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SLOVO STAROSTY
Litoměřice
realizují řadu
projektů, kterými
dávají
najevo,
že
Zdravým
a
Fairtradovým
městem nejsou náhodou.
Proto mě potěšila slova ministra
zahraničí Lubomíra Zaorálka,
který v komentáři mezinárodní
rozvojové spolupráce obcí ocenil
aktivity Litoměřic propagující fair
trade, tedy spravedlivý obchod.
Jsem rád, že si i ministr všiml,
že Litoměřičané nevidí jen sami
sebe, ale dívají se také za hranice
města, státu i kontinentu. Společně se snažíme, aby rozvoj našeho
města neprobíhal na úkor jiného. Aktivní podporou férového
obchodu dáváme v rozvojových
zemích pěstitelům, řemeslníkům
a zaměstnancům příležitost uživit
se vlastní prací ve své vlastní zemi,
a to za důstojných podmínek. Což
je obzvláště v dnešní době, kdy se
Evropa potýká s obrovským náporem imigrantů, velmi aktuální.
Pomáhat lidem, aby se jim důstojně žilo v jejich vlastní zemi, je totiž dle mého názoru jednou z těch
správných cest. Proto mě těší,
že Litoměřice se na ni vydaly již
v roce 2012, kdy jsme se společně
se Vsetínem staly prvními městy
v České republice, které získaly
titul Fairtradové město.
Ladislav Chlupáč

ČTĚTE UVNITŘ

• Rekonstrukce mostu probíhá
dle harmonogramu (str. 2)
• Starosta chce omezit vjezd
kamionů do centra (str. 3)
• Nové venkovní hřiště je
otevřeno na ostrově (str. 11)
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Nové autobusové nádraží je kromě jiného také zajímavě nasvětleno.

AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ
JE V PLNÉM PROVOZU

Litoměřice mají moderní autobusové nádraží. Slavnostního otevření
se na počátku tohoto měsíce zúčastnili zástupci města a Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Právě z Regionálního
operačního programu Severozápad získalo město dotaci ve výši 50
milionů korun, dalších 10 milionů korun přidalo ze svého.
Stavební práce realizovala firma Chládek a Tintěra, informační
systém pro autobusové nádraží dodala společnost Eltodo. Výsledkem
jsou nová a zastřešená autobusová stání pro cestující, jimž nechybí ani
digitální informační systém, včetně orientačního systému pro nevidomé. Celý prostor má nové povrchy, je vybaven mobiliářem a zajímavě
nasvětlen. Součástí jsou i sadové úpravy.
K dispozici je celkem devět šikmých stání pro autobusové přepravce
provozující základní dopravní obslužnost kraje. Podélná stání slouží
městské hromadné dopravě a k výstupu. Prozatím neobsazené
nástupiště č. 10 mohou využívat zájezdové autobusy. Komfort cestujících dále zvyšuje nové sociální zařízení se třemi kabinkami pro
dámy, dále dvěma kabinkami a pěti pisoáry pro pány. Na provoz toalet
dohlíží obsluha.
Součástí projektu byla kromě výstavby třech přechodů pro chodce
i výstavba parkoviště, které zde citelně chybělo. V zadní části autobusového nádraží, v blízkosti marketu, vzniklo osm desítek parkovacích míst, z nichž čtyři slouží potřebám zdravotně postižených.
Další parkovací místa nabízí pruh vedoucí po jedné straně hlavní komunikace. Zde je k dispozici 17 míst, z čehož 9 je určeno pro vozidla
taxislužby a zbytek pro rychlý výstup a nástup.
Pokračování na straně 2

ZDARMA

Foto Karel Pech

POPLATEK ZA ODPADY
PLAŤTE RADĚJI VČAS
Již jen několik dní zbývá na zaplacení poplatku za komunální odpad,
který v Litoměřicích činí 498 korun
za osobu a rok. Platba musí být dle
vyhlášky uhrazena do konce října.
Pokud nebude částka zaplacena do termínu splatnosti, musí
dlužník počítat s udělením sankce,
která může činit až trojnásobek
základní sazby poplatku. Zaplatit
lze převodem nebo v hotovosti na
oddělení poplatků městského úřadu
nebo v hlavní pokladně v Pekařské
ulici. Více informací na tel. č.
416/916 142 nebo 241.
(eva)

TEMATEM DISKUSE
BUDE TRŽNICE

Vedení města zve obyvatele na veřejnou diskusi, která se uskuteční 4.
listopadu od 16 hodin v hradu. Má
přinést odpovědi na otázky, co se
lidem nelíbí na stávajícím stavu tržnice, co by si přáli zachovat a jak by
v budoucnu měla vypadat. V plánu
je totiž revitalizace místa, které se
nachází v památkové zóně. (eva)

REGENERACE POKRATICKÉHO SÍDLIŠTĚ BYLA ZAHÁJENA

Přání obyvatel sídliště Pokratice týkající se
zkulturnění zdejšího prostředí bude vyslyšeno.
Město totiž získalo dotaci z Ministerstva pro
místní rozvoj na první etapu regenerace horní
části Litoměřic. Jde o zakázku malého rozsahu,
kdy se náklady mají pohybovat zhruba kolem
šesti milionů korun.
První etapa prací, které začaly v září a
ukončeny budou do konce tohoto roku, se
dotkne především okolí Pokratického potoka
s návaznými veřejnými prostory a pěší trasy za
objekty ulice Alfonse Muchy. Zásadní opravy
se dočká lávka u teplovodu tak, aby zde bez
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problémů mohly projet i maminky s kočárky.
Dětem nepochybně udělají radost nové herní
prvky v prostoru bývalého hřiště. „Půjde o velká
gumová zvířata, která známe ze zoologických
zahrad. Takové herní prvky v Litoměřicích ještě
nemáme,“ upozornila na novinku vedoucí odboru územního rozvoje městského úřadu Venuše
Brunclíková. Součástí projektu je i instalace
nového mobiliáře, úpravy stávajících komunikací a výsadba zeleně.
„Rádi bychom, aby regenerace panelového
sídliště Pokratice pokračovala realizací dalších
pěti naplánovaných etap. Ministerstvo pro místní

rozvoj totiž avizovalo, že program podpory bydlení, jehož součástí je podpora regenerace panelových sídlišť, má pokračovat i v následujících
letech,“ ujistil místostarosta Václav Červín.
Druhá etapa prací se přitom týká ulice U Potoka, třetí řeší dopravu a parkování na území
obsaženém v první a druhé etapě, čtvrtá etapa zahrnuje regeneraci části ulic U Kapličky,
Kubínova, Na Výsluní, opravu hřiště apod.
V páté etapě mají přijít na řadu ulice Ladova
a A. Muchy, včetně řešení dopravy a parkování, v závěrečné etapě pak ulice Janáčkova a
dokončení ulice Alfonse Muchy.
(eva)
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PRO UPRCHLÍKY JE
UBYTOVNA NEVHODNÁ
Vojenská ubytovna v Dykově
ulici je naprosto nevhodná pro
případné ubytování uprchlíků.
Nachází se v rezidenční čtvrti,
navíc aktuální stav budovy je
nevyhovující. “Věřím, že si toho
je Ministerstvo obrany jako vlastník objektu vědomo,“ reagoval
místostarosta Karel Krejza na informaci, že se Litoměřice údajně
objevily na neoficiálním seznamu míst, kde by mohla ubytovna pro uprchlíky vzniknout.
Proti takovým záměrům se
vymezili i zastupitelé pro případ,
že by zazněly z oficiálních
míst. Dosud se tak ale nestalo.
Neověřenou informaci přinesl
jen jeden zpravodajský web.
Naopak tisková mluvčí Ministerstva vnitra uvedla, že ministerstvo v tuto chvíli neuvažuje o tom,
že by objekt bývalé ubytovny
v Litoměřicích využilo pro vznik
azylového či jiného podobné
zařízení.
Místostarosta Krejza dále
ujistil, že na rozdíl od vojenské
ubytovny se jak kasárna Pod
Radobýlem, tak Jiříkova kasárna
nacházejí v majetku města. A to
rozhodně takové zařízení budo(eva)
vat zde nehodlá.

POLICIE HLEDÁ
NOVÉ KOLEGY

Policie ČR hledá nové
kolegy. Nabízí pravidelný měsíční příjem,
stabilní zaměstnání,
dlouhodobou perspektivu,
sociální
jistoty a kariérní postup, 6 týdnů dovolené, příspěvky
k připojištění a další vzdělávání.
Požaduje mj. minimálně středoškolské vzdělání, bezúhonnost a
věk nad 18 let. Informace na tel. č.
727 917 225, případně mailem na:
jana.kocarkova@pcr.cz
(kof)

TAJEMNÍKEM BUDE
MILAN ČIGÁŠ

V některé dny nebyla aktivita stavební firmy na mostě příliš patrná, jak
je vidět i na této fotografii. Důvodem bylo zrání a tvrdnutí betonu. O to
intenzivněji však práce probíhaly na jiných částech stavby. Foto Eva Břeňová

TERMÍN DOKONČENÍ
TYRŠOVA MOSTU PLATÍ!

Práce na Tyršově mostu probíhají dle harmonogramu. „Přestože jde o
stavbu komplikovanou, u které je běžné, že zasahuje do dvou stavebních
období, na konci prosince vpustíme na most dopravu,“ ujistil mistr stavby
Petr Bezruč. Dokončovací práce, které se budou týkat míst pod mostem a
vlastní likvidace staveniště, se sice protáhnou až do jara, nicméně již nebudou bránit provozu.
Stejně tak do příchodu mrazivého počasí by měla být demontována provizorní lávka pro pěší, jejíž povrch není uzpůsoben zimním podmínkám.
(eva)
Chodci by v té době měli už využívat na mostě chodníku.

MÍSTO SBĚRNÉHO DVORA JE PARKOVIŠTĚ

Nová parkovací místa nevznikla
jen u autobusového nádraží, ale i
v ulici Marie Pomocné. Pracovníci
Technických služeb (TS) na pokyn
města vybudovali v bývalém
sběrném dvoře parkoviště pro 24
vozidel. Do provozu bylo uvedeno
22. září.
Stavební úpravy spočívaly ve
zpevnění a vydláždění plochy, jejím
odvodnění a barevném vyznačení
míst. Řidiči si zde mohou zakoupit
parkovací kartu, která stojí 450 korun na měsíc. “Necelá polovina
míst na parkovišti s elektronicky
ovládanou bránou je již obsazena,”
informoval ředitel TS Ivo Elman.

Vrata jsou ovládána prostřednictvím
mobilu.
Foto Eva Břeňová
Budova bývalého sběrného dvora,
která je v tuto chvíli prázdná, by
v budoucnu mohla být využívána
jako parkovací dům pro zhruba

AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ UŽ JE V PROVOZU
Dokončení ze strany 1
Jedno místo sloužící majitelům
karet ZTP je vyhrazeno i před
budovou Českých drah.
Vedení radnice vyšlo vstříc
provozovatelům
taxislužby,
kteří za místa zde neplatí, stejně
tak na dobu pěti let odpustilo provozovatelům autobusů
poplatky za vjezd.
Starosta
města Ladislav Chlupáč neskrývá
radost z výsledku. „O modernizaci autobusového nádraží jsme
usilovali několik let. Nyní se cíl,
kterým bylo zvýšit komfort cestujících, podařilo naplnit,“ konstatoval starosta.
Autobusové nádraží provozují
(eva)
Technické služby města.
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Městský úřad bude mít nového tajemníka. Ve výběrovém
řízení vyhlášeném poté, co na
místo rezignoval Karel Chovanec, zvítězil Milan Čigáš z Litoměřic. Do funkce nastoupí
během října.
Absolvent Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy pracoval v posledních pěti
letech jako manažer společnosti Tesco. V Litoměřicích však
dříve zastával místo tiskového
mluvčího Diecézní charity Litoměřice a později jejího administrátora. Jako projektový manažer se v minulosti věnoval i
tvorbě strategických dokumentů, veřejným zakázkám a výběrovým řízením nebo zpracování žádostí o granty z Evropské
unie. Má také zkušenosti z oblasti personalistiky.
Výběrová komise měla sedm
členů, mezi nimi i tajemníka
Sdružení tajemníků ČR a zástupce Krajského úřadu Ústeckého kraje. S hlasem poradním
nechyběl ani zástupce Českého
institutu efektivního manage(eva)
mentu.

Vedoucí odboru územního rozvoje Venuše Brunclíková společně s místostarostou Karlem Krejzou při posledním inspekčním dni. Foto Eva Břeňová

deset vozidel, obdobně jako tomu
je U Hvězdárny. “Tato myšlenka
je však prozatím ve fázi záměru,”
dodal místostarosta Karel Krejza. Areál bývalého sběrného dvora
má přitom město v dlouhodobém
pronájmu od Kovošrotu.
Vybudováním
nového
parkoviště právě v této lokalitě
chtělo vedení radnice ulevit ulici
Marie Pomocné od parkujících
aut, která mnohdy brání průjezdu
vozidel Integrovaného záchranného systému. Následovat proto
bude v dohledné době změna dopravního značení, která parkování
zde zpřehlední.
(eva)

PÁS VOZOVKY PŘED
ŠKOLOU JE OPRAVEN

Kvalita parkování ve Svojsíkově
ulici, v prostoru před gymnáziem,
se zlepšila. Pracovníci Technických služeb města opravili zhruba
sedm desítek metrů dlouhý úsek,
charakteristický výmoly a špatným spádem, vlivem čehož se zde
při deštivém počasí držela voda.
„Stávající kanálovou vpusť jsme
opravili a další dvě nové vybudovali. Předláždili jsme obrubníky a
položili novou asfaltovou směs,“
charakterizoval úpravy ředitel TS
Ivo Elman.
Na užší spolupráci se radní s
vedením školy domluvili na závěr veřejné diskuse, která na téma
budoucnosti gymnázia proběhla v
hradu.
(eva)
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OPRAVY ZAČÁTEK
ROKU NENARUŠILY

Práce na modernizaci horního nádraží jsouv plném proudu. Souběžně s tím probíhají i stavební úpravy na křižovatce
ulic Nerudova a Nezvalova (snímek vpravo), která je tak neprůjedná.Fota Eva Břeňová

VÝLUKA SKONČÍ NA KONCI ŘÍJNA

Rozsáhlé stavební úpravy jsou v těchto dnech
patrné na horním vlakovém nádraží. Jeho modernizace totiž již několik týdnů intenzivně probíhá.
Dosavadní průběh prací svědčí o tom, že termín
ukončení výluky stanovený na 29. října bude dodržen.
„Zemní výkopové práce již byly ukončeny. Proběhla zkouška zemní pláně, která si vyžádala změnu
v projektu. Přistoupit jsme museli k úpravě spodní
vrstvy vápenocementovou stabilizací,“ charakterizoval aktuální stav prací Tomáš Novák, obchodní
ředitel firmy N+N, která se společností STRABAG
Rail stavbu za zhruba 117 milionů korun realizuje. V těchto dnech pracovníci firem připravují pláň
pro pokládku kolejí.

Místo dřívějších sedmi kolejí budou položeny
pouze tři, u nichž vzniknou nová nástupiště. Mají
být 55 centimetrů nad temenem kolejnice, což znamená, že nástupištní hrana dosáhne výše podlahy
železničního vozu a nástup či výstup bude pro cestující pohodlný.
Zároveň s modernizací nádraží, jejímž investorem je Správa železniční a dopravní cesty, probíhá
i rekonstrukce křižovatky Nerudovy a Nezvalovy
ulice a budování dalších bezbariérových přístupů
k nádraží. Tyto stavební úpravy hradí město. Průběh obou staveb je koordinován tak, aby doba, po
kterou je kromě jiního omezeno parkování v Teplické ulici a Nerudova ulice je neprůjezdná, byla co
nejkratší.
(eva)

NA VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ MUSÍTE
DÍTĚ SAMI PŘIHLÁSIT

Pouze v případě vyplnění
přihlášky mohou rodiče, kterým se
narodil potomek 1. srpna letošního
roku a později, počítat s tím, že
budou pozváni na vítání občánků.
Městský úřad totiž přistoupil
k novému způsobu organizace
slavnostního aktu, který probíhá
v obřadní síni městského úřadu.
Reaguje tak na ustanovení zákona
o ochraně osobních údajů a zákona
o základních registrech. Podle nich

již není možné, aby městský úřad
zjišťoval informace o narozených
dětech z údajů matriky.
„Zájemci si přihlášku na vítání
občánků mohou stáhnout na webových stránkách města. Nabídne
ji však i pracovnice matriky, kam
rodič přichází zažádat o rodný list
dítěte,“ ujistila vedoucí odboru
školství, kultury, sportu a památkové péče městského úřadu Andrea
Křížová.

