ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ. 
Od 20:00 hod.
VŠECHNY CESTY VEDOU 
DO HROBU. Od 22:00 hod.
SPUTNIK. Od 15:00 hod.
VŠECHNY CESTY VEDOU 
DO HROBU. Od 17:30 hod 
VŠECHNY CESTY VEDOU 
DO HROBU. Od 20:00 hod.

X-MEN: Budoucí minulost 
(USA, 2014, sci-fi). Návrat 
legend. x-manů. Od 22 h.
CROODSOVI. (USA, 2013, 
anim., dobrodružný). Příběh 
první pravěké rodiny na světě. 
Od 15 h.

 KRTKOVA DOBRODRUŽ-
STVÍ. Pohádkové pásmo v 
kinokavárně. Od 15:05 hod.
VŠECHNY CESTY VEDOU 
DO HROBU. Od 17:30 hod.
X-MEN: Budoucí minulost. 
Od 20.00 hod.
VŠECHNY CESTY VEDOU 
DO HROBU.   Od 17:30 hod
MILOSRDNÉ LŽI. (Francie, 
2010. drama). Tragická nehoda 
blízkého, přinese nečekaná od-
halení. Od 20:00 hod.
GODZILLA. (USA, 2014, 
sci-fi). Nejznámější impozantní 
monstrum na světě se ve filmu 
postaví proti zlým nestvůrám. 
Od 20:00 hod.
STOLETÝ STAŘÍK, KTERÝ 
VYLEZL Z OKNA A ZMI-
ZEL. (Švédsko 2014, komedie)

 ni 100letý stařík nechce čekat na 
smrt, ale chce si užít. Od 20 h.

 JAK VYCVIČIT DRAKA 
2 2D (USA, 2014, rodinný). 
Vzrušující druhý díl epické 
trilogie Jak vycvičit draka. Od 
17:30 h. 
10 PRAVIDEL JAK SBALIT 
HOLKU ( ČR, 2014, komedie)
Pomůže otec a kamarádi sbalit 
holku svých snů? Od 20 h.  
JAK VYCVIČIT DRAKA 2 
2D Od 15:30 hod.

 JAK VYCVIČIT DRAKA 2 
3D Od 17:30 hod.
VŠECHNY CESTY VEDOU 
DO HROBU.  Od 20:00 hod.
ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ. 
Od 22:00  hod.
JAK VYCVIČIT DRAKA 2 
3D. Od 15:00 hod.
JAK VYCVIČIT DRAKA 2 
2D. Od 17:30 hod.
10 PRAVIDEL JAK SBALIT 

HOLKU. Od 20:00 hod. 
VŠECHNY CESTY VEDOU 
DO HROBU. Od 22:00 hod.
JAK VYCVIČIT DRAKA 2 
2D. Od 15:00 hod.

 JAK VYCVIČIT DRAKA 2 
3D. Od 17:30 hod.

  GODZILLA. Od 20:00 hod. 
JAK VYCVIČIT DRAKA 2 
2D. Od 17:30 hod 

 SNADNÝ PRACHY 2 
(Švédsko, 2012, krimi).  Hlavní 
hrdina  se ocitá uprostřed stock-
holmské smetánky a organizo-
vaného zločinu. Od 20.00 hod.
VŠECHNY CESTY VEDOU 
DO HROBU. Od 20:00 hod.
LORE. (Německo, 2012). Pří-
běh dívky z vlivné nacistické 
rodiny. Od 20 h. 
TRANSFORMERS: Zánik 
2D. (USA, 2014, dobrodružný). 
17:30 hod.
TRANSFORMERS: Zánik 
3D Od 20:00 hod.
KHUMBA. (JAR, 2014, ani-
movaný). Zebra Khumba byl už 
od narození terčem posměchů 
svého stáda. Od 17:30 hod. 
SLEVA ZA VYSVĚDČENÍ 
TRANSFORMERS: Zánik 
2D. Od 20:00 hod.  SLEVA ZA 
VYSVĚDČENÍ
TRANSFORMERS: Zánik 
2D. Od 22:30 hod.
JAK VYCVIČIT DRAKA 2 
3D 15:00 hod.
TRANSFORMERS: Zánik 
2D. Od 17:30 hod. 
TRANSFORMERS: Zánik 
3D. Od 20:00 hod.
JAK VYCVIČIT DRAKA 2 
2D. Od 15:00 hod. 

 ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ. 
Od 17:30 hod.
TRANSFORMERS: Zánik 
3D. Od 20:00 hod.
TRANSFORMERS: Zánik 
2D. Od 17:30 hod. 
KNĚZOVY DĚTI (Chorvat-
sko, 2013, komedie). O mladém 
knězi. Od 20:00 hod

Kino Máj na ČERVEN 2014
   1.6.

   

  

   2.6.

  

   3.6.
   4.6.

   5.6.

    

   

   6.6.

  7.6.

  
  

   8.6.
 

   9.6.

  10.6.

  11.6.

  12.6.

  13.6.

  14.6.

 

  15.6.

  

  

  16.6.

  17.6.
  

  18.6.

  19.6.
 

 
  

  20.6.

 
  

  21.6.

 

  
  22.6.

  

  23.6.

  24.6.

  25.6.

  26.6.

  27.6.

  28.6.

  29.6.

  30.6.

ČERVEN
BYT NA INZERÁT/ Divadelní 
společnost Háta. Ve Francii ne-
smírně úspěšná komedie nabízí 
řadu vtipných situací a dialogů 
Od 19:00.
KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA/ 
Knihovna K.H. Máchy Litomě-
řice. Slavnostní zakončení celo-
státního projektu. Od 9:30.
O BUDULÍNKOVI/ Sváťovo 
dividlo. Loutková pohádka pro 
nejmenší. Od 10:00.

    3.6.

  
    4.6.

  

   8.6.

Divadlo
LÁSKA PRÁCE, LÁSKA 
PRÁCE/ Činoherák Ústí nad 
Labem. PĚT MIKROKOMEDIÍ 
O SEBEVRAŽDĚ. Černá ko-
medie úspěšné německé autorky  
Od 19:00.
ABSOLVENTSKÝ KON-
CERT ŽÁKŮ/ Základní umě-
lecká škola Litoměřice. 
Od 18.00.

V ČERVENCI A SRPNU JSOU 
DIVADELNÍ PRÁZDNINY.

  17.6.

  
  

 18.6.

Dům kultury
ČERVEN
CAVEMAN Slavná one man 
show. Od 19:30 h. Vstupné: 
1.-10. řada 350 Kč / 11.-15. řada 
+ balkon 320 Kč
TANEČNÍ ODPOLEDNE K 
tanci a poslechu hraje  PLE-
CHOVANKA.  Od 15:00 hodin.
Vstupné: 65 Kč
PREZENTACE SLAVNOST-
NÍCH JÍDELNÍCH TABULÍ 
STUDENTŮ SŠHGaS LITO-
MĚŘICE  Závěrečné zkoušky 
žáků oboru kuchař – číšník 
SŠHGaS Litoměřice. Od 8:00 
hodin. Vstupné: zdarma
MISTROVSTVÍ ČESKÉ 
REPUBLIKY KADETŮ V 
ŠERMU KORDEM. Od 9:00 
-17:00 hodin. 15.6. od 9 – 15 h. 
Vstupné: zdarma
LITOMĚŘICKÉ VARHANNÍ 
LÉTO. XXIV. ročník meziná-
rodního hudebního festivalu / 
1. koncert Markéta Hejsková 
– Šmejkalová (varhany), Mar-
tina Bauerová (soprán), Ondřej 
Socha (tenor). Od 19:00 hodin.
Vstupné: dospělí 150 Kč / stu-
denti a důchodci 120 Kč / ZTP a 
ZTP/P 75 Kč / děti 50 Kč 
„PŘIJĎTE MEZI NÁS“ 
14. ročník tradičního setkání 
seniorů. Od 14:00 hodin. 
Vstupné: zdarma
AKADEMIE 8. ZŠ      
Vstupné: zdarma