Vítání občánků probíhá jednou měsíčně, kromě prázdnin.
V jeden den, ve třech blocích, vítáme zhruba 24 miminek,“ uvedla Dagmar Zelená, pracovnice
odboru, která slavnostní akt
organizačně zajišťuje. V průběhu
obřadu zazní úvodní projev zastupitele, dojde k předání květiny
mamince, drobného dárku a
pamětního listu pro miminko
a nechybí ani menší kulturní
program. Rodiče si mohou zakoupit i fotografie nebo video ze
slavnostní akce.
(eva)

Celková revitalizace objektu Základní školy U Stadionu,
postavené před 45 lety, skončila.
Největší objem stavebních prací,
zahrnující zateplení budovy,
výměnu oken a novou fasádu,
byl realizován v průběhu letních
prázdnin. Kompletně dokončeny
byly na konci září. Celkem 490
dětí, z toho 57 prvňáčků, tak
nyní navštěvuje zcela modernizovanou budovu.
Odobně prošly zásadní revitalizací i objekty čtyř mateřských
škol - v Masarykově, Baarově,
Plešiveckého a Stránského ulici.
Náklady na revitalizaci všech
pěti školských zařízení dosáhly
52 milionů korun, z čehož 24,5
milionu korun představuje dotace. „Největší část, a to 30 milionů
korun, si vyžádala rekonstrukce
ZŠ U Stadionu. V jejím případě
totiž bylo nutno přistoupit i
k rekonstrukci kanalizace, neboť
problémy s ní spojené se objevily
až v průběhu stavebních prací,“
upozornil místostarosta Karel
(eva)
Krejza.

PRAVIDLA ZPRAVODAJE
BYLA SCHVÁLENA
Zastupitelé schválili Pravidla
pro vydávání Radničního zpravodaje. Zástupci opozice se buď
zdrželi, nebo hlasovali proti.
Periodikum města totiž bylo od
5. února letošního roku vydáváno
podle pravidel schválených radou
města.
„Následujícího půl roku měli
zastupitelé příležitost utvořit si
názor na to, zda podoba Radničního zpravodaje vydávaná dle
těchto pravidel vyhovuje potřebám,“ odůvodnil, proč byla pravidla zastupitelům předložena nyní,
místostarosta a člen redakční rady
zpravodaje Pavel Grund. (eva)

STAROSTA CHCE OMEZIT VJEZD KAMIONŮ DO CENTRA

Obyvatelé dopravou těžce zkoušené Švermovy a Žernosecké ulice počítají dny, které zbývají do ukončení rekonstrukce Tyršova mostu.
Dvaadvacet z nich poslalo v srpnu starostovi
stížnost na situaci v Žernosecké ulici. Kromě jiného žádají i o provedení regulačních opatření.
„Dochází k častým kolonám a zvýšenému
znečištění ovzduší z výfukových plynů. Řidiči
jezdí nepřiměřenou rychlostí. Nadmíra hluku,
prachu a výfukových plynů neumožňuje klidné
bydlení,“ stojí mj. ve stížnosti iniciované Jolankou Cyterákovou. Spolu s další zhruba dvacítkou lidí poukazuje na narušení silnice, nesnesitelné otřesy a jejich vliv na statiku přilehlých
staveb.
Vedení radnice zlobu obyvatel chápe. „Bohužel nebylo možné stanovit jinou objízdnou
trasu, neboť prostě jiná neexistuje. Přitom rekonstrukce Tyršova mostu byla nezbytná, což
ukázal i průběh opravy,“ stojí v písemné odpovědi starosty Ladislava Chlupáče signatářům
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stížnosti. Zároveň je požádal o trpělivost, neboť
situace se uklidní s příchodem nového roku,
kdy bude vpuštěna doprava na Tyršův most.
Dosavadní průběh rekonstrukce tomu nasvědčuje.
Starosta obyvatele zároveň ujistil, že bude
prosazovat omezení nákladní dopravy v centru. V budoucnu by tak nákladní vozidla (mimo
dopravní obsluhy směřující do Litoměřic) využívala hlavně levobřežní komunikaci Labe mezi
Lovosicemi a Terezínem, s napojením na Ústí
nad Labem, Prahu a přes Tyršův most na Českou Lípu.
Opatření navrhovaná autory stížnosti, například budování nákladných radarových systémů
kombinovaných se světelným signalizačním zařízením, však nejsou reálná. „Podléhají projektování a schvalování ve stavebním řízení s vazbou na finanční možnosti veřejných rozpočtů.
Po zprovoznění Tyršova mostu a případném
odklonu dopravy pak takové opatření nebude

potřeba,“ vysvětlil vedoucí odboru dopravy a
silničního hospodářství městského úřadu Jan
Jakub. Stejně tak navrhované omezení tonáže projíždějících aut není reálné, neboť v době
uzavírky Tyršova mostu neexistuje alternativní
objízdná trasa, než je průjezd Žernoseckou ulicí.
Problematika poškození domů a jiných staveb vlivem nadměrné dopravy je pak otázkou
výkonu vlastnických práv k dotčeným pozemním komunikacím. Proto je třeba se v případě
požadavků na spolufinancování škod obracet
přímo na vlastníky, respektive správce. V případě silnice II/261 je vlastníkem Ústecký kraj
a jeho majetkovým správcem Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje (provoz Litoměřice).
Prokázané a podložené škody vzniklé v době
využívání objízdné trasy zvýšeným dopravním
provozem je pak možné uplatňovat i u stavebníka, v tomto případě Ředitelství silnic a dálnic
Eva Břeňová
ČR.
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ZAHRADU ČECH NAVŠTÍVILO 82 TISÍC LIDÍ

Nepatrný nárůst v návštěvnosti, teplé počasí,
různorodý sortiment zaměřený na všechny
zahrádkáře, chalupáře, kutili či zájemce o další
doplňkový prodej, spokojenost zhruba 400
vystavovatelů a prodejců (na ploše 4 600 m2), ale
i návštěvníků, pro které byl připraven bohatý kulturní program. V takovém duchu se nesl letošní
39. ročník prodejní výstavy Zahrady Čech.
Ve dnech od 11. do 19. září prošlo branami
výstaviště více než 82.000 návštěvníků. Vybírat
si mohli z tradičního prodejního sortimentu (sazenice, ovocné i okrasné stromky, květiny, trvalky,
bylinky, ovoce, zeleninu, cibuloviny, bonsaje,
skleníky, novinky v zahradní technice od sekaček,
křovinořezů, po pily, rekultivátory, traktůrky nebo
kompostéry, zahradní nábytek, domácí potřeby,
nábytek, krby a řadu dalšího).
AREÁL BYL ČLENĚN NA NĚKOLIK SEKCÍ
Celý areál byl rozdělen do sekcí dle jednotlivých
oborů, a návštěvníci se tak mohli lépe orientovat.
Vrchní část výstaviště patřila převážně zelenému rostlinnému materiálu, zahradnímu nářadí či sekačkám.
Speciálně upravený pavilon A prezentoval svět ovoce
a zeleniny s novým designem moderní doby. Ani letos nechyběla expozice včelařů a časopisu Zahrádkář,
různé poradny nebo potravinářské sekce. Časopis
Zahrádkář letos připravil pro návštěvníky v pavilonu G speciální aranžmá ze zaslaných soutěžních
exponátů na téma chilli papričky.
Proběhlo několik tematicky zaměřených dnů (Den
s časopisem Receptář, Den s rádiem Blaník, Den

LEDOVÉ KLUZIŠTĚ
LETOS ZPESTŘÍ
VÁNOČNÍ TRHY

Již nyní připravuje společnost
Zahrada Čech letošní vánoční
trhy na Mírovém náměstí. Tentokráte s velkou novinkou, která
má předvánoční akci zatraktivnit a přitáhnout pozornost
návštěvníků nejen z Litoměřic,
ale i z širokého okolí. Instalováno totiž bude na náměstí umělé
ledové kluziště – deset metrů
široké a jednou tak dlouhé.
„V tuto chvíli jednáme se
sponzory, s jejichž pomocí bychom zapůjčení kluziště uhradili.
Rádi bychom pak, aby na něm
probíhal program po celý prosinec,“ informoval jednatel Zahrady Čech a radní města Lukas
Wünsch. Návštěvníci si v případě
jeho instalace budou moci nejen
přijít zabruslit, ale i se zúčastnit
doprovodného programu, na
kterém chce spolupracovat také
Ústecký kraj, litoměřičtí hokejisté nebo krasobruslařské oddíly.
Zajímavostí by měly být víkendové tematické večery.
Ačkoliv umělé ledové kluziště
má být v provozu již od 1. prosince, samotné vánoční trhy
proběhnou od 14. do 22. prosince. Uskuteční se opět ve
spolupráci s místními spolky,
školami a dalšími účinkujícími.
Ani letos nebude chybět již
tradiční soutěž o nejkrásnější
(eva)
vánoční strom.
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s muzikálem, Den s Babouky, Den se Zahradou
Čech, Den s nejkrásnější zahradou, Den s Českým
rozhlasem, Den s časopisem Zahrádkář apod.). V
průběhu Dne s agrární komorou Most byly předány
ceny za nejlepší regionální potraviny Ústeckého kraje
2015. Proběhl i 7. ročník celostátní soutěže profesionálních výrobců zelí, soutěže o nejzajímavější kolekci
pálivých papriček nebo Křišťálové jablko.
POTĚŠILA ŘADA NOVINEK
První novinkou letošního ročníku byl nově vybudovaný pavilon, nazvaný NS (nový stan). V něm
se návštěvnici mohli inspirovat nápady jak vybavit
domácnost či jakým stylem lze vytápět. Další novinkou výstavy byl nově otevřený bar Zahrady Ćech, kde
bylo možné ochutnat speciální pivo Zahrady Čech,

a to ve dvou druzích: světlík, světlý speciál 13° a
černohlávek, polotmavé ochucené pivo bylinnou
směsí becher 12°.
Pavilon T byl proměněn na ráj pro vinaře. Pavilon S nabídl vše od zahradní techniky, přes
nářadí až po bytový textil. Na venkovní ploše se
pak prezentovala řada prodejců s různorodým
sortimentem. V zadní části areálu nechyběl
doplňkový prodej, který sice nekoresponduje s tématem výstavy, ale svým způsobem doplňuje celou výstavu, tak jako tomu je i na jiných výstavách.
SOUTĚZ O NEJKRÁSNĚJŠÍ ZAHRADU
Nádherné expozice ukázkových zahrad, které
byly vybudovány v rámci soutěže Nejkrásnější
zahrada 2015, ohodnotilo více než 6.000
návštěvníků. Letošní již třetí ročník měl podobu
přehlídky 12 originálních a dobře provedených zahrad, které inspirovaly a udávaly trendy, a to na téma
Zahrada „nejen“ pro děti. Odborná komise v čele s
architektem Davidem Vávrou udělila první místo
zahradě s pokojíčkem, bambusy a objektem (číslo 2)
od Maxim Turba.
V hlasování na Facebooku zvítězila zahrada č.
3 - DÍRA V PLOTĚ. Hlasující Ilona Pěnkavová
z Mnichova Hradiště získala elektrickou pilu VARI. U
návštěvníků pak zvítězila zahrada č. 8 – Living in green
s.r.o. – ŽIVOT JE HRA. Výhercem vylosovaným
z hlasujících návštěvníků je Radim Navrátil z Poříčí
nad Sázavou, který obdrží křovinořez.
Michaela Mokrá, vedoucí obchodu Zahrady Čech

GASTRONOMII Z CELÉHO SVĚTA
NABÍDNE VÝSTAVIŠTĚ

Letošní 3. ročník GASTRO FOOD FESTU, který
opět přinese neskutečné zážitky z chutí a zábavy, se
koná 17. a 18. října v areálu výstaviště Zahrada Čech.
„Každý rok přinášíme vždy něco navíc, proto nese
letošní ročník podtitul gastronomie z celého světa na
jednom místě, “ říká Michaela Mokrá, organizátorka a
obchodní ředitelka výstaviště.
Nemusíte jezdit tisíce kilometrů, abyste ochutnali speciality jednotlivých zemí. Na výstavišti v Litoměřicích představíme gastronomii
mexickou, francouzskou, italskou, americkou, řeckou, vietnamskou, indickou, tuzemskou, molekulární kuchyni, velkou sýrovou nakládačku,
snoubení vína a paštik a mnoho dalšího.
Jednou z hlavních kuchařských hvězd letošního ročníku bude Filip
Sajler z dvojice Kluci v akci, který rozmazlí vaše chuťové buňky skvělou
francouzskou kuchyní. Přijede i guru české gastronomie Jaroslav Sapík,
dále Jiří Roith, šéfkuchař, který se vzbouřil proti náhražkám z učebnic
a učí vařit na webu.
Ani letos vás nenecháme bez molekulární kuchyně. Tentokráte v
podání Dušana Metelky, šéfkuchaře a majitele žižkovské restaurace Rebellion. Na show přivítá i profesora Miroslava Raaba z Ústavu makromolekulární chemie na pražských Petřinách, který bude mít na starosti
teoretickou část. A co více – vyzkoušíte si na pódiu, jak se vaří v dusíku.
Tajemství thajské kuchyně zažijete v
podání šéfkuchaře restaurace Cukrovar
Lovosice. Rozmarnou a temperamentní
Itálii přiblíží restaurace REPLAY. Ani letos nepřijdete o džemovou show s Honzou
Heřmánkem a jeho mlsným Filipem.
Zpestřením budou opět duo HOLKY V
AKCI aneb Mici a blondýs za sporákem.
Chybět nebude doprovodný program,
dětské hry, hubební vystoupení a mnoho dalšího.
Moderování celého festivalu se již potřetí chopí Petr Zajíček a letos prvně i ambasadorka festivalu - herečka a moderátorka Daniela
Šinkorová. Platidlem na festivalu opět budou ,,Liťáky“ (1 Liťák je 25 Kč).
I 3. ročník akce se koná pod záštitou Asociace kuchařů a cukrářů ČR,
Barmanské asociace ČR, Okresní agrární komory, hejtmana Ústeckého
Více na www.gastrofoodfest.cz.
kraje, Města Litoměřice.

POČÍTAČOVÉ KURZY
PRO SENIORY

Naučit se zdarma základní počítačová gramotnosti mohou senioři.
Občanské sdružení KLIKA 1 pořádá
kurzy určené seniorům, kteří nemají
žádnou zkušenost s prací na počítači a rádi by získali základní znalosti
a dovednosti z této oblasti. Hlásit se
lze do cyklů, které proběhnou od října do prosinec. Jeden kurz vždy obsahuje 15 lekcí po třech vyučovacích
hodinách. Výuka probíhá dvakrát
týdně.
Kurzy jsou pořádány za finanční
podpory města. Určeny jsou pouze
pro obyvatele Litoměřic. Zájemci
se mohou přihlásit osobně, přímo
v prostorách, kde kurzy probíhají (ul.
Osvobození 839/19, zadní vchod)
nebo telefonicky na čísle 777 821
111, popřípadě e-mailem na klika1@
seznam.cz.
Jiří Chlumský

HOSPIC ZVE NA DEN
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Bohatý program připravili pracovníci Hospice sv. Štěpána 10. října
od 10 do 17 hodin u příležitosti Dne
otevřených dveří. Kromě prohlídek
hospice a ošetřovatelského koutku,
kde si budete moci vyzkoušet, jaké
to je pečovat o ležícího pacienta,
jsou pro děti nachystány různé
atrakce, včetně skákacího hradu,
pohádky, pro dospělé zajímavé čtení
a hudba, včetně občerstvení. Představen bude také benefiční nástěnný
kalendář pro rok 2016. I těžká témata mohou být krásná. Více na www.
hospiclitomerice.cz
(vod)

30.9.2015 10:04:09

MĚSTSKÁ NEMOCNICE

RADNIČNÍ ZPRAVODAJ - str. 5

MODERNIZACE IKTOVÉHO CENTRA SKONČILA

Odevzdáním závěrečné zprávy a
žádostí o platbu byl ukončen projekt
„Modernizace a obnova přístrojového
vybavení iktového centra Městské
nemocnice v Litoměřicích“. V rámci
něj nemocnice nejen modernizovala,
ale i rozšířila stávající přístrojové
vybavení. Nakoupila techniku za
přibližně 23 miliónů korun, přičemž
19,5 miliónu bylo hrazeno z dotace
Integrovaného operačního programu Ministerstva zdravotnictví
(IOP) a zbylé necelé 4 milióny korun
představovala spoluúčast nemocnice.
Iktové centrum sdružuje několik
úzce spolupracujících pracovišť
(centrální příjem, radiodiagnostika,
intenzivní medicína, neurologie, rehabilitace), která se specializují na
diagnostiku a léčbu akutních cévních
mozkových příhod (laicky mozková
mrtvice). Ukončená modernizace tak
umožňuje nemocnici v této oblasti
rozšířit a posunout péči na vysokou
úroveň moderní medicíny.
„Z objemu přidělené dotace jsme
na jednotku intenzivní péče nakoupili vybavená resuscitační a intenzivní lůžka, dále pak centrální stanici pro monitoring vitálních funkcí
včetně monitorování funkcí mozku.
Několik oddělení centra bylo vybaveno novými defibrilátory s monitory a
externí stimulací, na interní oddělení
byl pořízen transkraniální ultrazvuk a na oddělení radiologie byl
modernizován stávající CT přístroj,
jehož součástí je nyní rekonstrukční
algoritmus snižující radiační dávku
nutnou pro vznik kvalitního obrazu
až o polovinu,“ vyjmenoval několik
příkladů techniky pořízené z projektu Leoš Vysoudil, člen správní rady
a ředitel pro zdravotní péči a dodal,
že CT sestava byla doplněna o další

DALŠÍ VÝSTAVOU JSOU
BARVY PODZIMU

Do
konce
října
můžete
v nemocniční galerii vidět výstavu
„Barvy podzimu“. Nabízí krásné
snímky Jindřicha Trojana, člena
fotoklubu Porta Litoměřice.

NOVINKY V LDN MAJÍ
KLADNOU ODEZVU

S velkým zájmem ze strany
pacientů se letos na jaře setkal nápad
vybudovat v bývalé jídelně stanice
LDN D knihovnu. „Možnost půjčit
si knihu jsme proto rozšířili i na
další stanice tohoto oddělení,“ informovala vrchní sestra LDN Markéta
Rufferová. I tyto malé knihovny
jsou vybavené tituly pocházejícími
z darů zaměstnanců a pacientů .
Nové miniknihovny nejsou však
jedinou novinkou na oddělení.
„Abychom co nejvíce zachovávali
intimitu našich pacientů, nechali
jsme na všechny pokoje instalovat
stojany z nerezu, na kterých máme
mezi lůžky barevné pratelné závěsy,“
dodala vrchní sestra Markéta
Rufferová.
(nk)
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Přístroj pro funkční terapii horní končetiny představil primař rehabilitačního
oddělení Zoran Nerandžič společně s vrchní fyzioterapeutkou Evou Smetanovou.
Foto Eva Břeňová
zobrazovací konzolu pro kvantitativní cévní analýzu a diagnostiku. Na
radiologické pracoviště byl koupen
rovněž nový ultrazvukový přístroj
pro vaskulární vyšetřování.
Mezi další pracoviště, která jsou
díky přidělené dotaci IOP nově vybavena, patří také centrální příjem,
kam bylo dodáno nové transportní
lůžko, včetně transportního monitoru a transportního ventilátoru.
„Výrazného rozšíření zdravotnické techniky se dočkalo také
oddělení rehabilitace, kam byl v rámci dotace zakoupen kombinovaný
přístroj pro vertikalizaci, mobilizaci
a proprioceptivní stimulaci, přístroj
pro funkční terapii horní končetiny
s motivační zpětnou vazbou, dynamický chodník pro nácvik chůze
s integrovanými tlakovými sensory,

několik typů motodlah a vířivky
pro horní i dolní končetiny,“ uzavřel
výčet Leoš Vysoudil.
Statut iktového centra a z toho vyplývající možnost žádat o finanční
prostředky v rámci IOP, získala
nemocnice na základě rozhodnutí
Ministerstva zdravotnictví ČR v dubnu 2012. Tím se nemocnice stala
součástí celorepublikové sítě center
poskytujících specializovanou a superspecializovanou péči o pacienty
po cévních mozkových příhodách.
V letošním roce nemocnice statut
iktového centra úspěšně obhájila,
s prodloužením až do konce roku
2020.
Naděžda Křečková,
oddělení marketingu,
vnitřního auditu a kvality

NOVÝ WEB UMOŽŇUJE I OBJEDNAT SE
NA VYŠETŘENÍ ELEKTRONICKY

Novými internetovými stránkami se od 17. září prezentuje nemocnice. Nabízí nejen moderní design, ale především jsou uživatelsky
komfortnější. „Naším cílem bylo, aby se uživatelé dostali k informacím,
které potřebují, co nejrychleji, tedy přes minimum kliknutí. Proto jsme
stránky strukturovali do několika základních barevně odlišených sekcí,
jako je pacient, odborník, partner a informace o nemocnici,“ vysvětlil
hlavní důvod pro změnu Vladimír Kestřánek, člen správní rady a ředitel
pro ekonomiku a provoz.
Naprostou novinkou nových webových stránek nemocnice je možnost
on-line objednávání na vyšetření po vyplnění elektronického formuláře
s preferovaným datem a časem vyšetření. „Uvědomujeme si, že v současné
době elektronická komunikace nabývá na významu a my chceme držet
krok s dobou i v této oblasti. Zatím umožňujeme objednání do vybraných
ambulancí, ale další budeme postupně přidávat. Doufáme, že se nový systém osvědčí a že si brzy najde své příznivce,“ vyjádřil naději další ze členů
správní rady nemocnice a ředitel pro zdravotní péči Leoš Vysoudil.
Samozřejmostí nových webových stránek jsou aktuality o dění v nemocnici, rady pacientům, rychlý kontakt na pohotovost, přehled
vzdělávacích akcí a volných pracovních míst, kontaktní formulář a oficiální profil nemocnice na sociálních sítích. „Doufáme, že návštěvníci našich
stránek jejich změnu ocení a že vždy najdou to, co potřebují. Kdybychom
však jejich představy novými informacemi plně neuspokojovali, mohou
nás kdykoli se svými náměty prostřednictvím nových webových stránek
kontaktovat. Rovněž my budeme návštěvníky často hledaná témata vyhodnocovat, případně průběžně doplňovat informace tak, aby byly komplexní,“ uzavřel Radek Lončák, předseda správní rady nemocnice. (nk)

NOVÉ KOUPELNY
JSOU JIŽ HOTOVÉ

Zcela nových koupelen a WC
se dočkali pacienti rehabilitačního a dětského oddělení nemocnice. Předmětem rekonstrukce
byly nové přívody, odpady, obklady, dlažby, osvětlení, dveře a
vnitřní vybavení.
Dvě zrekonstruované koupelny a dvě WC sloužící na rehabilitačním oddělení pro pacienty ze
čtyř pokojů byly částečně financovány ze sponzorského daru
ve výši 100 tisíc korun, zbylých
cca 400 tisíc dodala nemocnice z
vlastních prostředků. „Stavební
řešení i zařízeni je samozřejmě
přizpůsobené i pro osoby, které
se např. po operacích pohybují s
obtížemi nebo na vozíku,“ ujistil Miroslav Janošík z oddělení
rozvoje, zdravotnické techniky
a veřejných zakázek, které má
tyto rekonstrukce technicky na
starosti.
Na dětském oddělení vznikly ze společných WC na stanici
velkých dětí ve čtvrtém nadzemním podlaží oddělená WC
pro chlapce a dívky ve veselých
barvách. I zde byly samozřejmě
splněny všechny požadavky pro
pohyb osob na vozíku. Cena nového sociálního zařízení v tomto
případě byla zhruba 400 tisíc
korun. Tyto prostředky byly vynaloženy z vlastních zdrojů ne(nk)
mocnice.

SPREJ DOKÁŽE
ZASTAVIT KRVÁCENÍ
VE STŘEVĚ I ŽALUDKU

Nové moderní možnosti pro
zástavu krvácení v zažívacím
traktu může nabídnout gastroenterologie litoměřické nemocnice.
Jedná se o hemostatický sprej,
který je v České republice úplnou
novinkou.
„Poradí si se všemi typy krvácení v žaludku nebo ve střevě. Je
tvořen směsí křemíku a aditiv a
můžeme ho aplikovat jak pomocí koloskopu, tak i gastroskopu.
Je to pomoc velmi rychlá a pro
pacienta bezpečná, která dokáže
zastavit i velké krvácení. Jeho použití je také velmi jednoduché,“
vyjmenoval výhody primář gastroenterologického
pracoviště
Pavel Svoboda a dodal, že v některých případech dokáže použití
hemospreje odvrátit i operaci,
která by jinak byla nutná.
Gastroenterologické pracoviště
litoměřické nemocnice je v celém
okrese jediné, které zajišťuje nepřetržitou endoskopickou pohotovost. „Všichni lékaři a odborné
endoskopické sestry našeho pracoviště byli pro aplikaci hemospreje proškoleni a samozřejmě
získali potřebné certifikáty,“ ujis(nk)
til primář závěrem.
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KOMENTÁŘE ZASTUPITELŮ

Klub zastupitelů / ANO 2011
Náš dům, náš hrad

Našim hradem je Česká republika, našim domovem Evropa, se kterou nás pojí společná
minulost i stejné hodnoty i tradice, které bychom měli dále vštěpovat budoucím generacím. Z vedlejšího domu se už desetiletí ozývá
střelba. Místo toho, aby si tam jeho obyvatelé
udělali pořádek, kritizují náš životní styl a zpochybňují naše hodnoty.
Už se také párkrát stalo, že stříleli v našem domě. Měli to na svědomí
teroristé z toho domu hrůzy. Jenže oni je za to neodsoudili. Místo toho
jim fandili a přáli nám to. Teď už je jejich dům celý v plamenech a jim
začíná jít o život. Stanovat venku (byť v bezpečí) se jim nechce. Tak se
rozhodli, že se přestěhují do našeho domu. Hromadí se u nás na chodbě
a dožadují se vstupu do našich bytů. Někteří lidé z našeho domu říkají,
že je máme přijmout a dokonce chtějí určovat, kolik jich máme ubytovat! Naše pomoc by ale nikdy neměla spočívat v poskytnutí našeho domova, jinak budeme posléze (před nimi) utíkat my. Ani naše hodnoty,
klid a práva, jsme nezískali jen tak. Naši předci o ně museli bojovat.
Vůči nim a vůči našim dětem máme povinnost držet se těchto hodnot a
pokud o to druzí budou stát, pomoci jim u nich vytvořit šanci na to, aby
oni sami si u sebe udělali pořádek, jaký oni chtějí. Stará moudrost říká,
že to co si člověk nezasloužil, toho si neváží. Tohle je náš Domov a i my
jsme se museli postarat sami o sebe a zajistit klid domova pro naše děti
a potomky. Nedejme se falešně a pro nás sebevražedně dojmout fotografiemi lidských tragédií, jinak dopustíme v blízkém budoucnu stejné a
horší osudy našim dětem. Všímejme si i bedlivě těch, kdož se vlastně zasazují za uprchlíky, vítají je a většinu z nás hanobí z nelidskosti. Dřív se
jejich jednání označovalo jako vlastizrada a i dnes je musíme umět takto
pojmenovat. Nedopusťme, abychom nakonec neměli vlastní domov.

Tomáš SARNOVSKÝ / ANO 2011

„Považuji za nutné se ohradit“

Zastupitele Pavla Kejře jsem v žádném případě ze
střetu zájmů nenařkl. Pouze jsem požádal Kontrolní
výbor při Zastupitelstvu města, veden snahou ušetřit město případných nepříjemností, o prověření,
zda radní za ODS Pavel Kejř mohl porušit zákon o
obcích či jiný obecně závazný právní předpis tím, že
při schvalování poskytnutí dotace v Radě města zapomněl oznámit, že je členem správní rady organizace, jíž město schvalovanou dotaci poskytlo.
Předmětné hlasování se navíc netýkalo bezplatného pronájmu kulturního domu, ale přidělení dotace města ve výši 40 tisíc
Kč Nadačnímu fondu Kalich, spravovanému členy ODS.

Mgr. Václav DYCKA / KSČM

„Žákům i učitelům přejeme
úspěšný školní rok,“ vzkazuje
zastupitel

Po rekordně teplých prázdninách začal nový
školní rok a mnohým z nás tuto skutečnost
jistě zpříjemnil fakt, že hned čtyři litoměřické
mateřské školy a jedna základní se během léta
dočkaly nové podoby. Město investovalo do
zateplení školních objektů zhruba 52 milionů
korun, přičemž téměř polovina celkové sumy
je hrazena z dotací ze Státního fondu životního prostředí. Zastupitelé
za KSČM oceňují především to, že se za poslední roky jedná o nejvyšší
částku investovanou městem do podobných oprav školských zařízení.
Navíc by tyto rekonstrukce měly přinést i nemalé energetické úspory.
Do litoměřických základních škol letos nastoupilo 336 prvňáčků. Je to
o něco méně než v loňském roce. Dlouhodobě přibývá odkladů, takže
děti déle zůstávají v mateřinkách nebo navštěvují takzvané přípravné
třídy. Vzhledem ke spíše stagnující porodnosti nemají zatím předškolní
zařízení v Litoměřicích kapacitní problémy. Lze tedy očekávat, že ani
prvňáčků v následujících letech výrazně přibývat nebude.
Všem žákům i jejich učitelům přejeme úspěšný školní rok 2015/2016,
hodně chuti do práce, zasloužený úspěch, pevné zdraví, mnoho štěstí a
především veselou mysl!
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Jaromír MAREŠ / ODS
„Přestaňme se hašteřit a začněme
společně něco dělat,“ vyzývá
zastupitel
Nemile mě překvapila přestřelka mezi
zastupiteli Tomášem Sarnovským a Karlem Krejzou. První obvinil radního Pavla Kejře ze střetu zájmů, když hlasoval
pro přidělení grantu Nadačnímu fondu
Kalich na koncert pro hospic. Kolega
Krejza se ho zastal, aniž si uvědomil, že
nešlo o pronájem domu kultury, ale o
grant udělený i jiným organizacím. Je však třeba uvádět věci na
pravou míru. Je tedy dobře, že se kolega Krejza za chybu omluvil. Ačkoliv sáhodlouhé interpelace psané stále stejným člověkem (p. Urbánkem), které ostatní pouze podepisují a možná
ani nečtou, unavují snad každého.
Ale kvůli tomu tady nejsme. Vadí mi, když dehonestujeme lidi
za jejich práci, kterou odvádějí roky a bez nároku na honorář.
Což je příklad těch, co pracují pro Nadační fond Kalich, jenž za
devět let své existence rozdělil na projekty prospěšné městu a
okolí více než 2,5 milionu korun. Když jsem loni dostal nabídku zapojit se do jeho práce také já, neváhal jsem. Byla mi blízká, protože i já jsem prostřednictvím firmy Balkancar jen letos
uvolnil čtvrt milionu korun na projekty realizované v Litoměřicích. A zásadně se - stejně jako Kalich - neohlížím na to, zda je
realizují modří, červení nebo zelení. Důležitý je jejich význam.
Neustále apelujeme na každého, aby využil své možnosti ve prospěch města. Mrzí mě, že naši opoziční zastupitelé napojení na
ministra financí nebo životního prostředí nedokázali pro Litoměřice získat vůbec žádnou podporu – například pro realizaci
výzkumné infrastruktury v rámci geotermálního projektu. Je
mi líto, že výsledky práce současného senátora jsou ve srovnání
s jeho předchůdcem mizivé, ne-li nulové. Proto říkám - přestaňme se hašteřit a začněme něco dělat. Nejlépe společně.

Mgr. Václav ČERVÍN / Sport a zdraví
„Díky dobré projektové přípravě
dokážeme čerpat dotace na další
rozvoj města,“ tvrdí místostarosta
Jsem velice rád, že se město konečně
dočkalo
opraveného
autobusového
nádraží. Město jako Litoměřice si po
mnoha letech zasloužilo moderní způsob
odbavení autobusové dopravy. Díky této
rekonstrukci vzniklo také 88 nových parkovacích míst, kterých je ve městě stále
nedostatek. Devíti místy se myslí i na vozidla TAXI. Stalo se
tak díky odvaze koaličních zastupitelů, kteří se nebáli pustit se
do realizace rekonstrukce z tolik diskutovaného ROP Severozápad. Dotace ve výši 50 milionů však byla vítanou podporou, bez
které by město tento projekt realizovat nemohlo.
Dočkaly se také Pokratice. Začala 1.etapa rekonstrukce
velkého sídliště, které bylo dokončeno na konci devadesátých
let a po opravě doslova volalo. V první fázi se opraví část kolem
Pokratického potoka včetně lávky. Vznikne odpočinková zóna
s herními prvky, vysadí se nová zeleň a opraví se chodníky a
vstupy do panelových domů. To vše tentokrát díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj.
Jak je vidět, tak Litoměřice se dokáží rozvíjet a čerpat dostupné
finanční prostředky z různých zdrojů, protože zde probíhá
promyšlená projekční příprava jednotlivých akcí. Přestože jsou
dotační tituly často vypisovány překotně a na poslední chvíli,
město je schopno peníze získat. Děje se tak díky tomu, že jeho
představitelé a příslušné odbory MÚ táhnou za jeden provaz a
spolupracují. Za to děkuji a přeji nám všem, aby rozvoj našeho
města pokračoval.
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LODNÍ DOPRAVA
MÁ PODPORU

Loď Porta Bohemica ukončila
letošní plavební sezónu. Pravidelnou lodní dopravu v úseku
Litoměřice – Ústí nad Labem
zajišťovala v červenci a srpnu
celkem 62 dní, v září pak plula osmkrát. Celkem tedy šlo o
70 plavebních dnů, tj. cca 630
plavebních hodin. Výše potřebného příspěvku tak činí cca 950
Kč na plavební hodinu.
Minimální nutný příspěvek
pro sezónu 2015 byl přitom dopravcem ve spolupráci s Destinační agenturou České středohoří vyčíslen na částku 600 tisíc
korun. „Částka sestává z nákladů na pohonné hmoty, provozní náklady lodi a posádky,
amortizaci, opravy a pojištění.
Nezbytnou částí je samostatná
propagace dopravy a regionu, a
to i na zahraničních veletrzích,“
informoval Luděk Jirman, ředitel destinační agentury.
Na základě výše uvedených
skutečností proto litoměřičtí
zastupitelé v září rozhodli o
udělení dotace ve výši 200 tisíc
korun pro Destinační agenturu České středohoří, určené na
projekt lodní dopravy. Ústí nad
Labem poskytlo 200 tisíc korun,
150 tisíc korun pak přidaly Lovosice a 20 tisíc Velké Žernose(eva)
ky.