JEDNOU V ROCE ZLOM SE 
V BOCE Taneční show DMC 
REVOLUTION. Od 15:00 ho-
din. Vstupné: zdarma
ONDŘEJ HAVELKA A 
JEHO MELODY MAKERS 
Charitativní koncert Nadačního 
fondu Kalich. Od 18:00 hodin. 
Vstupné: 190 Kč 
1.ZŠ NA VALECH Předání vy-
svědčení žákům. Od 15 h.
LINGUA UNIVERSAL Předá-
ní vysvědčení žákům. Od 17 h.

ČERVENEC
LITOMĚŘICKÉ VARHANNÍ 
LÉTO. 2. koncert Keiko Inoue. 
Od 19:00 hodin. Katedrála sv 
Štěpána. Vstupné: dospělí 150 
Kč, 120 Kč důchodci, studenti, 
75 Kč ZTP, ZTP/P, 50 Kč děti 
TANEČNÍ ODPOLEDNE  K 
tanci a poslechu hraje Jitky Band. 
Od 15 hodin. Vstupné: 65 Kč
LITOMĚŘICKÉ VARHANNÍ 
LÉTO. 3. koncert Max Barley 
(varhany), TIFFIN BOYŚ 
CHOIR Od 19 h. Katedrála sv 
Štěpána. Vstupné: dospělí 150 
Kč, 120 Kč důchodci, studenti, 
75 Kč ZTP, ZTP/P, 50 Kč děti  

   
    3.6.

    8.6.

    9.6.
 

  14.6.

  
  18.6.

  
  18.6.

  19.6.

  21.6.

  24.6.

  26.6.

  26.6.

  

  16.7.

   
    

  20.7.

  26.7.

  

3.7., 10.7., 17.7., 24.7., 31.7.
Představení pro děti od 18 h., od 17 
h.  přístupné atrakce. Vstupné 50 Kč

ROZPUSTILÉ LETNÍ ČTVRTKY

O prázdninách každý pátek a sobotu v kinokavárně 
TEORIE VELKÉHO TŘESKU. Vstupné: Zdarma.

Letní kino na ČERVEN
LOFT. /Nizozemsko, 2010, 108 
min/. Režie: A. Beumer. Oceňo-
vaný napínavý thriller o skupině 
přátel, v jejichž sdíleném bytě se 
najde tělo zavražděné ženy. 
VELKÝ ZÁVOD. /Francie, 
2013, 98 min/. Režie: L. Tuel. 
„Naděje umírá poslední a žlutý 
dres už není jen snem. Komedie 
100. výročí od narození Bohu-

mila Hrabala. Slavnosti sněže-
nek + Fádní odpoledne. podě a 
Ke každé zakoupené vstupence 
Postřížinský speciál zdarma. 
MISSION LONDON.
/Bulh. 2010, 107 min/. Politic-
ká satira s velkým diváckým 
ohlasem.
Vstupné: 85 Kč (pro členy Fil-
mového klubu 70,- Kč)

     6.6.

  13.6.

  20.6.

Začátek promítání ve  21:30 h., vstupné 85 Kč (pro členy Filmového klubu 70, Kč)

   
   27.6.



3. června 2014                                                            RADNIČNÍ ZPRAVODAJ                                                              15

   Rytmy afrických bubnů a je-
jich zvuky DUN DUN se brzy 
rozezní nad Mírovým náměstím. 
V pátek 13. června se zde totiž 
otevře africké tržiště a proběhne 
bohatý hudební program spo-
lečně s výtvarnými workshopy 
a přednáškami, které se budou 
konat také v knihovně a muzeu. 
Akci organizuje o.s. ShineBean 
společně se Zdravým a Fairtra-
dovým městem Litoměřice a 
dalšími partnery. 
   V dopoledních hodinách je 
program přizpůsoben školám 
a odpoledne si přijdou na své 

jistě všichni. Na pořadu bude 
módní fairtradová přehlídka, 
moderní africké tance, divadlo, 
bubenický workshop, egyptský 
tanec, dokumentární film, be-
sedy a autorská čtení, výstavy 
a pro děti také živá zvířátka. 
S hudební produkcí vystoupí 
skupina Yellow Sisters, Zdeněk 
Bína a Abdul Traoake. Občer-
stvení bude férové a většinou 
s nádechem Afriky.
   Akci můžete podpořit i tím, že 
přinesete kolo, které již nepotře-
bujete. Následně bude zasláno 
dětem do Afriky.                  (rv)