DEGUSTACI POVEDE
MAJITEL VINAŘSTVÍ

Otisky dlaní v křišťálu obdivovali návštěvníci milánského velethu EXPO,
kde měl zastoupení nejen Ústecký kraj, ale prostřednictvím děl skláře Jana
Huňáta i město Litoměřice.
Foto: archiv Jana Huňáta

NA EXPO BYLY DLANĚ Z KŘIŠŤÁLU
OD SKLÁŘE Z LITOMĚŘIC

Ústecký kraj byl v září jedním z osmi krajů v České republice, které se
prezentovaly na dva týdny trvající světové výstavě EXPO 2015 v Miláně.
Také Litoměřice tam měly své zastoupení v podobě křišťálových dlaní
známých osobností vyrobených litoměřickým sklářem Janem Huňátem.
„Byla to pro nás skvělá příležitost. Vystavili jsme otisk dlaně italského
skladatele Enrica Moriccone, dále tenisty Ivana Lendla, zpěváka Ringo
Starra a sira Nicolase Wintona. Největší úspěch však měla dlaň zpěvačky Anastacie. Jeden fanoušek se totiž s její dlaní vyfotil, dal fotku
na sociální sítě a hned druhý den měla dva tisíce „lajků“. Dokonce ji
komentovala i samotná zpěvačka,“ zhodnotil své dojmy Jan Huňát, který společně se svým otcem provozoval ještě loni Galerii křišťálových
dotyků v Terezíně. Nyní jedná s litoměřickou radnicí o otevření galerie
(eva)
přímo v Litoměřicích.

VINNÁ RÉVA Z LITOMĚŘIC ROSTE V HRADCI KRÁLOVÉ

Sazenice Tramínu červeného z Litoměřic roste
na vinicích v Hradci Králové. V zastoupení starosty
Litoměřic předala rostlinku 4. září marketingová
manažerka Centra cestovního ruchu Litoměřice Martina Vondráková primátorovi Hradce Králové. Učinila
tak v průběhu 1. ročníku Svátku vína, který probíhal na
soutoku Labe a Orlice v jednom z nejkrásnějších královéhradeckých parků, společně se starosty Roudnice nad
Labem, Mělníku a Kuksu.
„Na Svátcích vína se prezentovala jednotlivá města

a vinařství. Centrum cestovního ruchu mělo stánek
společně s Klášterními vinnými sklepy Litoměřice,
v sousedství s roudnickým vinařstvím. „Námi na
stánku nabízený sortiment byl průřezem českých vín.
Návštěvníci se ptali na košer víno z Chrámců, hlavně na
způsob, jakým se vyrábí. Celkově však musím konstatovat, že úspěch sklízela všechna česká vína. Lidé se zajímali
i o město Litoměřice, které jsme propagovali nejen jako
centrum vinařství, ale také jako zajímavý turistický cíl,“
uvedla Martina Vondráková.
(eva)

OSLAVY 1210 LET OD PRVNÍ ZMÍNKY O OHŘI JSOU PRO CELOU RODINU

Oslavy řeky Ohře, které byly zahájeny v Kadani a v průběhu léta
probíhaly postupně ve městech ležících podél řeky, budou v sobotu
24. října zakončeny v Litoměřicích,
tedy na soutoku Labe a Ohře. Letos
totiž uplyne 1210 let od první písemné zmínky o Ohři.
Centrum cestovního ruchu připravilo ve spolupráci s partnery
zábavné odpoledne pro celou rodinu v areálu veslařského klubu na
Střeleckém ostrově, které bude slavnostně zahájeno ve 13 hodin. O půl
hodiny později se můžete podívat
na ukázku plavení voru po Labi a
od 14 hodin zahraje a zazpívá Rosťa Pechoušek. Symbolické vlévání
Ohře do Labe proběhne úderem 15.
hodiny za účasti zástupců litoměřického biskupství. Následný křest
nových lodí veslařského oddílu vystřídá veslařská exhibice .

RZ říjen.indd 7

Na akci mohou lidé přijet do Litoměřic speciálně vypraveným historickým motoráčkem Klubu železničních cestovatelů, a to jak od Lysé
nad Labem a Mělníka, tak i z Ústí
nad Labem. „Pro děti bude k dispozici skákací hrad, výtvarné dílničky
a pobaví je veselí vodníci Ohřínek
a Polabáček. Akci zpestří putovní
výstava o řece Ohři i čtení z knihy
Báje a pověsti řeky Ohře. Zájemci dostanou příležitost vyzkoušet
si veslařský trenažér, prohlédnout
veslařský klub nebo otestovat automobil Volkswagen Touran prezentovaný společností Horejsek,“
doplnila informace marketingová

manažerka CCR Martina Vondráková.
Program vyvrcholí v litoměřickém hradu, kde v 19 hodin začne
divadelní představení Davida Šíra
„Včera, dnes a zítra aneb Nové
scénky Felixe Holzmanna“, které
ukončí oslavy a završí turistickou sezónu. Právě v hradu totiž
byla na začátku letošní turistické
sezóny instalovaná úspěšná výstava, která je vzpomínkou na nezapomenutelného komika Felixe
Holzmanna. Od května do konce
září ji zhlédlo téměř šest stovek
návštěvníků.
Vstup na oslavy řeky Ohře na
Střeleckém ostrově, ani na divadelní
představení v hradu nebude zpoplatněn. Vstupenky do hradu si však
je nutno vzhledem k omezené kapacitě sálu předem rezervovat. (eva)

S další degustací vín přichází Centrum cestovního ruchu Litoměřice.
V pátek 23. října od 18 hodin představí
v degustační místnosti hradu Jiří Radocha celou řadu vzorků převážně sušších
vín pocházejících z čejkovické oblasti.
„V šestnácti letech začaly mé první
vinařské pokusy. V roce 2009 jsem nalahvoval první víno pod etiketou a začala se psát historie vinařství Radocha,“
vzpomíná na webových stránkách na
své začátky Jiří Radocha, kterému se tak
splnil sen o vlastním vinařství.
Vstupenky (150 Kč) na degustaci
jsou již nyní k zakoupení v recepci hradu. Možno využít i e-shopu. Kapacita
míst je omezena.
(eva)

HOSTEM OPĚT BUDE
CHANTAL POULLAIN

Diakonie ČCE pořádá již
21. společenský večer
spojený
s dobročinnou aukcí. Letos se koná
6. listopadu od 18 hodin v sále hradu. Hostem večera bude herečka a
zpěvačka Chantal Poullain. Večer je již
tradičně spojený s aukcí uměleckých
děl a výrobků uživatelů služeb Diakonie. Návštěvníci se opět mohou těšit
na bohatý program a raut z restaurace
Klobouk. Výtěžek večera bude využit
na nákup nového automobilu pro
přepravu klientů. Partnerem akce je
Centrum cestovního ruchu.
VlaďimíraTomášová

HUMOR VE FOTOGRAFII
Druhý ročník výstavy HUFO
pořádá skupina FotoporoT ve spolupráci s Centrem cestovního ruchu Litoměřice. Vernisáž fotografií
s humornou tematikou se uskuteční 6. listopadu v 16 hodin v hradu.
Zhruba třicet snímků od devíti
autorů (František Diviš, Eduard
Čech, Petr Klingr, František Janovský, Karel Pech, Miroslav Zimmer,
Luděk Veselý, Petr Hermann, Jarmila Kacarová), budou k vidění do
konce listopadu.
(eva)

PŘIJĎTE OCHUTNAT
SVATOMARTINSKÁ
VÍNA DO HRADU

I letos můžete v hradu ochutnat
Svatomartinská vína, tedy mladá
vína, charakteristická svou svěžestí a ovocnou vůní.
Degustace vín, kterým v den
svatého Martina požehná litoměřický biskup, Monsignor Jan
Baxant, proběhne 11. listopadu
od 15 do 20 hodin v degustační
místnosti hradu a v Hradní vinárně. Ta nabídne kromě specialit
charakteristických pro tento den
i grilované pochoutky připravované před vinárnou (vstup z ulice
Na Valech).
Vstup bude volný, degustační
vzorky vín a pochoutky si návštěvníci budou moci zakoupit
dle vlastního výběru.
(eva)
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JAK SE (NE)STÁT
ZÁVISLÁKEM

Skupina pro rodinu, děti a mládež
je jednou z pracovních skupin Komunitního plánování. Na pravidelných
měsíčních setkáních zástupci této skupiny usilují o rozvoj volnočasových
aktivit ve městě, mapují potřeby cílové skupiny. Skupina pro rodinu, děti a
mládež také připravila již třetí ročník
- Týden primární prevence pro žáky
7. - 9. tříd základních škol.
Od 19. 10. - 22. 10. je v prostorách
DDM Rozmarýn instalována interaktivní hra pro …náctileté s názvem
„Jak se (ne)stát závislákem“. Školám
bude nabídnuto šest závažných témat
z oblasti rizikového chování. Jedná
se o kouření, alkohol, reklamu, drogy, virtuální realitu a asertivitu. Akce
je pořádána v rámci kampaně „Dny
zdraví“.
Zora Čuchalová, vedoucí skupiny

PĚVECKÝ SBOR
MÁ NOVÉ VEDENÍ

Letošním překvapením pro žáky
hudebního oboru základní umělecké školy je změna vedení pěveckého
sboru. Sbormistrem se totiž stal Bc.
Jakub Kacar a přípravný sbor povede Bc. Iveta Cendrová. Oba mají
spoustu elánu a plánů, jak obohatit
repertoár a koncertní činnost sboru.
ZUŠ připravuje:
17. 10. premiéra divad. představení
Sen noci svatojánské (divadlo18 h.)
24. 10. od 18 hod. v divadle koncert
žáků ZUŠ a hostů z partnerské hudební školy z Montpeliére (Francie)
25. 11. koncert učitelů (divadlo, 18
h.)
Dominika Valešková,
ředitelka ZUŠ

ŠKOLSTVÍ

KLUB PROBOUZÍ ZÁJEM O TECHNIKU

Česká republika se potýká s nedostatkem technicky zaměřených
pracovníků. O to více těší informace, že počet členů Technického
klubu mládeže v Litoměřicích se
zvyšuje. Přáním zakladatele klubu
a vedení radnice je, aby v Litoměřicích vznikl v ČR vůbec první Ústav
technického vzdělávání dětí a mládeže.
„Začínali jsme na konci roku
2012 s devíti dětmi. Nyní jich
k nám dochází 75 a doufám, že
další přibydou,“ uvedl Jiří Rudolf,
zakladatel klubu, který funguje při
Domu dětí a mládeže Rozmarýn.
V důsledku toho je rozšiřován počet sekcí, mezi nimiž mohou děti
volit dle svých zájmů a schopností.
K již zaběhnutým sekcím modelářství, elektrotechniky, robotiky, informační technologie a zpracování
materiálů v dílnách, přibyly sekce
nové. Jde o plastikové modeláře,
kde děti pod vedením zkušených
dospělých budou vytvářet zmenšeniny skutečných letadel, lodí,
bojové techniky, ale i budov. Další
novinkou je sekce Merkur, kde se
školáci pomocí stavebnic začnou
seznamovat s konstrukčními principy, přičemž zajdou až k robotice.
Ve stádiu příprav je otevření oboru
stavba hudebních nástrojů. Dojde
však i k rozšíření dílen.
Potěšující je také fakt, že se rozvíjí spolupráce s místními i okolními
firmami, jako je Hennlich, Balkancar nebo Lovochemie.
V tuto chvíli je zřejmé, že prostor v bývalé Máchově ZŠ kapacitně
přestává stačit potřebám. „Pracujeme na vytvoření studie, podle
níž by v objektu bývalých Českých

Technický klub společně s Rozmarýnem prezentoval na počátku září svou
činnost v Jiráskových sadech. Nejen děti, ale i dospělé fascinovala letadélka,
která vystavila sekce leteckých modelářů.
Foto Eva Břeňová
drah u pokratických závor mohlo
vzniknout skutečné centrum techniky, včetně laboratoří na fyziku
nebo chemii. Vzhledem k tomu,
že ministerstvo začíná podporovat
technické vzdělávání dětí, věříme,
že vypíše i vhodný dotační titul,
s jehož pomocí bychom projekt realizovali,“ uvedl místostarosta Karel Krejza.
TECHNICKÉ HRY A
MERKURMÁNIE ZAUJMOU
Technický klub mládeže zve na 2.
ročníku Technických her, které se
společně s Merkurmánií uskuteční

19. října v domě kultury.
Soutěž je určena pro šestičlenná
družstva žáků 2. stupně základních
škol a žáků víceletých gymnázií.
Snahou je probudit zájem o tvořivost a kreativitu v technice, ukázat,
že technika může být nejen zdrojem poučení, ale i zábavou.
„Souběžně proběhne i druhá,
finální část Merkurmánie, jejímž
cílem je zapojit týmy ZŠ do stavby
objektu pomocí stavebnice. Mottem akce je „Pojďme společně postavit něco velkého z MERKURU“,“
informoval Jiří Rudolf.
Eva Břeňová

ŘEDITEL KLUPÁK: DĚTEM CHYBÍ TECHNICKÉ DOVEDNOSTI
Prvňáčky Základní školy Na Valech a jejich
rodiče přivítal 1. září nový ředitel. Mgr. Petr
Klupák je absolventem Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Posledních pět
let vyučoval zeměpis a tělocvik na litoměřickém
gymnáziu. Na místo ředitele školy zřizované
městem usedl poté, co na jaře rezignoval dlouholetý ředitel Mgr. Petr Krňák a on následně vyhrál
výběrové řízení.
Proč jste se do něj přihlásil?
„Byla to pro mě profesní výzva, cítil jsem v sobě
skrytý potenciál. Na gymnáziu jsem učil hlavně
tělocvik. Hodin zeměpisu bylo poskrovnu. Rozhodl jsem se proto pokusit se o manažerský post.
Jsem zároveň i fotbalový rozhodčí, tak si v žertu
říkám, že když dokáži uřídit na hřišti partu fotbalistů, zvládnu i školu. Situaci samozřejmě zlehčuji,
ale na svou práci se těším a jsem připraven k ní
přistupovat co nejzodpovědněji.“
Základní škola Na Valech je veřejností vnímána jako škola s vyšším počtem sociálně znevýhodněných dětí a vyšší koncentrací školáků
se specifickými poruchami učení. Neobáváte
se takové image?
„Neobávám. Zjistil jsem totiž, že těchto žáků je
zde jen o něco málo více než jinde. Smekám před
pedagogickým sborem, že s nimi umí tak dobře
pracovat. Prokazuje tím svou kvalitu. Navíc jsem
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Petr Klupák (na snímku) vystřídal ve funkci Petra Krňáka, který na svůj post rezignoval, aby měl více času věnovat se jiným projektům. Na škole však učí dál.
Foto Eva Břeňová
rozhodnut, že ve třídě v budoucnu budou maximálně tři děti vyžadující vyšší pedagogické nároky. A vzhledem k tomu, že nechci, aby počet v takové třídě přesáhl číslo 25, není se čeho obávat.“
Jak vás pedagogický sbor přijal?
„To je věc, která mě velmi mile překvapila,
opravdu. Všichni jsou velmi vstřícní a nic pro ně
není problém. Navíc celý pedagogický sbor drží
při sobě, což se nepochybně pozitivně odráží

v atmosféře školy. V mém předchozím působišti tomu tak bohužel nebylo, o to více jsem nyní
vděčný za takové prostředí.“
Je naopak něco, co považujete za negativní a
je třeba to změnit?
„Určitě mediální obraz školy. Ten současný
totiž neodpovídá skutečnosti. Hodlám prosazovat lepší komunikaci s rodiči, veřejností, využít
k propagaci sociální sítě, sdělovací prostředky
apod. Dále chci v prvním pololetí zavést elektronickou žákovskou knížku pro žáky druhého
stupně, aby rodiče měli co nejlepší přehled o studijních výsledcích svých dětí.“
Jakým směrem bude škola pod vaším vedením směřovat?
„Jsme rozhodnuti pokusit se obhájit titul Ekoškola, protože žáky je třeba vést k zodpovědnosti
za prostředí, ve kterém žijí. Kromě toho však plánuji vybudovat v podkroví školy praktické dílny
a školní klub, kde bychom děti učili již od útlého věku technickým dovednostem. Spolupráci
s Technickým klubem mládeže jsme již zahájili
a rádi bychom ji dále rozvíjeli. Dětem je totiž
třeba vštěpovat nejen vědomosti, ale i praktické
dovednosti, a tím je na výběr budoucích profesí
Eva Břeňová
lépe připravit.“
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MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA
OSLAVILA 80 LET EXISTENCE

Osmdesát let existence si 4. září
připomněli žáci a učitelé Masarykovy
základní školy. Celodenní program,
jehož se zúčastnila řada hostů, nabídl
milou vzpomínku na uplynulá desetiletí i aktuální pohled na rozmanitou
současnost.
V čele školy se od roku 1935
vystřídalo 14 ředitelů. Současný
ředitel Karel Kynzl hned v úvodu
dnešní slavnosti přivítal své tři
předchůdce – Marii Znojemskou,
Elišku Šalounovou a Aleše Žáka.
Nechyběli ani zástupci města, které je
zřizovatelem školy.
„Na úspěších školy nesou zásluhu
její bývalí i současní pedagogové.
Úkolem nás, volených představitelů
města, pak je zajistit jim podmínky
pro kvalitní výuku,“ konstatoval místostarosta Karel Krejza. Uvedl, že radní
právě schválili zpracování projektu na
vybudování nových tříd v podkroví.
Nechyběla ani informace o jednání
s hejtmanem o záměru stavby zbrusu nové tělocvičny, jež Masarykově
škole dlouhodobě chybí a kterou by
využívala společně se sousedním
gymnáziem. „Hejtman spolupráci
přislíbil,“ uvedl Karel Krejza, který na
slavnosti společně s místostarostou
Pavlem Grundem zastupoval starostu, jenž právě nacházel v partnerském městě Armentieres. Promítnut
však byl jeho videopozdrav, v němž

V rámci kulturního programu vystoupil i pěvecký sbor Bobulky pod vedením
učitelky Barbory Hančové.
Foto Eva Břeňová
škole kromě jiného popřál i mnoho
krásných a úspěšných let a moudrou
vládu, která zajistí odpovídající hodnocení nelehké práce pedagogů.
V té souvislosti ředitel Kynzl
připomněl, že to byl právě Ladislav
Chlupáč, který se v době, kdy bylo
třeba s ohledem na klesající počet dětí
zrušit jednu základní školu, zasloužil
o to, aby Masarykova škola zůstala
zachována.
Karel Kynzl zavzpomínal i na
absolventy školy, kteří následně
dosáhli velkých úspěchů. Zmínil
doktorku Němečkovou, plastického chirurga, úspěšnou sportovkyni
Věru Pospíšilovou Cechlovou, třetí
na olympiádě v Aténách, nebo lídra
skupiny MIG 21 Jiřího Macháčka.
Nezapomněl ani na Litoměřičáky,

NOVINKY Z KLUBÍČKA

Mateřské centrum Klubíčko upozorňuje
s příchodem nového školního roku na změnu
provozní doby. „Volná herna je otevřena pouze v pondělí a úterý dopoledne. Od středy do
pátku provozujeme od 8 do 12 hodin dopolední miniškoličku s programem. Typické
je rodinné prostředí malého kolektivu dětí

s přístupem na zahradu,“ informoval ředitel
SKP Klubíčko Zdeněk Brož. V ceně 3 100 korun za měsíc je započítán pitný režim.
Na úspěšný letní softbalový camp navazuje softbalový kroužek pro děti od 9 do 11
let. Poplatek činí 200 korun ročně. Tréninky
probíhají každou středu od 15.30 hodin na
hřišti u ZŠ Havlíčkova. „Pokud se přihlásí

ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ SI UŽILI MOŘE A SLUNÍČKA
Centrum pro zdravotně postižené
děti a mládež SRDÍČKO úspěšně realizovalo projekt „Zdravotně postižení
poznávají svět bez bariér“. Od 4. do
11. září bylo deset uživatelů sociální
služby denní stacionář spolu se šesti
zaměstnanci organizace letecky na týdenním pobytu v Řecku.
Sociální služba denní stacionář je
poskytována dětem, mladým dospělým a dospělým, kteří mají sníženou
soběstačnost z důvodu kombinovaného a mentálního postižení. Z velké
části tedy cestu absolvovali uživatelé,
kteří jsou odkázáni na invalidní vozík
či kočárek.
Projekt byl uskutečněn díky značné
finanční podpoře z Fondu Ústeckého
kraje a částečnému spolufinancování
Nadací ČEZ, formou mobilní aplikace
Pomáhej pohybem. Pobytu u moře se
zúčastnili i někteří rodinní příslušníci,
kteří se rádi připojili, neboť společně
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mezi nimiž zaznělo jméno českého
Elvise Presleyho Rostislava Pechouška
nebo ředitele Ústřední vojenské nemocnice, profesora Miroslava Zavorala.
Ředitel poděkoval současnému
i bývalému pedagogickému sboru.
Žákyně 8. třídy Anežka Zímová pak
představila školu z pohledu historie.
Nechyběla ani vystoupení pěveckého
sboru Bobulky a flétniček.
Dopoledne pak zpříjemnilo i vystoupení
dechového
orchestru
základní umělecké školy.
Následovala prohlídka školy,
přehlídka kroužků, lidé si mohli
zakoupit upomínkové předměty, zalistovat v kronikách nebo si společně
posedět a zavzpomínat ve venkovní
Eva Břeňová
kavárničce.

Jedna z imobilních účastníků týdenního
pobytu v Řecku. Foto: archiv Srdíčko
trávené chvíle plné vjemů a prožitků
by těžko sami s handicapovaným členem rodiny zvládli.
Vizí organizace a cílem projektu je
podpora rovných příležitostí a umožnění realizace činností, které jsou
běžné pro majoritní společnost a nedosažitelné pro zdravotně postižené
a jejich pečující osoby.
Ivana Humlová,
ředitelka Srdíčka

NOVOU MAPU HRIŠŤ
NAJDETE NA WEBU

Proces
zkvalitňování
webových
stránek města
Litoměřice
pokračuje.
Novinkou je aplikace, jejímž
prostřednictvím se dozvíte
přesnou polohu téměř pěti desítek dětských hřišť a sportovišť
spravovaných městem. Nechybí
ani fotografie jednotlivých míst.
„Jde o novou službu poskytovanou nejen obyvatelům
Litoměřic,
ale
i
jeho
návštěvníkům,“ uvedla Leona
Slabochová z oddělení informatiky městského úřadu, které
mapovou aplikaci připravilo.
Zobrazitelná je také v mobilních
zařízeních (chytrých telefonech
a tabletech). K načtení slouží
QR kód.
Nejde však o jedinou mapovou
aplikaci dostupnou na webových
stránkách města Litoměřice.
K dispozici jsou zde i další
mapy – například parkovacích
zón, stanovišť kontejnerů na separovaný odpad, bezbariérové
trasy a mnoho dalších.
Přehled dětských hřišť a
sportovišť včetně fotografií a jejich umístění najdete na http://
arcg.is/1fXFlJr. Další mapy najdete zde: http://litomerice.maps.
(eva)
arcgis.com/home/

dostatek dětí, chceme směřovat k založení
sportovního klubu, protože jde o aktivitu zajímavou a pro většinu přístupnou. Hlásit se
mohou i děti bez jakékoliv zkušenosti s tímto
sportem. Vybavení poskytneme,“ dodal ředitel Brož.
Přihlášky je možno zasílat mailem
na adresu skp.klubicko@umc.cz.
(eva)

WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ JE NOVĚ
OTEVŘENO NA STŘELECKÉM OSTROVĚ

„Workout pro všechny“ bylo
22. září na Střeleckém ostrově
název odpoledne, které připravili
mladí zastupitelé ve spolupráci
se Zdravým městem Litoměřice.
V úvodu byla představena nová
sportovní sestava, na které si mohou zacvičit lidé napříč generacemi.
„Reagovali jsme tak na přání,
které zaznělo v dubnu na veřejné
diskusi v domě kultury z řad
mladých lidí i ostatní veřejnosti.
Rád bych, aby také v jiných
částech města postupně přibývalo
takovýchto venkovních sestav,
nejlépe každým rokem jedna,“ uvedl místostarosta Václav Červín.
Pořízení jedné, včetně stavebních
úprav a ukotvení, město stálo 150
tisíc korun.
Obdobné workoutové hřiště je

i v Ústí nad Labem. S rea-lizací
projektu v sousedním městě
stejně jako v Litoměřicích
pomáhal Litoměřičan Pavel Pek, který se jím zabýval
v rámci své středoškolské odborné činnosti.
(eva)

Místostarosta Václav Červín s mladými
zastupiteli při otevření workoutového hřiště, které se nachází v prostoru za letním
kinem.
Foto Eva Břeňová
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BAREVNÝ SVĚT
KNIHOVNY
Týden knihoven 7. 10. - 10. 10.
Motto: Zažijte knihovnu jinak
Registrace nových čtenářů zdarma,
amnestie pro dlužníky, pasování
druháků na čtenáře knihovny
5. 10. v 17 hodin
J. Matyášková / autorský večer
Novinářka a spisovatelka, jež pátrá
po zajímavých životních osudech hlavně Čechů, kteří odešli/emigrovali v průběhu 20. století. (30 Kč)
7. 10. v 17 hodin
Tajemná místa Českého středohoří / přednáška. Středověké hrady a
záhadná hradiště, popravčí hory, šibeniční vrchy a prokletá místa. Přednáší Jiří Svoboda. Vstup 30 Kč.
12. 10. v 17.00 hodin
Obezita z pohledu výživové poradkyně MUDr. M. Svobodové. Beseda
v rámci Dnů zdraví.
13. 10. v 17 hodin
Bylinky pro zdraví / zdravý životní
styl. Poradna J. Ranušové s ochutnávkou čajů (30Kč)
14. 10. v 18 hodin
TĚLO NAPOVÍ. O znalosti se podělí autorka cyklu Síla myšlenky A.
Krzemieňová (30 Kč).
15. 10. v 17 hodin
Astrologie v denním životě / přednáška Milana Gelnara o historii astrologie, jejích principech. Jaký máte
„karmický životní úkol“ aneb smysl
života či změření aury. Rezervace do
10. 10. Vstupné 30 Kč
17. 10. 14.00 – 17.00 hodin / galerie knihovny. Tvořivé odpoledne s
výtvarnicí a spisovatelkou J. Beranovou. (Přihlášky na tel. 732 346 263.)
Výtěžek ze vstupného bude využit
na aktivity NF Pro radostný život
(pomoc hendikepovaným dětem)
21. 10. v 18 hodin
Dvě perly Torajů – obydlí a pohřební rituály (Sulawesi, Indonésie) / umělecká řemesla. Přednáší
Ing. Štefaniková. Vstupné 30 Kč
22. 10. v 17 hodin
Zdravá školní svačinka a snídaně
od Radky Hazuchové / beseda v
rámci Dnů zdraví.
26. 10. v 17.00 hodin
Setkání Klubu celiakie / zdravý
životní styl. Host MUDr. Ondřej
Štěrba. Beseda v rámci Dnů zdraví.
27. 10. v 17.00 hodin
Minulé životy v nás aneb Regresní terapie
jako cesta
Prožitkový seminář terapeutky L.
Pražákové. Součástí je i prožitková
technika, díky níž se můžete bezpečným způsobem „podívat jinam“.
Beseda v rámci Dnů zdraví.
Trénování paměti pro maminky
na mateřské dovolené (10. 10. 9.00
- 11.00 hod)
Angličtina pro seniory / informace
na tel: 723 501 005
Kurzy PC gramotnosti od října .
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KNIHOVNA KARLA HYNKA MÁCHY

ODDĚLENÍ ZÁJMOVÉ A NAUČNÉ
LITERATURY PROŠLO MODERNIZACÍ

Moderní design získalo oddělení
zájmové a naučné literatury Knihovny K. H. Máchy. Rekonstrukce
realizována v průběhu letních prázdnin díky finanční podpoře Nadace
ČEZ a města Litoměřice přinesla
kromě úpravy interiéru i řadu
užitečných novinek.
První změnu čtenáři zaznamenají
už při vstupu na oddělení. Prosklené
dveře opticky propojily interiér budovy
s celým náměstím a projasnily celý prostor. Hned za nimi je nově umístěna
příruční knihovna, v níž čtenáři naleznou knihy, které je možné vypůjčit
si jen prezenčně. „Doposud byly tyto
tituly v části budovy, kam jsme měly
přístup pouze my, knihovnice, a čtenáři
se o nich často dozvěděli jedině listováním v on-line katalogu. Je dobře,
že je nyní mají na očích a mohou si z
nich lépe vybírat,“ shrnula důvody
nového uspořádání vedoucí oddělení
Lenka Hejnová.
Kromě výměny bezmála tři desítky
let starého knihovního nábytku došlo
i k výrazným prostorovým změnám.
Architektka Karolína Štědrá totiž
navrhla otevřít venkovní atrium.
Vznikl tak příjemný koutek s pohodlným křeslem a lampou pro čtenáře,
kteří si čtení dovedou náležitě „vychutnat“. Na oddělení se podává káva.
„Nově byl zbudován také studijní

Litoměřická knihovna má v současné době zhruba čtyři tisíce registrovaných čtenářů. Nejen oni mohou využít služeb nabízených pracovníky
rekonstruovaného oddělení zájmové a naučné literatury. Foto Eva Břeňová
prostor s počítači. Čtenáři si mohou
odložit své osobní věci do uzamykatelných skříněk. Samozřejmostí je dětský
koutek, který zpříjemní pobyt na
oddělení rodičům s malými dětmi,“
upozornil Karel Tománek, ředitel knihovny, která má v tuto chvíli zhruba
čtyři tisíce registrovaných čtenářů.
V souvislosti s rekonstrukcí naučného
oddělení zároveň vznikl i nový výstavní
prostor, v němž jako první vystavuje
místní výtvarnice Ilona Staňková.
„Knihovna si prošla nelehkým obdobím, kdy stát naprosto nečekaně
přestal financovat provoz knihoven. To
v našem případě znamenalo ztrátu ve

výši 7 milionů korun, které jsme museli
nalézt v rozpočtu města. Proto mě
obzvláště těší, že i přes těžkosti, které
jsme společně s vedením a zaměstnanci
překonali, se daří knihovnu modernizovat a dále rozvíjet,“ konstatoval místostarosta Karel Krejza.
Rekonstrukci, která si vyžádala
750 tisíc korun, podpořila Nadace ČEZ částkou 250 tisíc korun
prostřednictvím grantového programu
Podpora regionů, který je zaměřen na
rozvoj veřejně prospěšných projektů.
Půl milionu korun pak knihovna,
která je příspěvkovou organizací města,
uvolnila z fondu investic. (min, eva)

PARK SE ZMĚNIL V ČÍTÁRNU

Poslední srpnový týden se park Václava Havla
proměnil v nevšední čítárnu. Knihovna se totiž i letos
připojila k projektu čtrnácti severočeských knihoven
Města čtou, jehož prostřednictvím se snaží nevšedním
způsobem podpořit čtení u dětí i dospělých.
Lidé mohli každý den v týdnu od 21. do 28. srpna,
v době od 10 do 18 hodin, přijít si posedět, přečíst
noviny, začíst se do některé z mnoha knih, které byly
k dispozici ve velkém stanu. Vždy odpoledne přitom
probíhal doprovodný program – autorská čtení, výtvarné a hudební workshopy, nechyběli ani zajímaví
hosté. Mezi čtenáře zavítala také herečka Jitka Smutná. Do pohodlných vaků usedali společně děti i dospělí s
Text a foto Eva Břeňová knihou nebo s časopisem v ruce.

DRUHÝ ŽIVOT
DĚTSKÉ KNIHY

KNIHY V ÚSTAVU POTĚŠILY. Knižní dárky získal od města Litoměřice
Domov sociální péče ve Skalici. Řadu knih o historii i současnosti města, které
se nachází jen několik kilometrů od Skalice, osobně do ústavu, v němž žije několik desítek zdravotně postižených lidí, přivezl starosta Ladislav Chlupáč a
místostarosta Pavel Grund. „Dárek potěšil jak nás, tak i naše klienty,“ uvedla
Eva Kuchyňková, vedoucí zdravotní péče a služeb.
Foto Eva Břeňová

Projekt Druhý život dětské
knihy je systém shromažďování
a distribuce nových i starších
dětských knih za účelem podpory čtení u dětí. Využívá aktivních seniorů - dobrovolníků,
kteří ve svém okolí vyhledávají
spoluobčany ochotné věnovat
nepoškozené a obsahově kvalitní tituly.
Knihy budou v rámci akce
Den pro dětskou knihu (28. 11.)
předány rodinám s dětmi, které
nemají dostatek finančních prostředků na nákup nových knih,
a také sociálním zařízením.
Kateřina Minková
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KOUPALIŠTĚ HLÁSÍ SKVĚLOU SEZÓNU

Litoměřické koupaliště patří k nejkrásnějším v kraji. Letošní návštěvnost provozovatele potěšila. Foto Eva Břeňová
Letošní sezóna litoměřického
plaveckého areálu na Písečném
ostrově byla nadmíru vydařená.
Naposledy si zde lidé zaplavali
první zářijový den. Poté do areálu
nastoupila stavební firma, která
zahájila pro další rozvoj koupaliště
významné stavební úpravy.
Ladislav Beneš, vedoucí plaveckého
areálu
provozovaného
Městskými sportovními zařízeními,
neskrývá spokojenost. Má za sebou z hlediska počtu návštěvníků
jednu z nejúspěšnějších sezón. Zatímco loni na koupaliště zavítalo
pouhých 26 tisíc lidí a ekonomiku
provozu finančně zachránili filmaři,
letos k poslednímu prázdninovému dni prošlo pokladnou 54 tisíc
návštěvníků. „Více jich bylo naposledy v roce 2003, a to 75 tisíc,“ zapátral v historii vedoucí Beneš. Starší
údaje k dispozici nemá, protože archiv odnesla povodeň v roce 2002.