14. 5. – 31. 8.  MÁJ MIHY 
MALEŠE. Výstava grafik.
Máchovou stopou 2014 / Sou-
těž. Dospělí a středoškoláci 
mohou do 31. srpna na adresu 
machovoustopou@seznam.cz 
posílat povídku v rozsahu do 4 
stran na motivy citátu. 
4. 6. v 18.00 hod. Spojení. Pro-
mítání dokumentárního filmu - 8 
příběhů, 8 otázek, 8 odpovědí. Je 
možné si na veganském jídle po-
chutnat? Večerem provází A. Po-
divínský. Vstupné dobrovolné.
7. 6. 9.00 – 14.00 hod. 
Storytelling III. / Workshop 
otevřený zájemcům všech gene-
rací. Nutné se hlásit předem. 
9. 6. v 17.00 hod. 
Efektivně na cizí jazyky / Tré-
nování paměti. Přednáší Mgr. 
Helena Učíková Lendacká.
10. 6. v 18.00 hod.
Příběhy světa/ Egyptská kniha 
mrtvých. Putování duše s na-
hlédnutím do světa staroegypt-
ských bohů. Přednáší Ing. Jana 
Štefaniková
11. 6. v 17.00 hod. Poselství Ta-
rotu / Eva Bříšková. Tarot může 
pomoci proniknout k moudrosti 
nitra a nalézt odpovědi na ty 
nejhlubší otázky. 
13. 6. DUN DUN – inspirace 
Afrikou. Férový festival.
10.00   Mastkové tvoření se-
niorů, 11.00  a 13.30 Bahnová 
batika a jiné výtvarné techniky,  
16.00 Krev v mobilech – do-
kumentární film, 17.30 Keňa 
očima diplomata – beseda 
s bývalou velvyslankyní v Keni 
Gitou Fuchsovou, 19.00 Děti 
nikoho – autorské čtení Hany 
Hindrákové
16. 6. v 17.00 hod. Klub celia-
kie. Setkání osob zajímajících se 
o bezlepkovou dietu.

DĚTEM

6. 6. 14.00 – 17.00 hod. 
Bazárek Šperkovnice. Přijďte 
si koupit výrobky dětí- galerie
NOVINKA !!!!
KLUB DESKOVÝCH HER  
Černého Šimona. Každé pon-
dělí od 15.00 hod./ galerie 2. p. 
Určeno pro žáky 2. st. ZŠ a SŠ
KLUB DĚTSKÝCH HER
Každou středu od 14.00 hod / 
galerie 2. p.
Určeno pro děti  1. st. ZŠ

ČERVEN 
V KNIHOVNĚ

Výlet za krásami přírody
Květy 2014 /Celostátní výstava 
květin a zahradnické trhy / ter-
mín připravujeme ( červenec). 
Určeno pro členy Spolku LiPen 
a jejich vnoučata.
12. 7. Putování za příběhem 
/ Za ledovými jámami na Ple-
šivec. Sobotní výlet pro děti, 
rodiče a prarodiče. 
Workshopy v přírodě. V prů-
běhu letních prázdnin připravu-
jeme ve spolupráci se Spolkem 
LiPen a Dílnou ručního papíru  
4 workshopy v parku Václava 
Havla. Určeno pro členy Spolku 
LiPen a jejich vnoučata.
24. 8. – 30. 8. Města čtou 
Poslední týden v srpnu potkáte 
naši knihovnu v parku V. Havla. 
Projekt několika severočeských 
měst vychází z iniciativy jirkov-
ské knihovny. V parku V. Havla 
bude umístěn přenosný knihov-
ní mobiliář - voděodolný stojan 
na knihy, houpací síť a dvacítku 
sedacích vaků. Kolemjdoucí si 
tak budou během prázdnin moci 
listovat v knihách, časopisech, 
denním tisku na místech, kte-
rými běžně chodí. Odpoledne 
bude pro zájemce připraven do-
provodný program s pořady pro 
děti i dospělé. Těšit se můžete 
například na spisovatelky Rena-
tu Štulcovou, Petru Braunovou 
a Hanu Hindrákovou.

Upozornění pro návštěvníky 
knihovny: V době od 28. 7. 
–  9. 8. bude knihovna z tech-
nických důvodů uzavřena.

LÉTO S KNIHOVNOU

   Již šestý ročník cyklu pořadů 
„Rozpustilé letní čtvrtky“  i 
letos zpestří  malým dětem i 
jejich rodičům prázdniny. Kaž-
dý prázdninový čtvrtek od 18 
hodin začínají dětské pořady, 
mezi kterými ani letos nebude 
chybět Matěj Kodeš s bublino-
vou show, Eva Hrušková (na 
snímku) a Jan Přeučil, balón-
kový kouzelník Ray Salman 
a mnoho dalších loutkových i 
hraných pohádek. 
   „Pokud to počasí a technic-
ké podmínky pořadu dovolí, 
všechny akce se uskuteční v 
atriu za domem kultury. V opač-
ném případě se pořad přesouvá 
do foyer,“ upřesnila ředitelka 
MKZ Věra Kmoníčková. Ro-

diče s dětmi mohou přijít již 
hodinu před začátkem před-
stavení, a ukrátit dobu čekání 
skotačením na  dětských nafu-
kovacích atrakcích, zaskákat si 
na trampolíně nebo ochutnat 
zmrzlinu či ledovou tříšť.
   Vstupné je jednotné 50 Kč. 
Děti do 1,99 let neplatí.     (eva)

   Již 18. června v 19 hodin se 
rozezní varhany katedrály sv. 
Štěpána prvními tóny festivalu 
Litoměřické varhanní léto 2014. 
Pro milovníky vznešené var-
hanní hudby je v následujících 
měsících připraveno celkem 
pět koncertů. Festival zahájí 
18. června varhanice Markéta 
Hejsková-Šmejkalová, kterou 
zpěvem doprovodí Ondřej So-
cha a Martina Bauerová. 
   „Hlavní protagonistkou dru-
hého koncertu se 16. července 
stane nejvýznamnější japonská 
varhanice současnosti Keiko 
Inoue. Nově navázaná spolu-
práce umožní pro koncert, který 
je na programu v sobotu 26. 
července, vystoupení 45člen-
ného chlapeckého chrámového 

sboru TIFFIN BOY´S CHOIR 
z Velké Británie, který na var-
hany doprovodí  Max Barley,“ 
pokračovala ve výčtu akcí ředi-
telka MKZ Věra Kmoníčková. 
Následuje komorní koncert 
ve spojení českého varhaníka 
Petra Rajnohy a vynikajících 
hudebníků ze Stadlerova kla-

rinetového kvarteta, který je 
naplánován na 27. srpna.  24. 
ročník hudebního festivalu, 
pořádaném městem Litoměřice 
ve spolupráci s Biskupstvým 
litoměřickým, zakončí 10. září 
recitál Pascala Rebera z Francie.
   Všechny koncerty, až na netra-
dičně sobotní koncert sboru, se 
uskuteční vždy ve středu od 19 
hodin v katedrále sv. Štěpána na 
Dómském pahorku. Vstupenky 
jsou již nyní k zakoupení na po-
kladnách MKZ a budou v prode-
ji i na místě. Dospělí za koncert 
zaplatí 150, studenti a důchodci 
120, držitelé průkazu ZTP 75 a 
děti 50 korun. „Členové Klubu 
přátel hudby mají na 1. koncert 
vstup zdarma,“ upozornila ředi-
telka.                                 (eva)

LITOMĚŘICKÉ VARHANNÍ LÉTO ZAČÍNÁ

Český varhaník Petr Rajnoha 
vystoupí 27. srpna. 