Stavební úpravy, které jsou naplánovány, spočívají ve výstavbě
nové úpravny a ohřevu vody pro
dětskou část koupaliště, zahrnující
brouzdaliště a třicetimetrový bazén. Dojde tak k oddělení filtrace
od zbývající části areálu využívané
především dospělými. Objem
ohřívané vody se tak zmenší na
zhruba 1/6. Což umožní ohřát pomocí fotovoltaických panelů instalovaných na střeše správní budovy vodu v brouzdališti a dětském
bazénu až na 28 stupňů Celsia.
„Díky teplé vodě tak budeme
moci již v příštím roce prodloužit
sezónu. Začít by mohla již 1. května
a skončit 20. září,“ slibuje vedoucí
Beneš. Dosud totiž voda cirkulovala
po celém areálu a i přes její ohřev se
podařilo dosáhnout zvýšení teploty
jen o dva až tři stupně.
„První etapa zemních prací
probíhající letos na podzim si
z rozpočtu města vyžádá 600 tisíc

MLADÍ LIDÉ CHTĚJÍ
SKATEPARK ZACHRÁNIT

„Zachraňme skatepark“ byl název
benefiční akce, která se poslední prázdninovou sobotu uskutečnila pod Tyršovým mostem na Střeleckém ostrově. Za
tímto účelem založený spolek Na scénu
odpolednem plném skejtování, hudby,
divadla a závodění chtěl dát najevo, že
mu na stavu skateparku záleží.
„Pod otevřený dopis, v němž na neutěšený stav upozorňujeme, se podepsalo 340 lidí, další podpisy ale přibývají.
Zároveň jsme vybrali 8,5 tisíce korun,
které využijeme na zpracování 3D
projektu, který nastíní možnou podobu nového sportoviště,“ uvedla Šárka
Hlaváčková, vysokoškolská studentka,
která patřila mezi iniciátory akce.
Nutno přiznat, že technický stav
skateparku skutečně neodpovídá požadavkům moderního sportoviště. Asfaltový povrch je narušený, plechové překážky reziví. Starosta Ladislav Chlupáč
však již dříve uvedl, že město musí v zájmu jeho revitalizace mít k sobě odpovídajícího partnera. „Víme a pracujeme
na tom. Chceme v Litoměřicích založit
skateboardovou asociaci, která projekt
zastřeší,“ slibuje Šárka Hlaváčková.
Situace je však komplikovanější.
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Zábavného odpoledne se zúčastnily
asi dvě stovky mladých lidí. Někteří
z nich neváhali a předvedli na skatu
své umění.
Foto Eva Břeňová
Radnice nejprve musí vyřešit několik
objektivních potíží. „Skatepark leží
z větší části na pozemku Správy železniční a dopravní cesty. Navíc se nachází
v aktivním záplavovém území, kde je
jakákoliv další výstavba velmi složitá.
Musíme proto na toto téma jednat jak
se SŽDC, tak Povodím Labe, abychom
vůbec zjistili, jaké jsou možnosti,“ nastínil další postup místostarosta Karel
Krejza.
V úvahu připadá i stavba nového
skateparku na jiném místě. Vše proto
bude předmětem dalších jednání a hle(eva)
dání zdrojů financování.

korun. Druhá etapa spočívající v instalaci technologií za dva miliony
korun bude realizována na jaře,“
upřesnil starosta Ladislav Chlupáč.
Přestože město s ohledem na
mimořádná a dlouhotrvající vedra zavedlo zvýhodněné vstupné
pro rodiny s dětmi (jednotná cena
100 korun), zbyde letos v rozpočtu
i na další investice do areálu. „U
velkého bazénu chceme opravit
sprchy a brodítka, dále zrenovovat ze sportovišť nejvíce využívaný
minigolf postavený v roce 1972,“
charakterizoval plány vedoucí. Do
budoucna by si pak přál vybudovat nové toalety v přízemí budovy
starých šaten. Toalety totiž byly na
rozdíl od všech ostatních služeb
poskytovaných v litoměřickém
plaveckém areálu jediné, které
v hodnocení prováděném redaktory Mladé fronty Dnes nezískaly
vzhledem k jejich technickému
Eva Břeňová
stavu výbornou.

OD NOHAVIČEK
K BIKINÁM

Novou výstavu můžete až do
22. listopadu navštívit v Oblastním muzeu. Výstava představuje
historické plavky od secesních
z roku 1905 až po ty z 80. let 20.
století. Pozornost je věnována
nejen historickému vývoji
plavek, ale i historii koupání.
Návštěvník se seznámí s místy,
kde se na Litoměřicku koupávalo, na dobových fotografiích si
bude moci prohlédnout staré
plovárny..
Pavla Gutová,
muzejní referent

Na snímku vidíme secesní dámský koupací úbor, který zapůjčilo
Severočeské muzeum v Liberci.
Foto: muzeum

„LITOMĚŘICE VE ZNAMENÍ KALICHA“

Jednu z nejúspěšnějších výstav má
za sebou Oblastní muzeum v Litoměřicích. Výstavu Litoměřice ve znamení Kalicha, jež poslední dva týdny
v srpnu vrcholila vystavením unikátní
Litoměřicko-třeboňské bible, navštívilo 1314 návštěvníků.
Muzeum v době 600. výročí upálení Jana Husa tak v Litoměřicích
nejsilněji připomnělo odkaz mistra
i okamžiky proměny královských
katolických Litoměřic v město utrakvistické. Organizátorům se podařilo
zpestřit výstavu zcela unikátními listinnými doklady, například listinou
Zikmunda Lucemburského, utrakvistickým graduálem z Třebenic apod.,
i liturgickými předměty, mezi nimiž
bylo také cibrium se dvěma lžíčkami
zapůjčené královéhradeckým muzeem. Nechyběly ani modely husitských
zbraní, oltář s anděly a řada dalších
artefaktů.
„Ráda bych tímto všem poděkovala za zapůjčení unikátních materiálů,“ konstatovala kurátorka výstavy
Kristína Sedláčková. Obzvláště velké pozornosti návštěvníků se těšila
již zmíněná Litoměřicko-třeboňská
bible, jejíž dva výtisky se nacházejí
v majetku Biskupství litoměřického

a zrakům veřejnosti zůstávají ukryty. S ohledem na technický stav však
mohl být vystaven pouze jeden. Knihu nechal pořídit blízký Husův přítel
Petr Zmrzlík ze Svojšína a jeho manželka Anna z Frymburku.
Výstavu zpestřil i bohatý doprovodný program, jehož součástí byly
komentované prohlídky a přednášky.
„Obzvláště mě potěšil zájem litoměřických základních škol. Hlavně žáci
čtvrtých tříd díky právě probíranému
učivu chodili vědomostně dobře vybaveni,“ uvedla Kristína Sedláčková
(na snímku), která se husitství intenzivně věnovala již v průběhu svých
(eva)
vysokoškolských studií.

Kurátorka výstavy před oltářem se
svatým Václavem a Vítem, jenž byl
součástí výstavy. Foto Eva Břeňová
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PŘIJĎTE DO PARKU
NA VÝSTAVU
„Plné ruce práce“ je název výstavy
o kávě, která od 3. do 10. října
probíhá v Jiráskových sadech. Na
15 plakátech se například dozvíte,
co je to kojot nebo roya, jak vypadá
kávovník či kávová zrna, jak se
káva zpracovává a mnoho dalšího.
Autorem fotografií je Stanislav
Komínek z organizace NaZemi,
který navštívil pěstitele kávy v Guatemale a Mexiku. Zkoumal, jaké
dopady na jejich životy má jejich
zapojení do fairtradových družstev.
NA BESEDU S PĚSTITELI
KÁVY ZVE FÉR KAFE
Nenechte si ujít ve čtvrtek 22. října
v kavárně Fér kafe v parku Václava
Havla setkání s pěstiteli kávy E. V.
Mazariegosem z Mexika a J. W.
Martinezem z Guatemaly. Pěstitelé,
kteří vystupovali v dokumentu
České televize Průvodce férového
pijáka kávy, ale také v dokumentu Fair trade naživo, budou vyprávět
o kávě, fair trade, obchodování
s kávou, ale i tlacích nadnárodních
společností.
(ht)

V Litoměřicích proběhl Evropský týden mobility. Uskutečnilo se
11 akcí, které vyvrcholily 30. září,
kdy jezdila MHD zdarma. Cílem
kampaně bylo podpořit ekologicky
úsporné dopravní prostředky, jízdu
na kole nebo chůzi. ETM odstartoval
cyklopeloton škol (viz foto), jehož se
zúčastnilo rekordních 157 lidí.
Foto Hana Tobiášová

ZDRAVÉ A FAIRTRADOVÉ MĚSTO

CERTIFIKACE PROVOZOVEN POKRAČUJE

Litoměřická radnice nečeká na příští rok, kdy má vstoupit v platnost vládou schválený úplný zákaz kouření
v restauracích, a pokračuje ve své letité podpoře nově
vznikajících provozoven prosazujících myšlenky Zdravého města. Další podnikatelé proto převzali certifikáty
nekuřáckých provozoven podepsaných starostou.
„Pro nás už vzhledem k typu jídel, které nabízíme, je
samozřejmé, že jsme provozovnou ryze nekuřáckou,“
ujistila Pavla Soukupová, provozovatelka vegetariánské La
Karotky ve Velké Dominikánské ulici. Vzhledem k tomu,
že zákaz kouření platí nejen pro vnitřní prostory, ale i pro
novou venkovní zahrádku, získala La Karotka certifikát
se třemi hvězdami, stejně jako bistro Pekařka v Pekařské
ulici nebo Mléčný bar v ulici 5. května. Ty ačkoliv zahrádky nemají, jsou plně nekuřácké. V Litoměřicích je tak
v tuto chvíli certifikováno třemi hvězdami jedenáct plně
nekuřáckých provozoven.
Nový provozovatel Gurmánie pak převzal certifikát se
dvěma hvězdami pro provoz, kde je kouření dovoleno
pouze na venkovní předzahrádce. Připojil se tak k deseti
kolegům. Vyhrazenou nekuřáckou místnost má pět restaurací a vináren, tudíž mají jednu hvězdičku.
Litoměřická radnice motivuje podnikatele, aby provo-

zovali nekuřácké podniky, již několik let. K její iniciativě
se dosud přihlásilo 27 podniků.
(eva)

Snadné bylo rozhodnutí o zákazu kouření i pro Kláru Otavovou s Petrem Chalupou, kteří společně pět
měsíců provozují bistro Pekařka.
Foto Eva Břeňová

KAMPAŇ DNY ZDRAVÍ ZAČÍNÁ

V říjnu proběhne nejrozsáhlejší
kampaň Zdravého města Litoměřice
a jeho partnerů na podporu zdraví a
zdravého životního stylu pod názvem
„Dny Zdraví“. Uskuteční se 13 akcí pro
veřejnost, dále projekty v mateřských a
základních školách.
Největší pozornost je věnována akci
Střevo tour 2015, kdy bude 12. října od
10 do 17 hodin v prostorech domu kultury vystavena maketa tlustého střeva,
která je dlouhá 9 m, je průchozí a má
hlavní roli v celonárodní kampani cílené na prevenci rakoviny tlustého střeva a konečníku. Návštěvníci si mohou
prohlédnout tlusté střevo uvnitř a uvidí, co mohou nemoci se zdravou tkání
udělat. Odborníci z nemocnice budou
zájemce informovat o možnostech preventivních vyšetření a případné léčby.
V úterý 20. října od 8 do 16 hod. pro-

běhne na Krajské hygienické stanici na
Mírovém náměstí tradiční bezplatné
měření cholesterolu, krevního tlaku,
cukru a tuku v těle.
Několik přednášek na téma zdraví
proběhne v knihovně (info na str. 10).
S DDM Rozmarýn si zase můžete užít
neděli 11. 10. v pohybu na dopravním
hřišti. Již tradičně půjdou 2. 10. senioři s maminkami a dětmi na golf. Pro
seniory z Domova na Dómském pahorku a seniory Domova U Trati si připravili aktivity děti ze ZŠ a MŠ Lingua
Universal.
VZP podpořila kampaň volnými
vstupy na veřejné bruslení, do plaveckého bazénu, posilovny Bodyflex Fitness. Společně s International
Humanity během října vybíráme:
repelentní prostředky, látkové pleny, vitamíny, zdravotnický materiál (obvazy,

nůžky, pinzety, rukavice, dezinfekce).
Věci je možné nosit do knihovny. Poté
budou odeslány do Afriky.
Kampaň je podpořena z Programu
švýcarsko - české spolupráce Ministerstva životního prostředí ČR. Podrobný
program najdete na webu zdravemesto.
litomerice.cz
Rita Vlčková, koordinátorka
Zdravého města Litoměřice

Tváří kampaně je i zpěvačka Petra Černocká.

PRVNÍ FESTIVAL ELEKTROMOBILITY V KRAJI SE LITOMĚŘICÍM VYDAŘIL

První festival elektromobility v kraji nazvaný
U-ŽÍT Litoměřice uspořádalo 4. září Zdravé
město Litoměřice společně s partnery. Stovky lidí
si prohlédly elektromobily světových i domácích
značek, elektrokola, solární panely nebo tepelná
čerpadla. Lidé se dozvěděli jak ušetřit za teplo i
elektřinu a přitom se mohli pobavit díky doprovodnému kulturnímu programu. V něm vystoupila
s ekologickou show Ekopela, zpěvák Vladimír Hron
či místní kapela Nestel Postel a DMC Revolution.
V rámci akce přijal na radnici místostarosta Karel
Krejza zástupce partnerských firem propagujících
šetrnou dopravu. Diskutovány byly různé možnosti
spolupráce mezi firemní sférou a městem v oblasti
šetrné mobility, oceněn byl také proaktivní a systémový přístup města k problematice dopravy a energetiky.
Z vystavených exponátů se největší hlouček
lidí tvořil u stánku automobilky BMW. Ta
v Litoměřicích prezentovala hybridní supersport
i8 a plně elektrický vůz i3, který si mohli zájemci
nejen prohlédnout, ale i vyzkoušet. Tahákem byl
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Na festivalu se prezentovaly i ČEZ, nechyběly ani
dobíjecí stanice.
Foto Eva Břeňová
také americký elektromobil TESLA, který boří mýty
o krátkém dojezdu elektromobilů, neboť na jedno
nabití zvládne ujet 400 km. Pro městský provoz se
však více hodí malý Volkswagen UP, jehož zářivě
modrá barva budila pozornost dospělých, zatímco
děti nejvíce zaujal skákací hrad hned v jeho sousedství. Zájmu návštěvníků neunikly ani elektromobily

od Peugeotu a hybridní vozy od Toyoty.
Zájemci se mohli svézt i užitkovým elektromobilem vyrobeným firmou Balkancar. Jde o prototyp
vozu, který pro letošní rok firma zdarma zapůjčila
do užívání Technickým službám města, které jej
již několik týdnů využívají při úklidu. V závěru
odpoledne proběhlo losovaní o zajímavé ceny. Tou
hlavní bylo elektrokolo Leader Fox.
Akci U-ŽÍT Litoměřice pomohla uspořádat kromě
partnerských firem (BMW Auto Grál s.r.o. , Gerhard
Horejsek s.r.o., Toyota Louwman Motor Praha s.r.o, ,
Hennlich s. r. o., Balkancar CZ s. r. o , RWE Energo, s.
r. o.ČEZ a.s., Knauf Insulation s. r. o., Siemens, s. r. o.,
Helia Pro s. r. o.) také řada partnerských organizací
Zdravého města a organizátoři věří, že bude mít
pokračování. „Každý rok či dva chceme netradiční
formou prezentovat, co město a firmy zde působící
dělají pro obyvatele Litoměřic v různých oblastech,
jako je doprava, zdraví, sociální služby, energetika a
další,“ uvedla koordinátorka projektu Rita Vlčková.
Akce byla podpořena z projektu READY 21 z Programu švýcarsko – české spolupráce MŽP. (eva)
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STADION HLEDÁ FORMU PŘI TĚŽKÉM LOSU

Hokejisté HC Stadion Litoměřice
-

ročníku WSM ligy přímý postup do
si ji i další velmi silné týmy. Trenérský tandem Jiří Kučera – Daniel
Tvrzník neměl jednoduchou pozici,
s neúplnou sestavou. Na sehrání měl
málo času, navíc Stadion vstoupil do
„Z Hradce máme na každé utkání
osm hráčů do základní sestavy a
brankáře, což ale nemusí vždy platit.
Chceme odehrát co nejlépe úvod
Tým se buduje za pochodu, nevíme,
co to udělá v praxi. Snad si to rychle
sedne,“ uvedl po přípravných utkáních, která se nedopadla předseda
HC Stadion Litoměřice Daniel Sadil.
Stadionu se nevydařil vstup do
podlehl Dukle Jihlava 1:4 a na ledě
AZ Havířov prohrál vysoko 2:6. Hráči
Budějovicemi a krajským rivalem
vítězství na samostatných nájezdech,
shodně 5:4. Nečekané první vítězství
na ledě soupeřů zaznamenal Stadion
v Šumperku v poměru 5:2. Další
body urval doma proti výbornému

pravidelně boduje.