ROZPUSTILÉ LETNÍ ČTVRTKY 
PATŘÍ I TENTOKRÁTE DĚTEM

DUN DUN -  FESTIVAL
INSPIROVANÝ AFRIKOU



    Do Litoměřic se 6. a 7. června 
sjedou hasiči z celé České re-
publiky. Uskuteční se zde totiž 
již VI. celorepublikový sraz 
hasičstva spojený s výstavou 
hasičské techniky.  Hasičské 
slavnosti Litoměřice 2014, po-
řádané Sdružením pro obnovu 
a zachování historických ha-
sičských tradic, budou velikým 
svátkem nejen pro samotné 
hasiče, ale i milovníky tradic, 
řemesla a hasičské techniky. 
Jedná se o největší setkání to-
hoto druhu u nás – v roce 2010 
se dvoudenních oslav průběžně 
zúčastnilo na patnáct tisíc ná-
vštěvníků. 
    Slavnosti se skládají z dvou-
denní výstavy na výstavišti 
(historická hasičská technika, 
uniformy, přilby, modely apod.) 
a sobotního slavnostního nástu-
pu a průvodu hasičů s technikou 
z náměstí na výstaviště. 
    Program oslav je koncipován 
podobně jako v předchozích 
letech – výstavními dny jsou 
pátek a sobota. Pátek je zamě-
řen na školy. V sobotu proběhne 
slavnostní nástup a průvod 

hasičů na náměstí za účasti 
vrcholných představitelů země. 
Jedná se o neopakovatelné defi-
lé hasičských sborů s technikou 
a jedinečný přehled hasičských 
praporů.
    Závěrem oslav je sobotní 
večerní program na Lodním ná-
městí, který je zaměřen na pre-
zentaci speciální hasičské tech-
niky (vrtulníky, lodě, speciální 
vodní děla apod.), nasazovanou 
v boji proti živelným katastro-
fám a v boji s živelnými po-
hromami. Zde dojde k vrcholné 
prezentaci HZS ČR.  Na konci 
celého večera připraví členové 
dobrovolných hasičských sborů 
pro návštěvníky Hasičskou hu-
dební fontánu. 
   Otevřena návštěvníkům bude 
též stanice profesionálních 
hasičů v Litoměřicích (naproti 
výstavišti), která při příležitosti 
slavností uspořádá po oba dny 
Den otevřených dveří s bo-
hatým programem pro děti i 
dospělé. Více na www.hasics-
ketradice.cz.

Alena Borlová, místopředsed-
kyně pořádajícího sdružení
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UKRAJINSKÁ 
REVOLUCE

Od karnevalu k barikádám je 
podtitul výstavy Ukrajinská 
revoluce fotografa Ivo Do-
koupila, která bude probíhat 
od 4. do 18. června  v sále 
multifunkčního prostoru 
OKA-MŽIK (Osvobození 
19). Versnisáž výstavy a 
beseda s autorem fotografií 
proběhne 4. června od 17 
hodin v rámci veřejné deba-
ty o Ukrajincích s Ukrajinci 
„Inženýři v modrákách aneb 
Ukrajinci v Čechách“.

KOŘEN BUDE 
JUBILEJNÍ

   Jubilejní 20. ročník festi-
valu na břehu Labe „Litomě-
řický kořen“  se uskuteční ve 
dnech 4. a 5. července v let-
ním kině v Litoměřicích. Na 
festivalu, pořádaném agentu-
rou Modrý z nebe,  mimo jiné 
vystoupí Tata Bojs, Traband, 
Garage, Půlnoc, Vladimír 
Mišík & etc..., Aktual, Hud-
ba Praha. Více informací a 
kompletní program naleznete 
na festivalových stránkách 
www.modryznebe.cz/koren

MUZEUM ZVE
3. 6. – 27. 7. výstava 
Zničené židovské památky 
severních Čech 1938 – 1989 
dokumentuje architektonické 
doklady židovské kultury, 
které byly nevratně devas-
továny v období 2. světové 
války a v éře komunismu. 

13. 6. festival DUN DUN.
Muzeum bude jedno z míst, 
kde proběhne festival DUN 
DUN Inspirace Afrikou. Při 
této příležitosti představí ná-
vštěvníkům komorní výstavu 
Vzpomínky na Afriku ve 
sbírkách Oblastního muzea v 
Litoměřicích, na které budou 
vystaveny  sbírkové před-
měty a historické fotoalbum 
pocházející z cesty do Afriky. 
Výstava potrvá do 27. čer-
vence.                             (pg)

TIPY PRO VÁSHASIČSKÉ SLAVNOSTI 
V PÁTEK ZAČÍNAJÍ

Slavnostního průvodu se účastní 
hasiči z celých Čech, mnozí v his-
torických uniformách i s historic-
kými vozy.     Foto Eva Břeňová

Pátek  6. června  
10.00 – 18.00 celodenní vý-
stava na výstavišti
19.30 -  20.30 Floriánská mše 
v katedrále

HRAD ZVE NA KOŠT VÍN

POPIS

    V sobotu 7. června se usku-
teční v prostorách hradu třetí 
ročník vinařské prezentační, 
soutěžní a prodejní výstavy vín 
Litoměřický hrozen. Návštěvní-
ci budou moci v době od 10 do 
20 hodin degustovat nejen vína 
z Čech, ale i z Moravy. Nově 
se na výstavě spolupodílí i za-
hraniční vinařství z Německa, 
Francie a Portugalska, která o 
prostory a komornější ráz celé 
akce projevila zájem. 
    K ochutnávkám zahraje 
kapela Áda Škarda band, tóny 

swingu do Litoměřic přiveze 
pražská kapela Swing Cabinet. 
Ve 14 hodin proběhne předává-
ní ocenění vínům, která uspěla 
v soutěži Litoměřický hrozen, 
konající se s čtrnáctidenním 
předstihem. „O titul Championa 
v závěru hodnocení vzorků bo-
jovalo i víno z Čech, konkrétně 
Dornfelder z vinařství Pod 
Sedlem, což mě osobně velmi 
těší. Nakonec, ale zvítězilo víno 
originální certifikace z vinařství 
Hanzel a tím je Sauvignon,“ 
prozrazuje vedoucí hradu Lenka 
Gottwaldová.  
   „Určitým komfortem pro 
návštěvníky bude možnost po-
sezení jak na hlavním sále hra-
du, tak i na nádvoří s možností 
občerstvení,“ dodává vedoucí 
hradu. Vstupné je za příjemných 
150 korun, přičemž v ceně je za-
počítána i degustační sklenička, 
katalog výstavy a pět žetonů na 

ochutnávky. Žetony slouží jako 
platidlo a hodnota jednoho je 5 
korun. Letošní ročník se koná 
s podporou Vinařského fondu 
České republiky a záštitu nad 
akcí převzal starosta města.
   Litoměřický hrozen, orga-
nizovaný Centrem cestovního 
ruchu, je akcí komornějšího 
charakteru. „Nabízí příležitost 
strávit u sklenky dobrého vína 
a při poslechu kvalitní hudby 
příjemný den v kouzelných pro-
storách hradu,“ dodala ředitelka 
Centra cestovního ruchu Anna 
Matulová.           

Eva Břeňová 

PROGRAM:
10:00 zahájení
13:00 Áda Škarda band
14:00 předávání cen vinařům 
15.00 Áda Škarda band
17.00 Swing Cabinet Praha 
20:00 ukončení 

Sobota 7. června
10.00 -  12.00 slavnostní ná-
stup a průvod hasičů
13.00 -  19.00 otevření výsta-
viště / výstava
19:30 -  23.00 program na 
Lodním náměstí 

PROGRAM OSLAV