Foto Daniel Krýsl

Přerovu při brankové sklizni 7:6. Vyrovnaný souboj sehrály Litoměřice
na horké půdě Kladna, odkud nakonec odjížděly s porážkou 3:4 po
samostatných nájezdech. Chuť si
spravili hráči Stadionu v 8. kole proti
nebezpečným Benátkám nad Jizerou, které udolali v poměru 4:2. V 9.
kole zajížděli litoměřičtí hokejisté do
Prostějova, který je po osmi kolech
na předposledním místě tabulky. Staztrátou na vedoucí České Budějovice.
Ve zbývající základní části WSM
ligy Stadion přivítá v Kalich Aréně
tyto týmy: 12. kolo: 10. 10. SK
Horácká Slavia Třebíč, 15. kolo: 17.
10.: Havířov, 18. kolo: 28. 10.: Sa-

lith Šumperk, 20. kolo: 9. 11. Rytíři
Kladno, 22. kolo: 14. 11. Jestřábi
Prostějov, 24. kolo: 18. 11. SK Kadaň,
26. kolo: 25. 11. HC Most, 27. kolo:
28. 11. Jihlava, 29. kolo: 2. 12. České
Budějovice, 30. kolo: 5. 12. Ústí nad
Labem, 32. kolo: 9. 12. Přerov, 34.
kolo: 22. 12. Benátky, 36. kolo: 30. 12.
Slavia Praha, 38. kolo: 6. 1. Třebíč, 41.
kolo: 16. 1. Havířov, 44. kolo: 25. 1.
Šumperk, 46. kolo: 30. 1. Kladno, 48.
kolo: 6. 2. Prostějov, 50. kolo: 10. 2.
Kadaň, 52. kolo: 17. 2. Most.
HC Stadion Litoměřice bude mít

LIBUŠE BRUNCVÍKOVÁ
PLUJE NA VÍTĚZNÉ VLNĚ
Po vítězství na mistrovství
ČR v Třeboni a na dalších
předchozích
prestižních
ters získala závodnice VK
Slavoj
Litoměřice
Libuše
Bruncvíková
další
skvělé
výsledky i v hraničí. Na World
gickém Hazewinkelu, kde
závodila ve čtyřech disciplínách - ve třech zvítězila a
jednou byla čtvrtá.
ters veslování nemá obdoby
především vítězství na dvojskifu žen kategorie B, kde
společně se svou dcerou
Libuší. Vítězství matky s
dcerou je skutečně unikátní
úspěch. Další dva triumfy
předvedla Libuše Bruncvíková
ve své kategorii E, kde zvítězila
Drdákovou, veslařkou VK Slavia Praha. Čtvrté místo obsadi-

bu Wiener RC Pirat.

(jw)

-

a mládežnická družstva, počínaje
přípravkou a konče juniory.
(se)

FOTBALISTŮM SE ÚVOD VYDAŘIL
Litoměřičtí

fotbalisté

dělají

ročníku mistrovské soutěže se drží
na špici. Hráči FK Litoměřice byli

SPORTOVNÍ JARMARK proběhl
5. září opět na hřišti ZŠ v Havlíčkově
ulici. Zhruba dvacítka sportovních
oddílů zde prezentovala svou
činnost.
Foto Rita Vlčková

na 2. místě, když je od vedoucího
Kladna dělilo pouze horší skóre. Po
šesti utkáních ztratili body vinou
jedné porážky a remízy.
Fotbalový klub porazil Úvaly
2:1, prohrál až na pokutové kopy
1:2 v Praze s Meteorem, zvítězil
nad Louny 2:0, přivezl si tři body
z Litvínova za vítězství 3:0, doma
však zaváhal s Rakovníkem a
prohrál 0:3. Vítězství 2:1 vybojovali
Litoměřičtí na horké půdě Vilémonejsilnější soupeři – 3.10. doma

Kladno, 11.10. jedou do Neratovic, 17.10. přivítají Libiš a 24.10.

ročníku mužská družstva v I. B třídě
a ve III. třídě a okresním přeboru
starých gard, dvě dorostenecká a
přeboru a starší přípravku.
Tři mužstva má v soutěži i Sokol
Pokratice. Prvnímu celku se daří
v krajské I. A třídě, kde po čtyřech
zápasech skupinu vede.
Sokol Pokratice je zastoupen
dalšími dvěma mužstvy ve III. a
IV. třídě starou gardou v okresním
přeboru a
přípravkou.

starší

a

mladší
(se)

slavily vítězství na dvojskifu jak na
mistrovství ČR tak na světovém
Foto: archiv rodiny

BASKETBALOVÝ KLUB SLAVOJ VSTUPUJE DO 70. SEZÓNY

Prvé družstvo mužů oddílu Slavoj BK
Litoměřice, vítěz uplynulého ročníku 1. ligy,
zahájil 20. září novou sezónu na palubovce
tělocvičny ZŠ U Stadionu, která přes léto prošla
kompletním zateplením. Do ligových bojů potom postupně nastoupily i ostatní týmy, které
se staly součástí Sportovního centra mládeže

času. Ukázalo se, že naše sportovní výsledky
se neustále zlepšují, proto jsme po zásluze tam,
kam bezesporu patříme. Vážím si toho o to víc,
bezproblémová komunikace nás všech mezi seže se nám podaří dosáhnout alespoň na jeden

„Máme radost, že jsme se dostali do systému
období, kdy budeme slavit 70 let litoměřického
basketbalu. Vypovídá to o poctivé práci všech
dětí věnují přípravě týmů nesmírně mnoho

RZ říjen.indd 13

do kategorie dospělých potom Adam Žampach
z Ústí nad Labem a Martin Bašta z Plzně, z USK
Praha se vrátil Štěpán Hanzlík. Do družstva byli

zařazeni i naši nadějní dorostenci Dominik Kynzl a Prokop Maxa,” uvedl Josef Mayer, předseda
klubu.
Naopak v nejvyšší české basketbalové soutěži
nastoupí litoměřičtí odchovanci Michal Šotnar

v USK Praha. Po říjnových utkáních se příznivci
litoměřického basketbalu můžou těšit na utkání
jejich týmu v domácím prostředí, kdy Slavoj
hostí vždy od 16 hodin: 1. listopadu Sokol
Písek, 15. listopadu Kara Trutnov, 29. listopadu
BK Kondoři Liberec, 13. prosince Basketball
Nymburk B, 10. ledna GBA a 24. ledna Sokol
Pražský.
(se)
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KULTURNÍ PŘEHLED

KINO MÁJ / ŘÍJEN
6. 10. MARŤAN 2D. Od 17:30 hod. Pomoc je jen 225 000 000 kilometrů
daleko.. Od 20:00 hod.
WILSONOV. Od 20:00 hod.
7. 10. WILSONOV. Od 17:30 hod.
ASASHIN. (Tchaj-wan, 2015,
akční drama). Její dovednost je
bezkonkurenční, avšak mysl zůstává
rukojmím lidských citů. 20:00 hod.
8. 10. DÁMA VE ZLATÉM (USA, 2015,
drama). Spravedlnost se nedá zaplatit...! Od 15:30 h.
PAN 3D. (USA, 2015, rodinný).
Chlapec Pan opustí sirotčinec a ocitne se
ve fantaskním světě
pirátů, válečníků a pohádkových bytostí obývajících Zemi Nezemi. 17:30
MUŽ NA LANĚ 2D (USA, 2015,
životopisný). Po povrchu Měsíce
se prošlo dvanáct lidí. Nezměrnou
prázdnotu mezi věžemi Světového
obchodního centra ale přešel jen
jediný člověk a nikdy ho už žádný
nebude následovat. Od 20:00 h
MIA MADRE (Francie 2015, drama). Intimní rodinné drama s prvky
komedie o přijetí smrti a pochyb,
inspirované režisérovými vlastními
zážitky. Kinokavárna Od 20:00 hod.
9. 10. PAN 2D. Od 17:30 hod.
NEMILOSRDNÍ (Francie, 2015,
akční). J.Reno se vrací v akčním
DHEEPAN (Francie, 2015, drama).
Válce neutečeš.Kinokavárna. 20:00 h.
MUŽ NA LANĚ 3D. Od 22:00
10.10. PAN 3D. Od 15:00 hod.
MUŽ NA LANĚ 2D. Od 17:30 hod.
WILSONOV. Od 20:00 hod.
HLAVU VZHŮRU (Francie, 2015,
drama). Bojovat. Věřit. Neztrácet
naději. Kinokavárna od 20:00 hod.
NEMILOSRDNÍ. Od 22:00 h

11.10. MIMONI 3D. Od 15:00 hod.
ANT-MAN 3D. (USA, 2015, akční).
VYKOLEJENÁ. Od 20:00 h.
NESMRTELNÝ. Od 22:00 h.
12.10. NEMILOSRDNÍ. Od 17:30
MARŤAN 3D. Od 20:00 h.
VE SKLEPĚ (Rakousko, 2015, dokumentární)V podzemí rakouské
duše... Kinokavárna od 20:00 hod.
13.10. PAN 2D. Od 17:30 hod.
MUŽ NA LANĚ 2D. Od 20:00 hod
ČERNÉ DUŠE ( Itálie, 2015, drama)
Černé duše, tenký led... Kinokavárna
od 20:00 hod.
14.10. MUŽ NA LANĚ 3D. Od 17:30 hod.
TAXI TEHERÁN (Írán, 2015,
drama). Svoboda nepotřebuje
taxametr. Kinokavárna od 20:00 hod.
15.10. SPLNĚNÁ PŘÁNÍ (ČR). Pohádkové pásmo, které splní přání všem
dětem. Od 9:30 hod.
PURPUROVÝ VRCH. (USA,
2015, horor). Na Purpurovém
vrchu stojí dům, kterému je lepší se
vyhnout. Od 17:30 hod.
LEGENDY ZLOČINU (USA,
2015, krimi). Tajná historie 60. let
plná neobyčejných událostí, které
přinesly pochybnou slávu dvojčatům
Krayovým. Od 20:00 h.
16.10. LEGENDY ZLOČINU Od 17:30
GANGSTER KA. Od 20:00
PURPUROVÝ VRCH. 22:00 hod.
17.10. HOTEL TRANSYLVÁNIE 2 – 3D.
(USA, 2015, animovaný). Rodinka
Draculů se ve zcela nové strašidelné
komedii vrací s novou dávkou
dobrodružství! Od 15:00 hod.
PURPUROVÝ VRCH. Od 17:30
BEZ KALHOT XXL (USA, 2015,
komedie). Striptérská skupina
Králové Tampy se vrací. Od 20:00.
LEGENDY ZLOČINU. 22:00

DIVADLO KARLA HYNKA MÁCHY / ŘÍJEN, LISTOPAD
6.10.

Juior. Taneční divadlo může
velmi atraktivními scénickými
prostředky vyjádřit jednotlivé
pohádkové i reálné scény. 19.00
12.10. Světýlka radosti/divadlo Kukadlo. Od 17.00 hod.
13.10. Dlouhá cesta/Rádobydivadlo
Klapý.
scénáře Ingmara Bergmanna
Lesní jahody. Od 19.00 hod

14.10. O životě s Luďkem Munzarem
a Františkem Novotným. 19.00
15.10. Kuřačky a spasitelky/DS
Karel Čapek Děčín. Humorný
příběh o virtuálních láskách,
pracujících ženách a mužích v
domácnosti. Od 19.00 hod.
16.10. Nebezpečné známosti/LiDi Litoměřice. PREMIÉRA!
Inscenace podle divadelní hry
na motivy světozn. románu Ch.
de Laclos: markýza de Merteuil
a vikomt de Valmont rozehrávají
hru intrik a nástrah. Od 19:00 h.
17.10. Sen noci svatojánské/ Mladivadlo při ZUŠ Litoměřice. “Má
smysl za lásku bojovat - nebo se
kvůli ní i usmířit.” Od 17.00 hod.
Izolujme se, Gustave! Pik-art
Úštěk. Situační jednoaktová
komedie. Od 20.00 hod.
18.10. O dobrém jídle aneb Když
dobře baštíš/Vocaď-pocaď. Pohádka o zdravé výživě. 14.00 h.
Válka ve třetím poschodí/ DS
4 pod peřinou. Absurdní děj
hry spisovatele Pavla Kohouta
poukazuje na nesmyslnost válek.
Od 17.30 h.
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21.10. Biostory/ Divadlo MALÉhRY
Brno. Komedie o tom, jak se, na
jedné straně viditelně prospěšná
idea, může v rukou „nepravých“
stát pastí pro ty slabší. 19 h.
24.10. Klavírní koncert ZUŠ
Litoměřice se zahraniční účastí.
Od 18.00 hod.
Tajemství
27.10.
lesa/Stanislav Navrátil. Od
18.00 hod.
5. 11. Příběh jednoho hradu/DS
Karla Soukupa. Děj se odehrává
na jednom hradě. Vrtochy pána
hradu přivádí jeho samého do
komických situací při touze po
výměně ženy, kterou si přivedl
v nedávné době na sídlo. Od
19.00 hod.
8.11. PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA/
Divadlo Applause. Divadelní
představení podle knihy Astrid
Lindgrenové pro všechny, kdo
nikdy nechtějí vyrůst ve věku 3
až 99 let. Od 15.00 hod.
11.11. Saxofonové kvarteto/Roman
Fojtíček. Koncert. Od 19.00 h.
22.11. Princezna na hrášku/Sváťovo
dividlo. Loutková pohádka pro
nejmenší. Od 10.00 hod.
25.11. Bob a Bobek/Divadlo Anfas.
Pohádka pro MŠ a 1. stupeň ZŠ.
Od 9.00 a 10.30 hod.
26.11. Kurtizána/Divadlo Ungelt
Praha. Nikdy není pozdě bořit
překážky, zakoušet svobodu a
propadat lásce, nikdy není pozdě
odmítnout samotu. A nejlépe je
to dělat s grácií a šarmem jako
prvotřídní pařížská kurtizána.
Od 19.00 hod.

18.10. HOTEL TRANSYLVÁNIE 2 – 2D.
Od 15:00 hod.
GANGSTER KA. Od 17:30
PURPUROVÝ VRCH. 20:00

26.10.

19.10. CESTA VZHŮRU (ČR, 2015,

lávání vrcholů Země a života. 20 h.
OD CALIGARIHO K HITLEROVI (Německo 2015, dokumentární).
Doba, která zrodila monstrum.
Kinokavárna od 20:00 hod.

22.10. DOKONALÝ ŠÉF (USA, 2015,
dát dohromady tým pro nejlepší restauraci na světě. Od 17:30 h.
Gost Dimension 2D. (USA, 2015,
horor). Nemůžete je zachránit. Jen se
dívat. Od 20:00 hod.
23.10.

Gost Dimension 3D. Od 17:30 hod.
STÁŽISTA (USA, 2015, komedie).
Robert De Niro jako sedmdesátiletý
vdovec, který si uvědomí, že odchod
do důchodu není až tak skvělý, jak se
říká. Od 20:00 hod.
DOKONALÝ ŠÉF. Od 22:00

24.10. V HLAVĚ 3D. (USA, 2015,
rodinný). Příběh, který nás zavede
do těch nejpozoruhodnějších míst –
do lidské mysli. Od 15:00 hod.
STÁŽISTA. Od 17:30 hod.
DOKONALÝ ŠÉF. Od 20:00
Gost Dimension 3D. Od 22:00 h.
25.10. V HLAVĚ 2D. Od 15:00 hod.
CELEBRITY S.R.O. + Delegace
tvůrců (ČR, 2015, komedie)
Co se děje za zdmi při natáčení
nekonečného seriálu. Od 18:00

Gost Dimension 3D. Od 17:30 hod.
STÁŽISTA. Od 20:00 hod.
KŮŇ NA BALKÓNĚ. (Rakousko,
2013, drama) Příběh desetiletého
Mika s Aspergerovým syndromem.
Kinokavárna od 20:00 hod.

27.10. PARANORMAL ACTIVITY: The
Gost Dimension 2D. Od 17:30 hod.
STÁŽISTA. Od 20:00 hod.
FAKJŮ PANE UČITELI 2.
(Německo, 2015, komedie). Stane se
ze Zekiho seriózní pedagog, nebo jej
bude jeho kriminální minulost
přitahovat? Od 22:00
28.10. PAN 2D. Od 15:30 hod.
POSLEDNÍ LOVEC
ČARODĚJNIC. (USA, 2015,
dobrodružný). Vin Diesel jako legendární lovec čarodějnic své poslání
vykonává staletí. Největší bitva ho ale
čeká v moderním New Yorku. 17:30
MLÁDÍ. ( Itálie, 2015, drama).
Prostředí luxusního alpského
lázeňského hotelu, kde se setkává
směsice hostů. Od 20:00 hod.
29.10. FAKJŮ PANE UČITELI 2. Od
17:30 hod.
CELEBRITY S.R.O. Od 20:00 hod.
30.10. POSLEDNÍ LOVEC
ČARODĚJNIC. Od 17:30 hod.
CELEBRITY S.R.O. Od 20:00
FAKJŮ PANE UČITELI 2. 22:00
31.10. MUNE–Strážce měsíce. 15 h.
CELEBRITY S.R.O. Od 17:30 h
FAKJŮ PANE UČITELI 2. 20:00 h.
POSLEDNÍ
LOVEC
ČARODĚJNIC. Od 22:00 hod.

DŮM KULTURY / ŘÍJEN, LISTOPAD
11.10. Hudební pohádka Skřítkové.
Pohádkový příběh představuje
devastaci našeho prostředí,
zaměřuje se na výchovu dětí
(hygienické návyky, třídění
odpadu, úklid příbytku aj.),
poukazuje na přátelství a
jedinečnost každého z nás, a to
zábavnou formou. L.Šindelářová
(Kalamity Jane od I.Mládka),
Markéta Tanner (doktorka
Jánská z Ordinace v Růžové
zahradě), L. Roubychová (dcera
Lenky Šindelářové). Od 15 h.
13.10. “ÚSMĚVY IVA ŠMOLDASE s
písničkami Pepy Štrosse”
Inteligentní humor. Dvě hodiny
naprosté improvizace. Večer
trefně doplňují písničky P.
Štrosse a recitace Villona, Preverta a Shakespeara. Od 19.30 h.
16.10. 1. PRODLOUŽENÁ - KOTILIONOVÁ. Hraje Relax. Od 19 h.
22.10. SLET BUBENÍKŮ. Pestrý,
globálně-hudební mix poutající
pozornost odborné i laické
veřejnosti. Tento koncert je
nezapomenutelným hudebním zážitkem. Uslyšíte až dvě
tuny nástrojů – bicí soupravy,
činely, etnické bubny, klávesy a
elektronika, ale i hlasy, gongy,
perkuse, barely a kytaru. Od
19.30 h.
25.10. TANEČNÍ ODPOLEDNE PRO
VŠECHNY GENERACE
přijďte se bavit i tančit na pravidelné a veselé nedělní odpoledne
s kapelou Pichlovanka. Od 15
hodin.

3. 11. Travesti revue TECHTLE
MECHTLE & SCREAMERS
uvádějí zábavnou show
„ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU“ !
Opět v novodobém, širším obsazení
vás přijedou pobavit Dolores, Stacey,
Lili, Paula, Halina a Ladislav Černý
opět se zcela novým zábavným
pořadem, tentokrát „Účastníci
zájezdu“, který je plný hudebních
hitů, scének a vtipných momentů.
Od 19.30 h. Vstupné: v předprodeji
230, v den akce 270 Kč. Platnost
rezervace 10 dní, max.do 23.10.
Předprodej zahájen od 1.10.
7.11. STRAŠENÍ S ALBERTÍKEM
je tu čas strašení, rejdění, dovádění
a převleků. Nezapomeňte si doma
kostým a hrajte o kopec dárků!
připravena je totiž spousta soutěží a
kozelnických her. od 14 h.
7. 11. STRAŠLIVĚ STRAŠIDELNÝ
PLES. Nevšední zábava plná
napětí, odhalte svou odvrácenou
tvář. Masky a převleky jsou ovšem
ve výhodě! Mají zlevněné vstupné
a mohou se zapojit do soutěže
o nejzajímavější masku plesu.
Soutěžíme o hodnotné ceny. Od 20
h. Hraje kapela Express Ltm-Praha.
12.11. PETRA JANŮ & VĚRA
ŠPINAROVÁ TOUR 2015.
Věru Špinarovou doprovodí
Band Adama Pavlíka, Petra Janů
představí svou novou doprovodnou
skupinu Amsterdam. Jako host
vystoupí kvarteto členů Janáčkovy
Vstupné: 990,- / 890,- / 790,- Kč
Rezervace možná 10 dní
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PŘEHLED KROUŽKŮ
V DDM ROZMARÝN

Ani silný vítr, který bral muzikan-

*Keramika - pro děti od 5 let
*Keramické dílny pro družiny
*Tvořílek: výtvarný a rukodělný
kroužek pro děti od 5 let
*Rukoprčky: rukodělný kroužek 6-10 let
*Tvořivé dílny pro družiny
*Výtvarná dílna - pro děti od 8 let
*Ateliér kresby a malby pro děti od 10 let
- pro děti od 10 let

chvíli dokonce koncert na chvíli přerušil, nepokazil dojem ze společného
vystoupení litoměřických pěveckých
Teplice a čtyřmi operními sólisty. Stejně jako loni Carminu buranu i letošní
Classic galakoncert, který se 8. srpna
uskutečnil opět na Mírovém náměstí,
odměnilo více než pět stovek platících
diváků potleskem ve stoje.
„Pro zhruba devět desítek sboristů
skutečným zážitkem. Obzvláště když
se ho účastnili nejen členové aktivních
sborů, ale i těch, které již neexistují,
což byl příklad již zaniklého Pěveckého sdružení litoměřických učitelů,“
uvedl v rozhovoru pro regionální
televizi Roman Pallas, který zároveň
poděkoval městu za podporu takto
ojedinělé akci, na jejíž organizaci by se
rád podílel i v příštím roce. „Nápady
již mám. Do jejich realizace bych rád

Z výrazu účinkujících je vidět, jak silný vítr akci provázel. Foto Karel Pech
zapojil i dirigenta a skladatele Varhana
Orchestroviče Bauera, který i letos seděl v publiku. Uvidíme však, jaké busbormistr Roman Pallas.
Místostarosta Karel Krejza po koncertu ocenil profesionální výkon všech
vystupujících. Podle něj je město při-

praveno podpořit akci ve stejném
rozsahu i v příštím roce. „Společně
jsme založili tradici, kterou stojí za to
rozvíjet. Rád bych, aby již na podzim
vznikla užší dramaturgická skupina,
která se bude věnovat dalšímu zkvalitňování Litoměřického kulturního
léta,“ uvedl místostarosta.
(eva)

LITOMĚŘICKÉ KULTURNÍ
LÉTO ZPESTŘIL I FOLK

Folkovým festivalem pokračoval 29. srpna první ročník
Litoměřického kulturního léta. Kdo přišel za kvalitní folkovou muzikou, komornější atmosférou umocněnou kouzelným prostředím atria domu kultury, neprohloupil.
Program rozjeli oblíbení Fešáci, kteří rozhodně nezklamali.
Postupně se na podiu vystřídali B. Cmuntová a Š. Klouček,
následovala skupina Zrní nebo-li „kladenskej uhelnej zen“, jak
se parta pěti mladých muzikantů představuje. Večer vrcholil
vystoupením Pavla Dobeše, který vyslyšel přání 150členného
publika a do repertoáru zařadil i hity jako Jarmila nebo Pražce.
Zaujaly však i další kapely. Muzikanti z EPY DE MYE nejen
bravurně zvládali nástroje, mezi nimiž obzvláště pěkně vyni-

náročnější témata. Folkové atrium zakončili Petr Lü ner a Pavel
Houfek, kteří vystupovali ve stejný den i na Labském létu.
„Atmosféra byla krásně letní a pohodová. Dorazila jak

Muzikanti z EPY DE MYE to na podiu roztočili.
MKZ opodstatněné místo,“ zhodnotila „Folkové atrium“
ředitelka MKZ Věra Kmoníčková. Již nyní přemýšlí jak
vylepšit příští ročník: „Plánujeme změnu termínu na 3. září,
neboť poslední prázdninový víkend probíhají po republice
další folkové akce. O kvalitní interprety, které chceme našim
návštěvníkům nabídnout, bychom se opět museli přetahovat

atriem jsme chtěli potěšit zase jinou kategorii posluchačů.

Luboše Pospíšila a liberecký JARRET.” (eva)
PODZIMNÍ SBOROVÉ DNY
Ženský komorní sbor Cantica Bohemica ve spolupráci s
městem pořádal 21. ročník festivalu sborové hudby. Uskutečnily
se dva koncerty. První proběhl 2. října v libochovickém zámku,
druhý o den později v kostele Všech svatých v Litoměřicích.
Mezi hosty vystoupil i sor ze Slovinska. (eva)

PIVNÍ SLAVNOSTI A VINOBRANÍ.
slavnosti. 29 pivovarů, 105 druhů piva a 3700 návštěvníků. To jsou čísla, která charakterizují letošní 6.ročník
akce. Litoměřické kulturní léto však vyvrcholilo až o měsíc později, přesněji 18. a 19. září, kdy se na Mírovém
náměstí uskutečnilo tradiční vinobraní. Podle odhadů zhlédlo dvoudenní program probíhající na šesti scénách
konšela přivítal starosta města (foto vpravo), ale i při vystoupeních skupin Jelen a Mig 21.
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Fota: Karel Pech

*KLUB KREATIVITY - od 10 let
*MAGIC THE GATHERING sběratelská karetní hra, děti od 8 let
*HERNÍ SVĚT ROZMARÝN pro děti školní děti
*FOTBÁLEK PRO KLUKY 6-10
let
*ATLETIKA PRO DĚTI – 5-10 let
*ROZMARNÉ DIVADLO - dramatický kroužek,
*Klub dobré ráno - děti od 10 let.
*ŽONGLOVÁNÍ a FIRE SHOW –
*Jumping - cvičení na trampolínách
- pro školní děti
*STOLNÍ TENIS - pro školní děti
*ZÁKLADY GYMNASTIKY A
SKOKŮ NA TRAMPOLÍNĚ - pro
děti od 6 let
*ORIENŤÁK - orientační běh - pro
školní děti
*VOLEJBAL děti od 9 do15 let
*BADMINTON – od 9 do15 let
*SPORTOVKY – od 7 do 10 let
*MÍČOVÉ A POHYBOVÉ HRY pro školní děti
*HRAVÉ CVIČENÍ PRO DĚTI –
pro děti od 4 do 6 let
*ROZMARÝNKYhudební
a
pěvecký
zú
pro školní děti
*POKEMONI – pro děti i dospělé
od 8 let
*Breakdance - pro děti od 8 let
*MODERNÍ TANEC - děti od 8 let
*LADIES LATINO
*KIDS AEROBIK - od 6 let
*MAŽORETKY - pro děti od 5 let
*RODIČOVSKÝ TÝM - pro rodiče mažoretek, ale i ostatní dospělé
*ANGLICKÝ JAZYK děti od 4 let
*TECHNICKÝ KLUB MLÁDEŽE - pro žáky i studenty: sekce
Modelářství, Elektrotechnika, Robotika,
Informatika, Zpracování materiálů
*PAPÍROVÝ MODELÁŘ od 10
let
*DOPRAVÁČEK 1. - 3. třídy ZŠ
*FOTOGRAFICKÝ - školní děti
*HERPETOLOGICKÝ - školáci
*VČELAŘI - pro školní děti
JEZDECTVÍ - pro školní děti
*RYBÁŘI – pro školní děti
*KYTARA - pro děti od 10 let
*KUCHTÍK - pro školní děti
*MINIKÁRY - pro školní děti
*TAI-CHI – pro dospělé
*
pro školní děti
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GALERIE ZVE
ZRCADLENÍ / 18. 9. – 18. 10.
Marii prezentuje obrazy a fotograVarnsdorf.
ART BRUT A NAIVNÍ UMĚNÍ
ZE SBÍRKY POETICKÉ GALEVýstava představuje sbírku naivního umění a art brut, kterou Antonín Jiráček shromáždil pro Poetickou galerii v Praze. .
STANISLAV HANZÍK – SOCHY /
10. 7. – 25. 10.
Mezi sochy, které na výstavě (arkán
galerie) můžete vidět, patří portréty
známých osobností.
Více na www.galerie-ltm.cz

KULTURA

TURNÉ „BACHA NA ŠPORCLA“

Houslista Pavel Šporcl vyrazil na
sérii koncertů po České republice.
Mezi městy, ve kterých vystoupí,
jsou i Litoměřice. V rámci turné
jako tradičně představí své nové
CD. Tentokrát přiveze Sonáty a
partity pro sólové housle Johanna
Sebastiana Bacha. Novinku natočil
k poctě a 330. výročí od narození
tohoto významného německého
skladatele.
Turné Bacha na Šporcla obohatí
v koncertech pro housle a orchestr
skvělý doprovod vynikajícího ansámblu dobových barokních nástrojů:
balo pak fenomenální cembalista Mahan Esfahani.
října od 19.30 hodin. Jako host vystoupí i houslistka Elen Machová. Před-

SVÁTKY HUDBY NADCHLY PUBLIKUM I UMĚLCE

„Bylo to úžasné, nádherné,
povznášející, opravdu jsem si to
užila!“ S podobnými dojmy jako Soňa
ních dnů více než 1200 návštěvníků
třetího ročníku Litoměřických svátků
hudby.
toru bývalého jezuitského kostela
Štefan Kocán a Anda-Louise Bogza.
monie odměnili diváci bouřlivým
potleskem. Podobnou atmosféru
kostele měl i úvodní páteční houslový koncert. Postarali se o to virtuos Václav Hudeček a mladý houslista Jan Mráček, kterým jako malé
překvapení večera úspěšně sekundoval další Hudečkův žák - vítězka
letošní luhačovické akademie 16letá
Eliška Kukalová.
„Svátky hudby v Litoměřicích
mají vzestupnou tendenci. Potvrdily

výkon. Děkuji také skvělému publiku, a samozřejmě velký dík i všem,
kteří se na 3.ročníku Svátků hudby

nashledanou, “ uvedl houslový gétivalu.
Pořadatelé litoměřických Svátků
hudby ze sdružení Musica et edu-

Operní sólisté připravili publiku
nevšední zážitek.
Foto: Musica et education
to oba večery. A koncert Štefana
Kocána a Andy-Louisy Bogzy? To
jsou skutečně světoví zpěváci, tady
jsem snad nic jiného než mimořádný
zážitek neočekával,“ uvedl Václav
Hudeček, kterého navíc velmi mile
vedením mladého dirigenta Tomáše
Braunera. „Podala naprosto špičkový

Zdeňkem Kuldovými už uvažují o
příštím ročníku festivalu. Milovníci
hudby se prý mohou těšit na setkání
jním roce.
Svátky hudby jsou významným festivalem, který dává prostor mladým
talentům. Vznikly sice v Praze, ale
rozšířily se i do několika dalších
měst. Od roku 2013 je pořádají také
podpory města i Ústeckého kraje.
Koncerty navštívilo už více než tři
tisíce lidí.
Miroslav Zimmer

NOVINKY KINA MÁJ

OPERY AŽ V LISTOPADU.
Vzhledem k tomu, že byla vyčerpána nabídka současného distributora, který se specializoval na Metropolitní operu v New Yorku, dojde
Máj. Abychom nezůstali odkázáni
pouze na reprízování již uvedených
záznamů, kontaktovali jsme další
dodavatele. Momentálně je přislíbeno dodání dalších oper, tentokrát
z Royal Opera House v Londýně.
Začínáme 2. listopadu.
KAVÁRENSKÉ
PONDĚLKY.
Speciální pondělní projekce v kinokavárně bude věnována každý
blížíme exkluzivní výběr z festivalů
v Cannes, Benátkách a Berlíně.
SNOW FILM FEST. Loni jsme narý se setkal s příznivými reakcemi,
takže v prosinci se můžete opět těšit
na SNÍH, LED, ADRENALIN. Pro
milovníky sportu a cestování znovu připravujeme festival Expediční
kamera.
DÁMSKÁ JÍZDA. Další pravidelný občasník, který věnujeme hlavně
ženám, je nachystaný na 17. října.
Připravili jsme ochutnávku vína,
umělecké focení, nabídku líčení pro
Bez kalhot XXL.
PŘEDPREMIÉRA. Mimořádnou
předpremiéru nové české komedie
režiséra Šmídmajera nabídneme již
pojednává o zákulisí natáčení nekoměřicích ji představí režisér spolu
BIO SENIOR. Projekty pro seniory budou začínat vždy 15.30 hodin.
Věra Kmoníčková,
ředitelka MKZ

DIVADLO BUDE HOSTIT 6. ROČNÍK PODZIMNÍ DIVADELNÍ BENEFICE
K.H. Máchy. Centrum pro náhradní rodinnou
péči a Hynkovo hravé divadlo opět nachystaly
pro své diváky lákavá představení a doprovodný
program.
Veškeré prostředky získané prodejem vstuky sponzorů a diváků půjdou na podporu dětí
dále úspěšná režisérka Alice Nellis.
nout mnoho kvalitních divadelních představení
pro nejmenší bude možno zhlédnout například
pohádku O nejasné princezně v podání DS Krabice Teplice, čarovně-čarovnou Čarodějnickou

pohádku děčínského DS Karla Čapka nebo loutkové představení o tom, že máme zdravě baštit

Pro starší diváky jsou nachystána hned tři premiérová představení, jsou to dramatické Nebezpečné známosti od litoměřického souboru Li-Di,
shakespearovské zpracování hry Sen noci svatojánské od Mladivadla ZUŠ Litoměřice a situační
komedii Izolujme se, Gustave!, které přiveze DS
Pik-Art. Samozřejmě nezůstává pouze u premiér
a můžete se též těšit na Dlouhou cestu oblíbeného Rádobydivadla Klapý a mnoho dalších skvělých vystoupení.
arth.net daruje pohádku Světýlka radosti, pohádka pro malé i velké, o tom, že dávat a dělat
druhým radost je fajn. Pohádku hraje Divadlo

Kukadlo. Hlasy zvířecím postavám propůjčili

Ve středu 14.10. budete moci zažít opravdovou legendu českého divadla. Účast na divadelní
českých herců pan Luděk Munzar. Jeho vystoupení bude probíhat formou besedy, kde se budou
moci diváci zapojit do přímé konverzace. Jako
rozhlasu Františka Novotného.

-

Tereza Rozmarová, vedoucí divadla
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